
   

 

 
 

Från färdiginspelat låtmaterial 
 

till mastrings-ideal, 

digitala distributionsavtal, 

ersättning från en radiokanal, 

pressade CD-skivor i kartongfodral 

och en budget med god vinstmarginal 

 

 

Examensarbete av Erik Wiss & Andrée Theander 

 

Musik- & Ljudproduktion 

Högskolan i Skövde  

Kurskod: HS91038 

Institutionen för Information och Kommunikation 

Handledare: Jan Zirk, Ulf Söderberg 

 

© Erik Wiss, Andrée Theander 2008 



  2 

Sammanfattning 
Syftet med det examensarbete som genomförts har varit att kartlägga processen 
för att på egen hand lansera sin musik i form av ett fullängdsalbum tillgängligt 
att köpas både i form av digitala nedladdningar och som traditionell CD‐skiva.  

I arbetet har vi bekantat oss med viktiga aspekter angående distributionsavtal, 
upphovsrätt, marknadsföring, design, foto, logotyper, texter och koder man bör 
känna till. En stor del av arbetet har även ägnats åt att förklara och utreda den 
sista delen i ljudbearbetningen ‐ mastring. Dessutom har vi satsat på 
marknadsförning och exponering på Internet samt olika betalningslösningar som 
möjliggör skivans försäljning.  

För att erhålla de nödvändiga delarna i arbetsprocessen har kontakt upprättats 
med bland andra: IFPI, Grammotex, N©B och Dicentia. 

I rapporten får vi följa den progressiva rockgruppen Cap Outrun och deras väg 
till målet i form av en fallstudie. 
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1.Definition av viktiga begrepp 
“Progressiv rock" är rockmusik som är nyskapande och innovativ. Detta kan 
kännetecknas av längre låtar, ovanliga taktartskombinationer, olika skalor, 
tonartsbyten och okonventionell låtform. 

”Mastring”  är ljudproduktionens sista steg där bland annat nivåerna på 
programmet jämnas ut och ljudbilden genomgår slutliga justeringar. 

"Myspace" är en nätgemenskap som har blivit särskilt populär bland musiker.  

"PayPal" är en lösning för att betala och ta emot betalningar på Internet, en så 
kallad Internetplånbok. 

”iTunes Music store” är en musikaffär på Internet där man kan köpa musik i 
form av nedladdningar. 

"ISRC" står för International Standard Recording Code och är en internationell 
standard för unik identifiering av ljudinspelningar. 

”IFPI” står för International Federation of the Phonographic Industry och är den 
organisation som bland annat tilldelar ISRC‐koder. 

”STIM” står för Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå och är en 
organisation som förvaltar svenska kompositörers rättigheter till ersättning när 
deras verk framförs offentligt. 

”NCB” står för Nordisk Copyright Bureau och är en organisation som 
administrerar mekaniska licenser i norden.  

“Mekaniska Licenser” innebär försäljning av fysiska produkter, t.ex. CD, DVD, 
Vinyl och kasset.  

“SAMI” står för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation. Det är den 
organisation som ser till att de musiker som medverkat på en inspelning får 
ersättning för arbetet. 

”TIFF” står för Tagged Image File Format och är ett filformat för bilder där det 
förutom själva bilden innehåller etiketter med information om bilden. Bilden är 
också okomprimerad, vilket betyder att ingen information går förlorad. 

“DPI” står för Dots Per Inch, det vill säga hur många pixlar det får plats linjärt på 
2.54cm. 

“Pixel” kommer från engelskans “picture element” och är det minsta elementet i 
en digital bild. På svenska kallas det även för bildpunkt. 

“EAN” står för European Article Number och är en streckkod med ett 
nummersystem som används för att märka varor. 

”Grammotex” är det företag man beställer EAN‐kod av. 

“PCM” står för Pulse Code Modulation som är en digital representation av en 
analog signal. 
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“PDF” står för Portable Document Format och är ett plattformsoberoende 
dokumentformat. 

 

“Redbook” är en Audio‐CD standard som innehåller information om en Audio‐
CD:s egenskaper.  

“PQkodning” är en del av mastringsprocessen och ingår i RedBook. P och Q är 
benämningar på två olika kanaler med information om spåren.  

“Mixa” innebär (i musiksammanhang) att man ställer in rätt nivåer och lägger på 
eventuella effekter på de ljudspår som spelats in. 

“Reverb” är simulering av rumsklang. 

“Delay” kallas den effekt som upprepar något i stil med ett eko. 

”EQ” står för Equalizer och är ett ljudproduktionsverktyg som arbetar med att 
höja och sänka ljudstyrkan på olika frekvenser.  

“Kompressor” är ett verktyg för bearbetning av ljud vars funktion är att trycka 
ihop en ljudsignal. Att jämna ut skillnaden mellan de starka och de svaga 
signalerna.  

“Sequencer” är ett program som möjliggör inspelning, uppspelning och 
redigering av ljud.  

“Merchandise” är ett samlingsnamn för artiklar som gör reklam för exempelvis 
ett band. 

“Preset” är ett engelskt uttryck för något som är färdiginställt. 

“Fyrfärgstryck” är en färgmodell för filtrering av ljus med hjälp av exempelvis 
ett papper. De färger man utgår från i denna typ av färgblandning är cyan, 
magenta och gul samt en så kallad nyckelfärg som i trycksammanhang nästan 
alltid är svart. 

“Glasmaster” är mallen som används vid pressning av en skiva. 

“16 bitar” anger ljudets bitdjup. Det kan praktiskt förklaras som det dynamiska 
omfång som en sampling kan placeras in i. Ju högre bitdjup desto större 
dynamiskt omfång.  

”44.1kHz” anger samplingsfrekvensen, d.v.s. hur många gånger ljudet avläses 
per sekund. I detta fall läses ljudet av 44 100ggr per sekund.  
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2. Inledning 
Den här rapporten avser att beskriva hur processen ser ut för att få sitt inspelade 
låtmaterial exponerat och distribuerat på Internet samt hur man går till väga för 
att pressa och sälja en CD‐skiva. Texten behandlar även enklare 
marknadsförning och betalningslösningar. I texten syftar ”vi” och ”oss” på 
rapportens författare och utövare av fallstudien. ”Cap Outrun” ersätter ”vi” och 
”oss” när vi refererar till vår musikgrupp.  

