
KARTLÄGGNING AV MUSIKBRANSCHEN I ÖSTERBOTTEN 
 
 
1. INLEDNING 
 
 
Denna kartläggning är en del av Vasaregionens Kohesions- och konkurrenskraftsprogram 
(KOKO) som genomförs åren 2010 – 2013. programmet administreras av VASEK, 
Vasaregionens Utveckling Ab. VASEK är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av åtta 
kommuner; Vasa, Korsholm, Malax, Laihela, Lillkyro, Storkyro, Korsnäs och Vörå.  
 
VASEK innehar en central roll i vasaregionens näringsliv och har som huvuduppgifter att 
ge näringslivs- och företagsrådgivning, koordinera regionala utvecklingsprojekt och 
marknadsföra regionen. 
 
För att stödja utvecklingsmiljön och projekten för digitalt innehåll samt för att stärka 
samarbetet med branschens företag, myndigheter och övriga intressenter främjar KOKO 
kontaktskapande inom de kreativa branscherna. Syftet med denna kartläggning är att ge 
en överblick av musikbranschen i vasaregionen. Kartläggningen leder hoppeligen till ett 
utvecklingsprojekt med arbetsnamnet ”Ostrobothnia Music Scene” som förstärker 
förutsättningarna för speciellt professionella aktörer att lyckas inom branschen. 
 
Kartläggningen är gjord för att fungera som en allmän överblick av nuläget och som 
underlag för fortsatt planering. I och med detta är arbetet inte heltäckande vad gäller 
utbudet av företag i branschen. Denna kartläggning bygger i de flesta fall på personliga 
intervjuer med aktörer i Vasaregionens musikbransch. Kartläggningen är gjord av Hippi 
Hovi som vill tacka alla intervjuade aktörer, utvecklingsdirektör Stefan Råback på 
VASEK, programchef Lasse Norrgård på Mediacity och direktör André Österholm på 
Hankens fortbildning i Vasa. 
 
 
2. SITUATIONEN VID ÅRSSKIFTET 2010 /  2011 
 
Undervisning 
 
Musikundervisningen i Finland kan beskrivas som en pyramid där Finlands enda 
musikhögskola, Sibelius-Akademin,är den smala toppen. Mellanskiktet utgörs av 
universitet, yrkeshögskolor, konservatorier och musikinstitut. Musiklekskolornas, 
grundskolornas, medborgar- och arbetarinstitutens, de fria musikskolornas, 
församlingarnas samt folkhögskolornas musikundervisning utgör den breda basen. 
 
Sibelius-Akademin eller andra högskolor som bedriver musikundervisning har ingen 
verksamhet inom VASEKs område. Det samma gäller konservatorier. Däremot fungerar 
tre musikinstitut, Kuula-institutet, Korsholms musikinstitut och musikinstitutet Legato, 
inom VASEKs område. Pyramidens bas, det vill säga musiklekskolorna, grundskolorna, 



medborgar- och arbetarinstituten, de fria musikskolorna, församlingarnas musikskolor 
samt folkhögskolor med musikinriktning, är väl representerade i området.  
 
Undervisningen inom rytmmusik kan anses fungera bra i vår region. Musikutövarna kan 
köpa undervisning på nästan alla nivåer till acceptabelt pris i alla kommuner inom 
VASEKs verksamhetsområde.  Yrkeshögskolan Novias enhet i Jakobstad, som skolar 
kompetenta musiklärare, har en viktig roll inom undervisningen i vårt område. Många av 
pedagogerna som lär ut rytmmusik i Vasaregionen har utexaminerats från Novia. 
 
 
Musikinstitut 
 
Korsholms musikinstitut, Korsholm  
 
Korsholms musikinstitut har bedrivit undervisning på institutsnivå sedan 1995. 
Korsholms musikinstitut ordnar grundläggande undervisning i musik och dans i hela 
Korsholms kommun med Smedsby, Kvevlax, Solf och Replot som undervisningspunkter. 
Den klassiska musiken dominerar undervisningen men man kan studera även rytmmusik i 
institutet. Rabbe Franzén, som har studerat vid Musikhuset i Jakobstad, har hand om 
bandundervisningen. 
 
Kuula-institutet, Vasa  
 
Kuula-institutet har enligt rektor Rolf Nordman bedrivit undervisning inom rytmmusik 
sedan början av 90-talet. Undervisningen inom rytmmusiken är koncentrerad till enheten 
i Vasa och cirka 60 elever studerar inom de olika programmen både på finska och 
svenska. Rytmmusiken har långt fler sökanden än institutet kan ta emot. Kuula-institutet 
som nyligen har flyttat in i nya enhetliga utrymmen i Vöyrinkaupungin koulu  planerar att 
starta ett program även inom musikproducentutbildning våren 2011. 
 
