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Sammanfattning
Det blir allt vanligare för band och artister att lansera sin musik på den digitala marknaden.
Kanske beror detta på att den traditionella cd-skivan utgör en allt mindre del av den totala
musikförsäljningen medans den digitala försäljningen ökar kraftigt.
Istället för att skriva kontrakt med ett skivbolag, betala ur egen ficka för att få sin cd-skiva
tryckt och pressad eller spendera timmar på att själv bränna och skriva ut omslag till sin skiva
eller EP så kan man lansera sin musik digitalt nästan helt utan konstnad.
Det är precis vad bandet Duokim gjorde när det släppte sin debut-EP ”Into Ashes” via det
internetbaserade skivbolaget/distributören Record Union.
Det här examensarbetet förklarar och visar hur man på egen hand kan spela in och producera
en skiva eller EP och sedan lansera den på den digitala marknaden.
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1. Inledning
Philip Åkerblad (Jag) är en av de två medlemmarna i bandet Duokim. I samband med det här
arbetet så agerade han både som bandmedlem, studiomusiker och producent för bandets
debut-EP ”Into Ashes” som har släppts och distribuerats ut till olika återförsäljare på internet
via skivbolaget/distributören Record Union.
Denna digitala lansering av musiken har utgjort grunden för detta arbete och linjen musikoch ljudproduktion vid Högskolan i Skövde har tillhandahållit bandet med en
inspelningsstudio via Music Factorys lokaler i Skara där del av utbildningen bedrivs.
Arbetet visar hur man kan lansera en debut-EP digitalt och vilka olika kanaler man kan
använda sig utav för att göra det möjligt. De kanaler som arbetet berör är framförallt Record
Union som utgör skivbolag/distributör, Myspace.com som utgör en plattform för bandet på
internet där all musik finns tillgänglig via gratis streaming, Facebook.com som utgör en
kontaktbas där bandet kan skicka ut information och updateringar kring musiken till många
människor samtidig. Email används även som en viktig kanal för att kunna kontakta viktiga
personer/forum såsom: Tidningar, journalister eller musikrecensenter.
Allt detta är ett smart paket för att kunna lansera och promota ett bands debut-EP på den
digitala marknaden.
Tanken med arbetet är att folk skall få möjligheten att få ta del av nödvändiga faktorer och
information för att de sedan själva skall kunna använda denna kunskap för att ge ut sin egen
musik digitalt.

1.2 Record Union
Record Union grundades 2008 och är ett internetbaserat skivbolag/distributör som gör det
möjligt för oetablerade band/artister att komma ut på musikmarknaden på ett väldigt enkelt
och smidigt sätt. Grundtanken kring deras affärsidé är att vem som helst skall få chansen att
ge ut sin musik digitalt gentemot att Record Union tar en viss procent av alla intäckter som
musiken genererar i form av försäljning via internetbaserade återförsäljare.
De främsta och mest kända återförsäljarna som Record Union samarbetar med är iTunes-Store
och Amazon.com samt musiktjänsten Spotify.

1.3 Inspelning och produktion
All musik på EP:n ”Into Ashes” har spelats in i med hjälp av utbildningens inspelningsstudio
som är belägen i Music Factorys lokaler i Skara. Bandets två medlemmar Kim Söderström
och Philip Åkerblad (Jag) har jobbat i studion tillsammans med Niels Nielsen som spelar
trummor på alla låtar. Philip Åkerblad har producerat och agerat ljudtekniker under hela
inspelningen samt mixat och masterat den slutgiltiga produkten.
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2. Bakgrund
Det här arbetet handlar alltså om hur man kan lansera sin musik på den digitala marknaden.
Jag har valt att dokumentera denna process genom att länka samman den riktiga releasen av
mitt band Duokims debut-EP ”Into Ashes” med detta examensarbete.
Min uppfattning är att det blir allt vanligare och smidigare för oetablerade artister/band att
lansera sin musik digitalt så jag ville prova att ta det steget med mitt band Duokim.
Just digital lansering av musik är ett bra alternativ för den som inte har råd att betala för en
riktig cd-tryckning och pressning via diverse företag som arbetar med detta. Idag behöver du
heller inte ha skrivit på ett skivkontrakt för att din musik skall kunna nå ut till betalande
kunder. Lösningen hittade jag genom Record Union som även är, förutom min personliga
ambition att göra någonting mer av min musik, anledningen till detta arbete.
Via Record Union så ges möjligheten att få ut sin musik på ett stort antal olika och mycket
välkända internetbaserade återförsäljare för digital MP3-musik. Förutom att musiken blir
tillgänglig för försäljning så hamnar den också på musiktjänsten Spotify vilket gör att man
som artist eller band får chansen att synas och höras av en betydligt större mängd människor.
Förutom att ge ut och promota musiken så är även inspelningen av produkten en viktig del av
arbetet. Genom att själv ta hand om allt praktiskt kring den kreativa processen och sköta allt
arbete med promotion genom att leta reda på fungerande plattformar att arbeta med har detta
bidragit till en större erfarenhet på ett professionellt plan då musiken i slutendan hamnar ute
på den digitala musikmarknaden. Detta spelar en stor roll i varför jag valde att utforska detta
område.