Att ro detta projekt i land innebär tid, tålamod och pengar men är man 
tillräckligt motiverad genererar det en bra möjlighet att sälja sin musik och det 
kan fungera utmärkt utan ett skivbolag i ryggen. Vi går igenom vilka företag som 
har kontaktats och vad de har hjälpt oss med i processen.   

Det är inte alla som vet vad mastring är, än färre som vet hur det går till när man 
mastrar. Därför har en djupintervju utförts med en mastringstekniker för att få 
detta förklarat. 

Rapporten består förutom intervjun av en fallstudie där gruppen Cap Outrun går 
igenom och utför alla moment själva.  

 

2.1 Frågeställning 
Hur ser processen ut från färdigmixat låtmaterial till digital distribution och 
exponering på nätet? 

Hur går man till väga för att få musiken pressad på cd‐skiva? 

3. Bakgrund 
Cap Outrun bildades hösten 2007 i samband med ett projektarbete som gjordes 
på Musik‐ och ljudproduktionslinjen på Högskolan i Skövde. I samband med det 
arbetet spelades tre stycken låtar in i syfte att distribueras enbart på Internet. 
Gruppentyckte att det kändes bra och Cap Outrun fick så pass bra feedback för 
det de hade gjort att det kändes värdefullt att fortsätta med detta och utveckla 
det. Nu har tre nya låtar spelats in och lagts ihop med de andra tre och 
tillsammans bildar dessa sex stycken låtar fullängdsalbumet Influence Grind. 
Gruppen, som består av gitarristen Andrée Theander och keyboardisten Erik 
Wiss har skrivit, spelat in, producerat och mixat alla sex låtar själva. Inhyrda 
musiker bidrar med bas, trummor och vokala insatser.  

Tanken under hela arbetet med att utöka låtmaterialet har varit att förutom 
distribuera musiken på Internet även pressa ett antal CD‐skivor som bland annat 
ska kunna köpas på bandets hemsida. Efter att ha kunnat konstatera att ett 
sådant projekt är fullt möjligt att genomföra utan ett skivbolag i ryggen 
bestämde man sig att göra just detta. Föga överraskande kunde man konstatera 
att det är mycket arbete för ett band som vill släppa sin skiva på egen hand och 
det är det denna rapport syftar på att behandla. 
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3.1 Produktionsmetod – Ljudmaterial 
Utgångspunkten för examensarbetet kräver att man besitter någon form av 
färdiginspelat låtmaterial. Detta innebär att det första som måste göras är att 
komponera, spela in och mixa ett antal låtar.  

Cap Outrun började med att komponera musik tillsammans. När musiken 
skrivits klart kontaktades övriga musiker för att komplettera bandet med 
trummor, bas och sång. När låtarna repeterats bokade man in sig i en studio för 
att spela in. I denna studio finns möjligheten att spela in allt samtidigt. Detta 
brukar man kalla för att spela in ”live”. I detta fall valde man dock att spela in ett 
instrument i taget. I dessa sammanhang är det oftast klokast att börja med 
trummor och därefter bas eftersom detta är stommen i hela rytmsektionen. Så 
gjorde man även denna gång och efter att trummor och bas spelats in fyllde man 
på med gitarrer, keyboard, sång och andra pålägg.  

Inspelningsprocessen efterföljs av mixning. Det viktigaste med mixningsarbetet 
är att ställa in bra nivåer (ljudstyrka) på samtliga instrument och passa in 
elementen i ljudbilden. Detta gör man bl.a. med hjälp av EQ, kompressor, reverb 
och delay. Känner man sig begränsad i mixningsarbetet rekommenderas det att 
lämna ifrån sig det inspelade materialet till en erfaren mixningstekniker. 
Välljudande produktioner utförs vanligen med hjälp av ett analogt mixerbord 
kompletterat med en mjukvarusequencer på en dator. Cap Outrun valde i detta 
fall att mixa själva och då användes enbart datorns mjukvaruprogram. 

När mixarna stod klara påbörjades arbetet med lanseringen som följer i 
metoden.  
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4. Metod 

4.1 Förberedelser 
Det första som bör göras innan det praktiska arbetet börjar är att så långt som 
möjligt konkretisera vilka delar som är nödvändiga för att nå resultatet. Därefter 
ska en arbetsplan skrivas. Den bör vara så detaljerad som möjligt och innehålla 
en strukturerad kartläggning av allt som behövs för att kunna färdigställa 
produkten. Därför är det klokt att göra en djup research innan arbetet startar för 
att minimera antalet överraskningar som kan bli påfrestande för tidsplanen.  

En tidsplan skall göras efter arbetsplanen för att, efter eget omdöme, sätta ut 
slutdatum för de viktigaste stegen i arbetsprocessen. Att arbeta efter en 
realistisk tidsplan skall följaktligen säkerställa att resultatet nås inom den 
tidsram som satts upp för projektet. 

4.2 Konkretisering av behov  
Med utgångspunkt i form av sex stycken färdiginspelade och färdigmixade låtar  
följer här en lista med delar som vi genomfört för att nå avsett resultat: 

Utforma och pressa en sedvanlig Audio CD‐skiva 

• Mastring 

o ISRCkod 

• Foto 

o CDcover 

o CDlabel 

o Texter & Logotyper 

 Compact Disc Digital Audio 

 BIEM/n©b 

 Copyright     

 Fonogramskydd   

o EANkod 

• N©B anmälan 

• Offert från tryckeri 
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Göra skivan tillgänglig för beställning via internet, samt 

Marknadsföra gruppen och deras musik. 