Legato, Malax och Korsnäs  
 
Musikinstitutet Legato är ett musikinstitut som upprätthålls av fem medlemskommuner. 
Närpes stad är huvudman för musikinstitutet. Övriga medlemskommuner är Kristinestad, 
Kaskö, Korsnäs och Malax. Musikinstitutets verksamhet bedrivs i alla 
medlemskommuner. Verksamheten består av musiklekskola, instrumentundervisning på 
grundnivå och institutnivå samt dansundervisning. Förra höstterminen studerade cirka 
300 barn- och ungdomar i Legato.  Till musikstudier på grundnivå antas elever på basen 
av inträdestest som vanligtvis hålls i slutet av vårterminen inför varje nytt läsår. 
 
 
Folkhögskolor 
 
Två folkskolor, Evangeliska folkhögskolan i Österbotten och Fria kristliga folkhögskolan 
bedriver verksamhet i Vasa stad. Båda skolorna är kristna och använder för det mesta 



svenska som undervisningsspråk. Av dessa två folkhögskolor har rytmmusiken högre 
prioritet i Fria kristliga folkhögskolan. 
  
 
Fria musikskolor 
 
Fria musikskolor, som upprätthålls av föreningar, finns det gott om i vasaregionen. 
Speciellt i Korsholm, som har sju frivilliga musikskolor, musiceras flitigt. Av dessa 
skolor har fem skolor bandundervisning. Undervisningsspråket är svenska förutom i 
Mustasaaren musiikkikoulu som bedriver undervisning på finska. 
 
Tactus heter den frivilliga musikskolan i Vörå. Skolan, som bedriver undervisning i Vörå 
och Maxmo, köper största delen av undervisningen av Korsholms musikinstitut. Tactus 
koncentrerar sig på musikens teori och klassisk musik. Trots att Oravais numera är en del 
av Vörå kommun bedriver Oravais en egen fri musikskola, Oravais musikskola. Denna 
skola, med cirka 25 elever, har valt att samarbeta med lågstadieskolan i Oravais centrum 
och framför allt med Oravais skolmusikkår som sköter bandundervisningen.  
 
Även Vasa stad har två fria musikskolor., Ristinummen musiikkikoulu och Rockskolan i 
Sundom. Namnen avslöjar att undervisningen är koncentrerad till vissa stadsdelar. 
Rockskolan i Sundom har dock nyligen grundat en filial i stadsdelen Dragnäsbäck. Dessa 
skolor prioriterar rockmusik och bandundervisning men eleverna kan också förkovra sig i 
sina instrument genom individuell undervisning. Även i Gerby stadsdel är planerna på en 
fri musikskola långt hunna. 
 
 
Musikskolor som kommunerna bedriver  
 
Kommunerna inom VASEKs verksamhetsområde bedriver undervisning i 
musiklekskolor, grundskolor, medborgar- och arbetarinstitut samt i musikinstitut. I Vasa 
stad har ungdomarna möjlighet att lära sig spela i band i stadens Rokkikoulu. 
Tvåspråkiga Rokkikoulu erbjuder också personlig undervisning till humant pris för 13 – 
18-åriga vasaungdomar.  Rokkikoulu har över 100 elever och skolan erbjuder jobb åt två 
heltidsanställda och tio deltidsanställda lärare. Inga andra kommuner inom VASEKs 
område driver en liknande skola. 
 
Medborgar- och arbetarinstitutet i Kyrölandet, Kyrönmaan Opisto,är speciellt viktigt för 
de musicerande ungdomarna i Laihela, Lillkyrö och Storkyrö. All undervisning inom 
rockmusik bedrivs inom institutets regi.  
 
Även församlingarna i nejden bedriver undervisningsverksamhet inom rytmmusik, främst 
gospel.  
 
 
 
 



Föreningsverksamhet 
 
Föreningsverksamheten inom VASEKs område är koncentrerat till Vasa. Dessa 
föreningar har som mål att ordna övningsutrymmen och konserter för likasinnade 
musikutövare, främst lokala sådana. Ingen av föreningarna har avlönad personal för att 
sköta verksamheten. Språkligt är dessa föreningar uppdelade så att tre av föreningarna 
har medlemmar som talar främst svenska som modersmål medan finskan dominerar i de 
tre övriga. Föreningarna samarbetar ganska lite men medlemmarna besöker dock 
tillställningar som de andra föreningarna ordnar. Ekonomin är den största stötestenen för 
alla dessa föreningar. Bristen på resurser kompenseras ofta av frivilligt arbete och 
kreativitet. Detta betyder att alla föreningar är beroende av så kallade eldsjälar. 
 
