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Abstract  

Title: The effects of digitization on the Swedish record labels – The record labels viewpoint 

and significance in a digitalized world  

Authors: Tyra Ahlerup and Elsa Bynke 

The past twenty years has brought transformative changes to major industries due to the 

digitalization. The music industry suffered immensely from these changes when illegal file 

sharing made the record sales drop which resulted in a crisis for the industry and the record 

labels. The music industry survived and so did the record labels but the entire music economy 

has changed, thus this thesis aims to examine how the digitalization has affected the swedish 

record labels and their position in the industry. This will be discussed and examined through 

Peter Tschmucks theory on the four traditional central processes of a record label, as well as 

Patrik Wikströms theory on how the music economy has changed. To collect material on how 

representatives from record labels perceive the changes, difficulties and opportunities that the 

digitalization has led to, interviews were held with four record label representatives as well as 

two interest organizations for swedish record labels. The collected material was analysed 

through a qualitative content analysis that focused on the changes regarding four traditional 

central processes of a record label; searching for talent, recording and production, marketing 

and distribution. It is clear that all of  the these four processes has changed and that the swedish 

record labels don't hold the same control over the music industry as before since the distribution 

is no longer in their hands and recording and production has become more accessible. Thus, the 

organisational structure of record labels has changed and they are no longer purely music 

companies but more marketing specialists that help artists to break through in the enormous 

stream of music that is produced today.   
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Förord 

Denna uppsats är skriven som en del av en kandidatexamen i Medie- och 

kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet.  

 

Arbetsprocessen har präglats av en strävan att båda parter har fördelat arbetsinsatsen likvärdigt 

samt att vi har försökt att arbetat tillsammans under hela processen i största möjliga mån. 

Stundtals har vi arbetat med olika kapitel eller delar av uppsatsen men då har vi alltid gått 

igenom varandras delar efteråt så att vi tillsammans har känt oss ansvariga för helheten. 

Eftersom vi har varit två författare har vi varit noggranna med att beakta denna aspekt för att 

studien ska vara lika mycket var och ens.  

 

Arbetet med kandidatuppsatsen har varit både lärorik och utmanande men framförallt har det 

givit oss omfattande ny kunskap och nya färdigheter. Vi skulle vilja ta tillfället i akt att uttrycka 

vår tacksamhet till alla som på olika sätt har stöttat oss under arbetets gång samt till alla som 

deltagit i vår studie. Vi är djupt tacksamma för de personer som har deltagit och som delade 

med sig av sin kunskap och värdefulla erfarenheter. Tack till Samuel Arvidsson från Universal 

Music, David Hellberg från Warner Music, Ankit Desai från Snafu Records, Torbjörn Sten och 

Siri Westerberg från Mr Radar, Mats Hammerman från SOM och Magnus Mårtensson från 

IFPI. Utan er hade inte denna undersökning varit möjlig.  

 

Slutligen vill vi rikta ett extra tack till vår kunniga, tålmodiga och stöttande handledare Göran 

Svensson, som oavbrutet har uppmuntrat oss att tänja våra gränser och utveckla våra idéer. 

Göran har tagit sig tid till att lyssna på våra frågor och funderingar samt stöttat oss under hela 

uppsatsens framväxt. Han har kontinuerligt delgivit oss viktig och lärorik feedback som hjälpt 

oss att ständigt förbättra arbetet. Utan dig hade processen blivit mycket svårare.  
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1.Inledning 

Digitaliseringen går i rasande fart och har effektiviserat och förenklat bland annat hur individer 

kommunicerar, tar del av nyheter och kan få utlopp för sin kreativitet. Ett enklare och snabbare 

samhälle innebär dock även en stor osäkerhet för företag och branscher då tjänster som tidigare 

krävt mänskligt arbete idag ersatts av digitala alternativ. Stora mediekoncerner har som 

konsekvens av digitaliseringen tvingats anpassa sig för att överleva i den digitala eran varav 

vissa lyckats och andra inte. Musikindustrin har under det senaste decenniet genomgått 

omvälvande förändringar och det kan idag vara svårt att begripa att det var mindre än 40 år 

sedan som LP-plattan ersattes av innovationen CD-skivan, som gjorde musiklyssnande 

portabelt. Mycket har skett sedan dess och digitaliseringens framträdande har tagit oss igenom 

transformativa perioder som på kort tid för alltid fundamentalt förändrat sättet musik 

produceras, konsumeras och distribueras. 

