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Musikbranschen i si!ror 
Metodutveckling 

Inledning
Rapporterna Musikbranschen i si!ror för åren 2010 respektive 2011 
initierades i projekt mellan Tillväxtverket och Musiksverige, som en 
del av regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar 
2009–2012. Utförare av uppdraget att författa rapporterna var kun-
skapsföretaget Volante.

Den här rapporten sammanfattar den övergripande metod för insam-
ling och redovisning av intäktsstatistik i en kulturdriven bransch, som 
utvecklats genom arbetet med de två rapporterna.

När ”vi” används i beskrivningen av metodutvecklingen sy%ar det 
främst på företaget Volantes medarbetare, men även de många 
bransch- och myndighetspersoner som redovisas i den löpande  
texten nedan.

2010 påbörjades detta omfattande samverkansprojekt inom musik-
branschen. Den svenska musikindustrins omsättning på den inhem-
ska- och exportmarknaden uppmättes i denna första undersökning 
till cirka sex miljarder kronor.

En arbetsgrupp tillsattes som garanterade att rätt data skulle lämnas i 
rätt tid till Volante, och arbetsgruppen involverade sig i löpande 
avstämningar under arbetets gång samt granskade den slutliga rap-
porten. Arbetsgruppen bestod av styrelseledamöter och vd i Musik-
sverige samt medarbetare i Musiksveriges medlemsorganisationer 1 
såsom ekonomichefer, exportchefer, medlems- och kundservice-
chefer, försäljnings- och marknadschefer, chefsjurister och kom-
munikationschefer.

Tre referensgrupper bidrog också med synpunkter på metoden och/
eller Musikbranschen i si!ror – Statistik för "#$#:

En referensgrupp bestående av myndighetsrepresentanter på statistik-
området; Statistiska Centralbyrån, Myndigheten för kulturanalys, 
Tillväxtverket och Tillväxtanalys. 

1 Musiksveriges medlemmar är SAMI (Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation); Musikerförbun-
det; SYMF (Sveriges Yrkesmusikerförbund); STIM (Svenska Tonsättares Internationella musikbyrå); FST 
(Föreningen Svenska Tonsättare); Musikförläggarna; SKAP (Föreningen Svenska Kompositörer av Populär-
musik); IFPI Svenska Gruppen (International Federation of the Phonographic Industry) och SOM (Svenska 
Oberoende Musikproducenter).

 Nätverksmedlemmar: SSES (Swedish Sound Engineers Society) , Sveriges Dragspelares Riksförbund, MBIN 
(Music Business Independent Network) och MMF (Music Managers Forum Sweden).

 Livemusiksektorn har i arbetsgruppen representerats av Anders Larsson, vd United Stage (2010 och 2011) 
och Jonas Sjödén, CFO Live Nation (2011).





En andra referensgrupp bestod av företrädare för närliggande kultu-
rella och kreativa näringar; Dataspelsbranschen, Generator, Svensk 
Form, Svenska Förläggareföreningen, Sveriges Kommunikations-
byråer och Rådet för kreativa och kulturella näringar. 

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

Syfte – utveckling av den ursprungliga metoden
2011 fortsatte arbetet med att uppdatera statistiken som tagits fram för 
2010 vid sidan av ett utökat uppdrag att utveckla metodiken för att 
mäta den konsertrelaterade exporten. Den här metodrapporten sam-
manfattar den övergripande metoden som utvecklades tillsammans 
med musikbranschen i arbetet med att ta fram statistik för 2010. Ett 
av resultaten som framkom var att metoden att mäta konsertrelaterad 
export behövde utvecklas. Detta arbete, som har pågått under 2012 i 
arbetet med att ta fram Musikbranschen i si!ror – Statistik för "#$$, 
avrapporteras således också i den här samlade metodrapporten. 