Den äldsta av dessa föreningar är Vaasa Jazz Club ry. Som försöker utveckla 
jazzmusiken i Vasaregionen. Föreningen, som är medlem i Suomen Jazzliitto, ordnar 
spelmöjligheter och skolningstillfällen för sina medlemmar. Föreningen ordnar 
jazzkvällar varje torsdag på puben O’Malleys och på restaurang Fondis terrass under 
sommaren. Den andra föreningen som koncentrerar sin verksamhet på jazzmusik 
grundades år 1994 och heter The Doo-Bop Club rf. Denna förening, som har cirka hundra 
medlemmar, ordnar kontinuerligt konserter i föreningens egna utrymmen i det så kallade 
Hartmans hus i centrum av Vasa. The Doo-Bop club föredrar modernare och en mera 
urban jazzmusik under sina konsertkvällar än Vaasa Jazz Club. Även andra genrer inom 
den moderna rytmmusiken är representerade i The Doo-Bop Clubs konsertutbud. 
 
Rockföreningen vid PF och Stage, heter två föreningar som figurerar inom 
universitetsvärlden i Vasa. Rockföreningen grundades av lärarstuderanden vid Åbo 
akademis enhet i Vasa redan 1991. Föreningen ordnar övningsutrymmen och instrument 
åt studeranden som spelar rockmusik inom Akademins väggar. Föreningen arrangerar 
även några konserter per år. Den motsvarande föreningen inom Vaasan Yliopisto heter 
Stage. Även Stage vill samla rockintresserade studeranden inom universitet och hjälpa till 
med övningsutrymmen och konsertarrangemang. 
 
Skafferiet heter föreningen som ordnar mest konserter i Vasa. Föreningen, som består av 
endast trettio medlemmar, hyr den nedlagda biografen Ritz på Kyrkoesplanaden i Vasa. 
Föreningen ordnade cirka hundra tillställningar år 2010. Skafferiet ordnar förutom 
konserter också workshops och utställningar. Föreningen hyr också utrymmet åt 
utomstående konsertarrangörer. Den andra aktiva föreningen för levande musik i staden 
heter Volume, Vaasan Uuden Kulttuurin Yhdistys, som grundades år 2008. Föreningen 
administrerar övningsutrymmena i huset Rockwerstas som ägs av Vasa stad. Volume, 
som har 230 medlemmar, ordnar också konserter några gånger i månaden i samarbete 
med olika restauranger. 
 
 
 
 
 
 



Övningsutrymmen 
 
Ett av de största problemen på gräsrotsnivån är bristen på övningsutrymmen. Situationen 
är bättre på mindre orter och landsbygden där privata garage, ungdomsgårdar och 
övergivna lokaler erbjuder en hemvist för unga högljudda band. I de större städerna i vår 
region, speciellt Vasa, är situationen däremot en annan. Problemet dyker upp i många 
intervjuer som gjorts för denna kartläggning. Marko Perälä, ordförande för föreningen 
Volume, säger att utrymmen nog finns att hyra om man kan betala en marknadshyra. De 
flesta banden, speciellt de unga, har dock inga sådana ekonomiska möjligheter enligt 
Perälä som ständigt får förfrågningar om billiga övningsutrymmen. 
 
De flesta övningsutrymmena i Vasa stad administreras just av Volume. Staden har 
renoverat huset Rockwerstas där cirka femtio band delar på ett tjugotal övningsutrymmen 
samt en inspelningsstudio. Vasa stad kan även erbjuda femton övningsutrymmen i sina 
ungdomsgårdar åt musicerande ungdomar. Även vissa skolfastigheter har upplåtits åt 
ungdomar som övningsutrymmen i Vasa stad. Det finns även en del företag, som t.ex. 
Test Music Kb, som hyr övningsutrymmen relativt förmånligt åt stadens band. Även 
församlingarna har övningsutrymmen som används i första hand av musicerande 
församlingsmedlemmar.  
 
Det är betydligt lättare att hitta övningsutrymmen utanför Vasa. Laihela kommun hyr 
utrymmen åt Kyrölandets band i den gamla stationsbyggnaden och Korsholm har ett 
fungerande samarbete med skolorna beträffande övningsutrymmen. 
 