 

Digitaliseringen har påverkat musikindustrins alla aktörer och i många avseenden kännetecknas 

2000-talets musikindustri av en kris som uppkommit till följd av 

bland annat piratkopieringen och många trodde att musikindustrin var på väg att dö ut. En 

uppfattning tycks vara att nya mediainnovationer radikalt underminerat och kollapsat den 

ekonomiska ordningen i musikbranschen (Rogers 2016). Denna uppfattning delar dock inte alla 

och många ser idag förändringen som en transformationell process där tekniska innovationer 

och uppkomsten av streamingtjänster som Spotify och Apple Music förbättrat distributionen 

och möjligheterna för den svenska musikindustrin i stort (Tessler 2016, s.36).  

 

Förändringen som digitaliseringen medfört har öppnat upp för nya affärsmöjligheter men också 

tvingat många traditionella aktörer att lämna musikindustrin. En aktör som ställts inför en 

mängd svårigheter och utmaningar är skivbolagen, då deras traditionella roll som producenter 

och distributörer inte längre är lika självklar. Till mångas stora förvåning överlevde skivbolagen 

som aktör de svåra krisåren och är idag fortfarande en viktig del av den svenska musikindustrin. 

Detta trots att distributionen av musik fullständigt förändrats och idag ligger i ett av Sveriges 

största medieföretag Spotifys händer (Myndigheten för press radio och tv 2018). Vad som sker 

i framtiden kan dock ingen veta, men att utvecklingen och digitaliseringen kommer fortsätta gå 

framåt är en säkerhet. Det är därför relevant att undersöka hur digitaliseringen kan påverka en 

central aktör inom en viktig mediebransch, kan den digitalisering som effektiviserar och 
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förenklar våra liv även ta död på viktiga institutioner och hur kan detta i sin tur påverka 

individer, samhället och våra medier? 

 

Musikindustrin är under ständig transformation och utveckling vilket innebär att ny relevant 

forskning hela tiden är av betydelse för att kunna problematiseras och svara på hur de centrala 

aktörerna inom industrin påverkas samt anpassar sig efter detta. I Sverige, som ligger i framkant 

när det kommer till digitaliseringen, har mycket hänt inom musikindustrin under bara några års 

tid och det finns en kunskapslucka angående hur de förändringar som skett påverkat de svenska 

skivbolagen. Detta är intressant att undersöka då många branscher påverkats av digitaliseringen 

och det är högst relevant att förstå hur centrala aktörer inom dessa måste förändra och förnya 

sig för att överleva. Uppsatsen ämnar därför att undersöka just detta för att fylla denna 

kunskapslucka.  

1.1Problemformulering 

Under de senaste 20 åren har digitaliseringen kommit att förenkla människors vardag då fler 

och fler mediala kanaler smälter samman och de förr analoga medierna mer eller mindre dött 

ut. Denna utveckling ses ofta som mycket positiv, men många branscher har lidit oerhört av 

utvecklingen och verksamheter har tvingats stänga ner till följd av att ny teknik ersatt mänskligt 

arbete i många avseenden. Digitaliseringen är viktig och oundviklig, men det är även viktigt att 

analysera dess konsekvenser då vi inte ännu vet hur det skulle påverka samhället om viktiga 

medieinstitutioner och -aktörer dör ut. Är en frigörelse av all kultur något eftersträvansvärt eller, 

kan det rentav vara förödande?  

