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det här numret av SKAP-Nytt handlar det mycket
om musiken i den digitala miljön och om de möjligheter och svårigheter vi musikskapare står inför
idag. De flesta är överens om att möjligheterna blir
fler och fler, inte bara för musikskapare. Vi innehar
dock en unik position eftersom vi också gör det möjligt
för andra att dra nytta av den nya teknikens potential.
Det är vi som fyller dagens och morgondagens digitala
tjänster med innehåll. Det är vi som står för värdet i den
digitala värdekedjan.
En svårighet är att som enskild musikskapare hävda
detta värde. Det är inte lätt att ensam både sätta sig in
i den nya spelplanen och förhålla sig till de nya spelarna. En del av dem är så stora att vi nästan inte ser
dem. Inte desto mindre behöver vi förhålla oss till dem.
Det gäller att bygga långsiktigt hållbara affärs- och
ersättningsmodeller som gynnar alla. Det duger inte att
som vissa aktörer ta över musikskapares rättigheter för
en engångssumma. Det duger inte att låta de fördelningsmodeller som krävdes för att kicka igång dagens
streamingtjänster fortleva när intäkterna ökar.
Musikskaparnas investering i gårdagens nya tjänster
måste ge payback idag.
Därför arrangerade SKAP i februari ett aktörsmöte
med syftet att samla musikbranschen kring det
gemensamma målet att säkerställa långsiktig hållbarhet för alla parter. En välkommen följd av detta första
möte var det medlemsengagemang det medförde och
det täta samarbete SKAP-medlemmar fortsatt har i
frågan om de digitala musiktjänsterna. En annan direkt
följd av mötet var att en deltagande musiktjänst, Tidal,
ser över hur de ytterligare kan lyfta fram kompositörer
och textförfattare vid sidan av att ange dem i sina spellistor. Något som de för övrigt är ensamma om på
marknaden. En konkurrensfördel för Tidal, en självklar
rättighet för oss musikskapare. Med andra ord en winwin.

”Musikskaparnas
investering i gårdagens nya tjänster
måste ge payback
idag. ”

foto: johan ohlsson
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et är högst tillfredställande att en så liten
förening som SKAP kan vara drivande i så
många frågor som vi är. Det är vi tack vare
goda samarbeten där alla vill gå in och
konkret bidra till en positiv utveckling för musikskapandets villkor. Det handlar dels om ett djupt medlemsengagemang, dels om goda relationer med branschen,
men också med politiken.
Strax innan den här tidningen gick till tryck hade jag
förmånen att få sitta ned med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och diskutera frågor som är
av vikt för oss som arbetar med kultur. Kärnan i vårt
möte var frågan om hur Sverige kan skapa förutsättningar för framtida skapande – en frågeställning som
faktiskt inkluderar allt SKAP jobbar med.

Det är också mot bakgrund av kulturens roll i samhället man ska förstå den roll i samhället som kollektiv
förvaltning av rättigheter har. När Stim som musikskaparkollektiv går ut på marknaden är musikskaparna
starka. Skapandet är starkt och det finns en plattform
för förnyat skapande. Att Stim dessutom har ett kulturpolitiskt uppdrag att fördela medel till grupper som kan
anses ha behov av särskilt stöd är ur demokratisk synpunkt grädden på moset.
Det pratar jag med Stims vd Karsten Dyhrberg
Nielsen och ordförande Kjell-Åke Hamrén om i ”Alfons
möter”. Mycket av det samtalet handlar förstås om
framtiden för kollektiv förvaltning och för upphovsrättssällskap som Stim. I grunden är nyckeln till framgång
densamma som alltid när det gäller alla former av kollektiv: samarbete. I en tid när regelverken för upphovsrättssällskapen ses över och upphovsrätten reformeras
och harmoniseras i Europa, behöver vi musikskapare
hålla ihop, vägleda de sällskap som arbetar för oss och
driva de politiska processerna i rätt riktning. Det är i
svåra tider vi som individer gärna ser främst till våra
egna och inte till kollektivets behov – men det är i just
dessa tider vi som individer behöver kollektivet som
mest.

V

årt fokusområde SKAP 2025 handlar om
förnyelse. Att vara relevant för medlemmar,
för motparter och för samhället. Förnyelse och
utveckling bygger föreningens styrka. Varje ny
arena, varje ny relation och varje ny uppgift vi tar oss an
stärker SKAP:s position och möjlighet att verka för
kollektivets bästa. Tänk till exempel om vi hade haft
den position vi har idag när de nya digitala musiktjänsternas affärsmodeller utformades för snart ett decennium sedan.
När vi tillsammans tar ansvar, kan vi möta framtiden
och vara säkra på att den blir så bra som vi önskar. Jag
hoppas att du som är medlem också vill vara en del av
det ansvarstagandet. Låt oss tillsammans göra det
framtida skapandet starkare, bredare och djupare än
vad någon affärsmodell idag ens kan föreställa sig.
Med det önskar jag glad påsk. Ha en skön vår!

Ordförande / alfons.karabuda@skap.se

Kjell-Åke Hamrén och
Karsten Dyhrberg Nielsen
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information om upphovspersoner.
s/11

specialen – den
stora strömmen
De stora digitala jättarna positionerar
sig i kampen om den streamade
musiken. Men vad händer med kompositörens rättigheter i den globala
jukeboxen?
s/6–10

SKAP-nytt

alfons möter...

creators
conference 2015
EU-konferensen i Bryssel visar att
politikerna nu börjar lyssna på upphovsmännen i Europa som bland
annat efterlyser transparenta avtal.
s/16–17

Alfons Karabuda talar om kollektivets kraft i ett rundabordsamtal med
Karsten Dyhrberg Nielsen och KjellÅke Hamrén, vd respektive ordförande för Stim.
s/12–14

hemma hos

skap 2025

nya medlemmar

SKAP-medlemmen Magnus Kaxe vill
stärka SKAP genom att införa ett
mentorsprogram där medlemmarna
blir resurser för varandra.
s/15

Rekordmånga vill vara med i SKAP.
s/20–21

Ansvarig utgivare: Alfons Karabuda.
Redaktör: Peter Willebrand.
Redaktionsråd: Kjell Holmstrand, Anders Lidén,
Mårten Karlsson och Johan Hammarbäck.
Formgivning: Christer Lythell, Capri Norrman
/Lovstrom Content.
Omslag: Julia Spada. Foto: Märta Thisner.
Tryck: DanagårdLITHO.
ISDN 0347-14032

Skivaktuella Julia Spada bjuder hem
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Notiser

I mitten av mars träffade SKAP:s
ordförande Alfons Karabuda kulturoch demokratiminister Alice Bah
Kuhnke. På agendan fanns bland
annat kulturskapares villkor, yttrandefrihet och EU-politik.
Mötet behandlade en rad frågor,
men tyngden låg genomgående på
hur Sverige kan skapa förutsättningar för framtida skapande. Frågeställningen rymmer både många perspektiv för kulturskapare och
sträcker sig över flera politikområden.
– Det är tydligt att ministern
brinner för frågor om kultur och estetiska ämnen i skolan. Vi talade bland
annat om SKAP:s arbete med de här
frågorna i International Music Council
och det samarbete med kulturskolorna i Sverige som vi påbörjar i år.
Ministern var också mycket intresserad av att höra mer om det branschsamlande arbete vi gör för att skapa
balans i ersättningarna från digitala
musiktjänster, säger Alfons Karabuda.
En stor del av mötet kom att
handla om yttrandefrihet och kulturens roll som samhällsbyggare. Det
faktum att kulturministern också är
demokratiminister välkomnades av
SKAP redan vid tillsättningen:
– Kultur och demokrati hör ihop.
Det är glädjande att den nya regeringen så tydligt manifesterar detta. Vi
ser också i det ett skifte i den ideologiska inställningen till ”kulturens
nytta”. Kulturen har hjälpt till att
bygga samhället vi lever i. Men sam-

Under vintern har flera SKAPmedlemmar, med stöd av SKAP,
haft framgång när man hävdat
skyddet av sina konstnärliga rättigheter. Ett fall rör Håkan Steijens
musik till ”I Fridolins spår” i SVTprogrammet Babel den 12 oktober
i fjol. SVT missade att ange Steijens namn i sändningen. Ett annat
fall handlar om Bonniers användning av sångtiteln ”Du vet väl om
att du är värdefull” som boktitel.
Ingemar Olsson, som är upphovspersonen bakom den välkända
psalmen, berättar att när Stefan
Lindbergs roman kom ut påpekade många för honom att den
getts samma namn som hans
psalm.
– Det kändes underligt, eftersom boken inte är författad av mig.
Jag kontaktade då jurister på Stim
och SKAP och frågade om Bonniers hade rätt att använda min
sångtitel utan vidare, sade Olsson i
januari till Dagens Nyheter.
Efter SKAP:s juridiska ombud
Jakob Hvistendahls arbete med
ärendet backade Bonniers och
gick med på att byta titel på
romanen när den ges ut i pocket.
Ingemar Olsson ersattes även ekonomiskt. Även Håkan Steijen
ersattes ekonomiskt av SVT, som
erkände att Steijen borde ha
angetts som upphovsperson till
musiken i programmet. Uppgiften
lades till i den version som, efter
programmet sänts, lades ut på
SVT Play.
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hället har inte alltid hjälpt till att bygga
kulturen. Den största nytta en regering kan göra är därför att, som Alice
Bah Kuhnke idag deklarerat, sätta
kulturen som centrum i demokratin,
sa Alfons Karabuda då.
Kultur- och demokratiministern ser
också vikten av att svenska intresseorganisationer engagerar sig i EUarbetet. Eftersom en stor del av de
beslut som påverkar svensk lagstiftning idag tas i Bryssel, måste svenska
kulturskapares företrädare också
arbeta där. När SKAP:s arbete inom
det internationella World Fair Trade
Music-initiativet kom upp gav minis-

tern goda inspel utifrån erfarenheterna som tidigare generalsekreterare
för Rättvisemärkt.
– Sammantaget upplever jag att
ministern är både lyhörd och intresserad av musikskapares och kulturskapares situation, deras potential i samhället och i demokratibygget.
Samtidigt poängterade hon att det är
viktigt att politiken tar ansvar att visa
vägen fram och att visa rätt. Många
unga förstår till exempel inte vad upphovsrättens funktion gör för både
kulturskapare och samhället, avslutar
Alfons Karabuda.

SKAP:s ordförande Alfons Karabuda
är sedan 2012 expert på konstnärliga rättigheter vid FN:s råd för
mänskliga rättigheter. Han deltar
bland annat i rådets utredningsarbete. Den första FN-rapporten om
konstnärliga rättigheter släpptes
2013. Nu har en andra rapport, om
upphovsrätt och rätten till kultur och
vetenskap, lagts fram för rådet.
– Den visar hur olika rättigheter
samspelar och framhåller att rätten
att ta till sig kultur och rätten att
skydda sitt verk är mänskliga rättig-

heter ska balanseras. Därför har den
ideella rätten en central roll i rapporten, säger Alfons Karabuda.
Rapporten rekommenderar samtidigt att ytterligare begränsningar av
upphovsrätten utreds vad gäller
vetenskapligt arbete, utbildning och
tillgängliggörande för personer med
funktionsnedsättning.
– Det är viktigt att komma ihåg att
begränsningarna av upphovsrätten
som diskuteras i rapporten inte avser
musiksektorn, eftersom de där enbart
skulle gynna stora bolag som Google

Foto: pressbild

Ny FN-rapport har fokus på ideell rätt

Foto: pressbild

Ingemar Olsson.

Foto: Anders Lidén.