 
Konsertutrymmen 

 
Utbudet av konsertutrymmen i vår region är tillfredställande då det gäller de mindre 
konsertlokalerna. Konsertsalar finns att hyra till ett acceptabelt pris speciellt i Vasa. 
Hyran varierar mellan tvåhundra till åttahundra euro beroende på salens storlek och 
utrustning. Vasa stads planer på att bygga en konsertsal för rockmusik som rymmer 400 
musikdiggare förbättrar situationen avsevärt. 
 
Då det gäller större konsertsalar är situationen inte lika ljus. Speciellt mellanstora 
konsertsalar, som rymmer en publik på över 500 men mindre än 1500 mänskor, är det 
stor brist på. De enda salarna med denna kapacitet är vasa stadsteaters sal, Vasa 
övningsskolas sal, Vasa yrkesinstituts sal och Norrvallas sal i Vörå. Det är närmast 
omöjligt att hyra stadsteaterns sal under hösten och våren på grund av teaterns egna 
föreställningar. Övningsskolans, yrkesinstitutets och Norrvallas salar är byggda för 
motion och bollsporter vilket betyder att de lämpar sig dåligt som konsertsalar. Många 
personer som intervjuats i denna kartläggning har pekat på bristen av ett konserthus där 
man även kunde ordna rockkonserter. 
 
 
 
 



 
Vasaregionens största konsertutrymmen finns i Botniahallen, Vasa Arena och Rewell 
Center. Botniahallen och Vasa Arenan, som ägs gemensamt av Vasa och Korsholm via 
Samkommunen vasaregionens idrottshallar, kostar mycket att förvandla till konsertsalar. 
Konsertarrangörer blir även tvungna att tävla om att hyra hallarna med mässbolag, 
kongressbolag och olika föreningar. Det största problemet med att ordna konserter i 
köpcentret Rewell Center är den usla akustiken. 
 
 
Restauranger 
 
Det finns många restauranger inom VASEKs verksamhetsområde som använder levande 
musik. De flesta är i Vasa men även i Korsnäs, Laihela, Malax och Vörå finns det 
restauranger som nu som då anlitar artister och band för att underhålla sina gäster. 
Dansen förknippas starkt med musiken på landsbygden medan man i Vasa stad ofta 
arrangerar tillställningar där lyssnandet på musiken, inte dansandet till den, är i fokus. 
 
Restaurangerna på vårt område erbjuder speltillfällen främst åt lokala band och artister 
men det finns även restauranger som beställer enbart nationellt eller internationellt kända 
namn till sina musikkvällar. Allra mest anlitar restaurangerna så kallade cover-band, som 
spelar låtar som andra artister och band har gjort kända. De lokala band och artister som 
skriver egen musik är i en svår sits då restaurangerna uppfyller gästernas önskemål om 
kända låtar. De band som består av medlemmar som är under 18-år ges sällan möjlighet 
att spela på restaurangerna i Vasaregionen.  
 
 
Festivalerna 
 
Det ordnas relativt lite festivaler på vårt område, speciellt om man beaktar folkmängden i 
Vasaregionen. Detta beror till stor del på att utbudet av live-musik är stort på 
restauranger, dansplatser och konsertsalar samt att många arrangörer tror att alla vasabor 
firar sommaren i skärgården. Sommaren 2011 ordnas det två nya festivaler i Vasa, 
Rocklandia och Vaasa Rockfestival. De båda festivalerna har anlitat nationellt kända 
artister, Vaasa Rockfestival även internationellt kända band. Även några lokala artister 
och band får chansen att visa sitt kunnande på festivalerna. Vasaregionens största 
sommarevenemang är Konstens natt som firar tjugoårsjubileum är 2011. Över trettio 
lokala artister och band uppträder på evenemanget som ordnas i augusti. 
 
Även under hösten och våren ordnas det festivaler. Halloween Blues är en 
restaurangfestival som koncentrerar sitt utbud på amerikansk roots-musik. Studeranden i 
Vasa ordnar förutom studentfester även några större evenemang. Pampas Nationaldag är 
ett begrepp i svenskspråkiga studentkretsar och det fem dagar långa evenemanget 
innehåller mycket live-musik. Virtual Factory samlar vänner av maskinell musik till ett 
dansparty på våren. Vasa stads ungdomsavdelning ordnar några gånger i året små 
endagsfestivaler som t.ex. Ungsoppa och 0-Rock. Vörådagarna i Vörå, Åminne-Rock i 



Malax och Anttirock i Kyrölandet är exempel på att man ordnar festivaler även på 
landsbygden. 
 
