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Ola Kvaløy
Bokbransjen bør lære
av musikkbransjen

↑ Bokbransjen bør se med positiv interesse på hva som skjer i musikkindustrien når den nå
rigger seg for en ny tid, skriver Ola Kvaløy. Foto: ljubaphoto/Getty Images

Et mer liberalt bokmarked som
ligner på musikkmarkedet vil
kunne øke litteraturinteressen og
være god samfunnsøkonomi.

Gleden over estivalsommeren ormid-●
les mer intenst enn på lene. Det skyldes
ie bare to år med pandemi o onsert-
tøre, men oså at hver o en av oss lytter
mer til musi enn noen an. Musien er
overalt, hele tiden. Lie naturli som van-
net i been, lie nødvendi som strømmen
ra nettet.

For musien strømmes onstant. Milli-
arder av avspilliner nner øreanene
årli. Inntetene ra musi har aldri vært
større enn i 2021. Det skyldes i ørste ree
strømmin, men salet av ysise ormater
som vinyl o cd øer atis oså.

Vi an ie si det samme om bøene. Vi
leser mindre, o bosalet står på stedet
hvil. Nå øynes nye muliheter jennom lyd-
bøer, e-bøer o strømmetjenester som
Storytel o Fabel. Men snarere enn å
omavne disse mulihetene, synes bransjen
å amle. Det varsels en ny bolov med nye
reuleriner. Ie sjelden henviser man til
musibransjen som sreesempelet –
det som ie må sje med bøene.

Sist ut er min ode samunnsøonomi-ol-
lea Helle Stensba. I en ellers interessant ro-
ni, sriver hun i Atenposten 4. juli at bo-
bransjen er på vei inn i en øonomis elle som
an minne om den musibransjen har opp-
levd – hvor tin har ått «til helvete, om man
ser det ra unstnernes sted».

Men har det nå det? Den jevne artist o
musier har aldri tjent odt. Det jør hen
heller ie nå. Lievel is det ut mer
musi enn noen an, o nedanen i inn-
tet ra innspilt musi ompenseres med
vest i livemaredet.

Sal vi tro budsapet i Roconomics, den
svært leseverdie boen til avdøde Prin-
ceton-øonom Alan Krueer, har musi-
bransjens jentatte innovasjoner endt opp
med å tjene bransjen bra. I hvert all når det
jelder innfytelse o utbredelse, men del-
vis oså når det jelder innteter.

Det vitiste vi an lære ra strømmere-
volusjonen er at aen, altså de samlede
inntetene, voser. Tilbudet av musi
voser oså, o det er inen ten til at kva-
liteten år ned. Dette ommer oss lyttere til
ode.

Strømmeplattormene er oså eetive
ormidlere av ny musi, jennom spillelis-
ter o sosiale medie-unsjoner. Til tross
or den enorme menden musi som is
ut, an det være lettere å orientere se i da
enn da vi var prisitt den loale plate-
pusheren.

Bobransjen bør deror se med positiv
interesse på hva som sjer i musiindu-
strien når den nå riger se or en ny tid.

Lihetene er åpenbare. Som med musi-
en saper bøene verdi o lede or
mane, utover den eneltes private beta-
linsvilje. Dette saper en rolle or politi,
men ie nødvendivis jennom prisreu-
leriner i sluttmaredet sli bobransjen
(les: de amle orlaene) insisterer på.

Hovedutordrinen liger i arbeidsmar-
edet. Kulturprodusentene år ie odt
no betalt o tilbudet, eller manoldet i til-
budet, an bli or lite. Dette an man bøte
på direte jennom stipender o andre
støtteordniner til ulturprodusentene,
som oratterne o musierne.

Når tilbudsproblemet ie synes å mani-
estere se i musien, an dette ha å jøre
med musiens helt spesielle tiltrenins-
rat på menneser som ønser å uttrye
se unstneris. Musi er mai, o liden-
sapen an synes å trume behovet or inn-
teter. Musi er oså en sosial ativitet.
Den utøves sammen med andre o saper
ellessap o vennsap.

Litteraturen, om enn så mais, rever
en annen type ensom onsentrasjon ra
produsentene. Sjansen er sannsynlivis
større her or at vi år lipp av stor unst
hvis produsenten ie år tilstreeli
betalt. Litteraturen har heller ie det
samme livemaredet som musien. Man

blir ie ri av boturneer.
Lie ullt bør bobransjen se til musi-

bransjen or å lære mer om tiljenelihet
o interesse. Strømmetjenestene er på
mane måter en velsinelse or musiere o
artister som aller mest ønser å bli hørt.
Man trener ie overbevise platediretø-
rer eller bekymre se or små oppla o
røete distribusjon. Musien er tiljen-
eli over alt, enten man heter Paul
McCartney eller Ola Kvaløy.

Kansje er det dette anariet de amle
orlaene er redd or. At det blir altor
mane dårlie o billie bøer der ute, o at
man mister et system or identiserin av
kvalitet.

Je tror denne ryten er overdrevet.
Som med musi utitt på renommerte
plateselsap eller anbealt av ledende
spillelisteuratorer blir man estra opp-
mersom på litteratur som pushes av aner-
jente orla.

Et mer liberalt bomared som liner på
musimaredet vil sannsynlivis øe lit-
teraturinteressen o være od samunns-
øonomi. De samunnsøonomise evins-
tene bør omme oratterne til ode jen-
nom mer omattende støtteordniner.

Kronikkforfatteren har selv musikk ute på→
strømmetjenestene.

Ikke sjelden henviser man til 
musikkbransjen som 
skrekkeksempelet – det som ikke må 
skje med bøkene
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