”VIKTIGT ATT POLITIKEN TAR ANSVAR”

MEDLEMMAR
FICK RÄTT MOT
MEDIEJÄTTAR

på bekostnad av de enskilda upphovspersonerna. Istället avses i första
hand forskning och utbildning, säger
Alfons Karabuda.
Läs rapporten på SKAP.se under
Publikationer.

SKAP:s vårfest har med tiden vuxit
från ett rent medlemsarrangemang
till en händelse som berör alla som
intresserar sig för musik och
musikskapande. Nu är tiden mogen
för förnyelse – SKAP:s vårfest
ersätts av flera musikmanifestationer
på flera platser i landet.
– Vi var många som upplevde
förra årets vårfest som näst intill
perfekt. Det är ett bra utgångsläge
att med den erfarenheten söka nya
utmaningar, med ännu mer fokus på
själva musiken, säger SKAP:s ordförande Alfons Karabuda.
SKAP:s styrelse har diskuterat
möjligheterna att manifestera musik
och musikskapande på andra sätt än
just under en vårmiddag. Samtidigt
har SKAP inom ramen för årets
fokusområde SKAP 2025 dragit
igång ett omfattande arbete att se
över hur föreningen ska se ut i framtiden. En slutsats är att blivit dags att
hitta nya former att fira musikskapandet i Sverige och sprida ut firandet

Foto: kjell holmstrand

FRISTADSMUSIKER
I NORSKA HARSTAD
Den 3 mars firades
Music Freedom
Day över hela
världen. I norska
Harstad, Nordens
första fristad för
musiker och
musikskapare, blev
Ramy Essam
manifestationen
under Music
extra stor.
Freedom Day
Harstad.
Malmö och
Göteborg ingår i fristadsprogrammet.
I Malmö bor egyptiske Ramy Essam
och i Göteborg finns palestinska rapparen Khaled Harara. Båda fanns på
plats tillsammans med Harstads fristadsmusiker Abazar Hamid från
Sudan och Sina från Iran.
SKAP:s Alfons Karabuda var talare
på konferensen:
– Jag berättade om SKAP:s syn på
fristadssamarbetet och hur vi bidrar.
Men jag fick framförallt ta del av
Ramys, Khaleds, Sinas och Abazars
situationer. Jag är stolt och glad över
att SKAP bidragit till att de kan fortsätta sitt demokratiarbete från en tryggare plats.

över året och på fler platser i landet.
En annan anledning att flytta vårevenemanget är det stora antalet
musikfestligheter som äger rum
under samma tidsperiod. Polar Music
Prize är flyttat till 8-9 juni och Denniz
Pop Awards, som SKAP stödjer, går i
år av stapeln den 11 juni.
– Vi kommer att fortsätta mani-

festera musikens värde och att lyfta
fram musikskaparna alltmer. Men
man får inte heller glömma att vårfesten varit en uppskattad medlemstradition. Därför kommer vi
också att satsa mer på medlemsaktiviteter runt om i landet, avslutar
Alfons Karabuda

Ager åter EcsA:s
generalsekreterare
Förre generalsekreteraren på
ECSA, Patrick
Ager, är sedan1
mars åter generalsekreterare.
Lucie Mattera,
som efterträdde
Ager, har valt att
Patrick Ager.
lämna sin tjänst
av personliga skäl.
– Jag tror att det tuffa arbetet
med EU-direktivet för upphovsrättssällskap bara är en försmak
av vad som komma ska när det
gäller EU-reformen. Upphovsrätten omgärdas av en rad starka
intressen som inte alls sätter upphovspersonerna i fokus. Där har
ECSA en roll att spela, förklarar
Patrick Ager synen på sitt fortsatta
arbete.

Foto: John Stapels

EN VÅRFEST BLIR FLERA MUSIKMANIFESTATIONER

En av de nyare musikmanifestationerna under våren är
Denniz Pop Awards. Foto: Denniz Pop Awards

SR BJUDER IN SKAP TILL
MÅNGFALDSARBETE
SKAP:s arbete för musikalisk mångfald i media fortsätter. Den 17 februari hade en delegation från SKAP
möte med musikchef, ansvarig utgivare och kanalchefer på Sveriges
Radio. Där framgick bland annat att
ca 50 procent det sammantagna
musikutbudet i P4 är svensk musik,
och att ca 25 procent av musiken är
sjungen på svenska.
Om dessa siffror är bra eller inte
råder delade meningar om, inte minst
bland SKAP:s medlemmar. För föreningen är det viktigt att understryka
det som slagits fast i SKAP:s policy
för musikalisk mångfald i media, där
det står att ”SKAP ska främja den
musikaliska och kulturella mångfald
som finns inom SKAP” och att
”mångfaldsarbetet inom SKAP inte
ska ställa vissa grupper och uttrycks-

former mot alla andra som ryms inom
SKAP.” Det betyder exempelvis att
SKAP inte tycker sig kunna verka
särskilt för kompositioner med texter
på svenska på bekostnad av till
exempel engelskspråkiga. Däremot
är det centralt att verka för att mer av
olika sorters musik spelas, både i
Sveriges Radio och andra kanaler,
inte minst digitala musiktjänster som
Spotify, WiMP och Tidal.
Det digitala landskapet, och inte
minst den framtida digitalradion, möjliggör fler nischade kanaler. Sveriges
Radio planerar att sammankalla ett
antal resursgrupper för detta. SKAP
kommer att vara en viktig resurs i
detta arbete. Med andra ord finns
möjligheter för SKAP:s medlemmar
att ha inflytande i arbetet för ökad
mångfald i radion.

boka upp
hösten
redan nu
Notera höstens stora medlemsmöten i kalendern!
Följande platser och datum är
inbokade:
Piteå: 21 september
Malmö: 24 september
Göteborg: 5 oktober
Stockholm: 8 oktober
På medlemsmötena kommer
du få viktig och aktuell information om centrala aktiviteter i
SKAP:s verksamhet och vad
som är bra för dig som är
musikskapare att veta om
SKAP:s arbete för dina villkor.
Samtidigt är det ett utmärkt
tillfälle att träffa dina kollegor!
Efter Stockholmsmötet 8
oktober följer också en musikmanifestation med stipendieutdelning, fest och fantastisk
musik.
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specialen STREAMINGKULTUREN
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Den stora
ström

specialen STREAMINGKULTUREN

De globala digitala jättarnas kamp om den streamade musiken riskerar reducera låtskrivaren till
någon som ska leverera en handelsvara till nya affärsmodeller. SKAP-Nytt bad kulturjournalisten
Andreas Nordström reda ut styrkeförhållandena och de krafter som är satta i gungning.

U

tanför Thomaskyrkan i
Leipzig finns en staty
som föreställer
Johann Sebastian
Bach. Den som tittar
noga kan notera en
finurlig detalj med det pampiga
monumentet. Det eviga geniets fickor
är vrängda ut och in. De hänger där
som små trötta tubsockor. Det har
förmodligen delvis att göra med att
den tyske kompositören hade 20
barn från två äktenskap att försörja.
Men det är också en tidlös symbol
för tonsättaryrkets ekonomiska
utsatthet.
Frågan är om Bach haft det bättre
ställt i dag när vi befinner oss mitt i
musikhistoriens största paradigmskifte. En svindlande digital revolution
som startade när programmet
Napster gjorde illegal fildelning till en
folkrörelse – vilket i sin tur, via en
serie motreaktioner, gav oss strömningstekniken.
Flera av de ledande streamingtjänsterna erbjuder i dag en ät-tillsdu-svimmar-buffé bestående av över

20 miljoner låtar vardera. Det är ett
paradis för konsumenten. För upphovspersoner verkar tillvaron se
ungefär lika eländig ut som alltid.
Andrew Dubber som är professor i
ämnet Music Industry Innovation vid
universitet i Birmingham City konstaterar att allt fler tjänar pengar på sin
musik i dag. Samtidigt blir mängden
pengar som ska fördelas mindre.
Frågar man Jean Michel Jarre,
pionjär inom den elektroniska
musiken, så balanserar vi på randen
till en konstnärlig katastrof. På musikmässan Midem konstaterade fransmannen att de digitala jätteföretagen
betraktar samtidens artister som collateral damage. De är civila offer. Spill
i kalkylen. Enligt Jean Michel Jarre är
det i dag brevbäraren som symboliserar framtiden eftersom det är långt
mer lönsamt att leverera innehåll än
att skapa det.
Samtidigt jublar den internationella
musikindustrin. I samband med att
Napster lanserades drabbades branschen av en ödesdiger finansiell pys-

men
illustration: LARS REHNBERG

punka som pågått i 15 år. Men enligt
en prognos från investmentbanken
Credit Suisse är 2015 avgörandets
år. Nu beräknas de globala intäkterna
från inspelad musik att öka för första
gången sedan millennieskiftet. Därefter kommer kurvan att stiga brant
enligt Credit Suisse. Stålbadet är över
och streamingen är frälsningen.
Antalet abonnemang på musiktjänster beräknas öka med 63
procent i år. Med dagens tillväxttakt
för streaming kommer musikbranschens intäkter att vara i jämnhöjd
med rekordnivåerna kring millennieskiftet kring år 2025. Det motsvarar
400 miljoner betalande användare
med nuvarande prissättning.
Här kommer den smarta telefonen
att spela en nyckelroll. Portio Mobile
Factbook beräknar att drygt 30
procent av världens befolkning
kommer att ha tillgång till en smartphone redan 2016. Det innebär runt
två miljarder potentiella kunder till
musiktjänsterna.
Strömmad musik väntar alltså
bara på att explodera. Enligt musikindustriforskaren Daniel Johansson vid
Linnéuniversitet kan det utlösande
ögonblicket komma redan nu i mars.
Då lanserar Apple streamingtjänsten
Beats som de köpte för motsvarande
21 miljarder kronor i somras.
– År 2003 revolutionerade Apple
musikvärlden med iTunes Store. Möjligheten finns att de gör det igen. På
de marknader där iTunes varit dominerande, som USA och Tyskland, så
kommer de med stor sannolikhet att
bli den ledande aktören inom streaming, säger Daniel Johansson.
Efter att ha vägt samman faktorer
som antalet betalande användare och
marknadspenetration bedömer musiktidningen Billboard att Spotify i dag är
världens största streaming-tjänst. Men
Apples muskler talar för att de har alla
möjligheter att rubba ordningen.
Megaföretaget har sålt över 600 miljoner smarta telefoner och iTunes har
mer än 800 miljoner konton.