 
Scenteknik  
 
Live-sektorn har vuxit inom musikbranschen och i och med detta har även scentekniken 
vuxit i betydelse. Det finns företag inom VASEKs område som klarar av små, medelstora 
och även stora evenemang både då det gäller utrustning och kunnande. Då man ordnar 
mega-festivaler eller mega-konserter behövs det utrustning utifrån. Kunnandet som finns 
inom området används dock ofta även vid större evenemang. 
 
Entreprenörerna inom scenteknik har ett stort problem. Konkurrensen är benhård och den 
har lett till ett priskrig. Så gott som alla som intervjuats för denna kartläggning nämner 
problemet. Konkurrensen har också lett till samarbete. I Vasa hyr Audiotec Kakkori, 
Rocktone, Turbine och Jan Kaikkonen gemensamma utrymmen. Alla dessa företag köper 
också tjänster och personal av varandra vid behov. Ett annat problem för bolagen som 
äger en större utrustning är avsaknaden av mellanstora evenemang på vårt område. Detta 
kompenseras av nejdens stora exportföretag som allt oftare hyr scenutrustning till sina 
evenemang. 
 
 
Programbyråer 
 
Det finns fem företag som erbjuder programförmedlingstjänster inom vårt område. 
Belliart, Rocksam Agency och SSG management i Vasa koncentrerar sig mera på 
svenska och utländska band, artister, trubadurer och stand-up artister.  F:ma Stig Snickars 
i Korsholm har specialiserat sig på svenska dansband och ArtistFixarna i Korsnäs 
förmedlar lokala band och artister till kustens dansplatser och restauranger. De stora 
exportföretagen som redan nämnts i denna kartläggning är viktiga samarbetspartners för 
alla fyra programförmedlare. Många av regionens band och artister litar dock på sig 
själva då det gäller att boka spelningar. 
 
 
Studios 
 
Utbudet av inspelningsstudios är bra inom vår region. Banden på gräsrotsnivå föredrar 
Biotech Audio i Rockwerstas huset och Test Music i Vöråstaden. I dessa studios spelar 
Sami Koivisto och Christer Rönnholm in så kallade demo-skivor men även skivor som 
ges ut till försäljning. Två av studiorna, Jama i Vasklot och Lunapark i Brändö, fungerar 
främst som arbetsredskap åt sina ägare men även där spelar man vid behov in demo-
skivor och skivor för den kommersiella marknaden. 
 
 
 
 



Den nyaste studion i Vasaregionen finns i Replot skärgård i Korsholm. Midas Studios 
öppnade hösten 2010 och ägarna har som mål att locka nationella och internationella 
producenter till Vasaregionen för att jobba i studion med kända artister och band. Målet 
är högt uppsatt i och med att trenden inom studioproduktion är den att producenterna 
spelar in en stor del av musiken hemma och bara slutproduktionen görs i professionella 
inspelningsstudios. Andra tekniskt högklassiga studios är Nordic Audio Labs i Korsholm 
och A.I.M. i Korsnäs. Den sistnämnda har specialiserat sig på finsk- och svensk 
dansmusik. 
 
 
Förlag 
 
Förlagsverksamheten, som vuxit i betydelse nationellt och internationellt inom 
musikbranschen, är blygsam i Vasaregionen. Orsaken torde vara svårbegripligheten inom 
förlagsbranschen. Speciellt de juridiska paragraferna är svåra att behärska. Trots detta 
finns det tre musikförlag i vår region, Meir Music, SSG Publishing och Sugarhouse 
Publishing. Charles Plogmanbs Meir Music koncentrerar sig på dansbandslåtar, SSG 
representerar femton låtskrivare inom rockgenren och Sugarhouse har specialiserat sig på 
låtskrivare inom många olika genren. De två sistnämnda opererar över hela världen 
meden Meir Music koncentrerar sig på den inhemska marknaden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. SWOT ANALYSER 
 
SWOT analys, gräsrotsnivån 
 
Styrkor:  
 
Stort intresse för rytmmusik bland regionens invånare både då det gäller att lyssna och 
spela 
  
Bra möjligheter till undervisning  
 
Bra tillgång på kompetenta lärare 
 
Bra utbud av undervisningsvideon, noter och tabulaturer samt andra tips på Internet 
 