I arbetet med den konsertrelaterade exporten har framför allt perso-
ner med insyn i livemusikbranschen2 varit delaktiga. Samtal har också 
förts med aktörer inom den o&entligt understödda musiken som 
exempelvis gett en 'ngervisning om storleksordningen på den kon-
sertrelaterade omsättningen för Sveriges symfoniorkestrar.3

Övergripande metodologiskt vägval
Ett viktigt kriterium som vi ställde upp för metoden var att den skulle 
vara reproducerbar. Det måste gå att uppdatera resultaten över tid, 
därför blir ”samma bild” viktigare än ”hela bilden”; tidslinjen viktigare 
än totalsi&ran. För att kunna leva upp till detta har vi försökt hålla den 
”manuella handpåläggningen” på en miniminivå. En stor del av arbe-
tet med statistikrapporten för 2010 var således att bygga upp struktu-
rer för statistikinsamling som var gemensamma och reproducerbara. 

Sverige besitter i forskningssammanhang en stor tillgång när det gäl-
ler tillgänglighet till empiriskt material. Det 'nns en tradition av nära 
kopplingar mellan forskarsamhället och omgivande aktörer, och det 
är något som vi i den här studien har velat ta vara på. Musikbran-
schens egna organisationer har varit dataleverantörer, vilket har gett 
oss ett mer aktuellt och detaljerat underlag än vad till exempel Statis-
tiska centralbyrån (SCB) hade kunnat leverera i form av o)ciell sta-

2 Bland livebranschrepresentanterna har löpande diskussioner förts med Anders Larsson, vd, United Stage, 
Jonas Sjödén, CFO, Live Nation, samt Claes Persson, Financial Controller, The Agency Group Scandinavia; 
därutöver även Anders Hjelmtorp, vd, Export Music Sweden, Per Kviman, representant för Music Managers 
Forum samt Maria Dalayman, vd, Good Company.

3 Symfoniorkestrarna turnerar inte med vinstsyfte och därför genereras inga större intäkter till Sverige i 
samband med konserter utomlands. Konserthusets orkesterchef berättar till exempel att Filharmonikerna 
gjorde en vinst på 100 000 kr i samband med ett framförande i Paris under 2005, som var ett ”framgångs-
rikt exportår” för orkestern.





tistik, så kallad registerdata.4 Branschdatan har också kunnat leverera 
mer aktuella si&ror än den o)ciella statistiken. Ett annat viktigt argu-
ment för valet av branschdata är att vi härigenom kan utgå från ett 
relevanskriterium där vi väljer att samla in sådan statistik som har 
högt förklaringsvärde för de organisationer som är centrala i dagens 
institutionella branschstruktur. 

En svaghet med att inte använda registerdata från SCB är att jämförel-
ser med andra branscher inte kan ske automatiskt. En annan svaghet 
med den inslagna vägen för den övergripande metodologin är att kva-
liteten i resultaten blir avhängig samarbetet med den tillsatta arbets-
gruppen och dataleverantörerna.

Huvudsakliga dataleverantörer

Copyswede samordnar licensiering av tv- och radioprogram så att samtliga upphovs-
män bakom ett program ska få rätt ersättning. 

Ifpi (International Federation of the Phonographic Industry) företräder musikbolagen 
och representerar cirka 95 procent av den totala skivmarknaden i Sverige. 

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

Musikförläggarna, tidigare Svenska Musikförläggareföreningen (SMFF), är de svenska 
musikförlagens branschorganisation och representerar 90 procent av den svenska 
musikförlagsmarknaden.

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

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

SCB (Statistiska Centralbyrån) är en myndighet i Sverige som producerar statistik.

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

Stim (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) är en upphovsrättsorganisation 
för kompositörerna, textförfattarna och deras musikförlag. Stim ser till att de omkring 
70 000 rättighetshavarna får betalt när deras musik spelats offentligt.

Avgränsningar
En viktig fråga är hur statistikinsamlingar ska avgränsas. Med det 
valda angreppssättet återspeglar vi musikbranschens 'nansiella +öden 
ur ett intäktsperspektiv snarare än ett produktionskedjeperspektiv. 