Till skillnad från somliga undergångsprofeter tror Daniel Johansson
inte att det finns någon risk för att
Spotify ska gå under. Apples streamingtjänst har i nuläget noll betalande användare. Spotify noterar runt
60 miljoner aktiva användare varav en
fjärdedel är betalande. Enligt Daniel
Johansson borde Spotify kunna visa
svarta siffror om ungefär tre år, förutsatt att investerarna biter ihop.
Han menar också att Google sannolikt blir en viktig aktör tack vare
YouTube-tjänsten Music Key som
betalanserats i en handfull länder.
YouTube är i dag världens i särklass
största musikspelare med en miljard
unika användare varje månad. Precis
som när det gäller Apple behöver
alltså bara en fraktion av användarna
konverteras till betalande prenumeranter för att marken ska börja gunga
under Spotify.
Apple och Google är ofattbart
stora företag. Därför har de makten
att förhandla sig till unika avtal med
musikförlagen. Det skulle kunna
innebära radikalt förändrade ersättningsvillkor för svenska kompositörer.
Inte minst de som jobbar med utlandet som marknad och får sina huvudsakliga intäkter från exempelvis USA.
På något längre sikt skulle den typen
av slutna överenskommelser kunna
rucka på hela strukturen för de förvaltningsorganisationer som hanterar
upphovsrätt.
– Trenden pekar mot att förlagen
vill göra dealar direkt med de digitala
tjänsterna, säger Daniel Johansson.
Google har vid flera tillfällen anklagats för att tillämpa rävspel. Den
kanadenisiska artisten Zoe Keating
som själv varit en hängiven förespråkare av YouTube som plattform har
bloggat om hur Google utsatt henne
för utpressningsliknande metoder.
Rykten säger att YouTube hotade
med att plocka bort flera artisters
material under sina förhandlingar
med rättighetsorganisationen Merlin.
Där utbud spelat ut sin roll i kriget
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om streaming-användarna är nu pris
det främsta vapnet. Nära nog alla
musiktjänster började konkurrera
med generösa rabatter under 2014.
– Än så länge är avtalen utformade så att prisdumpningen inte ska
drabba kompositörerna. Det är streamingtjänsten som kompenserar för
det ekonomiska glappet. Men det
finns naturligtvis en smärtgräns. Till
slut blir det konsekvenser för utbetalningarna till upphovspersoner, säger
Daniel Johansson.
Spotify har på sistone fått skarp
kritik för sin freemium-modell där
gratis-användare får tillgång till
samma material som betalande. Det
var i protest mot detta som artisten
Taylor Swift beslutade sig för att dra
tillbaka sin musik från Spotify i
höstas. Enligt Swift skulle freemiummodellen skada cd-försäljningen när
hon släppte sin skiva ”1989”. I en
kommentar till Yahoo har sångerskan
sagt att hon inte vill stötta idén om att
musik inte har något värde. Spotify
själva framhåller att gratis-lösningen
driver fler betalande användare.
– När det gäller att få publiken att
ta steget in i en legal kontext så har
Spotifys gratis-modell varit otroligt
viktig. I Tyskland och Japan, där
streaming fortfarande inte slagit på
bred front, är det en självklar inkörsport. Liksom i Ryssland där piratkopieringen är stor. Men hur ska vi förhålla oss till freemeium-modellen i
Sverige där lejonparten av abonnemangen faktiskt är betalade? säger
Daniel Johansson.
Taylor Swifts agerande har i sin

tur kritiserats av artisten Adeles
manager Jonathan Dickens. Han
undrar varför Swift inte plockar bort
sina låtar från YouTube. Enligt
Dickens är det märkligt att gratiskonsumtionen på YouTube betraktas
som marknadsföring medan strömningarna på Spotify klassas som
intäktsbortfall.
En detalj som sällan diskuteras när
det gäller Spotifys ersättningssystem
är det faktum att en låt inte är en låt
förrän den spelats i 30 sekunder.
Åtminstone inte i ekonomisk mening.
Enligt en binär modell får nämligen
ett verk ingen ersättning innan det
spelats i 30 sekunder. Därefter utgår
all ersättning, oavsett musikstyckets
längd. Det innebär att ”Skaka rumpa”
med Sean Banan som klockar in på
8
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två minuter och 52 sekunder får
exakt samma ersättning som Kraftwerks ”Autobahn” som är 22 minuter
och 43 sekunder.
Format har alltid påverkat musiken.
Stenkakan kunde bara lagra två
minuters knastrigt analog information.
Då fick kompositörerna snällt rätta sig
efter detta. Men i den digitala eran
finns inte den typen av tekniska
begränsningar. Nu är det istället en
affärsmodell som sätter ramarna. En
modell som understödjer korta låtar
med en tidigt placerad refräng. Omedelbara hits med andra ord.
Streamingtjänsternas affärsmodeller har regelbundet omyndigförklarats. Enligt analysfirman Generator
Reserach är risken påtaglig att de
aldrig kommer att generera någon
vinst. I Norge har streamingen nära
nog utrotat den illegala fildelningen,
men siffror från norska IFPI visar att
musikbranschens intäkter samtidigt
bara ökat marginellt sedan 2009.
Man kan därför undra varför
nätjättarna överhuvudtaget intresserar sig för denna krångliga näring.
Enligt Linda Portnoff på branschorganisationen Musiksverige handlar
det delvis om image.
– Musiksegmentet är varumärkesbyggande. Om du associeras med
musik så blir du mer än bara ett
tråkigt teknikbolag. Du är nere med
ungdomen. När det gäller konglomerat som Apple spelar det också

mindre roll om musiken innebär att
de blöder pengar. Det tjänar de in
mångfalt på sina apparater. Musikkonsumtionen driver konsumtionen
av Apples prylar. Musiken är ett bara
mervärde för grunkorna, säger Linda
Portnoff.
Professor Andrew Dubber

säger att den som förväntar sig att de
digitala företagen ska måna om upphovspersoner gör ett tankefel. Det
ingår inte i deras affärsidé.
– Google är ett företag i reklambranschen. De säljer annonser. De
betraktar musik som ett bete för att
locka till sig annonspengar. Kunderna
är inte publiken, det är annonsörerna.
Produkten är inte det som kommer ut
ur högtalarna. Produkten är publiken.
I den här ekvationen existerar inte
ens kompositören, säger Andrew
Dubber.
Nätanvändare är anmärkningsvärt
illojala mot digitala produkter. När en
tjänst överträffas av en annan så
självdör den. Vilket blev fallet för
Lunarstrorm när Facebook gjorde
entré. Att streamingtjänster till viss
del konkurrerat ut den illegala fildelningen har sannolikt mycket lite med
moral att göra. Snarare är det en
fråga om bekvämlighet.
Daniel Johansson menar därför att
ett kallsvettigt scenario för kompositörer är att den organiserade piratrörelsen börjar leverera streamingtjänster som konkurrerar i kvalitet och

innehåll med befintliga legala tjänster.
– Det skulle locka över oerhört
många, säger Daniel Johansson.
Detta skulle i sin tur innebära en
bred comeback för gratiskulturen.
Staffan Albinsson som disputerat
kring musikupphovsrätternas ekonomiska historia Handelshögskolan i
Göteborg säger att vänner av illegal
nedladdning gärna hävdar att det
kommer att skapas musik även om
ingen betalar för den.
– Det stämmer förstås. Men då
måste man fråga sig vad för slags
musik. Såväl musikens nivå som dess
innehåll påverkas om det saknas en
god finansiering. Man kan inte bortse
från de ekonomiska förutsättningarna. Man måste ha råd att komponera, säger Staffan Albinsson.
Linda Portnoff instämmer. Hon
ryser vid tanken på ett internet som
domineras av gratisgenererat innehåll. För att få en bild av hur det
skulle kunna påverka det kulturella
klimatet säger hon att man kan
snegla på Facebook, ett universum
där amatörerna regerar och allt är
gratis.
– Det tar tid att göra bra saker. Det
som tagit tid att utveckla kommer
objektivt sett att hålla en högre
kvalité. Har vi inte professionella
innehållsskapare försvinner också
behovet av en professionell stödstruktur. Till slut blir det bara snömos
av alltihop.
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”Den som har
vassast armbågar
vinner”
”Jag försöker
alltså leva på min
musik”
Klara Lewis, artist och
låtskrivare, debuterade
2014 med albumet ”Ett”
som hamnade högt på
många internationella årsbästa-listor.

foto: anna rut fridholm

Hur har streamingkulturen påverkat dig?
– Det sägs ju att det är låtar och
hits som gäller nu och jag älskar ju
albumspår. Det kanske är en form på
utdöende. Jag har funderat över
varför den som skrivit eller producerat
musiken aldrig nämns på Spotify. Det
borde gå att ordna, kanske till och
med kan göras sökbart. När jag
började lyssna på musik lusläste jag
omslagen och började jag se sambanden vad gäller låtskrivare och producenter. På den tiden hade jag bara
råd att köpa en skiva i månaden och
lyssnade på den tills jag gillade den.
Det gör jag aldrig nuförtiden. Vi ger
inte musiken tid längre. Det betyder
att den som har vassast armbågar
vinner. Det gäller hela samhället. Men
det måste få finnas plats även för den
som inte tränger sig på.
Påverkas du av det här som låtskrivare?
– Nej. Jag försöker göra det jag
tycker är roligt.

Kan du leva på ditt komponerande?
– Ja, jag gör ju det. Även om jag
blir lite förvånad varje år. Det är låtskrivande, produktion och lite musik
till tv och film. Än så länge går det
ihop. Det mesta är STIM-pengar.
Hur ser tillvaron ut i dag för dig
som låtskrivare?
– Det är sig ganska lik. Det går
upp och ner. Men en känsla jag får är
att jag förväntas göra mer och mer
för mindre och mindre pengar.
Finns det något du saknar i det
digitala klimatet?
– Det är jättekul att ha all musik.
Men det är också som att få godis
jämt. Att längta och leta är något som
försvunnit. Jag tyckte om det. Och
våra attention spans bara krymper.
Det gäller mig också. Jag lyssnar inte
mer än 20 sekunder om det inte tar
tag i mig direkt.
Hur konsumerar du själv på
musik?
– Jag köper ganska mycket cd:s
och lp:s. Spotify lyssnar jag på i yrket.
Jag kan inte riktigt njuta. Jag blir
liksom trött av att lyssna på Spotify.
Det är som att läsa på skärm.
Köper du skivor för att stötta
artisten?
– Lite. Men jag tycker om att läsa
på omslaget. Se vem som gjort vad.
Bara det skulle jag kunna betala
pengar för. På Spotify är ju omslagen
så små. Det är helt obegripligt. Skivomslagen är en så viktig del av upplevelsen. Det gör att magin försvinner.
Allt blir likadant.

foto: tom medwell

Andreas Mattsson, tidigare medlem i indielegendarerna Popsicle, är
i dag en av våra mest
namnkunniga låtskrivare.
Han bland annat gjort
låtar till Peter Jöback,
Carola och Bo Kaspers
Orkester. Medlem i SKAP.

Annika Norlin och Andreas Mattsson på SKAP:s vårfest.

Vilken betydelse har ekonomisk
ersättning för dig?
– När jag släppte mitt första album
hade jag precis påbörjat en kandidatexamen i audiovisuell produktion. Så
tekniskt och ekonomiskt sett var jag
en student. Nu har jag hoppat av
utbildningen och arbetar heltid med
musiken. Jag försöker alltså leva på
min musik och det är viktigt att på
något sätt få betalt för att kunna
betala hyran. Jag arbetar hårt med
den egna verksamheten. Bra mycket
mer än heltid. Livespelningar verkar
potentiellt vara ett sätt att tjäna mer
än de symboliska summor som STIM
och skivförsäljning hittills inneburit.
Vissa samtida artister är tydligt
entreprenöriella för att dryga ut
kassan. Hur ser du på den
utvecklingen?
– Det verkar jobbigt att göra sig
själv till ett varumärke. Många artister
verkar glömma bort musiken. Till slut
handlar det enbart om kändisskap.
En situation som de flesta nog helst
hade undvikit om det inte var så otro-

ligt svårt att få det att gå ihop som
artist. Det är ledsamt att artister
måste kompromissa bort sin integritet. Jag är intresserad av att arbeta
med filmmusik och ser detta som en
potentiellt stabil inkomstkälla. Det är
dessutom en extremt intressant
uttrycksform. För övrigt är jag överraskad över hur mycket av min tid
som går åt till nätverkande. Ibland
känns det som att jag har ett kontorsjobb. Men det är det värt.
Är du nöjd med dina royalties från
Spotify?
– Svårt att svara på eftersom jag
inte fått några pengar än.
Hur konsumerar du själv musik?
– Det är svårt att veta hur man på
bästa sätt stödjer musiker som man
uppskattar. Jag försöker kartlägga
vilka alternativ som innebär få eller
inga mellanhänder. Men det är svårt
eftersom transparensen är dålig.
Vad har du för förhoppningar
inför din framtid som musiker?
– Det hade varit fantastiskt om det
funnits ett system för att konsumera
musik där du vet att musikerna faktiskt får sin välförtjänta del av intäkterna. Kanske en statlig variant av
streaming? Jag litar inte riktigt på att
företagen har så mycket annat än
vinst i fokus. Samtidigt ser jag inte
den här tiden som något slags undergång. Det är tveksamt om jag haft
någon karriär alls utan de digitala
plattformarna.
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”Vi tror på kollektiva lösningar”

Vad symboliserar det att vara låtskrivare för er?
– Låtskrivandet är en viktig del av
vårt arbete, en vilja att uttrycka saker.
Det är viktigt för oss att det är vi och
ingen utomstående som skriver
låtarna och att vi själva producerar.
Vad har ni för förhållande till upphovsrätt?
– I och med att vi är musiker, upphovspersoner, låtskrivare, producenter, inspelningstekniker och skivbolag
så är vi med i ganska många organisationer som har hand om upphovsrätt. Upphovsrätten känns så självklar.
Det hade varit väldigt jobbigt om varje
låtskrivare själv behövde jaga runt
och samla in ersättning från enskilda
aktörer. Det känns betydelsefullt att
vara en del av ett kollektiv i ett så
ensamt och oskyddat yrke.