2.2 Den digitala marknaden
I samband med att musikindustrin omges av problem med den illigala nedladdningen, prat om
att de stora skivbolagen går med jätteförluster och skivförsäljningen minskar radikalt för varje
år, så ökar däremot försäljningen på den digitala marknaden i samma stund. Det ser ut som att
cd-skivans fall blir den digitala marknadens uppgång och framgångssaga. GLF rapporterade
under januari 2010 försäljningsstatistik över musikförsäljningen i Sverige under helåret 2009.
Denna rapport visar hur den digitala försäljningen har ökat med 98,6 procent under 2009.
Dock så är det fortfarande den traditionella cd-skivan som täcker större delen av all
musikförsäljning i Sverige då den digitala delen endast utgör 16,3 procent av den totala
försäljningen. Trots detta så visar den digitala ökningen på 98,6 procent klart och tydligt att
svenskarna är redo för en digitalt dominerande musikmarknad, även om det kan dröja några år
till innan vi är där.
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Fenomenet MP3 har funnits sedan början av 1990-talet medans själva försäljningen av MP3musik började slå igenom så sent som för bara några år sedan. Det ligger därför rätt i tiden att
utforska och lära sig mer om hur denna nya digitala marknad ser ut och fungerar, vilket är en
stor utgångspunkt och faktor till detta arbete.
Min egna personliga koppling till den digitala musikmarknaden har tidigare varit väldigt svag.
Jag har aldrig tidigare köpt eller undersökt musik via digitala köpkanaler och därför inte
skaffat mig någon egen bild av hur marknaden ser ut. Genom att Duokim släpper sin musik
via Record Union får jag en insikt i hur det fungerar steg för steg, från inspelning och
produktion till att musiken faktiskt går att köpa hos iTunes.

2.3 Personlig bakgrund
Jag har så länge jag kan minnas varit intresserad av musik och har alltid varit speciellt
intresserad av hur musiken kommer till, eller hur den blir till. Vad är det som gör att musiken
låter som den gör? Vem spelar alla de olika instrumenten? Osv. Inte förens jag kom upp i
tonåren började jag utforska det praktiska arbetet med inspelning av musik, och när jag som
17-åring köpte mina första inspelningsverktyg var jag totalt fast. Sedan dess har jag alltid
vetat att det är musik som jag vill hålla på med och i samband med detta arbete har jag nu fått
utforska en utav mina drömmar; Att ge ut min egen musik för folk att köpa och lyssna till.
Eftersom jag själv utgör en utav medlemmarna i bandet Duokim så har jag valt att lansera just
detta band då jag har en personlig koppling och enkelt kan relatera till musiken.
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3. Forskningsöversikt
Under min utbildning på Högskolan i Skövde där jag har läst Musik- och Ljudproduktionprogrammet under två år har jag fått ta del av en hel del ny kunskap inom ämnet musik och
dess marknad. Genom kurser som inriktar sig på musikbranschen i stort har jag fått kunskap
om hur musikmarknaden såg ut förr, men också hur den ser ut idag och vad man bör tänka på
när man som oetablerad artist eller låtskrivare tar kontakt med tex. Skivbolag, distributörer.
Kurser som har belyst detta område är bland annat Populärmusik - komposition 2,
Musikindustrin - affärsrelationer och Musikindustrin - introduktion.
Jag har även fått ta del av kunskap inom inspelningsteknik i musikaliska sammanhang i form
av kurser som tex. Inspelningsteknik 1 & 2 och Datorbaserad musikproduktion.
Vill man veta mer om inspelningsteknik och musik/ljudinspelning så finns det flera böcker
som handlar om just detta. Några exempel är:
* Ljudinspelningens ABC (Av: Lennart Zetterberg)
* Musikteknik (Av: Bengt Nyquist)
* Sound and Recording: An Introduction (Av: Francis Rumsey)

4. Frågeställning & Mål
Frågeställningen som ligger till grund för arbetet är:
- Hur lanserar man en debut-EP digitalt inom en tidsram på 10 veckor?
Tidsramen symboliserar examensarbetets längd och är därför en del av frågeställningen
samtidigt som den fungerar som en avgränsning.
Denna frågeställning summerar alla de moment som innefattas av arbetet, nämligen:
- Inspelning och produktion av musiken
- Design av skivomslag (i viss mån design av myspace-sida)
- Ta kontakt med digital distributör (Record Union)
- Slutföra en release av musiken via distributör (Record Union)
- Ta kontakt med tidningar för att få till en artikel om bandet’s release
- Följa upp hur folk reagerar på musiken: Positivt – Negativt?
- Promotionarbete
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4.2 Mål
Målet med detta arbete är att musiken skall bli tillgänglig på den digitala musikmarknaden.
Det finns förhoppningar om att någon tidning skall skriva en artikel om bandet och själva
utgivningen av musiken via Record Union som en del av promotionarbetet.
Det finns också som mål att i samband med lanseringen framställa en snygg och passande
design på skivomslag- (endast framsida) samt myspace-sida.
Sammanfattningsvis är målet att musiken blir utgiven digitalt och tillgänglig för försäljning
inom en tidsram på 10 veckor.
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5. Definition av viktiga begrepp
Här nedan är en lista över förekommande ord som är viktiga att förstå i samband med arbetet:

- EP (Extended play/Utökad spelning): Musikalbum som innehåller färre låtar än ett
fullängdsalbum men fler än en singelskiva, vanligen 10-20 minuters speltid.
- Digital Distributör: Ett internetbaserat företag som skickar ut musik till internetbaserade
återförsäljare.
- Record Union: Ett internetbaserat skivbolag/distribution.
- Promotion (arbete): Arbeta med att försöka få produkten synlig på marknaden. Omvandla
en okänd produkt till något som folk känner igen/känner till.
- Lansera: Att lansera något betyder att man arbetar med att göra en ny produkt synlig på
marknaden, man gör en okänd vara/produkt känd genom att tillgängliggöra den på dess
marknad.
- Streaming (Strömmande media): Uppspelande av ljud och videofiler på mottagarens dator
eller mobiltelefon samtidigt som de överförs från internet. Streaming kan användas både för
uppspelning av lagrade filer från webbplatser och för mottagning av direktsända evenemang
på internet.
- Release eller utgivning (Av musik): Göra musiken tillgänglig för försäljning på
musikmarknaden.
- Mixning & mastering: Arbete med ljudkvalitén på musik. Man justerar musikens volym
och ljudets karaktär.
- MP3: Ett typ av ljudformat för digital användning.
- STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå): STIM är en förening som ser till att
de musiker och tonsättare som är anslutna får den ersättning som deras musikaliska verk/deras
musik genererar i form av live-spelningar, radiospelningar eller när musiken spelas offentligt i
olika sammanhang.
- Cover: När man spelar in eller framför någon annans låt kallas detta för en cover. Man
spelar/använder alltså en låt som någon annan redan har skrivit.
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- A&R (Engelska = Artist and Repertoar): En A&R är någon som arbetar för ett skivbolag
och som har i uppgift att leta upp ny musik oftast i form av artister/musiker som inte redan är
bundna till ett skivkontrakt. En A&R letar alltså upp nya artister som kan ingå samarbete med
de skivbolag som A&R:en arbetar för.
- Spotify: Ett svenskt företag som erbjuder en musiktjänst där man kan lyssna till musik gratis
över internet med inslag av reklam. Man kan som kund/användare även välja att betala
månadsvis för att slippa reklamen och lyssna till musiken helt utan avbrott.
- Paypal: Ett internetbaserat företag som erbjuder tjänster för betalningar och
pengaöverföringar via internet.
- GLF (Grammofonleverantörernas Förening): En organisation som representerar Sveriges
musikinspelningsindustri. GLF publicerar de officiella siffrorna över Sveriges
musikkonsumtion i form av listor över album- och singelförsäljning.
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6. Metod
6.1 Förberedelse
Idén om att lansera musik digitalt föddes långt innan arbetet inleddes och på så sätt har man
kunnat planera i god tid vilka förberedelser som krävs för att nå ett resultat.
Förberedelser har gjorts genom att tidigt planera hur inspelning skall utföras, vilka personer
som skall kontaktas och vilket arbete som behöver utföras rent praktiskt.

6.2 Tillverkningsprocess/Case
För att få fram arbetets produkt, nämligen själva musiken som utgör bandets EP ”Into Ashes”,
så har inspelning bedrivits i en inspelningsstudio under sex dagar. Philip Åkerblad har
fungerat som projektansvarig, tekniker och producent medans övriga medverkande har agerat
musiker. Kim Söderström, ena halvan av Duokim, är den huvudsaklige kompositören och
textförfattaren för allt musikaliskt material.

6.3 Praktiskt arbete
Inga direkta litteraturstudier eller andra marknadsundersökningar har gjorts under
arbetsprocessen utan själva kärnan och grundidén är att skapa ett resultat utifrån praktiskt
utförande. Det praktiska arbetet bygger där emot på personlig kunskap och erfarenhet som jag
fått dels under min tid som student och dels från tidigare eget utforskande av musikinspelning
och arbete med design för personliga endamål. Jag har som student fått ta del av viktig och
lärorik information kring både musikinspelning och musikbranschen i allmänhet i form av
kurser inom ämnet.
Det är också Genom praktiskt arbete som arbetet visar hur man på egen hand kan sköta visst
promotionarbete och även designarbete i samband med en lansering av sin musik.

6.4 Intervjuer
Arbetet innefattar även intervju med David Erlandsson som tidigare har lanserat musik
digitalt och dessutom via Record Union. Genom att intervjua en person som har tidigare
anknytning till Record Union är det möjligt att redogöra för hur väl detta arbetets resultat
stämmer överens med en utomståendes perspektiv kring lansering av musik på ett digitalt
plan.
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6.5 Frågeformulär
För att slutligen kunna få fram en bild av hur utomstående personer upplever musiken så har
ett frågefromulär skapats via Emailplattformen Gmail. Med hjälp av detta frågeformulär som
är baserat på ett antal nyckelfrågor kring bandet Duokim och dess musik så formas alltså en
bild av hur arbetets produkt upplevs utifrån. Formuläret har skickats ut till folk via
Facebook.com och Gmail och finns även bifogat i arbetet som en bilaga.
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7. Tidsplan
Här presenteras den tidsplan som ligger till grund för arbetsprocessen.

Vecka 1
- Gå igenom vilka moment som skall ingå i arbetet

Vecka 2
- Förbereda studion för kommande inspelning
- Spela in all musik
- Mixa

Vecka 3
- Mixa/mastera
- Börja arbeta med design för skivomslag samt myspace-sida
- Förbereda en release av musiken via Record Union genom att skapa ett konto
- Kontakta tidningar för en eventuell artikel om bandets EP-release

Vecka 4
- Skapa en release av musiken på Record Union genom att ladda upp låtar samt skivomslag
- Kontakta tidningar
- Updatera myspace-sida med ny design

Vecka 5
- Kontakta tidningar
- Updatera myspace-sida
- Kontakta diverse radiostationer

Vecka 6
- Kontakta tidningar (förhoppningsvis har musiken hamnat hos diverse digitala återförsäljare)
- Kontakta radiostationer
- Skriva projektrapport
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Vecka 7
- Kontakta radiostationer
- Skapa en utvärderingsankät för att utvärdera folks respons på musiken
- Skriva projektrapport