• Myspace.com 

o presentation av bandet och musiken 

 Foto 

 Biografi 

 Blogg 

 Gästbok 

o betalningslösningar 

 paypal 

• Visa/Mastercard 

 Banköverföring 

o kontaktinformation 

• Merchandise  

o Tshirts 

o Klistermärken 

o Knappar 

  Distribuera musiken i digital form på Internet, 

• Kundavtal med Dicentia Online 

• Offert från Dicentia Online 

• ReferensCD med omslag inkl. nödvändiga koder samt ifyllda blanketter och 
metadata 

Budget 

• Starta ett bankkonto till projektet 

 

För att erhålla dessa delar har, i detta examensarbete, kontakt upprättats med 
följande personer och etablissemang: IFPI, Grammotex, N©B, STIM, Dicentia 
Online, Music Support Group, Cutting Room, Panic‐Room Mastering, 
Skatteverket, Swedbank, Johannes Nygren – konstnär med ansvar för 
skivomslag, Jonathan Storm – webdesigner med ansvar för bandets 
myspace.com‐sida.  
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5 Resultat 

5.1 Mastring 
Den sista anhalten i själva ljudproduktionen är mastringen. För att förklara vad 
detta är har en intervju gjorts med Björn Almstedt på Cutting Room. Cutting 
Room säger sig vara Sveriges ledande mastringsstudio med mängder av 
välkända musikakter på sitt CV. 

5.1.2 Intervju med Björn Almstedt på Cutting Room 
Samtalet börjar med att Björn berättar om varför man brukar välja att mastra 
sitt ljudmaterial. Han menar att det är svårt för en mixtekniker att behålla en 
jämn mix från dag till dag under mixningsarbetet. Man hör olika saker varje dag 
och reagerar olika på materialet varje dag på grund av trötthet, hunger eller 
andra omständigheter. I mastringen jämnar man ut dessa ojämnheter och ger 
programmet en jämn ljudnivå. Björn refererar ofta till “program” och syftar i 
dessa fall på det ljudmaterial som avses.  

Björn får sedan frågan om det idag finns något generellt ideal man strävar efter i 
mastirngsprocessen. ‐“Ja det finns det i grunden, det ska vara hög volym.” Han 
berättar att han tycker att den konstnärliga friheten är ganska stor inom 
mastringen. En mastringstekniker vill att det ska låta bra och det finns många 
vägar dit.  

Samtalet övergår senare i utrustning och erfarenhet. Enligt Björn krävs det bra 
utrustning för att man inte ska känna sig begränsad i sitt arbete men han menar 
också att erfarenhet är A och O. En erfaren mastringstekniker borde presentera 
bättre resultat med amatörutrustning än vad en amatörtekniker skulle göra med 
tillgång till professionell utrustning. Om en amatör och en erfaren tekniker 
arbetade i en toppstudio skulle skillnaderna bli  enorma, säger Björn. Han 
berättar att många “hemmapulare” mastrar enbart med en maximizer och tycker 
att det låter bra och det kan det säkert göra i viss mån, men det blir alltid bättre 
resultat med bra analog utrustning och erfarenhet, menar Björn. 

Nyfikenheten angående Björns syn på analog och digital utrustning leder till 
nästa fråga: “Vad skulle du helst arbeta med: Dyr digital utrustning eller billig 
analog utrustning?” Detta är en väldigt enkelt fråga för Björn som svarar: ‐“Det 
finns bara dyr analog utrustning.” Han  berättar att han arbetat som 
mastringstekniker i 17 år och tidigare arbetat som musiktekniker så han är 
uppväxt med analog utrustning varför han inte skulle kunna arbeta på något 
annat sätt idag.  

Sedan pratar vi om mastring idag jämfört med för 30‐40‐år sedan. Björn börjar 
med att påpeka att det var vinylproduktioner det handlade om och fortsätter 
sedan med det tekniska.  “Tidigare mastrade man på tejp samtidigt som man 
graverade vinylen. Man hade en inställning för varje spår som man bytte mellan 
med en spak i pausen mellan låtarna”. Björn säger att förhållningssättet till 
mastring var annorlunda förr ‐ “då var volymaspekten inte lika viktig”.  
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Därefter redogör Björn för vilja krav en professionell mastring måste fylla innan 
skivan skickas till press. Skivan måste PQ‐kodas. En PQ‐kodning innehåller 
information som gör att en CD‐spelare kan hitta ljudet på skivan. PQ‐kodning 
ingår i en “instruktionsbok” som kallas “RedBook”. I denna instruktionsbok kan 
man även mata in ISRC‐koder. ISRC är en unik kod för varje spår som ger bl.a. 
radiostationer information om upphovsmännen till verket för att de ska få 
ersättning för att deras musik spelats i radio. Björn förklarar att en privatperson 
inte kan se ISRC‐koden hemma med hjälp av sin dator. Koden kräver ett speciellt 
avkodningsprogram som endast större etablissemang har tillgång till. 
Privatpersonernas motsvarighet till ISRC är CD‐text som är en textremsa 
innehållande information om album, låttitel, kompositör, varaktighet m.m. 
Denna text kan läsas datorer och CD‐spelare.  

Vidare ställs Björn inför en lite provocerande fråga angående ett rykte om 
“färdiga presets”. Björn berättar att det förekommer färdiga inställningar i 
CuttingRooms produktioner. Vissa mixar låter tillräckligt bra med en enkel 
inställning som man finjusterar. Han berättar att det ibland kommer in folk i 
studion som vill höra vad en mastring kan göra med deras musik. Då kan man 
slänga på en färdig inställning som passar genren för att visa vad det handlar om. 
”Många blir väldigt överraskade”, säger Björn.  

Den sista frågan Björn får är vad han tycker mest om med sitt yrke som 
mastringstekniker: “Det bästa är att känna att man gjort ett program bättre, att 
höra sitt fingeravtryck på låtarna”.  

5.1.3 RedBook 
Redbok är en “Audio‐CD standard” och specificerar egenskaperna som en Audio‐
CD har. Första versionen av redbook släpptes 1980 av Philips och Sony. Några av 
redbooks specifikationer är: 

*Maximal uppspelningstid : 78 minuter med pauser inkluderat. 

*Kortaste spårlängd : 4 sekunder. 

*Maximalt antal spår : 99. 

* 2 kanaler 16 bitars PCM‐ljud samplat i 44.100 Hz. 

Det går att gräva mycket djupare i specifikationerna för redbook men ovan är de 
punkter man bör känna till.  

5.1.4 ISRC “International Standard Recording Code” 
Innan mixarna lämnar mastringsstudion måste en ISRC‐kod skrivas in på vart 
och ett av skivans spår. Koden är unik för varje spår och innehåller bland annat 
information om upphovsmannen så att denne kan få ersättning för att dennes 
musik spelas i exempelvis radio.  