Vilken betydelse har ekonomisk
ersättning för er?
– Vi har jobbat som frilansmusiker
sedan tre och ett halvt år tillbaka. Det
hade inte varit möjligt om vi inte fått
ersättning för vårt arbete. Vårt samhälle är uppbyggt kring att lön och
pengar är något vi behöver för att
överleva. Då funkar det inte att vissa
yrkesgrupper inte får lön. Vi har ända
från början varit väldigt noga med att
vi behöver ersättning när vi ger konserter med Systraskap då vi båda var
inställda på att vi ville jobba med
detta på heltid.

Är ni nöjda med era royalties från
Spotify?
– De är väldigt små i förhållande
till antal spelningar, trots att vi har
eget skivbolag och bara är två personer som äger rättigheterna till
musiken och delar på intäkterna. Den
avgörande delen av våra intäkter
kommer från konserter. Samtidigt
känns det viktigt att musik inte är
något som är förunnat personer med
pengar. Ju mer lättillgänglig kultur är i
ett samhälle desto bättre.
Varför driver ni ett eget skivbolag?

– Vi ville inte att vårt skapande och
formulerandet av våra åsikter skulle
bli begränsat av något yttre filter. I
nuläget släpper vi bara egen musik.
Men vi får se vad som händer i framtiden.
Vad har ni för förhoppningar inför
framtiden som musiker?
– Om vi får drömma skulle det på
något sätt vara gratis att ta del av all
kultur. Vi tror på kollektiva lösningar.
Om alla betalar lite för de grundläggande behoven så blir det inte dyrt
för någon.

FAKTA/DE VIKTIGASTE
AKTÖRERNA INOM DEN
GLOBALA STREAMINGINDUSTRIN

Dave Allen. Uppköpt av Apple. Anses ha
hög trovärdighet då man har knutit namn
som Trent Reznor och Dave Allen från
Gang of Four till verksamheten.

satsat hårt på global spridning och finns i
över 180 länder.

Wimp 560 000 betalande användare,
huvudsakligen i Norden. Köptes
nyligen av rap-mogulen Jay-Z.

Spotify 15 miljoner betalande
användare. Den största streamingtjänsten i världen.

Google Play Music Tredelad tjänst.
Består av en butik, ett digitalt förvaringsutrymme där 20 000 låtar kan sparas och
en abonnemangsservice.

YouTube Music Key YouTube är i
sin nuvarande form världens överlägset
största musikspelare. På sajten visas
över sex miljarder timmar video i
månaden. Så många timmar med
musik spelas inte på Spotify under ett
år.
Beats Music 110 000 betalande
användare. Grundat av skivbolagschefen Jimmy Iovin och rapparen Dr Dre.
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Systraskap, en duo som
består av Sabina Wärme
och Amanda Lindgren.
Aktuella med ”MVIMW”,
ett av årets mest emotsedda debutalbum enligt
flera musikjournalister.
Skivan ges ut på egna
etiketten Bassonga.

Amazon Prime Music Prime är medlemsdelen av nätvaruhuset Amazons. Den
har runt 20 miljoner registrerade användare. Streamingtjänsten ingår som en
service för medlemmarna. På grund av
avtalskrångel är inte samtliga stora skivbolag anslutna till tjänsten.
Deezer Sex miljoner betalande användare. Den franska streamingtjänsten har

Rhapsody 2 miljoner betalande användare. Erbjuder enbart abonnemangs-service. Köpte Napster för några år sedan.
Rdio Radio-liknande tjänst med okänt
antal användare. Företaget bildades av
Skype-grundaren Niklas Zennström. Har
något större geografiska spridning än
Spotify.
Grooveshark 30 miljoner användare.
Rörde sig länge i en upphovsrättslig
gråzon och stämdes fler gånger. Omvandlades nyligen till en nätradio-tjänst med
ambitionen att vara helt laglig.

SoundCloud 175 miljoner användare i månaden. Har kritiserats för att
man regelbundet bryter mot upphovsrätten. Grundad av svenskarna Alexander Ljung och Eric Wahlforss.
Pandora Nätradio-service med 200
miljoner registrerade användare.
Saavn Säger sig ha runt 10 miljoner
användare. Den indiska tjänsten
skapade rubriker i affärspressen när
man rekryterade en Google-chef.

digitala musiktjänster

Tidal utmanar med
högre pris och kvalitet
Spotify-utmanaren WiMP väljer en annan väg än många av sina konkurrenter och
lanserade i mars den nya musiktjänsten Tidal i Sverige. Som konkurrensfördelar ser
man bättre ljud, mer information om musiken och högre pris.
Efter SKAP:s aktörsmöte satsar man också allt mer på att visa musikens ursprung.

T

idal kostar dubbelt så
mycket som konkurrenterna.
Den har inga mellannivåer
eller gratisabonnemang.
Skaparna av tjänsten hävdar att det
är en missuppfattning att man inte
kan ta betalt för musik. När andra
dumpar priserna vänder Tidal på
steken: ett högre pris och fler värden
till användaren.
– Vår klara uppfattning är att man
ska betala för musik, och vi är säkra
på att musikälskarna som vi vänder
oss till håller med. Värdet ligger inte i
hur litet användaren betalar, utan hur
mycket man får för pengarna, säger
Tidals Sverigechef, Nina Wahlberg.

En av frågorna som behandlades
vid SKAP:s aktörsmöte i februari var
hur digitala musiktjänster ger information om kompositörer, låtskrivare
och textförfattare. Nina Wahlberg tog
med sig slutsatserna från diskussionen till Tidal och påbörjade ett internt
arbete.
– Som en respons på diskussionen på aktörsmötet har vi jobbat
vidare med creditfrågan och tittar nu
på hur vi kan lyfta fram kompositörer
och låtskrivare ytterligare, berättar
Nina Wahlberg.
Tidal lämnar, liksom WiMP gör
sedan ett år, produktionsinformation
om låtarna. Man är ensam på marknaden om att ange kompositörerna
bakom musiken direkt i spellistan.
Arbetet med att i ännu högre grad
lyfta fram musikskapare görs av
nationella redaktörer, marknadspersonal och den internationella redaktionschefen.
Redaktörerna, ofta med bakgrund i

låtarna?” Vi vill också tipsa om ny
musik, både lokalt och globalt. Våra
redaktörer sitter i olika länder men
under sina veckomöten tar de upp
vad som är aktuellt lokalt. Vi skapar
ett dynamiskt utbyte, där vi till
exempel lyfter ett svenskt stjärnskott
i andra länder, och vice versa.
En central fråga på SKAP:s

Tidals Sverigechef, Nina Wahlberg.

musiklivet, står för det redaktionella
innehållet i såväl applikationen som i
tjänstens webbmagasin. Man arbetar
mycket med intervjuer med musiker
och musikskapare. En del av innehållet görs i samarbete med andra
aktörer, som till exempel Jazzapparat
för att lyfta fram ny svensk jazz.
– Vi vill lyfta fram alla som ligger
bakom musiken. Det är viktigt att
besvara frågan ”varifrån kommer

aktörsmöte var långsiktig hållbarhet
för digitala musiktjänster och hur
ersättningen från tjänsterna ska fördelas. I grunden handlar det om att
värdesätta musiken på rätt sätt och
att anpassa affärsmodellerna efter de
villkoren. I det avseendet sticker
Tidals affärsmodell ut.
Tidals målgrupp älskar musik, den
är inget ”bakgrundsskval”. De är
intresserade av musikens ursprung,
vill ha ett bättre ljud och har en
djupare förståelse för musikens
värde, menar Nina Wahlberg.
I andra vågskålen lägger Tidal
musikbranschens intressen. Tjänsten
ger mer tillbaka per ström än konkurrerande tjänster, framhåller hon:
– Om vi tar dubbelt så mycket

betalt som andra tjänster får också
den som möjliggör tjänsten dubbelt
så mycket betalt. Musiken förtjänar
att återges på sättet som var tanken
när den skapades, inte komprimerad
till en lågkvalitativ mp3-fil.
Nina Wahlberg ser Sverige som

den mest mogna streamingmarknaden i världen. Vi har även en stark
musikindustri. Mervärden som bättre
ljud, mer information om musiken och
ett redaktionellt material som hjälper
användarna att hitta nya favoriter är
nödvändiga, menar hon.
– Det räcker inte längre med att
vara först eller störst. Freemiummodellen för digitala musiktjänster
fungerar inte längre. Därför ser vi
inga skäl att inte erbjuda en tjänst
med högre kvalitet med en högre
– men rimlig – prislapp. Musik är
konst, och man ska ha betalt för sin
konst. I dag är vi små, men vi har
potential att betala tillbaka mycket
mer än vad konkurrenterna gör i dag,
avslutar Nina Wahlberg.
Text: Kjell Holmstrand

FAKTA/TIDAL
• Samma utbud som andra tjänster, ca 25 miljoner
låtar, men enbart i okomprimerat format.
• Anger kompositörer, låtskrivare och textförfattare
direkt i spellistan.
• Stor vikt läggs vid det redaktionella materialet.
• Ingen gratisversion. Abonnemanget kostar 199
kr/månad.
• I tjänsten finns förutom strömmande musik
75 000 högupplösta musikvideor.
Tidal visar hur information om musikskapare anges.
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ALFONS MÖTER...

KARSTEN DYHRBERG NIELSEN OCH KJELL-ÅKE HAMRÉN

Kollektivets kraft
Stims vd och ordförande om kollektiv förvaltning i en framtid som redan
är här, om samarbetet med SKAP, FST och Musikförläggarna och om
musikens och kulturens betydelse för samhället.