 

 I Sverige har musikbranschen utvecklats och tagit en ny form de senaste åren och spelplanen 

har förändrats för samtliga inblandade aktörer i och med de digitaliserade plattformarna som 

utvecklats. Företag som framförallt Spotify, en aktör inom musikindustrin som har legat i 

framkant och tagit över skivbolagens roll som distributör av musik och därmed varit en central 

faktor i digitaliseringen av branschen. I en digitaliserad värld där artister både kan skapa musik 

från hemmet och marknadsföra sig själva genom sociala medier blir det således intressant att 

undersöka skivbolags relevans som mellanhand mellan artist och distributör. Hur påverkas 

musikindustrin av det nya medielandskapet, hur måste företagen med ny teknik omstrukturera 

organisationen samt kommunicera internt och externt kring förändringen? 
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Mimi Billing skrev i en artikel i Di Digital mars 2016 hur Spotify har förändrat maktbalansen i 

musikbranschen. “Den makten som skivjättarna tidigare hade har urholkats i och med de nya 

möjligheterna för musiker” (Billing 2016). Maria Westergaard, streamingchef på Warner Music 

i Sverige, säger i samma intervju att skivbolagens stora utmaning, i och med digitaliseringen, 

är att ändra fokus och bli bra inom helt nya områden (Billing 2016). Ellen Kvarby, kreativ chef 

och artistansvarig på Sony Music i Sverige, fyller i att ”Maktbalansen har absolut ändrats. Men 

det grymma med digitaliseringen är att det har skett en demokratisering av musik. Nu finns det 

en möjlighet för alla att ladda upp sin egen musik på exempelvis Spotify. Det som skivbolagen 

måste göra nu är att hjälpa artisterna att nå igenom bruset” (Billing 2016).  

 

Under början av 2000-talet genomgick musikindustrin den värsta krisen i branschens historia. 

Omsättningen mer än halverades, skivförsäljningen rasade och antalet yrkesverksamma i 

branschen minskade drastiskt (Florén 2010). Denna kris var en konsekvens av digitaliseringen 

som kom att göra illegal fildelning möjlig, vilket innebar att människor kunde börja ladda ner 

musik gratis, vilket för många var ett bättre alternativ än att köpa låtar på iTunes eller fysiska 

CD-skivor. Framtiden såg inte ljus ut för skivbolagen och många förutspådde deras undergång. 

Denna kritiska tid höll i sig tills dess att streamingtjänsten Spotify lanserades år 2008 vilket 

kom att radikalt ändra hur musik konsumeras.  

 

Denna studie har därför för avsikt att undersöka vilka erfarenheter svenska skivbolag har av 

digitaliseringen, samt hur utvecklingen påverkat deras betydelse inom musikindustrin. Vilka 

svårigheter har uppkommit i samband med ny teknik på marknaden? Vilka möjligheter står 

skivbolagen inför och hur har framväxten av digitala distributörer påverkat skivbolagens förut 

överlägsna maktposition inom musikindustrin? Detta eftersom hela musikbranschen måste 

anpassa sina affärsmodeller utifrån ny teknik samt den nya digitala marknaden.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka på vilka sätt svenska skivbolag och dess 

intresseorganisationer  anser att digitaliseringen påverkat skivbolagen samt hur utvecklingen 

påverkat deras betydelse inom industrin. Vi avser likaså att undersöka vilka svårigheter och 

möjligheter digitaliseringen medför för skivbolagen som aktör.  
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Frågeställningar: 

● På vilket sätt uppfattar företrädare för skivbolag och dess intresseorganisationer att 

villkoren för skivbolagen förändrats i och med digitaliseringen?  

● Vilka möjligheter/svårigheter uppfattar företrädare för skivbolagen och dess 

intresseorganisationer att digitaliseringen medfört för skivbolagen?  