ISRC‐koden börjar med fem bokstäver. De två första är “SE” när beställningen 
gjorts i Sverige . “SE” följs av en bolagskod på tre bokstäver som är unik för 
beställaren. 
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Bolagskoden beställer man från IFPI till en kostnad av femhundra kronor. 
Bolagskoden behåller du sedan som starten på till dina framtida ISRC‐koder.   

De femhundra kronorna kan därför ses som en engångskostnad för samtliga 
ISRC‐koder du kommer att skriva.  

I detta projekt har beställaren fått bolagskoden YFD.  

För att ge varje spår en unik identifikationsmöjlighet skrivs 7 siffror in efter 
bolagskoden med funktion av vilket år skivan är släppt, vilken 
inspelning/produktion i ordningen det är som innehavaren av bolagskoden 
släppt under året, samt vilket nummer på skivan spåret har.  

5.1.4.1 Så här skriver man en ISRC‐kod: 
SE(=Sverige) YFD(=din bolagskod) 08(=år) 001(=insp.nr/prod i år) 01 (=spår id) 

De två första spåren på den första utgivna skivan år 2008 får således följande ISRC-
koder:  

SEYFD0800101 

SEYFD0800102 

 

5.1.5 IFPI “International Federation of the Phonographic Industry” 
IFPI är en organisation som arbetar över hela världen och representerar fler än 
1400 skivbolag i 73 länder. I Sverige hjälper IFPI dessutom STIM med 
utbetalningar till upphovsmän rörande radiospelningar. IFPI administrerar även 
ISRC‐bolagskoder.  För att erhålla en bolagskod bör du vara företagare. 
Kontaktpersonen på IFPI förklarar att de flesta privatpersoner endast släpper en 
produktion i livet, varav intresset för att dela ut bolagskoder inte är stort i dessa 
fall. Undantag kan dock göras om privatpersonen visar ambitioner på att göra 
fler produktioner i framtiden. I vårt fall valde vi att starta en enskild firma och på 
så sätt garanteras en bolagskod. För att göra detta kontaktar man skatteverket 
eller går in på www.foretagsregistrering.se. 

5.2. SAMI 
När någon har medverkat på en skivinspelning är dennes prestation skyddad 
enligt den svenska upphovsrättslagen i 50 år från inspelningsdagen. Det betyder 
att man har rätt till ersättning om skivan spelas offentligt som exempelvis i 
butiker, på hotell, gym eller i radio och TV. 

För att de musiker som medverkat på en inspelning ska få ersättning varje gång 
dessa inspelningar spelas på radio och TV eller i andra offentliga sammanhang 
såsom restauranger eller diskotek, anmäler man verken till SAMI. SAMI:s 
anslutna representeras av artister och musiker i Sverige som medverkat vid 
minst en skivinspelning. SAMI har idag över 20.000 anslutna artister och 
musiker som de förmedlar ersättningar till när deras musik spelas offentligt.  
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SAMI och IFPI samlar tillsammans in ersättningar för skyddad musik som 
framförs offentligt. SAMI samlar in ersättningar när musik spelats på offentliga 
platser medan IFPI samlar in för radio och TV. Den totala summan av detta delas 
sedan "fifty‐fifty" mellan SAMI och IFPI och därifrån skapas den pott med 
inkasserade medel som SAMI varje år fördelar till de anslutna musikerna. 
Ersättningen bygger dels på vilken roll man har på skivan och dels på hur mycket 
och på vilken plats musiken framförts.  

På SAMI:s hemsida finns blanketter att tillgå i pdf‐format. Dessa fyller man i med 
information om vilka som medverkat på låtarna som spelats in. Man skriver in 
vilken grupp/huvudartist det gäller och övrig relevant information såsom 
skivtitel, produktionsår, ISRC‐koder etc. Det som sedan ska skrivas in i listan på 
medverkande är soloartisten, gruppmedlemmar, kapellmästare, dirigent, 
studiodirigent och övriga musiker.  

När listan är komplett skriver man under denna och skickar in den till SAMI. 
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5.3 Foto 
För att möjliggöra digital distribution och pressning av CD‐skiva krävs olika 
fotoprodukter. Dessa bör innehålla: CD‐cover – bilderna som skall appliceras på 
förpackningen till skivan, CD‐label – bilden som trycks på själva CD‐skivan.  

Exempel på olika förpackningar till CD‐skiva är jewelcase ‐ det vanliga 
plastfodralet, digipack  ‐ en utvikningsbar pappbok med en plastmall för skivan, 
cartoonsleeve ‐ en enkel kartongficka med en rektangulär fram och baksida.  

5.3.1 CD‐cover 
Att göra ett snyggt omslag är inte lätt och det rekommenderas att delegera denna 
uppgift till en duktig och kreativ konstnär med koll på photoshop, filformat, 
upplösning, färgskalor och beskärning. Detta är mycket viktigt för att undvika 
onödiga extra kostnader från tryckeriet. De är väldigt noga med att få filerna 
levererade på rätt sätt. Generellt vill tryckeriet ha bilderna i tiff‐format i 300dpi. 
Tiff är bildformat utan kompression och dpi står för dots per inch (hur många 
pixlar det får plats linjärt på 2.54cm) och anger bildens upplösning. Det finns 
säkerligen fler punkter att ta hänsyn till i varje enskillt fall.  

Personen med ansvar för CD‐cover bör även göra designen av CD‐labeln, trycket 
på skivan.   

När framställningen av en framsida till skivan är gjord används den till i princip 
all Internetverksamhet. De flesta onlinebutiker och distributörer av musik på 
Internet kräver en bild som representerar framsidan på skivomslaget. 
Konsumentköpkraften ökar markant när högkvalitativa bilder är inblandade.  

I vårt arbete har en privat kontakt hjälpt oss med allt detta. 
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5.3.2 Logotyper och texter 
Det finns vissa allmänna texter och logotyper som bör övervägas i utformningen 
av det visuella materialet till en CD‐skiva. 