Vecka 8
- Samla in svar från utvärdering
- Skriva projektrapport

Vecka 9
- Färdigställa projektrapport
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8. Loggbok
Loggboken har under arbetets gång fungerat lite som en personlig anslagstavla där alla
moment och utföranden har antecknats och beskrivits. För att komma ihåg och även kunna
analysera både positiva och negativa utgångar av allt arbete som utförts så har loggboken
fungerat som ett bra redskap. Genom att utförligt och noggrant antecka i loggboken så är det
lättare att på ett objektivt sätt kunna skapa sig en bild av det arbete som utförts, och även
upptäcka om man har missat att utföra något moment som är viktigt för arbetet.
Loggboken har alltså tjänat ett viktigt syfte i form av att via den kunna skapa
minnesanteckningar och för att kunna få en helhetsbild av utfört arbete.
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9. Undersökning
9.1 Skapandet av produkten/Case
Det som främst ligger som grund till arbetet är själva inspelningen av musiken, som också är
arbetets produkt. När arbetet inleddes var ingen musik inspelad, ingen kontakt med Record
Union var ännu etablerad och ingen design för EP:ns framsida var heller skapad.
Musiken har spelats in i den inspelningsstudio som utbildningen har tillhandahållit och pågått
intensivt under sex dagar. Under denna period så har även mixning och mastering av det
inspelade materialet utförts. De musiker som medverkar på EP:n är Kim Söderström, Philip
Åkerblad samt Niels Nielsen som spelar trummor. All inspelning har utförts i
musikprogrammet Logic Pro 9.
Innan inspelningen i studion satte igång så arbetade Philip Åkerblad med alla förberedelser
genom att välja ut de instrument som skulle användas, ställa iordning alla gitarr och
basförstärkare, ta fram och ställa iordning alla mikrofoner som skulle ta upp ljudet ifrån
instrumenten samt skapa separata projekt för varje enskild låt i Logic. Dessa förberedelser
bidrog till att det gick väldigt snabbt och smidigt när det var dags för själva inspelningen
eftersom allt tidskrävande förarbete redan var gjort.
Först spelades bas, gitarr och keyboard in på alla låtarna. Därefter lade Kim Söderström sång
på varje låt för sig. När alla instrument samt sång var inspelade på alla låtar så arbetade Philip
Åkerblad med att mixa musiken till en jämn nivå för att få en bättre helhetslyssning av
materialet. Till sist spelades trummor in på varje låt och allt inspelat material kunde därefter
mixas och masteras.
Själva inspelningsprocessen i sin helhet har utförts helt utan några som helst problem eller
komplikationer. Inga tekniska hinder eller felbedömningar har inträffat, och alla medverkande
har haft möjlighet att hålla sig till det schema som upprättades inför inspelningen i form av
tider och dagar. Det faktum att bandmedlemmarna sedan tidigare redan kunde alla låtar som
spelades in har bidragit till att mycket få omtagningar eller övning har krävts under själva
inspelningen.
Varje instrument har spelats in för sig och för alla sex låtarna på en gång. Tex. Så började
man med att spela in basen för alla låtarna, sedan fortsatte man med gitarr, sång och till sist
trummor. Genom att spela in ett instrument i taget för alla låtarna så behåller man samma
sound och karaktär i ljudet för varje instrument. Detta är en arbetsmetod som bandet Duokim
har använt sig av tidigare och är bekväma med.
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Philip har hela tiden under inspelningen varit noga med att ställa lagom volymer på det ljud
som spelas in, med lagom menas en nivå som inte bedöms som för hög eller för låg.
Man har även varit väldigt noga med att ställa in ljudet på alla gitarr och basförstärkare precis
så som man vill ha det innan inspelningen börjar för att slippa eventuellt extraarbete med
ljudredigering/manipulering i datorprogrammet Logic.

9.2 Utgivning via Record Union
Musiken har givits ut med hjälp av Record Union. Denna process fungerar på följande vis:
För att få tillgång till Record Unions tjänster så måste ett användarkonto upprättas genom att
man fyller i ett formulär med personlig information. När detta är gjort får man tillgång till en
egen profil på Record Unions hemsida. Via denna profil kan man sedan ladda upp sin musik
till en databas där filerna lagras och därefter skall viktig information fyllas i för varje enskild
låt. När uppladdningen är slutförd och all viktig information är ifylld så kan man välja att
skapa en ”release” genom att välja de låtar man vill ha med på sitt album, EP eller singel.
När en release är gjord så tar Record Union över arbetet genom att i sin tur skicka musiken till
alla de samarbetspartners som avtal är knutna med. Det enda man nu behöver göra är att vänta
på att musiken hamnar hos diverse återförsäljare samt musiktjänsten Spotify.