En de'nition av en ”bransch” utgör ingen absolut sanning utan tolk-
ningen av musikbranschen är alltid beroende av ett sammanhang och 
ett perspektiv. Vi har medvetet valt en relativt snäv avgränsning för att 

4 Många branschorganisationer utgår från branschdata med fokus på kärnverksamheten. Exempel är  
Teknikföretagen, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Videodistributörers Förening.





i framtiden kunna svara på vår huvudfråga: Hur går det för musik-
branschen? Vår avgränsning hade varit annorlunda och långt vidare 
om vår utgångspunkt hade varit att förklara det kulturella och indu-
striella systemet, i vilket såväl musikinstrumenttillverkare, musiklärare 
och folkbildningen som civilsamhällets olika aktörer har viktiga roller. 

Det har varit relativt självklart att exkludera aktörer som hör hemma i 
branscher som drivs av andra mekanismer. Ett sådant exempel är tv-
programmet Så mycket bättre som onekligen hade en e&ekt på den 
svenska musikbranschen de senaste åren – både sett till försäljning 
och livescenen – men just hur det går för ett tv-produktionsbolag 
eller en tv-kanal är inte en tillförlitlig måttstock för utvecklingen i 
musikbranschen. Däremot fångas förstås de strömmar in som hör 
ihop med försäljning av låtar från programmet eller samlingsalbumet, 
eller för den delen konsertbiljetter till evenemang som kan härledas 
till programmet.

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

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

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

En annan typ av uppräkning motsvaras av multiplikatorn som tar oss 
från grossist- till ett detaljhandelsvärde 5 för exempelvis fysisk försälj-
ning, nedladdad och strömmad musik. När vi räknat fram dessa mar-
ginaler har vi tagit hänsyn till rabatter och räknat bort moms och 
avgi%er till rättighetsinnehavare (exempelvis Stim-avgi% för ström-

5 Uppräkningen till detaljhandelsnivå gäller för den inhemska marknaden, men inte för exportmarknaden 
eftersom vi vill mäta intäkter för den svenska exporten. Med andra ord ingår inte utländska återförsäljares 
marginaler i exportintäkterna.





mad musik och Stim- och NCB-avgi%er för nedladdad musik och 
fysisk försäljning). När det gäller den fysiska försäljningen har vi även 
uppskattat snittpriset för den sålda musiken och tagit hänsyn till de 
relativa marknadsandelarna för de tre kategorierna fullpris, pris i 
mellannivå (midprice) och rea.6

Vår datainsamlingsmetod bygger på ett starkt förtroende inte bara 
mellan oss och involverande organisationer med avseende på data-
bearbetning och kommunikation av resultaten, utan också mellan 
organisationerna. I +era fall har ett nära samarbete mella n olika orga-
nisationer varit nödvändigt för att statistiken över huvudtaget ska 
kunna tas fram. Anonymitet kring enskilda organi sationers levere-
rade datamängder har garanterats, vilket påverkar detaljnivån på vilka 
data som har kunnat redovisas.

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

Anknytning till annan forskning
I det här avsnittet anknyter vi till tidigare svenska studier. I en studie 
från 1997 kartlägger Robert Burnett de svenska exportintäkterna för 
1994–95, och delar in dem i mekaniska rättigheter, upphovsrätter och 
framträdanden.7 

I forskaren Daniel Hallencreutz och entreprenören Anders Engströms 
studie från 2003 de'nieras musikbranschen som ett nätverk av aktö-
rer där musikförlag, artister/artistbolag, produktionsbolag, skivbolag/
distributörer, turnéproduktionsbolag och upphovsrättssällskap ingår.8

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

Enligt vår kännedom har det inte sammanställts någon statistik över 
svensk musikexport sedan 2006 då Forss för Export Music Sweden 
senast uppdaterade den modell som togs fram i ESO-rapporten. Han 
konstaterar att det är påfallande hur stor bristen fortfarande är på 
information om musikexporten. Varuexporten, inklusive cd-pressar, 
blanka cd-skivor och musikinstrument (vilket vår rapport inte har 
med), uppgick i Forss studie till 1,2 miljarder kronor. Tjänsteexporten 

6 Uppskattningen för att få fram uppräkningsfaktorn baserades på konsumentpriserna hos de större återför-
säljarna inom de tre kategorierna fullpris, pris i mellannivå och rea av fysiska cd-skivor. Ett antal skivbolag, 
både majorbolag och indiebolag, fick ange vad priset på PPD (published price to dealer – det pris som gäl-
ler till återförsäljare), för de olika kategorierna är. Utifrån de siffrorna kunde en uppräkningsfaktor bestäm-
mas.

