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Musikerförbundets synpunkter – Återstart för kulturen 

 
Efter ett drygt corona-år av en situation som i det närmaste kan liknas vid lockdown för 
livekulturen söker politiken vägar att åter låta Sveriges kulturliv blomstra. 
Musikerförbundets medlemmar har befunnit sig mitt i coronapandemins vakuum. Man 
får inte utföra sitt arbete, och trots en välvillig krispolitik signerad regeringen så hamnar 
man många gånger utanför de beslutade stödstrukturerna. De aktiva inom 
musikbranschen lever en komplex tillvaro och har ofta svårt att passa in i de generella 
systemen. Därför vill Musikerförbundet med denna text dela ett antal lärdomar och 
iakttagelser som vi tror att politiken har nytta av vid en återstart av kulturen. 
 
Musikalliansen - Det goda exemplet 
Det har blivit uppenbart att frilansare inom musikområdet (det kan vara artister, 

musiker, ljudtekniker, stagehands) har väldigt dåliga skyddsnät. A-kassan fungerar 

oerhört dåligt för exempelvis frilansande musiker. I synnerhet om de har en egen firma, 

vilket de allra flesta har. Det finns dock ett lysande exempel på ett skyddsnät som 

fungerar och det är för musikerna anställda i Musikalliansen. Där finns en etablerad 

metod som politiken enkelt kan stödja för att överbrygga en pandemitid. Där finns också 

rutiner för att ge frilansare trygghet vid sjukskrivning, föräldraledighet mm. Där finns 

system i form av en tröskel för att sortera in de som bör omfattas av Musikalliansens 

”tredje anställningsform”, samt en mekanik för att de som inte längre är tillräckligt aktiva 

lämnar den ”tredje anställningsformen”. Dessutom bidrar det till att lösa många andra 

problem som frilansande musiker drabbas av vad gäller brist på kompetensutveckling, 

företagshälsovård mm.  

Denna verksamhet bör byggas ut kraftigt för att omfatta en större del av 

musikbranschen. Den statliga kulturpolitikens inriktning är idag ett nålsöga som få lyckas 

passera genom. I nuläget stängs många frilansare ute då de inte arbetar inom den 

skattefinansierade kultursektorn. Detta är en brist och bör korrigeras så att även 

resterande musikbranschen, det fria musiklivet, kan omfattas. Med detta avses artister, 
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musiker, tekniker, stagehands som har sin inkomst från andra delar än den 

skattefinansierade kulturpolitikens område. 

Musikerförbundet föreslår: 

• Bygg ut musikallians-systemet så att fler musiker, men även andra 
yrkeskategorier inom livemusikscenen kan omfattas. 

 
 
Digitalt tillgängliggörande 
Under coronapandemin så har många goda initiativ tagits för att utveckla den digitala 
liveupplevelsen. Allt från enklaste vardagsrumsspelning till avancerade scenproduktioner 
har tillgängliggjorts via digitala plattformar. Ibland med sålda biljetter till publiken, ibland 
med vädjan om att publiken swishar gåvor, och ibland helt utan koppling till ekonomisk 
motprestation från publiken. Dock finns fortfarande den digitala plattformens 
affärsmodell. Vilket gör att kulturarbetare riskerar att arbeta för billigt/gratis och att 
pengaströmmarna enbart går i en riktning, dvs till plattformarnas ägare. Spotify, 
Youtube, Facebook etc. 
 
 
Möjligheter 
Det finns enorma möjligheter att den digitala kulturkonsumtionen kan ta ytterligare steg 
genom att på bred front tillgängliggöra liveupplevelser under enklare 
produktionsförhållanden. Men samtidigt behöver vi bevaka att upphovsrättens principer 
värnas även på det digitala området. 
 
Andra utmaningar är både producenternas och konsumenternas tillgång till relevant 
teknik och kunnande. En tänkbar väg för att möjliggöra för musiker att spela för en digital 
publik är att följa det goda exemplet hos Clarion Hotel Sign i Solna, Mall of Scandinavia. I 
deras lokaler inrättades en komplett scen och ett antal kameror, samt ytor för DJ och 
lounge-intervjuer. Detta initiativ skedde på ideell basis, men bör utvecklas på flera håll i 
landet som infrastruktur till livespelning inför en digital publik. 
 