V

i som arbetar i det
här huset brukar
säga att Stim ska
bli världens modernaste upphovsrättssällskap. Vad krävs
för att bli det, Karsten?
– Det krävs, jämfört med hur det
kanske varit förr, en högre grad av
flexibilitet i förhållande till hur världen
förändrar sig. Vi måste vara lyhörda
och ta reda på hur vi kan göra vår
verksamhet bättre, och då från våra
kunders och anslutnas perspektiv. I
dag handlar Stims verksamhet om
något helt annat än när verksamheten hade ett rent monopol. Servicenivåerna måste höjas till nivåer vi inte
tidigare sett inom kollektiv förvaltning
och vi måste förbättra vår relation till
marknaden.
Kollektiv förvaltning bygger just
på att man går samman i ett kollektiv. Hur påverkar individuella
krav och önskemål Stims verksamhet?
– Det är viktigt att förklara samhällsnyttan med en institution som
Stim. Den förståelsen kan lätt gå
förlorat i en värld som är alltmer
global och individualiserad. Den
enskilde vill ha sin frihet – men när
man är en del av en kollektiv verksamhet begränsas den enskildes
frihet avsiktligt för att stärka det
gemensamma. Vi måste hitta rätt
balans och det kan vi bara göra
genom att ha en nära relation till rättighetshavarna.
Ja, man blir inte starkare än vad
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det samlade kollektivet ställer
upp på.
– Absolut. Jag tror att man inom
den kollektiva förvaltningen delvis
glömt varför man existerar och vilka
det är som är kärnan i verksamheten.
Ett fundament för Stims legitimitet är
upphovspersonerna. Det är inte Stim
som kan säga vad upphovspersonerna egentligen, tycker, tänker och
känner. Därför behöver vi en bra relation med dem som representerar
upphovspersonerna, ECSA i Europa
och SKAP och FST i Sverige.
Kjell-Åke, vad är den stora nyttan
med kollektiv förvaltning av rättigheter?
– Det är en elegant idé eftersom
alla kan vara med i samma plattform
på lika villkor, oavsett om man är stor
och framgångsrik eller inte. Många
som går med i Stim är kanske ännu
helt okända och har kanske inte ens
själva förstått sin egen potential. Men
plattformen som Stim ger fungerar
som en arena där man är en del av
ett stort team. Det skapar en särskild
känsla av identitet. Det ligger också i
själva konstruktionen med kollektiv
förvaltning att man överlåter hanteringen av sitt skapande till den plattformen – det ger en väldig styrka.
Man är en i ett kollektiv. Det är egentligen inte särskilt komplicerat, men
det ger mycket ryggrad och styrka.
För mig som representant för
upphovspersonerna är den kollektiva förvaltningen en förutsättning för att hela kollektivet ska
kunna verka. Det här låter ju

självklart, men helt okomplicerat
är det inte. Vad skulle du säga är
den enskilt största utmaningen
Stim står inför nu, Karsten?
– Ha, ha, det var ingen liten fråga!
Jag tror att den enskilt största utmaningen vi har är att hinna ta jämna
steg med utvecklingen, att agera
tillräckligt snabbt och att fortsätta
vara relevanta som kollektiv. Utvecklingen går rasande fort. På användarsidan ser vi nya sätt att använda
musik, på rättighetshavarsidan ser vi
nya sätt att samla och erbjuda marknaden rättigheter, och i en så etablerad struktur som Stim finns – på gott
och ont – helt naturligt en viss
tröghet i sättet man utvecklas.
Jag upplever att kortsiktigheten i
branschen ökar i takt med att den
tekniska utvecklingen inte bara
möjliggör, utan närmast driver
fram nya affärsidéer och nya
affärsmodeller. Det gäller för
vinstdrivna bolag att göra pengarna nu, på bekostnad av långsiktig hållbarhet för alla inblandade.
Samtidigt behöver musikskapare,
som omfattas av kollektiv förvaltning, tänka långsiktigt, bygga en
karriär. Håller du med om det
resonemanget, Kjell-Åke?
– Jag har ju erfarenhet från båda
delarna av branschen. När jag arbetade i kommersiellt orienterade bolag
jobbade vi mycket i resultatcykler, det
är riktigt. Inom kollektiv förvaltning
arbetar vi snarare i processer. Det är
många processer som pågår parallellt och de tar egentligen aldrig slut,

för när en process tar slut börjar den
om igen. Så i den sektor jag haft min
huvudsakliga verksamhet [konstmusik, red. anm.] är långsiktighet nödvändig och har alltid varit. Utifrån min
inblick i den mer kommersiellt orienterade delen av branschen, kan jag
inte säga att jag säkert vet att det
blivit mer kortsiktigt.
Karsten, du har jobbat med vitt
skilda saker, bland annat i ett
bolag som gör hörapparater. Vad
är den största skillnaden mellan
att arbeta i ett sådant produktsäljande bolag och att arbeta med
kollektiv förvaltning på ett upphovsrättssällskap?
– Låt mig börja med den största
likheten – det finns en mening med
båda. Det ger en särskild mening att
arbeta med något som kan förbättra
människors liv. Det gäller i högsta
grad också på ett upphovsrättssällskap, som faktiskt även det ger möjlighet att förbättra människors liv.
Den stora skillnaden är att det är
betydligt lättare att agera i en vinstdriven verksamhet, än det är att
agera i den värld som Stim lever i. I
Stim har vi inte bara en icke vinstdriven organisation som har som syfte
att samla in pengar från marknaden
och fördela dem till rättighetshavare,
utan också ett kulturpolitiskt uppdrag.
Det är en avsevärd skillnad. Det är
mycket mer komplext att navigera i
den värld jag befinner mig i idag, än i
den kommersiella värld som jag
befann mig i när jag arbetade med
produkten hörapparater.

Om vi gör en internationell
utblick: vad är Stim bra på i förhållande till andra upphovsrättssällskap? Kjell-Åke, du har ju
både varit ordförande i Musikförläggarna och i Musikförläggarnas
internationella organisation
ICMP, där ni tidvis varit kritiska
till upphovsrättssällskapen. Hur
skulle du beskriva just Stims
position på den internationella
arenan?
– Den stora skillnaden är att Stim
länge uppfyllt alla de krav på likabehandling som de internationella
musikförläggarna tyckte att man bör
ställa på ett upphovsrättssällskap.
Man tyckte att det var viktigt med en
likvärdig representation av samtliga
rättighetshavarkategorier. Stegen vi

Kjell-Åke Hamrén
Ålder: 60 år.
Familj: Gift med Anna. Två vuxna
döttrar och två barnbarn.
Bor: Lägenhet på Stora Essingen,
Stockholm, och hus på landet i Norrbo
i norra Hälsingland.
Första musikminne: Vi hade i mellanstadiet i skolan en för sin tid
ovanlig folkskollärare som istället för
psalmer och Linggymnastik lät oss
lyssna till klassisk musik på morgonsamlingarna. Starkaste tidiga minne
från årskurs tre är Sibelius Finlandia
och berättelsen om styckets betydelse
för frihetskampen under kriget.
Lyssnar helst på: Musik som berör
mig.
Gör jag gärna igen: Besöker Italien.

tar nu, när Stim går in i samarbete
med PRS och GEMA är en naturlig
utveckling. Stim kan kanske sägas ha
varit ”bäst i klassen”, men är ett i jämförelse litet sällskap som behöver
samarbete för att ha styrkan i den
konkurrensutsatta tid vi nu lever i.
– Redan när samarbetet med
PRS uppstod, var utgångspunkten att
å ena sidan kunna fortsätta den kulturpolitiskt baserade verksamheten,
men å andra sidan få in en mer
affärsorienterad syn på uppdraget. Vi
visste redan då, för mer än ett decennium sedan, att vi kommer att konkurrensutsättas. Vår inställning var att
om vi inte positionerar oss och organiserar oss för att möta kraven när de
väl kommer, utan istället sitter fast i
en gammal modell där vi inte kan

Karsten Dyhrberg
Nielsen
Ålder: 46 år.
Familj: Gift med Lene, som är jurist.
Fyra barn i åldrarna 5-14.
Bor: Lidingö.
Första musikminne: När jag satt
med tre tjejer i mitt rum och lyssnade
på ABBA på en liten kassettbandspelare.
Lyssnar helst på: Mycket är humörstyrt, och lyssnandet sker oftast när
jag kör bil. På kvällarna blir det gärna
klassiskt, på längre resor lite äldre pop
med bra kvinnliga vokalister och när
barnen är med spelas de senaste
hitsen.
Gör jag gärna om: Gifter mig med
min hustru!
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ALFONS MÖTER...

möta någon förståelse för en mer
affärsorienterad inriktning, kommer vi
att slås sönder.
Tendensen inom kollektiv förvaltning verkar vara att upphovsrättssällskap, som ju är kollektiv, går
ihop med andra kollektiv.
Karsten, är det vad som krävs för
att vara mer kommersiellt konkurrenskraftig nu när marknaden
är så föränderlig?
– Det centrala är att tänka mer
gränslöst än man gjort förut. Enskilda
musikskapare måste idag, oavsett
om de agerar individuellt eller i kollektiv positionera sig på en marknad
där gränserna försvunnit. De företag
och tjänster som använder deras
rättigheter agerar i allt högre grad
globalt. För att kollektiv förvaltning
ska stå sig i den verkligheten
behöver vi samarbeta åtminstone i ett
europeiskt perspektiv, om inte i ett
globalt.
– Det är en stor utmaning att få
det att fungera: samarbeten medför
paradoxalt nog både förenklingar och
gör saker än mer komplexa. Vi har en
konkurrensfördel i Stim på en europeisk marknad och det är det nära
samarbetet mellan ägarrepresentanternas föreningar, SKAP, FST och
Musikförläggarna, och Stim.
Jag vet att du särskilt har värdesatt det arbete upphovspersonernas organisationer i Sverige och
Europa lagt ned på bevarandet av
exklusivitetsprincipen, själva
grunden för kollektiv förvaltning,
i det nya EU-direktivet. Vad tycker
du att vi på musikskaparnas
intresseorganisationer kan göra
mer av, eller bättre, som gynnar
Stim-kollektivet?
– Bra fråga. Jag tycker att vi har
mycket att göra innan vi kommer dit
att vi kan be er om något. Men om vi
antar att Stim har byggt en struktur
där vi har blivit bättre på att involvera
och lyssna, där vi har byggt en struktur där vi har en än mer kontinuerlig
relation – inte bara med SKAP som
organisation, utan också med de
upphovspersoner ni representerar
– och där vi har en löpande dialog, så
kommer vi att behöva att upphovspersonerna står bakom Stim när Stim
väl ska agera. Vi kan inte ha olika
uppfattningar i det som lägger framtiden för musikskaparna. Det gäller det
att ni står beredda vid vår sida, och
att ni använder oss till det vi ska
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”I dag lever vi i en
tid när förändring
är normaltillstånd.”
Kjell-Åke Hamrén
användas till, nämligen att ta kampen
på marknaden och att skapa en bra
ersättning för era rättigheter.
Du vet att vi har varit aktiva i att
vara med och utforma direktivet
på EU-nivå. Nu är vi också aktiva i
utredningen och implementeringen av direktivet i svensk lagstiftning. Vad är Stims förhoppningar och farhågor just om
implementeringen av det nya EUdirektivet?
– Där behöver vi ert stöd att säkerställa en ny lagstiftning som inte
förstör för upphovspersoner och
deras möjligheter att verka yrkesmässigt genom att uttrycka det ni
kan – och vi inte kan – uttrycka: ”hur
påverkar det här mig som upphovsperson?
– Stims förhoppning är att vi får en
lagstiftning på europeisk nivå som
legitimerar kollektiv förvaltning som
institution som ett sätt att gå till
marknaden på. Det är den stora
fördel jag ser.
– En möjlig nackdel eller risk är
att priset för det kommer att vara för
högt, att man implementerar strukturer som gör det ännu svårare för oss
att bedriva vår verksamhet. Kommer
vi fortsatt att ha möjlighet till en stabil
ägarstruktur med tydlig likabehandling? Eller får vi en struktur där
enskilda intressen kan ta makten
inom organisationen? Får vi en övervakningsmyndighet som tolkar sitt
uppdrag som överdrivet övergripande? Några exempel på utvecklingar som riskerar ge ytterligare ett
lager av komplexitet som hindrar vårt
uppdrag.
Kjell-Åke, avslutningsvis, var det
bättre förr?
– Det vore synd att konstatera det.
Men det är bra att lära av historien
och att inse hur förändring blivit en
del av vår vardag. När vi pratar om
alla komplexa frågor som ligger
framför oss, tänker vi sällan på att det
inte är så längesedan allt var så
oerhört annorlunda. Vi levde i en
analog värld och organisationer av

”Det går inte att
ha ett samhälle
utan kultur, men
det går att ha ett
utan idrott.”
Karsten Dyhrberg Nielsen

Stims karaktär sågs som ett slags
nationella klenoder. Man hade förhoppningar om, och förväntningar på,
att klenoden Stim skulle bättra på
Sverige-bilden, på samma sätt som
att den enda musikhögskolan bara
någon generation tidigare var en
nationell klenod med uppgift att
säkerställa rekryteringsbehovet av
musiker och artister på hemmaplan.
– Plötsligt händer saker, så sent
som i skiftet mellan 1980 och 90-tal,
när vi bara hade ett tv-bolag och ett
radiobolag. Avreglering, vi blir medlemmar i EU och på bara några år
ska vi skriva om den känslomässiga
relation vi hade till dessa nationella
klenoder till att börja prata business,
kommersialism och affärsmodeller –
allt inom en och samma generation.