9.3 Utgivningsrättigheter
Bland det färdiga materialet fanns en cover-låt inspelad av bandet som var tänkt att hamna på
EP:n tillsammans med de övriga låtarna. I samband med skapandet av en release kontaktades
STIM för att få information kring regler gällande utgivning av coverinspelat material. Av de
svar som STIM gav framkom det att vem som helst har rätt att ge ut coverinspelat material
sålänge man håller sig till vissa regler. När sedan Record Union kontaktades angående den
aktuella releasen av Duokims EP så meddelade dem att en utgivning av coverinspelat material
inte var möjlig på grund av upphovsrättsliga skäl, en tvist uppstod som gjorde att jag valde att
avstå från att ta med cover-låten bland de övriga materialet på EP:n med hänsyn till min
tidsplan.
Mer om regler gällande coverinspelat material finns att läsa under ”Resultat”.
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9.4 Promotionarbete
Allt promotionarbete har utförts med hjälp av community-sidorna Myspace.com och
Facebook.com. För att enkelt göra musiken tillgänglig för en stor och bred publik så har EP:n
lagts upp på bandets Myspace-sida tillsammans med säljande information i form av
direktlänkar till olika återförsäljare där musik finns att köpa. Detta gör det möjligt för folk att
både ta del av musiken helt gratis men även enkelt kunna köpa den via de länkar som finns.
Tanken med detta är att skapa ett intresse hos folk för bandet och musiken som sedan
förhoppningsvis genererar ett sug att vilja köpa musiken. Det är därför viktigt att göra det
enkelt för folk att hitta vidare till olika återförsäljare via direktlänkar. Via Myspace ges också
möjlighet att sprida ut information till massor av människor samtidigt i form av meddelanden
som skickas ut via bandets egna profil.
Facebook.com används också för att snabbt kunna skicka ut information och updateringar om
bandet till ett stort antal människor. Genom att skapa en egen profil för bandet ges
möjligheten att enkelt uppmana folk att gå in på deras sida för att ta del av musik, bilder och
information gällande kommande live-spelningar etc. Facebook.com är gratis att använda för
vem som helst och är därför en väldigt viktig och effektiv plattform att använda för all typ av
promotionarbete. Via Facebook kan man även finna personer som kan vara till nytta för
bandet och musiken som till exempel journalister, skribenter eller musikrecensenter.
Till sist så har Email- (Internetpost) använts flitigt för att kunna kontakta tidningar,
musikrecensenter, personliga vänner och övriga nyckelpersoner som är viktiga att ta kontakt
med för att sprida folks intresse för bandet och den utgivna EP:n. Via Email-siten Gmail så
har ett frågeformulär skapats för att fungera som en analys av folks intryck och åsikter om
bandet och musiken. Detta frågeformulär finns bifogat i arbetet under bilagor.

9.5 Kontakt med musikrecensenter och press
Under promotionarbetet har flera olika musikrecensenter samt dagstidningar och journalister
kontaktats i ett försök att få musiken recenserad eller skriven om i form av en tidningsartikel.
För att få ett så effektivt resultat som möjligt har endast tidningar från Göteborgsområdet
kontaktats eftersom bandet Duokim är därifrån. I samband med kontakten av press har en
mail-mall använts som finns bifogad under bilaga.
De tidningar som har kontaktats är bland annat: Göteborgsposten, Metro, Lerumstidningen,
Mölndalsposten samt Tidningen Öster. De recensenter och musiktidningar som har kontaktats
är bland annat: Groove, Sonic Magazine, Musikrecensioner.com, Dagensskiva.com samt
Göteborgspostens egna musikrecensent Daniel Claeson.
Alla tidningar och recensenter har kontaktats via Myspace.com och Email-plattformen Gmail
och all information i form av Emailadresser och hemsidor är hämtad ifrån sökmotorn
Google.se på internet.
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9.6 Design för EP och Myspace-sida
All design i form av EP:ns framsida och bandets Myspace-sida är gjord med hjälp utav
egentagna fotografier samt fotoredigeringsprogrammet Photoshop CS. För att på ett tydligt
sätt göra folk uppmärksamma på utgivningen av EP:n har den design som utgör EP:ns
framsida även använts som design för bandets Myspace-sida. Detta gör att när man besöker
bandets Myspace så får man direkt information om att en EP har släppts och nu finns
tillgänglig att ta del av.
För att det tydligt skall framgå att bandet består av endast två medlemmar så är designen
formad utifrån en bild på de två medlemmarna. Därefter är bilden retuscherad i Photoshop CS
där även former och färger är tillagt. Det fanns egentligen ingen direkt tanke kring vilka typer
av färger eller former som skulle utgöra EP:ns omslag utan ett resultat kom till genom att man
provade ett antal olika varianter och på så sätt användes uteslutningsmetoden. Detta fungerade
genom att först prova en färg och sedan känna efter ifall denna färg gjorde sig bra tillsammans
med fotot på de två medlemmarna eller inte. Den enda visionen som fanns när arbetet med
designen inleddes var att det skulle vara en stilren och enkel utformad design.
Eftersom jag själv har viss erfarenhet kring arbete med fotoretuschering och grafisk
formgivning så utförde jag allt arbete med design på egen hand.

9.7 Intervju
Intervju har gjorts med David Erlandsson som har tidigare erfarenheter av att lansera musik
digitalt. David har gett ut två stycken EP-releaser med hjälp utav Record Unions tjänster och
har, liksom mig, på egen hand skött allt praktiskt arbete kring utgivningen.
Intervjun kan användas för att jämnföra detta arbetets resultat med tidigare utgivning av
musik via Record Union och fyller därför en intressant och lärorik funktion genom att
förtydliga och precisera det resultat som presenteras i arbetet.
Intervjun med David finns tillgänglig som bilaga.
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10. Resultat
10.1 Produkten
Den EP som utgör arbetets produkt innehåller sex låtar/spår och har en total längd på 19
minuter och 31 sekunder. Det faktum att alla låtar är inspelade under en och samma period
och är inspelade med samma instrument och inställningar bidrar till att produkten/EP:n får ett
sound som smälter samman musiken till en helhet. Musiken kan beskrivas som IndiePop/Rock med ett ”ärligt” sound där all personlig karaktär tas tillvara på.
Musiken går under en genre som är relativt bred då det finns väldigt många olika artister och
band som spelar musik som skiljer sig markant från varandra men endå ligger samlat under
denna genre. På grund av att EP:n ”Into Ashes” levererar musik som är av en ärlig och
personlig karaktär med texter som handlar om kärlek och personliga möten, så är det min
uppfattning att musiken främst tilltalar en yngre målgrupp. Denna uppfattning bygger jag på
erfarenheter från min egen ungdom och vilken typ av musik och texter som då tilltalade mig.
Man kan även tänka sig att musiken enkelt tilltalar folk som bor eller är från Göteborg
eftersom bandet är därifrån och staden berörs till viss del i låtarnas texter.

