
Taylor Swift lämnar Spotify  

I ett slag blev Spotify i början av november av med sin storsäljande världsstjärna Taylor Swift. Nu 

följer Take That hennes exempel och när Youtube samtidigt passade på att lansera sin reklamfria 

musiktjänst Music Key ser läget mörkt ut för det svenska affärsundret för streamad musik. 

Taylor Swift hamnade på femte plats när Spotify sommaren 2014 listade de mest populära artisterna 

de senaste 25 åren. Musiken och texterna tilltalar miljoner med fans, men Taylor Swift är också en av 

de mest aktiva världsartisterna på sociala medier, vilket ytterligare ökat hennes popularitet. Med 

bland annat 4 album och 33 singlar bakom sig gjorde hon plötsligt en helomvändning gällande sitt 

femte album och valde att lämna Spotify. 

Hon förklarade sig i tidningen The Rolling Stone: 

http://www.rollingstone.com/music/news/taylor-swift-abruptly-pulls-entire-catalog-from-spotify-

20141103 

Spotifys första svar var en vädjan om att komma tillbaka, vilket var det enda rätta i det ögonblicket: 

https://news.spotify.com/uk/2014/11/03/taylor-swifts-decision/ 

Spotifys vd Daniel Ek gick ut i ett öppet brev på sin blogg och försvarade sitt bolag på ett 

affärsmässigt sätt: 

https://news.spotify.com/sg-en/2014/11/11/2-billion-and-counting/ 

Taylor Swift har skrivit musik sedan hon var 11 år gammal och har en erkänd konstnärlig och 

känslomässig ådra, men är också en affärskvinna som vet att spela på det, vilket framgår i hennes 

uttalande nedan:   

– Musikindustrin förändras så snabbt att allt nytt, som Spotify, känns som ett stort experiment. 

Och jag vill inte att mitt livsverk ska vara del av ett experiment som jag inte tycker 

kompenserar låtskrivarna, producenterna och artisterna bakom musiken på ett rättvist sätt, 

säger Taylor Swift i intervjun i Rolling Ston. 

I sociala medier hyllas Taylor Swift som ett geni av både fans och analytiker av skivförsäljning. Fansen 

ser hennes avhopp från jätten Spotify som en rebellisk handling och journalisterna häpnar över hur 

albumet 1989, som släpptes direkt efter händelsen, sålde i nästan 1,3 miljoner exemplar på en vecka. 

Det var omöjligt att få tillbaka Taylor Swift i Spotify, ens med omförhandling av avtalen, och enligt 

min analys var det fel att ta till den affärsmässiga linjen för att få hennes fans att behålla en positiv 

syn på Spotify i andra sammanhang. Det är något som är extra viktigt nu, när Take That låter sitt 

nysläppta album ligga exklusivt på Google Play året ut och Youtube slutit avtal med tusentals 

skivbolag och lanserar sin reklamfria musiktjänst Music Key. 

Därför skulle Spotify hållit sig kvar på den känslomässiga nivån med fansen som man gjorde i det 

första bemötandet. Efter redovisningen av hur mycket pengar Taylor Swift tjänat ses Spotify ännu 

mer som ett girigt storbolag, vilket sent kommer att glömmas. Att bemöta kritiken i sociala medier 

med förståelse och lyckönskningar till världsstjärnans framtid och karriär skulle ha gett den positiva 

skjuts i sociala medier som är nödvändig för framgång i affärer idag. 

Detta går att likna vid skivbolagens argumentation för de dyra CD-skivorna på 90-talet, vilket till slut 

ledde till nedladdningar via nätet och storförluster för artisterna fram till att nya lösningar togs fram. 
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