Musikerförbundet föreslår: 

• Frigör resurser för att över hela landet inrätta konsertplatser förberedda för 
digital distribution direkt till publik. 

 
A-kassan 
A-kassan har stora utmaningar när det gäller att fungera som trygghetsförsäkring vid 
arbetslöshet för frilansande musiker. Bland annat på grund av de dubbla budskap som 
sänds då den arbetslöse enligt arbetsförmedlingen uppmanas att vara aktiv i att söka 
jobb, medan den blir avstängd från a-kassan om den fortsätter leta jobb på det sätt 
musikern vanligtvis gjort. Det finns många exempel på där en arbetssökande som tagit 
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ett enda jobb har betraktats som aktiv i sin näringsverksamhet och därmed stängts av 
från försäkringen och blivit återbetalningsskyldig för utbetalda ersättningsdagar. Trots de 
anpassningar som politiken hittills har gjorts så är det många som inte kommer i 
åtnjutande av den trygghet som a-kassan borde leverera. 
 
Men för de som ändå kan ta del av a-kassa så befarar vi att övergången till normalläge 
kommer att blir svår. A-kassan har tvingat den arbetssökande att be bokningsbolag och 
artistförmedlingar ta ner deras profiler då detta uppfattats som att näringsverksamheten 
fortgått. Musiker och artister får ofta sina jobb via visuell reklam och måste de plocka ner 
sina skyltfönster tappar de väldigt lätt kontakten med tidigare arbetsmarknad för att de 
inte ”synts” på länge.  
 
Därför behöver politiken säkerställa att de försäkrade kan få en övergångsperiod där 
ersättningsvillkoren möjliggör en stegvis återgång i arbetet. Eventuellt skulle man kunna 
ange en tidsperiod om kanske 6 månader där man erhåller ”återstartslön” som 
motsvarar a-kassans hela ersättning (i relation till den inkomstförlust som arbetslösheten 
åsamkat), men att man under den perioden inte behövde redovisa dag för dag vad man 
gör, utan kan ägna fullt fokus på att komma igång med sitt arbete som musiker, utan att 
behöva fundera på om det påverkar rätten att fortsätta med a-kassa eller inte. 
 
Musikerförbundet föreslår: 

• Gör det möjligt att uppbära a-kasseersättning, samtidigt som du aktivt arbetar för 
att få fler musikerjobb. 

• Inrätta möjligheten till ”återstartslön” så att övergången från a-kassa till arbete 
kan ske i samma takt som musikernas arbetsmarknad återhämtar sig. 

 
De olika stödsystemen synkar inte 
Politiken har levererat många försök till lösningar för kulturbranschen som har drabbats 
särskilt av restriktionerna med anledning av covid-19. Dock inträffar många svårigheter 
för de musiker som vill komma i åtnjutande av dessa stöd. En av huvudorsakerna till 
svårigheterna är att myndigheterna lägger för stort fokus på i vilken associationsform 
som musikern driver sin verksamhet. Två musiker som spelar tillsammans på samma 
ställen kan få helt olika beslut, trots att de i praktiken driver samma verksamhet. Hela 
förklaringen ligger i att den ena musikern har registrerat sin firma som aktiebolag, och 
att den andra musikern har registrerat sin firma som enskild firma. Musikerns val av 
associationsform är mycket sällan ett överlagt strategiskt beslut, utan det ter sig 
tämligen slumpvis vilken associationsform man har valt. 
 