Bra utbud av högklassiga instrument 
 
Bra tillgång till studios relativt billigt 
 
Svagheter: 
 
Brist på resurser som t.ex. kompetens och pengar 
 
Dåligt utbud av övningsutrymmen 
 
Minimalt utbud av speltillfällen för publik 
 
Dåliga möjligheter att se sina förebilder spela live om man är under 18 år 
 
Brist på mentorer 
 
Möjligheter 
 
Möjligheterna på Internet, t.ex. hemsidor, Facebook, MySpace och YouTube 
 
Tävlingar, t.ex. Idol och Talent 
 
Möjligheter till ekonomiska bidrag av föräldrar, samhälle, fonder och stiftelser  
 
 
Hotbilder 
 
Konkurrerande utbud av andra hobbyn, t.ex. dataspel 
  
Allt större krav inom alla områden, av t.ex. publik, branschen och inte minst 
gräsrotsmusikerna själv 



En kreativ och kritisk massa som har musik som hobby är oerhört viktig om man vill 
bygga upp en lokal musikscen. Den så kallade gräsrotsnivåns välmående och 
kompetensnivå borde alltså höjas med alla tänkbara åtgärder. SWOT analysen ovan pekar 
på många styrkor och möjligheterna på vårt område men tyvärr är också svagheterna och 
hotbilderna stora.  
 
Möjligheterna till undervisning och självinlärning är enligt många musicerande 
ungdomar i Rokkikoulu, Smedsby-Böle musikskola, Werstas, Övningsskolan och Kuula-
institutet goda i vår region. Även lärarna själva och de övriga aktörerna inom musiklivet 
är nöjda med utbudet och nivån på undervisningen. Tillgången på bra instrument är också 
relativt bra. Många föräldrar är villiga att satsa på bra instrument, speciellt som 
instrumenten gått ner i pris under de senaste tio åren. De ungdomar som inte får 
ekonomisk hjälp hemifrån har i många fall möjlighet att spela på skolornas instrument. 
Lite längre hunna utövare av rytmmusik har också goda möjligheter att på området 
numera dokumentera sin musik relativt billigt.  
 
Det största problemet på gräsrotsnivån är bristen på övningsutrymmen. Situationen är 
bättre på mindre orter och landsbygden där privata garage, ungdomsgårdar och övergivna 
lokaler erbjuder en hemvist för unga högljudda band. I de större städerna i vår region, 
speciellt Vasa, är situationen däremot en annan. Problemet dyker upp i många intervjuer 
som gjorts för denna kartläggning. Marko Perälä, ordförande för föreningen Volume, 
säger att utrymmen nog finns att hyra om man kan betala en marknadshyra. De flesta 
banden, speciellt de unga, har dock inga sådana ekonomiska möjligheter enligt Perälä 
som ständigt får förfrågningar om billiga övningsutrymmen. 
 
Ett annat stort problem för unga band är det minimala utbudet av spelningar. Spelar man 
så kallade covers, det vill säga låtar som andra artister och band gjort kända, kan man 
med bra kontakter och tur få en spelning på någon av pubarna eller restaurangerna i 
regionen. De band som spelar egen och i bästa fall innovativ nydanande musik har det 
ännu svårare. De enda tillfällen till spelningar inför publik för dessa band är olika 
mönstringar som t.ex. Konstens natt i Vasa samt tävlingar. Dessa mönstringar och 
tävlingar är dock få till antalet. Vasa stads planer på att bygga en ny rockklubb i 
Klemetsö torde underlätta möjligheterna till spelningar för dessa band och många andra 
band. 
 
Många musicerande ungdomar vill gärna se andra band och framför allt band som 
fungerar som förebilder uppträda live. Möjligheterna till detta är mycket begränsade. En 
av Rokkikoulus forna elever, Joonas Blomqvist, utrycker saken så här; Alla bra band som 
betydde något för mig i min ungdom uppträdde alltid på klubbar eller restauranger med 
18 års åldersgräns. Internet var mitt surrogat och min räddning. Den nya rockklubben i 
Vasa som är under planering kan i bästa fall förbättra situationen. 
 