– I dag lever vi i en tid när förändring är normaltillstånd. Förutsättningarna för vår verksamhet förändras
varje dag. Ingen av oss som är över
fyrtio år har vuxit upp i ett tidevarv där
vi har det där i oss. Men om vi tittar
på dagens tioåringar, så ser vi att de
kommer att komma in i den här
världen på ett mycket mer naturligt
sätt än vi gjort. Vi är en pionjärgeneration, men de som kommer efter oss
är de som redan från början har rätt
mental utrustning för att förstå förändringen som tillstånd.
Karsten, sista ordet till dig. Jag
vet att du gillar cykling och skidåkning. Vad är viktigast – kultur
eller idrott?
– Utan tvekan säger jag kultur, för
utan kulturen skulle det inte finnas
en bas för idrotten. Man kan inte
jämföra de två, man kan inte ställa
dem bredvid varandra. Kulturen definierar den värld vi lever i, den är vårt
sätt att fastställa hur vi ska existera
tillsammans. Idrotten är ett verktyg vi
kan använda i det. Idrott är något
som ger mig personligen livsglädje.
Men jag kan inte välja bort kulturen.
Det går inte att ha ett samhälle utan
kultur, men det går att ha ett utan
idrott!
Text: Kjell Holmstrand
FOTO: ANNA RUT FRIDHOLM

FOKUSOMRÅDE: skap 2025

Mentorsprogram
blir nytt pilotprojekt
Fokusområde SKAP 2025 pekar ut föreningens riktning de kommande tio åren.
En del av arbetet handlar om hur medlemmarna kan vara en resurs för varandra,
anser SKAP-medlemmen Magnus Kaxe. Han vill nu starta ett mentorsprogram.

M

agnus Kaxe har funderat
mycket på vad SKAP kan
göra för medlemmarna i
det vardagliga yrkeslivet.
För honom är medlemmarna själva
nyckeln.
– SKAP går i bräschen för mycket.
Värdegrunden föreningen vilar på och
nyckelaktiviteterna som utvecklats
under åren är viktiga. SKAP är en
stark organisation som ger musikskaparna en samlad röst gentemot
beslutsfattarna. Men vi måste också
komma i håg är att det finns en
enorm styrka i erfarenhetsutbytet
inom föreningen, säger han.

Magnus Kaxe är låtskrivare, producent, entreprenör och föreläsare vid
bland annat musikhögskolan i Piteå
och KMH i Stockholm. Som föreläsare möter han kunskapstörsten när
den är som störst, men han trycker
på att personlig utveckling följer en
genom livet och alltid är aktuell.
– Vi tillhör en bransch som är i

ständig förändring. Vi talar ofta om
den tekniska och branschmässiga
utvecklingen, men måste även
komma ihåg att även den konstnärliga utvecklingen går fort. Alla har
nytta av erfarenhetsutbyte, och är det
något SKAP har, så är det en enorm
erfarenhets- och kunskapsbank,
säger Magnus Kaxe.
SKAP:s drygt 1100 medlemmar är
musikskapare med vitt skilda bakgrunder och erfarenheter. Spännvidden i ålder, genrer, yrkeskunskap och
branschkunskap är stor. Mot den
bakgrunden funderade Magnus på
hur man kan dra nytta av föreningens
samlade kapital av erfarenheter. Han
kom fram till att ett mentorsprogram
skulle kunna vara ett sätt.
– Det handlar i grunden om mötet

mellan någon som vill lära och någon
som vill dela med sig. Det är lätt att
tro att erfarenhetsutbytet är enkelriktat, men när det fungerar är ett mentorskap lika givande för mentorn som

SKAP 2025
Varje år lägger SKAP särskilt fokus vid någon enskild fråga som har påverkan på
hela verksamheten. Fokusområde för 2015 är SKAP 2025, ett medlemsnära initiativ
för att utveckla SKAP:s roll i att säkerställa möjligheten till yrkesmässigt musikskapande även i framtiden. Ett huvudspår för fokusområdet är att genom Stim öka upphovspersonernas intäkter från digitala musiktjänster.
SKAP 2025 syftar bland annat till
• utbildning och kompetenshöjning för medlemmar, till exempel mentorsprogrammet
• nätverk och social funktion, att utveckla SKAP som ”skrå”
• värnandet av Stim och den kollektiva förvaltningen

Magnus Kaxe vill se ett ökat erfarenhetsutbyte inom SKAP.

för adepten, säger Magnus Kaxe.
Magnus idé har lett till att SKAP
beslutat att starta ett pilotprojekt för
att hitta formerna för ett sådant
program. Det är viktigt att rätt mentor
matchas ihop med rätt adept. Därför
börjar projektet med att ta fram
metoder för att hitta just den här
typen av möten bland medlemmarna.
Därefter definieras parametrarna
som kan skapa något unikt mellan de
medlemmar som deltar.
– Att arbeta med musik är för
många ett rätt ensamt yrke. Man
jobbar på sin kammare, i sin studio.
Att delta i ett mentorsprogram är
både ett konkret sätt att ta del av
andras erfarenheter och att få möjlig-

het att vara med och påverka framtiden, säger Magnus Kaxe.
Text och foto: kjell holmstrand

FAKTA/SKAP:s
MENTORSPROGRAM
• Ett pilotprojekt startas upp våren
2015.
• Syftet är att SKAP ska kunna
erbjuda medlemmarna ett mentorsprogram.
• På sikt finns det möjlighet att
utveckla programmet, till exempel
att låta det sträcka sig utanför
SKAP.
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skap i världen
CREATORS CONFERENCE 2015

Glädjande signaler från
SKAP-initierade och prisbelönta EU-konferensen Creators Conference
ägde rum i Bryssel 23-24 februari. SKAP tar med sig flera positiva
signaler från EU-kommissionen och parlamentet.

U

nder konferensen kom
det bland annat fram
att kommissionen och
parlamentet nu ser
behovet av ökad kollektiv förhandlingskraft
för kulturskapare. Upphovspersoner
och andra konstnärer är generellt sett
den svagare parten i förhandlingar
med globala internet- och mediejättar.
Problem tar EU-kommissionen äntligen på allvar, något ECSA och SKAP
har jobbat för en längre tid.
En annan viktig fråga rörde ”non
disclosure-agreements”, avtal där

motparten bland annat tvingar upphovsrättssällskapen att hemlighålla
innehållet i avtalen om ersättningar
till upphovspersonerna.
SKAP:s ordförande Alfons Karabuda är också ordförande i ECSA
och var som sådan värd för Creators
Conference:
– Det är glädjande att Maria Martin-Prat, kommissionens högsta
tjänsteman på upphovsrättsområdet,
så tydligt pekade på det orimliga med
att den så viktiga transparensen på
grund av sådana här sekretessavtal

inte gäller de globala medieföretag
som använder kreatörernas innehåll
för att tjäna pengar.
SKAP-medlemmarna Maria
Marcus och Emil Svanängen deltog
på konferensen.
Marcus gjorde en presentation
inför de samlade makthavarna som
förmedlade den yrkesverksamma
kompositörens vardag. Svanängen
framträdde på konferensens öppningskonsert under sitt mer kända
alias Loney Dear.


text: mårten karlsson

Alfons Karabuda inledningstalade
och modererade två paneler.
Foto: John Stapels

”Vi behöver nya idéer om ekonomisk
fördelning i musikbranschen”
SKAP-medlemmen Maria
Marcus är låtskrivare och
producent. Hon har flera
listsuccéer bakom sig och
har jobbat med en lång rad
musikskapare och artister.

Maria Marcus på
Creators Conference.
Foto: John Stapels
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På Creators Conference var hon
en av huvudtalarna och ville genom
en presentation av sig själv som låtskrivare förmedla för EU:s beslutsfattare hur en låtskrivares vardag ser ut.
– Jag ville visa att bakom varje
framgångsrik låt ligger det åratal av
utveckling, alla de där låtarna man
skriver som inte alls blir framgångsrika,
arbetet att förbättra sina kunskaper,
och hur man investerar i resor för att
arbeta med andra musikskapare och
för att träffa möjliga samarbetspartners. Det känns allmänt som att det är
lättare att skapa sig en bild av hur en

artists vardag ser ut, men att många
inte förstår upphovspersonernas tillvägagångssätt för att försörja sig på
musik, säger Maria Marcus.

Det var inte svårt för Maria Marcus
att tacka ja när SKAP frågade om
hon ville delta som talare på Creators
Conference. Det politiska påverkansarbetet behövs, menar hon.

Bland de viktigaste frågorna

under Creators Conference nämner
Maria Marcus yttrandefriheten och
frågan om hur musikskapare ska
ersättas för sitt arbete.
– Det är smärtsamt att tänka på de
senaste årens ekonomiska förändringar. Vägen tillbaka till en rättvis
ekonomi för oss upphovspersoner
känns lång. Vi behöver nya idéer om
hur den ekonomiska fördelningen i
musikbranschen ska se ut.
Maria Marcus ser ljust på framtiden.
– Det är en writers-boom i Sverige
just nu och utbildningarna inom låtskrivande har ett starkt tryck på sig.
Unga musiker och upphovspersoner
är mer business-minded i dag än för
tjugo år sedan. Då hade vi en modell
som fungerade, det har vi inte i dag.

– Våra politiker har varit långsamma med att förstå problematiken
kring musikskaparnas villkor. Vi hade till
exempel ett parti för några år sedan
som trodde att alla upphovspersoner
även är artister och därigenom lever
gott enbart på sina live-framträdanden.
Kanske har vi felaktigt förutsatt att alla
andra ska förstå det som vi själva
tycker är så självklart? Vi lever i en värld
där innovativa och tekniska lösningar
har högre status än själva innehållet,
som till exempel dans och musik. Att
SKAP arbetar för att höja värdet i det vi
gör genom att höja rösten i olika politiska sammanhang är jag oerhört
tacksam för, avslutar Maria Marcus.
Text: Kjell Holmstrand.

EU

Tre frågor
till Svanängen
SKAP-medlemmen Emil Svanängen

deltog på Creators Conference, där han
spelade live på konferensens öppningskonsert, då under sitt mer kända alias
Loney, Dear.

Maria Martin-Prat, EU-kommissionens högsta tjänsteman på upphovsrättsområdet, var tydlig med EU:s syn
på ”non disclosure-agreements”.