10.2 Design
Designen för EP och bandets Myspace-sida är av enkel och stilren karaktär med inslag av
starka färger i svart och rosa/lila. Bilder finns bifogade under bilagor.

10.3 Digital Release
Utgivningen av musiken via Record Union har resulterat i att EP:n ”Into Ashes” finns
tillgänglig hos ett stort antal olika återförsäljare som säljer MP3-musik.
Ett urval av platser där EP:n ”Into Ashes” finns tillgänglig:
* 7Digital - http://www.7digital.com/artists/duokim/into-ashes/
* Meteli - http://meteli.net/downloads/levy/Into-Ashes/84067916
* iTunes - http://itunes.apple.com/us/album/into-ashes-ep/id369646462
* Amazon - http://www.amazon.com/dp/B003JCLJLK/ref=cm_sw_su_dp
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Utav detta så kan man dra slutsatsen att det fungerar att släppa musik via Record Union och
dom levererar faktiskt det som utlovas, nämligen att musiken hamnar hos dessa återförsäljare.
När man söker på internet efter Duokims EP så finner man den hos nästan alla de
återförsäljare som Record Union har knytigt avtal med. I samband med utgivningen av EP:n
så lades musiken även upp på bandets Myspace-sida där den finns tillgänglig för gratis
streaming.

10.4 Tvist med Record Union
Den tvist som uppstod mellan Record Union och mig angående utgivning av coverinspelat
material via deras plattform löste sig till slut. Efter att kontaktperson på STIM hade kommit
med svar i ämnet kontaktades Record Union ännu en gång för att upplysas om de regler som
gäller utgivning av covermaterial. Det resulterade i att diskussionen lades ner efter att Record
Union erkände att de faktiskt kunde ha misstagit sig vad gäller de regler som finns.

10.5 Kontakten med STIM
STIM gav en utförlig förklaring för hur det fungerar och vilka regler som gäller när man ger
ut coverinspelad musik. En anställd på STIM som fungerade som kontaktperson förklarade
det hela på följande vis:
- När det gäller inspelning och utgivning av coverinspelat material så är det fritt fram sålänge
man inte ändrar på orginaltexten. Det är dessutom fritt fram att göra pålägg och fylla ut
orginallåten i form av tex. Tonartshöjningar och pålägg av stråkarrangemang.
När det gäller inspelning och utgivning av någon annans verk som inte tidigare är inspelat,
även kallat; Förstagångsinspelning, så är man skyldig att be om tillstånd från orginallåtens
rättighetsinnehavare.
Detta visar klart och tydligt att sålänge man inte går in och ändrar om i orginallåtens text och
håller sig till dess struktur, vad gäller ackordsföljder etc, så har man som låtskrivare, artist
eller band rätt att ge ut coverinspelat material.

22

10.6 Recension och tidningsartikel
Utav en rad av olika musiktidningar, dagstidningar, musikrecensenter och journalister som har
kontaktats i samband med promotionarbetet så har den lokala tidningen Tidningen Öster samt
en av dagstidningen Göteborspostens egna musikrecensenter givit respons.
Tidningen Öster som ges ut i området Östra Göteborg har valt att skriva en artikel om bandet
Duokim och den aktuella releasen av EP:n ”Into Ashes” som gjorts via Record Union.
En skribent och journalist på tidningen svarade på ett emailutskick som gjordes till
redaktionen och meddelade att denne var intresserad av att skriva en artikel om bandet.
Philip Åkerblad och Kim Söderström har tillsammans blivit intervjuade och fotograferade för
denna artikel som kommer att publiceras någon gång under maj-juni 2010.

Förutom artikeln i Tidningen Öster så har en musikrecensent på Göteborsposten skrivit en
recension om Duokim under rubriken osignat som publicerades den 28 april 2010.
Recensionen finns bifogad under bilagor.

10.7 Intervju med David Erlandsson
Intervjun med David som har tidigare erfarenheter kring lansering av musik via Record Union
visar ett resultat som helt stämmer överrens med resultatet i detta arbete. Intervjun kan
användas för att stärka utfallet från utgivningen av EP:n ”Into Ashes” eftersom den utgör ett
objektivt perspektiv och bekräftar detta arbetets resultat.
I intervjun berättar David bland annat om hur han först kom i kontakt med Record Union och
varför han valde att ge ut sin musik via dom. Intervjun finns bifogad under bilagor.

10.8 Folks reaktioner på musiken och designen
För att ta reda på vad folk tycker om Duokim, musiken och EP:ns design så har ett
frågeformulär skickats ut. Formuläret har inte genererat så många svar som man hade hoppats
på, vilket gör det svårt att urskilja folks generella uppfattning. Utav de svar som endå har
givits så kan man göra bedömningen att folk blir intresserade av att höra mer av Duokim efter
att ha lyssnat till EP:n. Den samlade bedömningen är även att designen fungerar väl ihop med
musiken, samt att designen för bandets Myspace-sida är gångbar och fungerar.
På grund av att formuläret skickades ut i slutskedet av arbetet så fanns det inte så mycket tid
till att samla in svar. Tidsbristen har även bidragit till att endast ett mindre antal personer har
hunnit upptäcka eller uppmärksamma formuläret för att kunna ta del av undersökningen.
Frågeformuläret finns bifogad under bilagor.
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11. Analys
11.1 Ge ut sin musik
Slutsatsen av detta arbete och den undersökning som ligger till grund för arbetet är att det
fungerar att ge ut sin musik via Record Union som i sin tur levererar det som utlovas; Se till
att musiken hamnar hos de återförsäljare som avtal är knutna med.
Man kan med hjälp av detta arbete se att det inte behöver vara så svårt som man kan tro att
faktiskt släppa sin musik ut på den digitala marknaden, även om man till viss mån är limiterad
till en plattform som styrs utav Record Unions kapacitet och engagemang i form av ett fast
bestämt antal samarbetspartners.