 
 
 
 



SWOT analys, semiproffs 
 
Styrkor:  
 
Bra möjligheter till höjandet av kompetensnivån konstnärligt  
 
Bra utbud av högklassiga instrument 
 
Bra studios 
 
Svagheter: 
 
Brist på resurser som t.ex. kompetens och pengar 
 
Dåligt utbud av speltillfällen för publik 
 
Bristen på musikproducenter 
 
Dålig kännedom om branschen, nätverk och media 
 
Brist på attityd, disciplin och tålamod  
 
Dåligt utbud av övningsutrymmen 
 
Brist på mentorer 
 
Möjligheter 
 
Möjligheterna på Internet, t.ex. hemsidor, Facebook, MySpace och YouTube 
 
Jalostamo, investerare, sponsorer, fonder och stiftelser  
 
Tävlingar, t.ex. Idol och Talent 
 
Relativt många aktörer inom musikbranschen samt relaterade branscher, t.ex. Mediacity 
 
Stark lokal AV-sektor 
 
Hotbilder 
 
Allt tuffare konkurrens av andra artister och band 
 
Den etablerade musikbranschens minskade intresse för nydanade artister och band 
 
Allt större krav av publiken och musikbranschen 



I vår region finns det många personer som drömmer om att livnära sig på musik, speciellt 
som utövande musiker, låtskrivare och musikproducent. För att drömmen skall slå in 
krävs förutom begåvning även attityd, disciplin och tålamod. En grundförutsättning är 
också förmågan att kunna samarbeta och bilda nätverk. En stor fördel är också om man 
vet hur musikbranschen fungerar. Kraven på musiker, låtskrivare och musikproducenter 
blir allt större mycket beroende på den allt tuffare konkurrensen. I och med att de 
etablerade musikbolagen är mitt inne i en omvandlingsprocess och visar allt mindre 
intresse för nya artister och band måste man hitta nya vägar om man vill förverkliga 
drömmen. 
 
Många av problemen på semiproffsstadiet är de samma som på gräsrotsstadiet. Utbudet 
av spelningar är dåligt om man spelar egen och i bästa fall innovativ nydanande musik. 
De band och artister som gör coverlåtar har det aningen lättare att få spelningar. Vill man 
ha en skälig ersättning för spelandet stöter man ofta på patrull. Utbudet är stort och ett 
priskrig härskar. Många artister och band som spelar på hobbybasis spelar gratis eller till 
och med betalar för att få spela i form av resekostnader och hyra av ljud och ljus. I en 
sådan konkurrenssituation måste semiproffsen kunna övertyga först publiken och sedan 
arrangören om sin kvalitet som liveartist eller som liveband. Bristen på övningsutrymmen 
vållar problem även på semiproffsstadiet.   
 
För att kunna livnära sig på musik krävs det vanligtvis mera än bara en bra låt, en bra röst 
och en intresseväckande image. En bra dokumentation av ens kunnande i form av en 
högklassig fil eller cd-skiva är enligt många intervjuade en självklarhet men om man vill 
lyckas bör man även vara bra live. Förutsättningarna för att kunna göra en högklassig 
dokumentation av låtar är goda i vår region. Många Österbottens studios håller bra 
nationell klass. Några är även internationellt sett väldigt välrustade beträffande 
inspelningsrum och teknik. Färdigheterna beträffande liveuppträdanden finslipas givetvis 
bäst på spelningar men den utvecklade AV-sektorn kan säkert vara till hjälp genom t.ex. 
videoupptagningar och analyser. 
 
Möjligheterna som Internet erbjuder borde också utnyttjas fullskaligt. Mikko Kananoja, 
sångare och gitarrist i Vasabandet The Duke, säger att Internet är livsviktigt för bandet. 
All kommunikation med fansen sker enligt Kananoja på nätet. Vi förstärker the Dukes 
brand, berättar om våra kommande spelningar, säljer skivor och bloggar på vår hemsida, 
Facebook, MySpace och YouTube. Internet är dessutom den överlägset billigaste 
marknadsföringskanalen av alla, säger Kananoja. 
 
I denna kartläggning har många efterlyst behovet av duktiga musikproducenter. Mänskor 
som har kontakter med låtskrivare, artister, musiker, ljudtekniker och andra entreprenörer 
inom branschen. Musikproducenten borde även enligt många vara åtminstone lite insatt i 
ekonomi och juridik. De artister och band som röner större framgång har vanligtvis 
förutom en musikproducent också sakkunniga experter som förstår sig på 
företagsekonomi, marknadsföring och juridik bakom sig.   
 
