MUSIKEN TYSTNAR

En sammanställning av förlorade inkomster
för svensk livemusik: 23 mars – 30 april 2020

Förord

Jag längtar efter att gå på spelningar. Gå på festivaler.
Hänga med folk och babbla. Och jag vet att jag inte är ensam
om det. Livemusiken är viktig och det är bra att det streamas
mycket på nätet, eftersom det är det enda som går att göra
just nu, men det är inte samma sak.
Nu har Westside Music Sweden och Svensk Live samlat in fakta om
inställda spelningar och förlorade intäkter. Inte heltäckande
men det ger en tydlig bild av hur svårt artister, arrangörer
och andra runt scenerna har det när den viktigaste delen av
musiklivet är förbjuden - även om vi självklart förstår varför
förbudet finns och självklart följer regler och rekommendationer
från FHM.
Med den insamlade statistiken vill visa hur det står till för
livemusiken och vi har bett regeringen att förlänga det stöd
som finns för arrangörer fram t.o.m. den 31 maj. Det stödet
måste också gälla hela sommaren. Det stödet kan göra att
arrangörer och artister kan finnas kvar också efter sommaren
så att vi i framtiden kan få uppleva de där magiska stunderna
tillsammans, stunder som inte kan ersättas av annat och som
kallas livemusik. Till publiken säger vi: håll i era köpta
biljetter så fortsätter vi längta tillsammans.

Joppe Pihlgren
Stockholm
11 maj 2020

Inledning
Inställda och uppskjutna konserter till följd av Covid-19 skadar just nu alla som spelar och arbetar runt
livemusiken på ett sätt vi aldrig upplevt tidigare. Efter att ha uppmärksammat olika internationella initiativ,
där personer som på något sätt arbetar med livemusik kunde redogöra sina förluster till följd av Covid-19,
föddes snabbt idén att någon borde mäta skadorna även här.
Den 23 mars skapade vi ett eget formulär som vi skickade ut till våra partners i Västra Götaland och märkte
redan då vilka omfattande förluster det handlade om. Kort därefter anslöt sig Svensk Live och formuläret
öppnades då upp för hela landet. Med Musiken Tystnar försöker vi tillsammans skapa en uppfattning över hur
många som drabbats, hur många konserter som ställts in och vilka intäkter som gått förlorade.
Nedan följer en sammanställning av de uppgifter som registrerats mellan den 23 mars och 30 april.

Registrerade svar
Under perioden 23 mars – 30 april registrerades 251 svar. De arbetstillfällen som gått förlorade innefattar
allt från stora turnéer till enstaka spelningar. Nedan är dessa fördelade efter vilken typ av arbetstillfälle som
har gått förlorat och de registrerade svaren innefattar en enorm bredd:
– I kategorin Arrangör / Venue / Klubb / Agent ser vi allt ifrån några av Sveriges största klubbar till enskilda
bokare från småstäder.
– Samma gäller för kategorin Artist / Musiker där vi finner såväl etablerade artister, som livnär sig helt på
musiken, som nya band som förlorat 500 kr i bensinersättning.
– I kategorin Produktion ingår både stora ljudfirmor och enskilda ljudtekniker.
– Övrigt innefattar de arbetstillfällen som inte passar in i ovan nämnda kategorier, som till exempel barpersonal, säkerhetsfirmor etc.

”Beslutet om bordservering och att undvika trängsel satt spiken i kistan på en redan ansträngd
verksamhet. Vi kan inte arrangera spelningar med dessa krav!”

Förlorade inkomster
De totala förlusterna registrerade under perioden 23 mars – 30 april uppgår sammanlagt till 46 302 936 SEK.
Dessa omfattar 3996 inställda konserter/arbetstillfällen och har drabbat 7052 personer, exklusive publik.

”Jag är musiker på heltid så detta innebär att jag inte längre har någon som helst inkomst, och
inte heller vet när jag kan tänkas få det. Lever i detta nu på sparpengar.”

”Alla konserter och turnéer åtminstone fram till oktober är inställda, men det kan komma att
förlängas och då försvinner 95% av min årsinkomst detta år.”

Geografisk fördelning av förlorade inkomster
Att döma av de registrerade svaren har livemusiken i Sverige drabbats hårt av Covid-19, men vissa regioner
sticker ut extra mycket. Initiativet har fått flest svar från aktörer i Västra Götataland, Skåne och Stockholm.
Detta tror vi främst förklaras med att dessa regioner är Sveriges folkrikaste och därmed regioner där mycket
liveverksamhet vanligen bedrivs. Ytterligare en förklaring kan vara att Westside Music Sweden är aktiva i
Västra Götaland och att Svensk Live har många av sina medlemmar i ovan nämnda regioner.

”Exakt alla jobb inställda. Förutom de avbokade så kommer det ju inga nya. Så det går ännu
inte att ge svar på hur stor påverkan blir. Men jag har nu 0 kr i inkomst och täcks inte av några
sociala skyddsnät. Inga av förslagen regeringen presenteras hittills prickar mig.”
Kommentar
Vi är medvetna om att de siffror vi presenterar i denna rapport inte representerar hela sanningen och vi vet
att det finns ett stort mörkertal. Då initiativet inte har fått samma genomslag över hela landet går det att anta
att de sammanlagda siffrorna kring förlorad inkomst, inställda konserter och drabbade personer är betydligt
mycket större i verkligheten. Vi vet genom vår egen branschkunskap att flertalet av de ledande aktörerna
inom branschen inte finns representerade i denna rapport. Samma sak gäller givetvis också mindre aktörer vi
inte känner till.
Det tåls också att poängtera att det finns en risk för dubbelrapportering gällande intställda konserter i och
med att både en artist och en arrangör kan registrera för samma konsert. Men, som vi nämner ovan tror vi
fortsatt att mörkertalet är stort vilket då ändå innebär att de siffror vi presenterar troligtvis är i underkant.
Merparten av de aktörer som rapporterade in sina svar tidigt kan dessutom tänkas ha fått ytterligare bortfall.

Musiken Tystnar i media
Initiativet har fått stor uppmärksamhet i såväl nationella som lokala medier. Exempel på dessa är Aftonbladet,
Dagens Nyheter, Musikindustrin, SVT, Gaffa och TV4.
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