 

 

Compact Disc  

Den vanligast förekommande logotypen som 
ger konsumenten information om att det är en 
Compact Disc‐skiva, förkortas: CD‐skiva. Det 
finns olika typer av Compact Disc logotyper 
beroende på innehållet. “Digital Audio”, 
“Digital Audio+” “Digital Data” och “Digital 
Photo” är exempel på olika tillägg i logotypen. 
När det handlar om en Audio‐CD använder 
man sig av “Compact Disc Digital Audio” för 
att visa att det finns digitalt ljud på CD‐skivan. 

 

 

 

 

 

BIEM/n©b 

Bör användas när n©b‐avgiften är betald för 
produktionen. Den visar att upphovsmännen 
till verken på skivan fått ekonomisk 
ersättning. N©b står för “Nordic Copyright 
Bureau”. Mer information om n©b följer 
längre fram i rapporten. 

BIEM är en organisation baserad i Frankrike 
som administrerar mekaniska licenser mellan 
42 medlemsländer i Europa. BIEM står för 
“Bureau International des Sociétés Gérant les 
Droits d'Enregistrement et de Reproduction 
Mécanique” och betyder ungefär 
“Internationell byrå för mekaniska upplagor”. 

N©b är medlem i BIEM. 

 

GEMA 
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GEMA är en tysk upphovsrättsorganisation 
och är en av medlemmarna i BIEM. GEMA står 
för “Gesellschaft für musikalische 
Aufführungs‐ und mechanische 
Vervielfältigungsrechte”. Istället för att trycka 
logotypen på CD‐labeln används ofta enbart 
texten “GEMA”.  

 

LC – Label Code 

En skivbolagskod som visar vilket skivbolag 
skivan är släppt på. Exempelvis har Sony BMG 
Music Entertainment LC‐koden “13989” och 
Nuclear Blast “07027”. En LC‐kod behövs 
således inte när skivan släpps på egen hand. 

 

          ADD 

En mer sällsynt logotyp som förklarar att 
skivan är analogt inspelad, digitalt mixad och 
editerad samt digitalt mastrad. Det finns 
givetvis motsvarigheter iform av “AAA”, 
“AAD”, “DDD” o.s.v. 

I de fall skivan är släppt på ett skivbolag finns alltid skivbolagets logotyp med på 
CD‐labeln.  

Utöver logotyper brukar även följande texter finnas med: 

“ALL RIGHTS OF THE PRODUCER AND OF THE OWNER OF THE WORK 
REPRODUCED RESERVED. UNAUTHORIZED COPYING, HIRING, 
LENDING, PUBLIC PERFORMANCE AND BROADCASTING OF THIS 
RECORD PROHIBITED." 

Detta är en standardtext som finns översatta på flera språk varav den engelska 
och den franska är de vanligast förekommande.  

Skivans katalognummer skrivs ofta iform av NB‐ följt av det katalognummer som 
c anmälts till N©b i registreringen. Ex: NB1108‐2. Det finns inga speciella 
riktlinjer för katalogiseringen. Har man inget skivbolag kan man skriva i princip 
vad som helst bara man organiserar sin egen katalog.  

Dessutom bör även  (p) & © finnas med. (p) står för “phonogram” och betyder 
att det inspelade ljudet är upphovsrättsskyddat. © står för copyright och visar 
att allt material, utöver ljudet, är upphovsrättsskyddat.  Man bör även ange vilket 
år skivan släppts. På vår skiva står det exempelvis “(p) & © Cap Outrun 2008”.  
På baksidan av omslaget brukar det även finnas en EAN‐kod. EAN står för 
European Article Number och beställs av Grammotex Data AB. Kostnaden för 
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den första EAN‐koden är femhundra kronor, därefter kostar varje EAN‐kod 
tvåhundra kronor/styck. Det krävs en unik EAN‐kod för varje produkt.  

Till vår skiva erhölls följande EAN‐kod: 

 

EAN‐koden är ett krav för att skivan ska kunna distribueras online likväl som i 
detaljhandeln. Den är dock inte ett krav från tryckeriet när skivan ska pressas. 

 

5.4 Pressa CD 

5.4.1 Music Support Group 
För att pressa skivan har vi har vänt oss till ett tyskt företag som heter “Music 
Support Group”. De utlovar låga priser och snabb leverans till Sverige. För att 
pressa skivan behöver de en ifylld blankett från dem själva med specifikationer 
för ordern, en audio‐CD med korrekt ljudinnehåll till glasmastern (alternativt ett 
DDP‐projekt från mastringen), bildmaterialet i PDF samt en kopia på att n©b 
avgiften är betald.  

5.4.2 N©B anmälan 
Innan skivan går till press måste en n©b‐blankett fyllas i och skickas in. På 
blanketten skriver man vilken produktion det gäller (audio‐CD, MD, vinyl m.m.), 
vilket pris produkten skall säljas för privat samt i detaljhandeln, fullständig 
information om titlar och upphovsmän m.m. Blanketten är bifogad som bilaga.  

Efter ifylld blankett erhåller man ett kvitto från n©b som man använder som 
bevis för att man betalat avgiften. Man kan även ansöka om ett så kallat “fribrev” 
för de 1.000 första skivorna som dessutom endast innehåller egenkomponerat 
material. I vårt fall har vi ansökt om fribrev. 

Detta bör göras minst fem dagar innan man pressar skivan för att försäkra sig 
om att kunna presentera en kopia av n©b:s kvitto/fribrev för tryckeriet innan 
ordern sätts igång. Tryckeriet har rätt behålla skivorna hos sig så länge inget 
kvitto från n©b har erhållits. Detta är en standard för de flesta stora och seriösa 
tryckerier men det finns självklart tryckerier som inte har någon policy 
angående n©b.  
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5.5 Göra produkten tillgänglig 

5.5.1 MySpace.com 
Myspace.com har en ständigt ökande volym av medlemmar och besökare. Sidan 
har redan blivit erkänd som det självklara utrymmet för de flesta former av 
konstidkare. Många skivbolag hänvisar till myspace‐sidor, många låtskrivare 
marknadsför sig på myspace och enormt många musikgrupper har sin myspace‐
sida som en officiell kanal ut i musikindustrin. På detta sätt hamnar varje dag 
mängder med producenter, låtskrivare, artister, skivbolag, musikförlag, band, 
eventföretag och arrangörer i kontakt med varandra. Kontakt är den överlägset 
viktigaste källan till framgång i musikbranschen. Därför har vi valt att registrera 
gruppen på myspace. Ni kan själva besöka Cap Outrun på 
www.myspace.com/capoutrun. 