11.2 Nå ut med sin musik
Vad gäller arbetet med promotion och design så kan man dra slutsatsen att även dessa
moment fungerar att utföra på egen hand. Det går aldeles utmärkt att själv skapa eventuell
cover-art för en EP och samtidigt göra designen för bandets Myspace-sida, det visar detta
arbete tydligt i form av respons ifrån utomstående publik.
Idag uppfattar jag det som att den allmäna uppfattningen är att det är väldigt svårt att slå sig in
på dagens musikmarknad, både digitalt och traditionellt sätt, eftersom det råder stor
konkurrens. Detta arbete visar på att det inte alls behöver vara så. Inom en tidsram på endast
10 veckor har man lyckats genomföra en release av en EP som hamnar hos ett flertal av de
absolut största internetbaserade återförsäljarna för nedladdningsbas musik i Sverige. Under
dessa 10 veckor har även arbetet med promotion och design utförts och det har i sin tur
resulterat i en musikrecension samt en tidningsartikel om bandet, deras musik och utgivningen
av musiken. I mina ögon så menar jag på att denna undersökning direkt slår hål på den
allmäna uppfattningen om att det idag är svårt att slå sig in på musikmarknaden. Om man på
10 veckor som helt oetablerad och oerfaren artist/band kan göra sin musik tillgänglig för en
stor folkmängd och samtidigt få publicitet i press så har man absolut goda chanser att utöka
denna publicitet och konkurrenskraft, genom att helt enkelt fortsätta arbetet i samma anda och
med samma drivkraft som tidigare.
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11.3 På egen hand
Genom att på egen hand sköta allt arbete med promotion och design så begränsar man
självklart nivån på kvalitén i viss mån. Eftersom man inte överlåter arbetet till folk som jobbar
på en professionell nivå så kan man heller inte förvänta sig att resultatet skall hamna på denna
professionella nivå.
Eftersom jag hade som egen förhoppning och mål att skapa en enkel och stilren design så blev
resultatet utav utfört arbete precis vad jag hade hoppats på. Resultatet mätte alltså arbetets
förväntningar.
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12. Sammanfattning
Under arbetet med att utforska hur man lanserar musik på den digitala marknaden har nya
erfarenheter växt fram. Genom att utföra denna studie helt på egen hand så har jag fått
möjligheten att erfara hur det är att ge ut musik via skivbolaget/distributören Record Union,
och vad man bör tänka på i samband med detta.
Utöver kontakten med Record Union så har jag fått möjligheten att uppleva hur det är att som
artist/band bli intervjuad och fotograferad inför en tidningsartikel. Detta har varit en väldigt
lärorik och intressant upplevelse eftersom jag aldrig tidigare har utforskat området på ett
personligt plan.
Allt arbete som har lätt fram till tidningsartikeln om Duokim har i sig varit läro- och
erfarenhetsrikt genom att jag har varit tvungen att ta kontakt med olika tidningsredaktioner,
journalister och musikrecensenter. Genom att ta kontakt med dessa personer så har jag fått en
uppfattning om hur det fungerar att som artist eller band själv sköta kontakten med press etc.

12.1 Gå vidare
Mina ambitioner är att även i framtiden fortsätta arbetet med promotion kring bandet Duokim.
Eftersom jag själv är medlem i bandet så finns det ett personligt intresse i ett fortsatt arbete
med att slå musiken in på marknaden och målet är att även ge ut musiken i form av fysiska
cd-skivor.
Nu finns kunskap om utgivning och lansering av musik på ett digitalt plan, vilket gör det
lättare för mig som kreatör och musiker att kunna konkurrera på marknaden med min musik.
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13. Käll- & Litteraturförteckning
Här presenteras samtliga källor som använts under arbetet.

- Wikipedia:
* EP - http://sv.wikipedia.org/wiki/EP
* Fakta om MP3 - http://sv.wikipedia.org/wiki/MP3
* Streaming - http://sv.wikipedia.org/wiki/Streaming
- ifpi (http://www.ifpi.se/wp/wp-content/uploads/100116-GLF-försäljningsstatistik-helåret20094.pdf) 2010-05-20, 11:08
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14. Bilaga
Bilaga 1 - Bilder
(EP - Into Ashes)

*All rights reserved

(Myspace-design)

*All rights reserved
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(Myspace-design)

*All rights reserved
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(GP-recension)

Bilaga 2 - Kontakt-mall
Rubrik: (Duokim EP - Göteborgsduo lanserar digitalt)
Hej (

),

Mitt namn är Philip Åkerblad och läser Musik & Ljudproduktion vid Music Factory's lokaler i
Skara (www.musicfactory.se).
Jag har ett bandprojekt kallat "Duokim" ihop med Kim Söderström.
Vi har just släppt vår debut-EP via Record Union (www.recordunion.com), ett
skivbolag/distributör som riktar sig helt mot den digitala musikmarknaden.
Jag kontaktar nu dig/er i hopp om att få till en artikel eller recension om oss och vårt digitala
skivsläpp. Record Union är ett relativt nystartat digitalt skivbolag och, vad jag vet, så har det
inte skrivits någonting omfattande om vilka dom är och hur det fungerar att släppa och
distubera musik via dom.
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Vi vill berätta om hur vi lyckades göra detta möjligt och hur vi har gått tillväga rent praktiskt.
Gå gärna in på vår Myspace-sida för att lyssna på hela EP:n: www.myspace.com/duokim

Hör av er ifall detta skulle kunna vara något av intresse för er på (

).