Musikerförbundet föreslår: 

• Stödsystemen bör utformas så att de individer som behöver stöd kan få det, 
oavsett i vilken associationsform verksamheten bedrivs. 
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Musikernas ensidiga inkomstspridning ett problem 
Pengaströmmarna i musikbranschen har över tid förändrats. Tidigare fanns en palett av 
inkomstkällor från livespelningar, studioinspelningar, skivförsäljning, inspelad musik som 
spelas på radio, TV mm. Nu har nästan all musikkonsumtion koncentrerats till digitala 
kanaler. Företrädelsevis till Spotify. Detta har negativ inverkan på fördelningen av 
musikens intäkter då pengarna stannar i skivbolagen och endast mycket små fragment 
landar hos den enskilda musikern. Musikens tillgänglighet via streamingplattformar har 
av musikbolagen motiverats genom att de fyller ett reklamsyfte och att musikerna får 
betalt när de är ute och genomför konserter. I samband med Corona ser vi tydligt 
baksidorna av denna utveckling eftersom den sista inkomstkälla – liveintäkterna – i 
praktiken förbjöds. 
 
Så för hela musikbranschens överlevnad behöver resiliensen förstärkas genom att sprida 
intäktskällorna till de olika delar där musiken används. Musikerförbundet driver 
tillsammans med den internationella musikfackliga organisationen FIM att EU-
medlemsstaterna i samband med implementeringen av copyrightdirektivet (DSM-
direktivet) ska införa en oavvislig ersättningsrätt för musiker vars verk nyttjas på digitala 
plattformar. På så vis diversifieras musikernas inkomster, musikbranschen blir stabilare 
och tryggheten för musiker ökar. 
 
Spanien är ett gott exempel på detta, som redan innan copyrightdirektivet införde 
musikers oavvisliga ersättningsrätt i samband med att de utövande upphovspersonernas 
prestationer nyttjas på digitala plattformar. Alltså de musiker som medverkar på 
inspelningen som tillgängliggörs får alltid betalt. På så vis kan musikernas inkomstbas 
breddas till de olika områden där musikernas arbete exploateras. Och den oerhörda 
pengakoncentration som finns i musikbranschen kan där med fördelas mer jämlikt 
framgent. 
 
Att ersättningsrätten måste vara oavvislig är en konsekvens av att tidigare beslut om att 
ge utövande konstnärer rätt till ekonomisk ersättning när deras verk nyttjas till stora 
delar inte har fått önskad effekt. Orsaken är att bolagen ställer krav på att alla rättigheter 
som kan generera pengar ska övergå till bolaget som villkor för att ge ut t.ex. musiken. 
Och varje enskild musiker är för svag i en sådan förhandling gentemot ett multinationellt 
bolag som t.ex. Warner, Sony, eller Spotify. 
 
 
Musikerförbundet föreslår: 

• Inför en oavvislig ersättningsrätt i samband med riksdagens implementering av 
DSM-direktivet. 
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Livemusikcheck - Biljettintäktsgaranti 
På olika håll i landet har man från tid till annan etablerat system med livemusikcheckar. 
På så vis kan arrangörer, som förbinder sig att betala ut en ersättning i nivå med 
kollektivavtalet, få hjälp att täcka en eventuell intäktsförlust på grund av för få sålda 
biljetter. 
 
Viktigt här är att detta system inte leder till att gynna oseriösa aktörer och 
arbetslivskriminalitet. Vi har tyvärr många erfarenheter av att när pandemin slog till och 
restriktionerna försvårade arrangemang så sparkade arrangörerna nedåt, vilket innebar 
att de musiker som anlitats ibland sades upp på mycket märkliga villkor. 
Musikerförbundet har förstås hjälpt de medlemmar som velat ha hjälp, men många har 
avstått då de vill hålla sig väl med framtida potentiella arbetsgivare. 
 
Därför måste den som får ett sådant stöd också förbinda sig att följa kollektivavtalens 
regler om lön, uppsägningstid mm fullt ut.  
 
Musikerförbundet föreslår: 

• Inför livemusikcheck för de seriösa arrangörer som följer kollektivavtalets regler. 

• Inför en biljettintäktsgaranti, som kan täcka upp för intäktsbortfallet i situationer 
där restriktioner drabbar ett arrangemang. 

 
 
 
 
Jan Granvik 
Ordförande 
Musikerförbundet 
 