På myspace‐sidan finns det mängder med möjligheter att förklara för omvärlden 
vad man håller på med och varför fler borde vara intresserade av detta.  
Möjligheten att spela upp sin egen musik finns i form av en mediaspelare som 
streamar materialet från myspace server.  

Det finns även plats för foton och bildspel. Även här kan framsidan på ett 
skivomslag komma till hands.  Finns det ett omslag att titta på finns det oftast en 
produkt bakom. Är framsidan tilltalande finns chansen att produkten lockar till 
köp.   

Vi har valt att marknadsföra vår skiva på detta sätt.  Dessutom finns möjligheter 
till köp via myspace‐sidan.  

5.5.2 Betalning och leverans 
Att registrera ett PayPal‐konto är en smart sätt att få tillgång till olika 
betalningssystem och kundvagnar. Kravet för att kunna utnyttja PayPals 
“merchant‐service” är att man registrerar ett businesskonto. Businesskontot har 
speciella transaktionsavgifter och uttagsavgifter för att passa en säljarprofil. Det 
enklaste sättet att skapa en köpmöjlighet är att göra en knapp i sin 
myspaceprofil. Knappen finns i olika format varav html är den enklaste att 
använda. För att skapa en knapp väljs först vilken produkt som ska säljas. Sedan 
väljs ett pris och därefter är kundvagnen skapad. Genom att klistra in html‐
koden för knappen skapas en direktlänk till kundvagnen och köparen får en 
tydlig överblick över vad det är han köpt och hur mycket det kostar. För att 
betala kan köparen använda sitt VISA/Mastercard och göra en vanlig online‐
betalning. Har köparen själv ett paypalkonto går det bra att betala med det.  

För kunder som är ängsliga över att lämna ut sitt kortnummer på Internet ges 
möjligheten att göra en direktöverföring via ett svenskt bankkonto.  

Frakten är inkluderat i priset och gäller hela världen. På detta sätt behöver inte 
kunderna vara oroliga för extra omkostnader utan betalar en fast summa och får 
sedan hem en skiva i brevlådan.  
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5.5.3 Via Dicentia till iTunes 
Dicentia är ett multinationellt medieföretag som finns representerat i Sverige, 
Danmark, Norge, Finland och Tyskland. De genomför bland annat digitalisering, 
pressning, mastring och fotoproduktion. Tjänsten vi har köpt består av 
digitalisering av Audio‐CD för distribution på bland annat iTunes.  

För att göra affärer med Dicentia krävs att man skriver på ett (7 sidor långt) 
kundavtal och skickar tillbaks en kopia med post. Det som sedan behövs för 
orderns genomförande är alla papper och blanketter påskrivna, korrekt ifylld 
metadata och en referensskiva med omslag för inscanning och digitalisering. 
Spåren på skivan måste innehålla ISRC‐koder och omslaget en EAN‐kod. EAN‐
koden kan man välja att skicka löst på ett separat papper om man inte önskar 
trycka den på omslaget. Den är dock ett krav för att distributörerna skall anta sig 
produkten. Det finns inga konstnärliga eller produktionsmässiga kvalitetskrav i 
dessa sammanhang.  

5.5.3.1 Avtal 
Dicentia har avtal med följande försäljningsställen: 

• iTunes Music Store 

• Nokia Music 

• 24‐7 MusicShop 

• eMusic 

• Basepoint Media 

• Security Cast 

Dicentia har även upparbetade distributionskanaler till ett tiotal andra 
försäljningsställen som förenklar distributionen till dessa under förutsättning att 
kunden själv tecknat avtal med respektive distributör. 

Kostnader exkl. moms: 

Digitaliseringskostnad    250 kr per album. 

Distributionskostnad    65 kr per album och distributör.  

Lagring och underhållskostnad  65 kr per album och år. 

Pengarnas fördelning vid försäljning: 

Distributör (iTunes etc.)  ca: 35% 

Dicentia                10% 

Kund        ca: 55% 

Detta innebär att ett album med ett pris på 40 kr ger mig (som Dicentias kund) 
ca: 22 kr per köp. 
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5.5.4 Fler Internetsidor att tänka på 
När man ska sälja sin skiva bör man lägga ner lite tid på att hitta lämpliga 
kanaler att exponera musiken på. Man måste fråga sig själv var den målgrupp 
man riktar sig mot kan finnas. Att kunder ska kunna köpa skivor direkt från 
bandets hemsida på ett så smidigt och enkelt sätt som möjligt är det första man 
bör administrera. Därefter kan man leta upp Internetsiter som är inriktade på att 
sälja just den musikstil man jobbar med. För ett progressivt rockband som Cap 
Outrun gäller det helt enkelt att hitta sajter på nätet som är inriktade på 
progressiv rock, exempel på sådana sidor samt andra bra kanaler är: 

5.5.4.1 Exponering 
www.progarchives.com, www.purevolume.com, www.melodicrock.com, 
www.last.fm, www.progradio.net och www.ghostland.com. 

5.5.4.2 Försäljning av fysiska exemplar 
www.missingpiece.net och www.recordheaven.net. 

5.5.5 Reverbnation  
Reverbnation är en Internetsajt där man kan registrera ett bandkonto och lägga 
upp streamat ljudmaterial, likt MySpace som tidigare nämnts i rapporten. Man 
har även möjlighet till att blogga och lägga upp bilder m.m. Fans kan, förutom att 
lyssna på musiken också skriva kommentarer i en gästbok. När man loggar in 
kan man se statistik över hur många gånger sin sida har besökts under det 
senaste dygnet och den senaste veckan och likaså med hur många gånger låtarna 
har spelats upp och lite annat. Det finns också en mätare för hur man runkad i 
förhållande till andra band och artister i samma genre. Vidare följer en rad små 
smarta funktioner som med hjälp av lite kreativitet gör att man lättare kan göra 
sig hörd och sedd. 

5.5.6 Facebook  
Facebook är ett community som slagit igenom ordentligt. Genom Reverbnation 
kan man skapa användbara "applications" på Facebook. Då finns det även 
tillgång för streamat material i en särskild "Facebook Reverbnation music 
player". 