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

Musik & Upplevelseindustri. Rapporten bygger vidare på Hallencreutz doktorsavhandling ”Populärmusik, 
kluster och industriell konkurrenskraft: En ekonomisk-geografisk studie av svensk musikindustri” (2002).





sammanställdes till 237 miljoner kronor och här ingick data för stu-
dios och videoproducenter (vilket inte heller inkluderas i denna rap-
port). Upphovsrättsliga intäkter var då 700 miljoner kronor.9 Den 
totala exporten uppmättes således till 2,1 miljarder kronor.

I ett forskningsprojekt som drivs av Daniel Johansson delas musik-
branschens industriella struktur in i tre typer av aktörer; huvudaktö-
rer, sekundära aktörer och stödjande aktörer. Exempel på huvudaktö-
rer är upphovsrättsorganisationer, musikbolag, utövare såsom 
musiker och kompositörer, managementbolag och branschorganisa-
tioner. Sekundära aktörer är bland annat internet- och mobilleveran-
törer, butiker, radio och tv. Slutligen bland stödjande aktörer 'nner vi 
bland annat teknikföretag med musikbranschanknytning.10 

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

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

I Holland används statistik från branschorganisationer för att sam-
manställa exportstatistik för musikförsäljning och upphovsrättsliga 
intäkter. När det gäller konsertintäkter samlas de uppgi%erna in näs-
tan dagligen för holländska artister som uppträder i andra länder.11 

Ett annat internationellt exempel är franska CNV, Centre national de 
la chanson des variétés,12 som samlar in statistik för livemusikområdet 
på en mycket detaljerad nivå sedan +era år tillbaka.13

Rapporten Musikbranschen i si!ror – Statistik för "#$# inspirerade 
norska kulturdepartementet till att ta fram motsvarande statistik för 
den norska marknaden– ett initiativ som alltså pågår.

Organisationen Elements Music uppmätte den o&entlig'nansierade 
såväl som den kommersiella musikbranschen i Finland till cirka 7,4 
miljarder kronor 2011.14 Tidigare 'nska studier har uppmätt den 'nska 

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

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

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

kommunikation.
13 CNV (2011). "Chiffres de la diffusion 2010".
14 Tolppanen E., & Tuomainen T. (2012) "Financial survey of the music industry in Finland 2011".  

(Music Finland Surveys 2b.) Music Finland, June 2012.





musikbranschen till mellan 6,4–9 miljarder svenska kronor, men dessa 
studier har en mycket bredare de'nition jämfört med vår studie.15

I Danmark har branschorganisationen Musikzonen uppmätt musik-
branschens intäkter under 2010 till cirka sex miljarder kronor. Live-
musik stod för över 60 procent av det totala värdet, men det är viktigt 
att notera att bland annat "annan publikrelaterad omsättning" ingår i 
denna si&ra.16 

De nordiska ländernas statistiska undersökningar skiljer sig åt när det 
gäller mätmetoder och avgränsningar, vilket gör att direkta jämförel-
ser av si&ror på aggregerad nivå inte kan göras. Samtidigt vill vi fram-
hålla att de nordiska ländernas metodutvecklingsarbete pågått paral-
lellt och involverat löpande diskussioner och erfaren hetsutbyten som 
sy%at till att bygga upp jämförbar statistik.

PRS for Music, som är Stims motsvarighet i Storbritannien, det vill säga 
intresseorganisation för upphovsmän och musikförlag, uppmätte värdet 
av Storbritanniens musikbransch 2010 till 40,5 miljarder kronor.17 I 
denna studie gjordes en indelning av intäkter hänförliga till de olika 
kategorierna business-to-business (B"B) och business-to-consumer (B"C).