Hoppas vi hörs,
Mvh/
Philip Åkerblad
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Bilaga 3 - Intervju med David Erlandsson
(David har med sitt band Kings Avenue lanserat två stycken EP:s via Record Union)
- Hur kom du i kontakt med Record Union?
Han läste en artikel i ett forum på internetsidan Studio.se som handlade om vilka olika
möjligheter det finns för en oetablerad artist/band att få ut sin musik på Spotify. I artikeln stod
det om Record Union. Han hade tidigare kollat upp andra liknande företag som erbjuder
samma tjänst, men dessa har kostat pengar vilket gjorde att han till slut valde Record Union
eftersom man via dom kan få tillgång till tjänsten helt gratis om man går via en såkallad
A&R. David var i början lite fundersam eftersom det kändes lite väl bra att helt gratis få
tillgång till en tjänst som gör musiken tillgänglig på den digitala marknaden, men valde till
slut endå att gå via Record Union.
- Tog du reda på mer om vad som kommer hända med musiken?
David var intresserad av att veta om musiken helt säkert skulle hamna hos både Spotify och
iTunes och läste därför all information på Record Unions hemsida. Efter att ha läst
informationen från hemsidan så fick han känslan av att musiken skulle hamna på Spotify
m.m.
- Vad hände sen?
Det var bara att vänta och se. För att få reda på vart och när musiken dök upp någonstans så
kollade david runt på internet lite då och då.
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- Hur lång tid tog det?
För att musiken skulle hamna hos iTunes tog det runt två veckor och innan musiken hamnade
på Spotify dröjde det runt sex veckor.
Andra gången David använde Record Union för att ge ut en EP gick det något snabbare för
musiken att bli tillgänglig, han har dock ingen förklaring till detta.
- Hur fungerar pengaflödet/betalning?
För att få några pengar för såld musik så måste man skaffa ett Paypal-konto. Det är detta
konto som de pengar man tjänar sätts in på. Via Record Unions hemsida får man sedan
uppdateringar om vart och när någon låt eller ett helt album/EP har sålts och hur mycket
pengar det har genererat.
Han tycker att det är svårt att skaffa sig en ordentlig överblick för hur pengaflödet fungerar
utöver den information som finns tillgänglig.
- Litar du på Record Union vad gäller ersättning?
Eftersom pengar har kommit in på Davids Paypal-konto så antar han att det fungerar som det
skall. Han litar fullt på deras hantering av pengar och utbetalningar.
- Kommer du att använda Record Union i framtiden?
Sålänge hans band inte har stöd hos något skivbolag så fungerar Record Union som ett bra
sätt att få ut sin musik på den digitala marknaden, dock endast den digitala.
David är glad för att han slipper betala för att få ut sin musik på Spotify.

Bilaga 4 - Frågeformulär inklusive svar
- Vad får du för första intryck när du besöker Duokim's Myspace-sida?
* ”Ser stilrent och snyggt ut. Svart och vitt är säkra kort och funkar till det mesta”
* ”Det känns skönt, nytt och trendigt. Väldigt mycket Paris på 80-talet!”
* ”En professionell och stilren sida!”
* ”Poppig layout, men bilderna ser lite ut som att de är tagna i vardagsrummet”
* ”Bra layout i färgsättning,ni har en enkel manöver på sidan och man hittar det man söker
efter.....”
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* ”Schysst header, känns lite mer synthig än vad musiken är dock. I övrigt en stilren och
funktionell, ganska traditionell MySpace”
* ”väldigt vitt, stilrent och enkelt. behagligt!”
* ”Bra koncept-tänk”
- Stämmer Myspace-sidans design överens med musiken?
* Ja (7)
* Sådär (2)
* Nej (1)
- Upplever du Duokim's Myspace-sida som professionell?
* Ja (5)
* Sådär (4)
* Nej (1)
- Hur upplever du ljudkvalitén på musiken?
* Bra men skulle kunnat vara ännu bättre (5)
* professionell och passande för genren (2)
* Känns nice! (2)
* Låter ihopslängt och taffligt (1)
- När du lyssnar på musiken, känns det som Duokim är ett band som har hållit på
länge?
* Har jag inte alls tänkt på (5)
* Nej, snarare nystartat (4)
* Ja, absolut (1)
- Vilken låt är din favorit på EP:n?
* Into Ashes (4)
* December Heart (3)
* Oh Oh Oh (2)
* Avalanche (1)
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- Blir du intresserad och sugen på mer när du lyssnar på Duokims musik?
* Ja, absolut (7)
* Nej, inte alls (2)
* Ja, fast ett annat sound isåfall (1)
- Tack för din medverkan! (Övriga tankar, åsikter):
* ”Tycker Oh Oh Oh är den näst starkaste låten, men det tar lite för långt tid innan refrängen
kommer igång bara”
* ”Ha kortare intron så att det inte blir så instrumentalt i början”
* ”Stort lycka till! Fortsätt jobba så kommer resultaten förr eller senare”

Bilaga 5 - Loggbok
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