5.5.7 Melodic.net 
En annan bra sajt man kan synas på är www.melodic.net. Där kan man göra 
reklam för sitt band och få sin musik recenserad. De gör även intervjuer med 
olika band och artister. 
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5.6 Sammanfattning Resultat 
Den produkt som framställts efter aktuellt examensarbete är ett sex spårs album 
kallat Influence Grind med gruppen Cap Outrun. Antalet låtar gör att 
fonogrammet gränsar till att kallas EP, och kommer säkert även att göras det i 
vissa sammanhang, men vi har själva valt att kalla det ett album då det är 
närmare trettio minuters total speltid.  

En professionell mastringstekniker har mastrat alla sex spår. Tre av spåren hade 
tidigare mastrats på annat håll men dessa har nu mastrats om tillsammans med 
de övriga tre låtarna för att ge albumet ett sammanhängande sound. De gamla 
mastrarna användes referenslyssning för att visa vilket sound vi ville åt. 

Skivan har skickats iväg till ett tryckeri för att pressas i en upplaga på 1000 
exemplar. Skivan förpackas i ett pappfodral. Allt tryck är i 4‐färg. 

Omslaget har designats och illustrerats av en bekant till bandets keyboardist. 
Omslaget föreställer en skolbänk med ett papper där någon tecknar bandets två 
medlemmar och ur detta papper har medlemmarna rest sig och blivit 
tredimensionella figurer utanför papperet. Högst upp står bandets namn, Cap 
Outrun, och längst ner står albumets namn, Influence Grind.  

Albumets namn, Influence Grind, kommer från att bandet tycker att deras musik 
har influenser från alla möjliga olika håll. Man har helt enkelt malt ner alla olika 
musikaliska influenser man har haft och resultatet blev detta album. Bandets 
namn består av två pokertermer. 

Förutom den fysiska skivan har man också valt att göra musiken tillgänglig för 
nedladdning på Internet. På iTunes kan man välja att antingen köpa hela albumet 
eller enstaka låtar som digitala nedladdningar. På bandets hemsida, 
www.myspace.com/capoutrun, kan man beställa albumet. Man kan också lyssna 
på några låtar, kolla på bilder, filmer och hålla sig uppdaterad om vad som är 
aktuellt. 

  

6. Analys 
Detta är den första skiva som givits ut av oss i Cap Outrun både i form av denna 
grupp och som enskilda individer. Att trycka en upplaga på 1000 exemplar har 
varit en mycket lärorik process. Nu är det lätt att förstå varför NCB och STIM 
finns, varför digitala koder skall brännas in i audiospåren och hur man går till 
väga för att få ut sitt inspelade material med mera. Kostnaderna har kunnats 
hålla relativt låga hela tiden och man förväntar sig att man så småningom skall 
kunna gå med vinst. Vi når break even efter ca 250 sålda CD‐skivor. 

Det har varit viktigt att i ett tidigt stadium komma överens om vad som ska 
göras. Man bör sätta upp en tydlig gemensam arbetsplan. Alla som är delaktiga 
måste vara medvetna om varje individs styrkor och svagheter och fördela 
arbetet därefter.  
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CD‐skivan vi har producerat har nått det resultat vi strävade efter. Låtmaterialet 
är varierat och roligt att lyssna på. Musiken innehåller mängder av 
överraskningar som får lyssnaren att reagera. Känslan i låtarna kan beskrivas 
som en blandning av luftigt, hårt, intensivt, avslappnat och experimentellt. Alla 
som lyssnar får en unik upplevelse av materialet eftersom alla hittar olika 
favoritpartier.  

Omslaget, ritat av Johannes Nygren från Arvidsjaur, slog alla våra förväntningar 
och vi har fått många positiva kommentarer om bilderna. 

Mastringen vi erhållit från ”Plec” på Panik‐room är till yttersta belåtenhet. Vi har 
ärt oss mycket om mixningsskedet när vi fått höra materialet professionellt 
mastrat. Bland annat har vi lärt oss vikten av att göra en provmaster själva för att 
höra hur mixen påverkas av att volymen pressas upp.  

 
MySpace‐sidan är till stor del designad av Jonathan Storm från Stockholm. Han 
har gjort en bakgrund med inspiration av bandet och har använt sig av 
Logotypen från skivomslaget ackompanjerat av våra tecknade figurer. Viss 
redigering har gjorts av oss själva för att komplettera sidan med information. På 
sidan finns en Paypal‐knapp man kan använda sig av för att köpa vårt album. 
Priset är satt till 7 euro inkl frakt över hela världen. Svenska kunder kan också 
använda sig av paypal men vi har lagt till ett kontaktformulär som erbjuder 
banköverföring som betalningsmetod. Detta ser snyggt ut och kommer att 
fungera bra när våra fans fått upp ögonen för vår myspace‐sida och för musiken.  

 
Den digitala distributionen till iTunes kommer att ta fart så fort vi erhållit de 
färdiga skivorna från tryckeriet. Någon djupare analys av denna del i produkten 
kan därför inte göras. Vi har gjort alla förberedelser för att underlätta denna 
process när det blir dags. 
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7. Budget 

7.1 Utgifter 
Mastring av 6 spår          4 000 kr 

Grafik (omslag, label)        800 kr 

ISRC‐bolagskod          500 kr 

EAN‐kod            500 kr 

Pressning av 1000 ex. (kartongfodral i 4‐färg)  ca: 6295 kr (inkl .19% tysk 
skatt). I priset ingår glasmaster, 
1000 pressade CD‐skivor, 
grafiskt tryck, 
förpackning/montering och 
frakt till Sverige.  

Digital distribution via Dicentia      ca: 500 kr 

Totala utgifter inkl. moms       ca: 12 595 kr 

 

7.2 Intäkter & optimal vinst 
Intäkter per skiva, netto:         50 kr. 

Break‐even:  12 595 kr/50 kr       ca: 252 st. sålda CD‐skivor.  

Beräknade promotion exemplar/gåvor:     50 st. 

Optimala intäkter från skivförsäljning:     950 ex. * 50 kr = 47 500 kr. 

Optimal vinst från skivförsäljning:   47 500 kr – 12 595 kr = 34 905 kr.  