1) Vilket var det viktigaste budskapet
på Creators Conference?
– Kasper Windings uttalande ”Frihet
är inte något som man får, det är något
man tar”.
2) Hur bidrog du själv vid sidan av
öppningskonserten?
– Jag representerade den konstnärliga, förhoppningsvis kommersiellt befriade delen av musiken.
3) Varför är det bra att SKAP engagerar sig i EU-arbetet kring upphovsrätt
och musikskapares villkor?
– Allt som gör att gräsrötterna får ägna
sig åt kultur är bra, och att kulturen får
växa vilt som den vill.
Foto: John Stapels

Foto: John Stapels

”Musikalisk mångfald kräver långsiktighet”

– Jag har i många år arbetat med

musikprojekt i länder som Pakistan,
Indien, Ghana och Palestina och
kunde vid Creators Conference bidra
med mina erfarenheter från de projekten. De var alla utmanande på många
sätt. Många menar att musiken är ett
universellt språk. Jag håller inte helt
med om det. En del musik kan vara
mycket svår att förstå, som vore den
från en helt annan planet.
På så sätt kan musik kanske vara
universell, fortsätter Kindem. Men då
talar den mer till intellektet än till
känslor, då utmanar den oss och
väcker nyfikenhet, säger hon. Utma-

Foto: Kristin&Vibeke

Ingrid Kindem är ordförande i NOPA, den norska
systerorganisationen till
SKAP. På Creators Conference deltog hon i en
panel om hur kreativitet
bygger samhället.

Ingrid Kindem.

ningar ökar toleransnivån och förståelsen för det som är annorlunda. Vi
måste kämpa och lyssna extra uppmärksamt för att förstå.
fundamentalismen är
stark är kvinnor helt frånvarande på
musikarenan. I många länder är det
förbjudet att yttra sig genom musik
– både för kvinnor och för män. Vilken
typ av samhälle har man i ett land där
hälften av befolkningen inte får ha en
röst? Konstnärer, kvinnor och unga
röster utmanar fundamentalistiska
uppfattningar och samhällen. I en
global värld kan just dessa röster

– I länder där

bidra till den förändring vi hoppas på.
Kopplingen mellan kreativitet och
samhälle handlar också om möjligheten att leva på sitt skapande. Ingrid
Kindem efterlyser långsiktighet i
utformningen av nya affärsmodeller:
– Intresset för och tillgången till
musik är större än någonsin förr.
Därför är det en paradox att många
kompositörer och textförfattare har
särskilt svåra tider i dag. De nya
affärsmodellerna som bygger på
streaming är inte hållbara för de som
skapar innehållet. Musikskaparna är
det första ledet i hela näringskedjan.
Utan musiken har vi ingen bransch.

Trots det har innehållet kommit på
efterkälken när det gäller fördelningen av intäkterna, säger hon.
Det krävs ett gemensamt arbete

över landsgränserna för att genom
lagstiftning säkra rättigheterna i framtiden, oavsett vilken teknik och vilket
format som gäller för stunden. Där
fyller ECSA, European Composer &
Songwriter Alliance, och samarbetet
mellan de nordiska musikskaparorganisationerna en viktig roll.
– Om vi vill säkerställa en musikalisk mångfald måste vi tänka långsiktigt. Det kan vi göra genom ECSA,
med en gemensam stark röst.
Beslutsfattarna lyssnar på ECSA när
vi värnar en professionell musikbransch med mångfald, en bransch
där allas behov blir tillgodosedda.
Musik är en balans mellan de som
skapar den, de som framför den och
de som vill lyssna på den. ECSA
säkerställer den balansen.
Text: Kjell Holmstrand.
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hemma hos – julia spadA

Julia Spada bryter upp
Efter flera samarbeten med några av svensk hip-hops frontfigurer satsar
Julia Spada nu på egna bandet Breakup. Men hur ser artistlivet ut när
rampljuset är släckt?
– Det viktiga i mitt yrke är att något blir gjort, det spelar ingen roll när det
blir gjort, säger hon.

F

redag i februari. Väckarklockan ringer 09.00.
Hon låter ”snooze-knappen gå varm”. Julia
Spada lämnar inte
sängen än på ett par
timmar. Arbetsdagen startar inte heller
i ett rasande tempo. När frukosten är
avklarad väntar de vanliga administrativa rutinerna, som att skicka fakturor
och svara på mejl. De kombineras
med avbrott på det mer personliga
planet, som slösurfning och städning.
– Det tar ett tag för mig att komma
igång, men när jag väl är igång och
det känns rätt kan jag jobba hur länge
som helst, säger Julia Spada.

Julia Spada föddes i Uppsala för

snart 30 år sedan och växte upp
utanför Knivsta, som på den tiden
tillhörde Uppsala kommun. Under
barndomsåren spelade hon fiol, utan
något uttalat mål att syssla med
musik. Drömmen om att bli artist
fanns förvisso alltid där, men först vid
18 års ålder vågade Julia erkänna det
för sig själv.
– Jag har alltid sjungit och skrivit
musik, det är något med det som är
18

självuppfyllande i sig, ett starkt behov,
säger Julia Spada.
År 2007 gick flyttlasset till Stockholm.

Till en början varvades musiken med
olika ströjobb. Genombrottet kom när
Marko ”Mack Beats” Saez fick upp
ögonen för henne. Det blev även
Julias väg in hiphop-scenen. Deras
gemensamma ”Lägg dig ner” på
Mack Beats debutalbum ”Centrum”
från 2013 öppnade upp för fler samarbeten, som remixen av Linda Piras
”Knäpper mina fingrar”. Som i sin tur
följdes upp av Silvana Imams ”Jag är
en fakking gee”.
– Mack Beats förstod hur man
kunde använda min röst i hip-hopen
och lät mig köra min grej. Jag gillar att
arbeta med folk från hip-hop-scenen,
de är som en familj.
Men Julia hade inga planer på att
förbli en ”sidekick”. Efter en tid med
flera samarbeten och features jobbar
hon nu med egna bandet Breakup.
Bandet består av Julia och producenten Ludvig Parment, som vanligtvis
går under pseudonymen Saturday,
Monday. För två år sedan arbetade de
tillsammans på Saturday, Mondays

singlar ”Headshake” och ”The Ocean”.
Samarbetet har fortsatt. I januari
2015 släppte Breakup debutsingeln
”Bubble”.
– Den handlar om oförmågan att
sätta sig in i andra människors situation, både på ett personligt plan och
ur ett samhällsperspektiv. Jag kan se i
efterhand att den är väldigt inspirerad
av Sverige 2014.
När duon inte arbetar hemifrån så
hoppar de runt på olika musikstudior i
Stockholm. Även Ludvigs Parments
morfars hem i Danmark fungerar som
arbetsplats.
– När jag arbetar ensam så mejlar
jag texter eller musikstycken till andra
artistkompisar för att få en andra
åsikt. Det är viktigt att låta ett annat
öga och öra titta och lyssna på det
arbete man gör, säger Julia.
Det mesta av arbetet med de egna
texterna och musiken sköter Julia
Spada på hemmaplan, i sin tvåa på
Södermalm i Stockholm. På köksbordet står en laptop som är kopplad till
en mick. Arbetet kan flyta på i flera
timmar i sträck när förutsättningarna
känns rätt.

JULIA SPADA
Ålder: 29 år.
Bor: Södermalm, Stockholm.
Aktuell med: Låten ”Bubble” med
duon Breakup.
Artisten som förändrade mitt liv:
TLC.
Textraden som säger allt: ”Gotta
change my answering machine now
that I’m alone. Cause right now it says
that we can’t come to the phone ...”
(Ne-Yo - So Sick).
Refräng jag minns: Har fortfarande
What’s Up med 4 Non Blondes på
hjärnan efter att ha blivit tvingad att
sjunga den på karaoke för ett par
helger sen.
Låten som läker: Love To Keep You
In My Mind med Curtis Mayfield.
Lyssnar på just nu: Tala, Nao, Jones.
Guilty pleasure-låt: Inget som är
pleasure kan vara guilty. Möjligtvis att
jag blir förbannad på mina lemmar när
jag står på dansgolvet och Ignition
(The Remix) med våldtäktsmannen R
Kelly går på. Hinner sansa mig på en
sekund och sen ställer jag mig och
surar demonstrativt i ett hörn.
Drömartist att jobba med: Skulle
väldigt gärna skriva till Rihanna.

Foto: emelie fredrikssson

– Arbetsinsatserna går i skov. Viktigast i mitt fall är att något blir gjort,
inte när det blir gjort. Ibland blir det
väldigt mycket skrivet, ibland ingenting. Många gånger är det någon
annan som är beroende av att du ska
leverera och då måste man leverera,
säger Julia Spada.
I vardagsrummet, cirka två
meter från micken i köket, står en

Dj-utrustning. Tillsammans med Ji
Nilsson och konstnären Hanna
Stenman utgör Julia Spada DJ-kollektiv DATE, som spelar på olika
klubbar runt om i Stockholm. Det är
återkommande uppdrag som bryter
upp vardagen. Samtidigt fyller dj-rollen en viktig funktion i en artists liv,
enligt Julia.
– Jag lägger mycket tid på att leta
ny musik till mina DJ-set. En viktig

aspekt med DJ:andet är att man får
lyssna mycket, man får en bra bild av
vad som händer runt omkring en,
vilken kontext man verkar i som
musiker.
När kök och vardagsrum fungerar

som ”kontor” blir det omöjligt att inte
ta med sig jobbet hem. Julia försöker
ta mentala pauser från skrivandet.
Hon promenader på Söder, och när

arbetsbördan varit stor under en
längre period inför hon skrivförbud.
Pauser är viktiga för det kreativa
arbetet, understryker hon.
– Skrivförbud är viktiga för inspirationen. När jag inte får skriva så
kommer alltid nya idéer till mig och
det slutar ofta med att jag måste sätta
mig ner och skriva av mig lite.
Text: OLOV ÖSTLUND
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ny i skap

NYA MEDLEMMAR
1. Maria Arnqvist – Foto: Mira Åkerman
2. Mattias Bergqvist – Foto: Carl Klingspor
3. Marianne Bokblad
4. Anton Eklund – Foto: M. Modig
5. Niklas Gabrielsson – Foto: Anton Östlund
6. Esbjörn Hazelius – Foto: David Brohede
7. Magnus Hydén
8. Anna Ihlis – Foto: Mikael Hansson
9. Anders Jalkéus – Foto: Mats Bäcker
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10. Xenia Kriisin – Foto: Anna Hansen
11. Martin Landquist – Foto: Karen Bystedt
12. Stiko Per Larsson – Foto: Daniel Eriksson
13. Jens Lindgård
14. Niclas Molinder – Foto: Maria Eberfors
15. Peter Månsson
16. Kjell Segebrant – Foto: Anders Lago
17. Patric Simmerud – Foto: Fortunato D’Orio
18. Elisabet Sköld

19. Julia Spada – Foto: Märta Thisner
20. Magnus Strömberg
21. Didrik Thott – Foto: Olov Lindström
22. Samuel Waermö – Foto: Chris Meyer
23. Cecilia Wennerström – Foto: Kenneth Schlaich
24. Malin Wester
25. Peter Wiberg – Foto: Lucie Wiberg
26. Anders Wollbeck – Foto: Mattias Lindblom
27. Cecilia Österholm – Foto: Jessica Arneback
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Ej på bild: Thomas Andersson,
Christoffer Berg, Kjell Edstrand,
Cissi Efraimsson, Niklas Eklund,
Andreas Gidlund, Lars-Erik
Grimelund, Svante Halldin, Petra
Haraldson, Robert Mehmet,
Kristofer Karlsson, Andrea
Kellerman, Peter Knudsen, Tony
Malm, Martin Nurmi, Adam
Olenius, Linnea Olsson, Lisa Pyk
Wirström, Andreas Rydman,
Ewan Svensson, Thomas
Thörnblom, Joakim Törnqvist,
Andreas Werliin, Mikael
Wigström och Linus Wiklund.
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skap-profilen

Mångbegåvade Monica
Monica Dominique är en av Sveriges mest mångbegåvade artister.
I höstas belönades hon med Musikförläggarnas hederspris.
Jazzen ligger henne närmast om hjärtat, men batterierna laddar hon med hjälp av
Stravinskij och Debussy.