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

Utvecklad metod att mäta konsertrelaterad export
Med konsertrelaterad export menar vi intäkter till Sverigeregistrerade 
bolag som är hänförliga till svenska artisters konserter och turnéer i 
utlandet. Den slutgiltiga metoden som presenteras i det här avsnittet 
har föregåtts av att vi förkastat ett +ertal mätningsförsök av olika skäl 
som vi snart ska komma närmare in på. 

Den totala konsertrelaterade exporten är svår att mäta i och med att 
det inte 'nns någon samlande instans eller organisation som doku-
menterar intäkter på detta område, vare sig för konsertbolagen eller 
för deras artister.

För enstaka band och artister med stor publik kan turnéer generera 
en betydande exportintäkt, men i normalfallet för många mindre och 
mellanstora artister genereras inte några betydande intäkter. I stället 
är marknadsföring, promotion eller att få spelerfarenhet i utlandet 

15 Möte med Merja Hottinen, Export Music Finland, 22 november 2011.
16 "Præsentation af dansk musikstatistik". Ramböll på uppdrag av Musikzonen. September 2012. 
17 Page, W., & Carey, C. (2010). "Adding up the UK music industry. Economic Insight, issue 23". 





nog så viktiga anledningar till att framträda utomlands. Även om 
många utlandskonserter inte ger stora intäkter till svenska artister och 
konsertbolag, så utgör de ändå viktiga satsningar inför framtiden.

Vägen fram till fastställandet av metoden
För att kort förklara vad den konsertrelaterade exporten mäter vill vi 
börja med att påpeka att musikbranschens aktörer verkar på en inter-
nationaliserad marknad, och det gäller inte minst den konsertrelate-
rade exportens område. 

Svenska och utländska konsert- eller managementbolag hjälper till att 
organisera och administrera vissa svenska artisters och musikers kon-
sertframträdanden i utlandet. I de fall svenska artister samarbetar 
med utländska agenter eller arrangörer utgörs den konsertrelaterade 
exportintäkten till Sverige endast av artistgaget. Detta skiljer sig alltså 
från en i Sverige genomförd konsert, där hela värdet av antalet sålda 
biljetter utgör omsättningen.

Det är endast gager och kommissioner till svenska konsertbolag som 
kommer till Sverige, som kan räknas som exportintäkt. Den upp-
mätta konsertrelaterade exporten innefattar således inte vissa typer  
av gager till musiker och artister.

Även om vi inte fångar samtliga intäkter har vi utvecklat en metod 
som på ett tillförlitligt sätt mäter den konsertrelaterade exporten. 
Insamlingen av data kan upprepas, vilket möjliggör jämförelser. Men 
låt oss i detta avsnitt först beskriva vägen dit.

De ursprungliga idéerna som diskuterades på arbetsgruppsmötena 
var att göra nedslag i några olika illustrativa fall som beskrev intäkter 
från ett stort rockbands världsturné, intäkter från våra mest fram-
gångsrika klassiska sångare, och intäkter från svenska dj:s i världen. 
Mot bakgrund av avsaknaden av statistik på aggregerad nivå hoppa-
des vi på detta sätt kunna skapa en förståelse för den konsertrelate-
rade exportens storleksordning inom avgränsade men exportrele-
vanta områden.

När det gäller våra största klassiska sångare hoppades vi få fram ett 
si&ercase och det byggde på att vi skulle få in svar från en enkät som 
gick ut direkt till sångarna. Detta gav dock ingen tillförlitlig si&ra. 
Däremot 'ck vi en bra bild av hur det ser ut för dem generellt, och i 
många fall genereras ingen konsertrelaterad export e%ersom längre 
kontrakt, exempelvis för tre till fem år vid ett tyskt operahus, kan 
medföra att man +yttar utomlands och eventuellt då tar intäkter i 
utlandsregist rerade bolag eller som lön där. Motsvarande mönster ser 
vi även för superproducenterna i Los Angeles. Inte sällan +yttar 
musikproducenterna för att komma närmare marknaden och det kan 
ge upphov till intäkter till både utländska och/eller svenska bolag.