 

Intäkterna från den digitala försäljningen har vi inga förväntningar på över 
huvud taget. Vi kommer att se dessa pengar som en bonus. Priset kommer att 
sättas till 40 kr för albumet och 9 kr per låt.  
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8. Diskussion och slutsatser 
 

Som rapporten visar är det många steg man bör ha koll på när man ska nå ut 
med sitt material. Det har varit väldigt roligt och enormt lärorikt att kastas in i 
denna djungel av blanketter, koder, logotyper och momspliktiga verksamheter. 
Erfarenheten kommer vi utan tvekan att ha nytta av i framtiden. Något som varit 
väldigt skönt är att allt har flutit på som planerat. Vi har fått bra hjälp från 
företagen i våra mailkonversationer och aldrig saknat arbetsuppgifter på grund 
av okunskap. Projektet har inneburit långa arbetspass, ibland 16 timmar på ett 
dygn. Detta är till stor del på grund av inspelningsprocessen. Det är en sak som vi 
borde tänka på till nästa gång. Är det värt att lägga ner kopiösa mängder energi 
enbart på förberedelserna till projektet? Hur långt hade man kunnat ta det om 
man tagit redan färdiginspelat material direkt och lagt ner alla timmar på 
produktlansering och distribution på Internet? Vi tycker trots att vi kommit 
väldigt långt i detta arbete och det är inte många bitar som saknas i det hela.  

Något som har underlättat hela arbetsprocessen med låtskrivandet har varit det 
faktum att man innan skrev musiken kom överens om att båda skulle ha femtio 
procent i royalty på låtarna som skapades. Det är viktigt att veta att en låt aldrig 
skulle ha blivit densamma utan den andres närvaro. Det skulle bli en ohållbar 
situation om man skulle börja att försöka räkna ut vem som skrivit mest på en 
låt, vem som gjorde det viktigaste och så vidare och därefter fördela 
inkomsterna.  

När man ingår ett nytt samarbete med en eller fler personer kan det vara en bra idé att 
skriva ett kontrakt med varandra. Detta bör vara en rutin för en låtskrivare och 
producenter. Även i de fall man ingår ett samarbete med bästa polaren och det känns 
lite onödigt och pretentiöst att skriva kontrakt kan det underlätta inför framtida 
situationer. 

Den viktigaste av alla slutsatser som återkommer genom projekten vi gör att den 
odiskutabla vikten av kommunikation. Vad händer när man planerar in datum 
för möten och arbete i outbytbara tidsluckor små som knappnålshuvuden när 
inblandade personer hör av sig precis innan och meddelar frånvaro?  Det har 
generellt förekommit goda och respektabla skäl till detta men likväl återfinner 
man sig själv med skägget i brevlådan och måste omedelbart gå till plan B, till 
plan C, ibland vidare genom hela alfabetet. Detta har vi accepterat som en del i 
projektet som trots allt infinner sig även om det inte bör göra det. Det viktiga för 
oss då är att fortsätta jobba och hitta nya vägar. Ge upp kan man göra när 
projektettiden är slut och allt har gått åt skogen, men där är man aldrig förrän 
klockan slår. Det finns alltid något att göra och det finns alltid lösningar närmare 
än man tror.  

Ett lyckat projekt handlar i slutändan om att lösa problemen man ställs inför och 
ta sig till målet. Det är vägen dit som ger erfarenhet. 
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9. Bilagor 

9.1 Djupintervju Björn Almstedt, CuttingRoom. 
Vi kommer att diskutera följande: 

* Vad betyder mastring och varför vill man använda sig av det i en 
ljudproduktion? 

* Finns det idag, generellt, någon form av ideal som man strävar efter i 
mastringsprocessen? 

* Hur skiljer sig dagens mastringsprocess från mastring på 60‐talet och framåt? 

  * Förhållningssätt, utförande, ljudbild? 

* Hur stort är rummet för konstnärlig frihet i mastringsprocessen? 

* Hur viktig är utrustningen i en mastringsproduktion? 

* Borde en professionell mastringstekniker, generellt, kunna presentera ett 
bättre resultat med amatörutrustning jämfört med en amatörtekniker med 
tillgång till professionell utrustning? 

* Motivera! 

* Vad skulle du välja till ditt mastringsprojekt: Dyr digital utrustning eller billig 
analog utrustning? 

* Vilka krav måste, i professionella sammanhang, en master uppfylla innan 
skivan går till press? 

* Förklara och berätta om följande begrepp: PQ‐kodning, Redbok, ISRC och CD‐
text. 

* Vad finns det mer för begrepp som har med mastring att göra? 

* Hur blev du mastringstekniker? 

* Vad gillar du mest med ditt yrke? 

* Har du några generella råd till en mixtekniker innan denne skickar mixen till 
mastring? 

 

Vi ser fram emot att prata med dig om detta! 

 

/Erik & Andrée @ Cap Outrun 
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9.2 N©B blankett 
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9.3 CD‐Cover + CD‐label 
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9.4 Mail med ISRC‐bolagskod 

Hej! 

Erik Wiss har beviljats och tilldelats bolagskod för ISRC 

Ni är innehavare av bolagskoder för ISRC med bolagskod 
SEYFD  

Exempel: En inspelning/skiva som är utgiven 2008 och är 
den 1:a utgivna skivan 2008 och det finns tex 2 låtar på den 
rapporteras (claimas) enligt följande; 

SE(=Sverige) YFD   (=din bolagskod) 08(=år) 001(=insp.nr/prod 
i år)  01 (=spår id) 

SEYFD0800101 

SEYFD0800102 

o.s.v… 

  

•        En singel som släppts med ISRC-kod behåller den koden 
om singeln sedan hamnar på ett album. 

•        Ett albumspår som blir singel behåller den kod den 
hade på albumet. 

•        En ISRC-kod som satts på en inspelning får aldrig bytas 
ut, ändras eller tas bort, den först påsatta koden gäller 
hela inspelningens ”livstid”.   

  
  
  
De IFPI-rapporter som Ni genererar i programmet el. i Excel 
mallen skall skickas isrc@ifpi.se Kvartalsvis alt. efter varje 
release beroende hur ofta ni skapar koder 

  
  
 