– med absolut gehör. Redan som
fyraåring satt Monica Dominique i
hemmet i Västerås och spelade piano
med samma självklarhet som ett barn
som lär sig att prata.
– Jag tog in det mesta via öronen,
ungefär som när man lär sig uttala
orden och först i skolan lär sig att
stava till dem.
Men teorin och den klassiska skolningen saknas inte. Den fick hon inte
minst på Musikhögskolan där hon
även träffade maken Carl-Axel,
hennes ständige musikaliske följeslagare.
– Driften att spela har alltid varit
viktigast för mig. Det ena har gett det
andra, måste jag säga. Jag anlitades
tidigt som ackompanjatörer och
spelade ute i parkerna i en mängd
olika sammanhang och genrer, bland
annat fick jag kompa folk i amatörtävlingar, dåtidens Idol. Det var en bra
skola. Man lär sig oerhört mycket på
att lyssna och spela med andra – och
att dela med mig.
Att dela med sig är också något

som Monica Dominique verkligen fått
göra. Det är svårt att hitta en mer
mångbegåvad artist: kompositör,
instrumentalist, sångerska, arrangör
och komedienn i en rad svenska
filmer. I snart 70 år har hon levt med
musiken vid sin sida: alltid angelägen
och ständigt nyfiken. För ett par år
sedan kom finstämda och kritikerhyllade Togetherness där Monica Dominique spelar tillsammans sin bror,
världsbasisten Palle Danielsson. Den
22

skulle kunna vara kronan på en lång
karriär, men hon verkar inte vilja
trappa ned på takten.
– Just nu jobbar jag med Gershwins Rhapsody In Blue som ska
framföras i St Tomas kyrka, Vällingby,
och om några veckor ska jag och
Tommy Körberg uppträda med Norrbotten Big Band.
I början av 70-talet ingick hon och
Tommy Körberg i legendariska Solar
Plexus, ett band som fortfarande
låter ”helt rätt” drygt 40 år senare.
– Det är jättekul. Vi får mejl och
kommenterar från hela världen från
människor som upptäcker oss på
Spotify eller Youtube. Förut fanns
våra skivor knappt att få tag på. Nu
får vi nya fans i USA och Ryssland.
Det är väl också jazzen som
ligger närmast ditt hjärta?
– Absolut! Jag gillar förstås att
även återge vad andra skapat, men
jazzen ger mig alltid tillfälle att skapa
själv.
Hur gör du för att behålla nyfikenheten, det är ju lätt hänt att
man tröttnar på sitt uttryck?
– Då går jag tillbaka och spelar
Debussy, Mozart eller Stravinskijs
Våroffer, som jag brukar spela fyrhändigt med Carl-Axel. Det är en musik
som påverkade mig mycket starkt
som ung.
– Det är också helt fantastiskt att
få chansen att framföra musik i
samma sättning och miljö som Stravinskij och Debussy en gång framförde sin musik tillsammans. De fyller

verkligen på batterierna. När man
dekonstruerar musiken märker man
även hur universell musiken ändå är.
Det finns tydliga linjer mellan The
American Songbook och de stora
klassiska kompositörerna. Allt hänger
samman, och jag gillar verkligen att
vara cross-over i musiken.

foto: PRESSBILD

Ett musikaliskt underbarn

”Jag tycker att
storbandsgrejerna varit väldigt
roliga. Det tar en
del tid, men det
plockar fram
saker ur mitt
inre.”

Vad är du mest stolt över?
– Jag tycker att storbandsgrejerna
varit väldigt roliga. Det tar en del tid,
men det plockar fram saker ur mitt
inre. Det blir nästan fysiskt, det känns
nästan som man har fött ett barn när
man är färdig … puuh. Och ändå
känner man sig aldrig övertygad om
att det håller.


text: Peter Willebrand

MONICA DOMINIQUE
Född 1940 i Västerås. Invald i SKAP
1966, hedersmedlem sedan 2012.
Studerade klassiskt pianospel för
Greta Erikson vid Musikhögskolan.
Medlem i Gals and Pals och Solar
Plexus. Har skrivit allt från teater- och
filmmusik till signaturmelodier för
radio och TV, bland annat den tidigare
signaturen till Rapport. Skrev tillsammans med maken Carl-Axel
Sommar’n som aldrig säger nej som
vann svenska melodifestivalen 1973,
text av Lars Forssell. Har även medverkat i filmer och revyer som Repmånad och Spader Madame.

Expertfrågan

Juridik Som musikskapare står man ofta inför knepiga situationer där man kanske inte
direkt har svaret. Inte minst gäller det juridiken i musiken.
Här svarar SKAP:s jurist Jakob Hvistendahl på dina frågor.

Har du en fråga om juridik? Mejla jakob.hvistendahl@skap.se

Fråga: Vad handlar egentligen den ideella rätten
i mina verk om?
Svar: Frågan om en kompositörs
ideella rätt har aktualiserats i en rad
medlemsärenden hos SKAP under
den senaste tiden, men vad handlar
den om mer exakt? Upphovsrätten
består av två delar, den ekonomiska
och den ideella rätten. Den ekonomiska rätten handlar främst om din
ensamrätt att bestämma hur dina
verk ska få användas kommersiellt,
medan den ideella rätten, som också
är av ekonomisk betydelse, handlar
om din rätt att bli namngiven och
kunna motsätta dig kränkande
behandling av dina verk. Denna sistnämnda del av den ideella rätten
kallas även ibland för ”respekt-rätten”.
Ett typiskt fall av intrång i den
ideella rättens namnangivelsedel,
som dessvärre drabbat SKAP-medlemmar under ett flertal tillfällen
under den senaste tiden, är att det i
ett TV-program spelas ett musikstycke men där den som skrivit
verkets text och/eller musik inte
angetts. Upphovsrättslagen säger att
”… upphovspersonen ska anges i
den omfattning och på det sätt god
sed kräver.” Högsta domstolen har i
ett fall rörande en SKAP-medlem

slagit fast att begreppet god sed ska
innefatta en skyldighet att ange
namnet på ett verks upphovsperson,
när verket spelas i ett TV-program,
och att skadeståndsskyldighet
uppstår om namnangivelsen uteblivet
på grund av oaktsamhet från TVföretaget. Detta innebär att du som
kompositör och textförfattare har all
anledning att agera om du skulle
upptäcka att ett av dina verk spelas
upp utan att ditt namn anges. Det
ska även nämnas att namnangivelserätten är en mycket viktig del av det
ekonomiska värdet i upphovsrätten
för dig som upphovsperson eftersom
ökad kännedom leder till fler spelningar av din musik och potentiella
nya uppdrag och engagemang.
När det gäller den så kallade respekträtten är bedömningen av eventuella intrång lite svårare att göra.
Respekträtten handlar dels om att
ditt verk inte får ändras så att ditt
anseende eller verkets egenart
kränks, dels om att verket inte får
göras tillgängligt i ett sammanhang
eller form som är kränkande för dig.
Typexempel på potentiellt kränkande sammanhang är använd-

ningen av ett musikverk i kontroversiella sammanhang såsom exempelvis
pornografi eller politik. Det finns
många exempel på tillfällen där politiska partier försöker dra nytta av
kraften i musikverk för att stärka
kampanjer och budskap. I ett äldre
svenskt rättsfall bedömdes infogandet av text med politiskt innehåll i en
hymn av Hugo Alfvén, kränkande för
både Alfvén och Ossianilsson som
skrivit den ursprungliga texten.
Om ett av dina musikverk utan lov
offentligen skulle användas som officiell kampanjsång för ett politiskt
parti är sannolikheten stor att det
enligt en rättslig bedömning skulle
anses vara kränkande för dig som
upphovsperson. Bedömningen av
respekträtten görs främst från en
objektiv synvinkel, men upphovspersonens subjektiva hållning tas också
in i bedömningen.
Det kan vara bra att veta att du i
ditt anslutningsavtal med Stim inte
upplåter din ideella rätt till Stim och
att Stims musiklicenser till musikanvändare således inte innefattar en
upplåtelse av din ideella rätt.

”Den ideella
rätten, som
också är av ekonomisk betydelse, handlar
om din rätt att bli
namngiven och
kunna motsätta
dig kränkande
behandling av
dina verk. ”

23

”Den roligaste inspelningen nånsin”
Christine Hellqvist använde tiden i SKAP:s New
York-lägenhet till att spela in sin senaste skiva
Underverk. Hon fick sällskap av gitarristen Simon
Ljungman – och ett högljutt värmesystem.

Berätta kort om dina intryck av lägenheten och möjligheten att få vistas i New York?
– För en New York-lover är det rena drömmen! Läget på
Lower East, med hela Chinatown-myllret nedanför, närheten
till veganska och andra matställen, till Whole Foods på Union
Square, och, inte minst, till Brooklyn Bridge och till Williamsburg Bridge, ojojoj. Som Simon sa: ”Här sitter vi och spelar
och så finns hela den här magiska stan utanför!”


foto: patrik gunnar helin

Kan du berätta kort om processen, hur det kom sig att
du spelade in skivan i New York?
– Simon Ljungman och jag bestämde hösten 2013 att det
var dags att spela in en ny platta, mycket material fanns. När
SKAP hörde av sig och meddelade att jag fått plats i lägenheten på East Broadway blev jag förstås jublande glad, och
var tvungen att jubla lite för Simon. Han högg direkt! ”Kan jag
komma över så kan vi starta inspelningen och skriva lite
musik?” sa han. Så fick det bli. Andra veckan jag var där kom
han och vi blev grymt inspirerade båda två. Vi repade och
arrangerade, stängde av värmesystemet och spelade in. En
del blev demos till bandet men flera grunder satte vi, som vi
sedan byggde på i Nacksving Studios. Vi fick också dit den
eminente blåsaren Oskar Stenmark, som var i New York för
att söka in på en musikutbildning. Han la fina slingor på en
låt vi skrev på plats – Vinter i New York. Albumet Underverk
var den roligaste inspelning jag nånsin varit med om!

Christines New York-tips!
– Det är bara att gå ut och insupa allt. Det är ett kraftfält, kreatörernas och konstnärernas fotsteg ekar mellan husen, människorna är vänliga, Central Park däruppe vid
Columbus Circle väntar vänligt, John Lennons hus på 72nd Street, High Line, floderna, barerna, spelställena. Hela världen ryms – och får plats – i en tunnelbanevagn! Alla får finnas. Så känns det. Vandra och njut och gå sedan hem till East
Broadway och skriv av er.

text: Johan Hammarbäck

med medlemmarna i centrum
SKAP är Sveriges intresseorganisation för
yrkesverksamma kompositörer och textförfattare.
SKAP bedriver på uppdrag av sina drygt 1 100
medlemmar påverkansarbete nationellt och
internationellt, erbjuder m
 edlemsservice och är
huvudman i Stim. SKAP innehar under 2013–

2016 ordförandeskapet i ECSA – European
Composer & Songwriter Alliance, som företräder Europas alla kompositörer och tonsättare.
SKAP:s medlemmar verkar inom alla genrer.
SKAP bildades 1926.
VILL DU VETA MER OM SKAP?
Läs mer om SKAP på www.skap.se!

KONTAKTA SKAP
Sveriges kompositörer och textförfattare
Hornsgatan 103
Box 17092
104 62 Stockholm
info@skap.se www.skap.se
Tel: 08-783 88 00