Den initiala idén gjorde oss beroende av data från enskilda aktörer 
som inte varit involverade i arbetsgruppen från start och e%ersom det 





visade sig att vi inte kunde få si&ror till de illustrativa fall vi önskade 
'ck vi överge den idén.

Ett annat försök till metod var att utgå från de uppgi%er som företag 
lämnar till Skatteverket. Vår utgångspunkt var i det fallet en lista över 
musikorganisationer (relevanta ur konsertexporthänseende) som 
utvecklats tillsammans med några personer i arbetsgruppen. En 
gemensam utvärdering av de preliminära resultaten, som i detta fall 
alltså utgjordes av omsättningen hänförlig till organisationsnummer, 
gav att listan inte varit tillräckligt komplett för att ge en fullgod bild av 
utvecklingen. För att bedöma resultaten skedde dessutom ett stort 
mejlutskick till relevanta livebranschaktörer. Svarsfrekvensen var 
tyvärr låg, trots påstötningar från representanter för Musiksverige och 
Export Music Sweden. E%er ytterligare research kunde vi upptäcka 
luckor i denna organisationslista och fann bland annat att stora intäk-
ter låg hos nya, livebranschinriktade produktionsbolag.

Även andra hinder för denna metod identi'erades, bland annat möj-
lighet till uppdatering, då listan med bolag kontinuerligt måste för-
nyas och detta arbete i sig skulle kräva engagemang och resurser. Vi 
konstaterade att en metod som kräver att man förlitar sig på enskilda 
individer för att få ett grepp om storlek på gager eller producentintäk-
ter är riskfylld och fungerar sämre, särskilt om metoden är tänkt att 
uppdateras. Detta var egentligen i linje med vår ursprungliga syn på 
metodval, men med anledning av bristen på datakällor var vi tvungna 
att söka alternativa vägar.

Vi lade vid det här skedet, inför ett seminarium i Visby under Alme-
dals veckan 2012, också ansträngning på att beskriva i ord och illustra-
tioner de värden som inte kunde mätas.18 Illustrationerna som bland 
annat visades vid ett seminarium i Almedalen 'ck ett gott mottagande. 
Inte desto mindre kvarstod önskemål om att kunna se den konsertre-
laterade exporten uttryckt i ekonomiska termer som exportintäkter.

Så tillbaka till att ändå hitta si&ran. Vi tog in statistik från SCB för 
både den inhemska marknaden och exportmarknaden inom tre SNI-
koder 19 som kunde vara relevanta; 9002, 9003 och 9004. Vi gick ige-
nom vad som fångades upp inom varje enskild kod och gjorde ett 
avstämningsarbete mellan SCB-statistik och organisationsnummer 
utifrån listan på bolag vi tidigare sammanställt. Drygt 80 procent av 
bolagen på listan låg inom SNI-kod 9002. Det är omsättningen inom 
denna kod som vi använder i ekvationen nedan:

 X  =  Inhemsk enligt ”Stim-metod” 20

 SNI-kod export   SNI-kod inhemsk

18 "Se "Musikbranschen i siffror – Statistik för 2011", sid. 26, figur 7.
19 Svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) är den standard som gäller från 1 januari 2008, för att hänföra 

bl.a. företags verksamhet till en eller flera näringsgrenar.
20 Konsertintäkter enligt denna metod har beräknats genom en uppräkning utifrån den snittprocent som 

konsert- och festivalarrangörerna betalar till Stim och som är baserad på det totala biljettpriset.





Följaktligen kan vi lösa ut x enligt formeln: 

X / 367 Mkr = 2 948 Mkr / 3 852 Mkr

vilket ger oss ett värde på den konsertrelaterade exporten som är 281 
miljoner kronor.

I enlighet med vårt tillvägagångssätt som vilar på att ta fram si&ror på 
olika sätt som sedan får rimlighetsbedömas av branschen har också 
denna metod stämts av med arbetsgruppen samt med branschföreträ-
dare från Live Nation, United Stage och Music Managers Forum och 
Musiksverige.