 
 



SWOT analys, proffs 
 
Styrkor:  
 
Bra möjligheter till bildandet av nätverk 
 
Företagens ökade intresse för köp av musiktjänster 
 
Stark undervisnings- och kultursektor, t.ex. musikskolor och teatrar 
 
Bra studios 
 
Svagheter: 
 
Minskande utbud av speltillfällen för publik 
 
Obefintligt utbud av riskfinansiering 
 
Bristen på musikproducenter och management 
 
Otillräcklig kännedom om branschen, nätverk och media 
 
Brist på resurser som t.ex. kompetens och pengar 
 
Långt avstånd till etablerade musikaktörer, t.ex. musikbolag 
 
Bristande samarbetsförmåga 
 
Möjligheter 
 
Möjligheterna på Internet, t.ex. hemsidor, Facebook, My Space och YouTube 
 
Mecenater, investerare, sponsorer, fonder och stiftelser  
 
Jalostamo och andra projekt som rätt använt höjer kompetensnivån 
 
Relativt många aktörer inom musikbranschen samt relaterade branscher, t.ex. Mediacity 
 
Stark AV-sektor 
 
Hotbilder 
 
Allt tuffare konkurrens av andra artister och band 
 
Allt större krav av publiken 



En ytlig analys visar att musikbranschen i regionen bygger på några få nyckelpersoner. 
Dessa personer har i regel varit duktiga på att bilda nätverk. De har med hjälp av dessa 
nätverk kunnat öka sina färdigheter så att musiken för dem blivit en fulltidssysselsättning. 
Gemensamt för dessa personer är att de behärskar många områden inom den väldigt 
konkurrensutsatta musikbranschen. Låtskrivaren och artisten Charles Plogman 
kombinerar t.ex. på framgångsrikt sätt livespelningar, studiojobb och förlagsverksamhet. 
En annan duktig låtskrivare Patrick Linman kombinerar liveinspelningar med 
managementuppgifter. Vesa Jokinen och de andra grabbarna i punkbandet Klamydia 
driver ett skivbolag trots att killarna spelar över hundra spelningar i året. Alla nämnda 
artister förstår sig även på företagsekonomi och marknadsföring. 
 
För yrkesmusiker i regionen är den vanligaste kombinationen lärarjobb, teaterjobb, 
livespelningar och skivinspelningar. Lärarjobben tryggar en någorlunda månatlig inkomst 
men den räcker inte i de flesta fall till att försörja musikerna. Undantaget är de musiker 
som besitter en tjänst på en musikskola. Även dessa lärare spelar dock i regel även live. 
En av nejdens duktigaste trumslagare, Patrick Lax som undervisar i Musikhuset i 
Jakobstad, utrycker sig så här; Personligen är det viktigt för mig att ha en aktiv kontakt 
till arbetsfältet utanför skolans väggar. Dels uppdaterar jag mig i vad som krävs av 
framtidens trumslagare och slagverkare och dessutom råkar jag tycka om det. 
 
Många lokal entreprenörer i musikbranschen betonar företagens betydelse. Fredrik Furu, 
en av få Österbottniska artister som sjunger på sitt modersmål, berättar att han jobbar 
mycket med att sy ihop musikkoncept som intresserar företag. Gage från kick-offs, 
jubileum och lanseringstillfällen har under de senaste åren utgjort en betydande del av 
Furus inkomster. Furu är också en av de få artister i nejden som har visat sig behärska 
relationerna till media. Han figurerar flitigt i tidningar, han dyker upp på många nätsidor, 
han uppträder med jämna mellanrum i tv och hans låtar spelas på de radiostationer som 
spelar svenskspråkig musik. Han har som mål att bredda marknaden och eftersom han 
sjunger på svenska är vårt västra grannland det givna alternativet. Han önskar att olika 
stödorganisationer, fonder och stiftelser kunde hjälpa honom att nå de uppsatta målen. 
Han upplever att det är svårt att hitta lämpliga stödformer för verksamheten. 
 
Det stora problemet bland de lokala företagen inom musikbranschen är på ett eller annat 
sätt relaterat till marknadsföring. Detta gäller alla verksamhetsområden. Ingen skillnad 
om det är frågan om låtskrivare, förläggare, studios, produktionsbolag, uthyrning, artister, 
instrumentbyggare, undervisning eller musikbolag, alla upplever att de behöver hjälp med 
marknadsföring. Ett steg framåt är Jalostamo-sparringen som kommit i gång under de 
senaste åren. Tjänsten, som produceras av Diges r.y. och Närings-, Trafik- och 
Miljöcentralen i Österbotten, har som mål att genom rådgivning och sparring hjälpa 
företag och entreprenörer inom de kreativa branscherna att förbättra sin affärsverksamhet 
och göra den mera lönsam.  
 
 
 
 
 