Lärdomar
Det 'nns +era metoder för att mäta till exempel omsättning. En van-
lig metod utgår från registerdata och i Sverige via den o)ciella statis-
tiken utifrån SNI-koder. På så sätt blir det möjligt att samla in ett 
stort, aggregerat material. Bland fördelar märks att metoden medför 
möjligheter till jämförelser både mellan branscher och över tid, lik-
som över nationsgränserna e%ersom koderna i viss utsträckning  
baseras på internationella standarder.

Vi valde trots dessa fördelar initialt en annan metod, e%ersom regis-
terdatametoden också dras med några nackdelar. En handlar om att 
resultaten kan bli missvisande, inte minst om koderna inte fångar 
branschens ekonomiska +öden tillräckligt väl.

Vi har berättat om hur vår metod utgått från att arbeta direkt med 
organisationer som datakällor, och ta hjälp av enskilda individer. Det 
går i e%erhand att se att då den har fungerat väl så har resultaten blivit 
mycket bra. Både hög reliabilitet och hög validitet har uppnåtts. Resul-
taten blir både kvalitetssäkrade, relevanta och detaljerade. Ytterligare 
e&ekter handlar om förankring gentemot branschen, vilket förstås 
stärker nyttan av statistikarbetet då förmodligen +er hör talas om och 
troligen kan förstå resultaten. 

Den här metoden är därför att rekommendera i de fall då förutsätt-
ningarna 'nns. Men vi har också märkt att metoden kräver struktur 
och engagemang e%ersom den bygger på att de som är ansvariga för 
datakällorna faktiskt levererar, och i vårt fall har arbetet involverat 
många aktörer. Det har för oss inneburit stor arbetsbelastning när det 
gäller att koordinera och sammanställa. Processerna för datainsam-
ling via musikbranschens egna aktörer har krävt ett omfattande sam-
verkansarbete mellan det tiotal intresseorganisationer som projektet 
involverat. Dessa intresseorganisationer förenar i sin tur omkring 
100 000 medlemmar – organisationer och individer – alla med delvis 
åtskilda önskemål och krav.

Det förankringsarbete som krävs och som sker via Musiksverige för 
att samordna spridda önskemål, behov och krav kan inte nog betonas. 
De stora skillnaderna mellan samverkansparternas ekonomiska, tids-
mässiga och strukturella förutsättningar är någonting som hanteras i 





relationerna parterna sinsemellan, och i relationen mellan Musiksve-
rige som projektledare och Volante som utförare av uppdraget.

Från Volantes perspektiv har ett gott samarbete och e&ektiv kommu-
nikation med branschen varit faktorer som underlättat arbetet, 
medan i vissa fall bristande tillgänglighet och avsaknad av, eller lång-
sam respons från dataleverantörer varit faktorer som ibland försvårat 
eller fördröjt arbetet.

Det senare leder till ytterligare en viktig lärdom, nämligen vad som 
händer när metoden inte fungerar. Då luckor uppstår – då dataleve-
ranser inte kommer eller inte håller lika hög kvalitet som övriga – då 
är det lätt att tvingas ut till alternativa metoder som egentligen inte 
var tänkta att användas. Vi var exempelvis på väg att släppa några 
grundläggande kriterier för vårt angreppssätt: att statistiken ska gå att 
uppdatera på ett tillförlitligt och resurse&ektivt sätt; att det viktiga 
inte är totalsi&ran per se utan att fånga in relevant förändring; och att 
vi inte ska förlita oss till enskilda individer som uppgi%slämnare. Till 
slut valde vi att täcka de hål som fortfarande fanns genom att trots allt 
gå till registerdata.

Vi vill dock avsluta med att betona att slutresultatet av metodutveck-
lingsarbetet tagits emot med uppskattning och bedömts som använd-
bart av branschens aktörer, vilket vi vill tolka som en tillfredsställande 
utvärdering av vårt arbete.
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