1.3 Avgränsning 

Eftersom det valda fältet är enormt brett har olika avgränsningar gjorts för att göra 

undersökningen genomförbar. Inledningsvis valdes en svensk kontext då det är den marknad 

som var tillgänglig att undersöka då en internationell marknad dels hade varit för omfattande 

att undersöka på grund av studiens begränsade omfång och även då Sverige ligger i framkant 

när det kommer till digitaliseringen av musikindustrin. Detta dels på grund av uppsatsens 

begränsade omfång men även då det är denna förändring som påverkat skivbolagen mest som 

aktör hittills. Fortsättningsvis valdes att endast fokusera på skivbolagens situation och inte 

andra aktörer inom branschen. Vidare har vi valt att avgränsa oss till svenska skivbolag och inte 

göra en internationell ansats. Sex olika studieobjekt för vår undersökning valdes efter olika 

kriterier som presenteras under urval. Detta omfång är valt med utgångspunkt i uppsatsens 

storlek samt tidsplan. Fortsättningsvis har en representant på respektive studieobjekt valts för 

att genomföra de kvalitativa intervjuer vi valt att använda som insamlingsmaterial i 

undersökningen. Även detta val baseras med utgångspunkt i satt tidsplan, men med 

övertygelsen om att ändock kunna uppnå studiens syfte.   

1.4 Begreppsförklaring 

Denna studie använder sig av fackspråk som är typiskt för musikbranschen, därför ansågs det 

väsentligt att sammanställa och beskriva några av dessa begrepp vilka redogörs nedan 

A&R: Betyder Artist & Repertoire, hänvisas ofta till som A&R-agent, vars uppgift är att hitta 

nya talanger 

Brus: Syftar på det överflöd av ny musik och teknik, nya genrer, kanaler och plattformar etc. 

som ständigt görs tillgänglig för konsumenten. Tillsammans skapar de ett informationsöverflöd 

som försvårar för enskilda bitar av information att nå konsumenten.  

Digitaliseringen: Innebär omvandlingen av information, från analogt till digitalt samt 

övergången till ett digitalt informationssamhälle.  
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Gatekeepers: Ett adjektiv vilket beskriver de som har makten att avgöra vad som ska lyftas 

fram och nå den svenska publiken. 

Katalog: Skivbolagets tidigare utgivna musik vilket de äger rättigheterna till. 

IFPI: International Federation of the Phonographic Industry. Skivbolagens rättighet samt 

branschorganisation. 

Indiebolag: Förkortning av independentbolag och avser de musikbolag som är helt fristående 

och oberoende av majorbolag. 

Scouta: En A&R-agents uppgift är att scouta, alltså söka efter och identifiera nya talanger åt 

skivbolagen. 

Signa: Att via kontrakt knyta en artist till sitt skivbolaget. 

Majorbolag: Universal Music Group, Sony Music Entertainment och Warner Music Group.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av bakgrund, teori, metod, analys och resultat samt diskussion. Kapitel två 

beskriver musikindustrins bakgrund historiskt sett samt hur det ser ut idag. Här presenteras även 

tidigare forskning som är relevant för studien. Kapitel tre redogör för de teorier vi valt att 

använda i studien. I Kapitel fyra redogörs för den ansats vi valt att basera vår studie på samt de 

teoretiska samt empiriska material som studien står på. Här motiveras även urval samt etiska 

och metodologiska reflektioner presenteras. I Kapitel fem presenteras den empiriska analysen i 

relation till de valda teorierna samt de resultat som framkommit. I Kapitel sex redogörs de 

slutsatser som studien kommit fram till, studiens frågeställningar besvaras samt fortsatt 

diskussion och förslag på vidare forskning presenteras. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs musikindustrins historiska utveckling, från 1900-tal till nutid, med 

skivbolagen i centrum. Detta för att få en historisk överblick och förståelse samt en möjlighet 

att analysera de förändringar som skett inom industrin. I kapitlet presenteras även tidigare 

forskning inom ämnet samt en ämnesbakgrund för de valda studieobjekten. 

2.1 Musikindustrins historiska utveckling 

Kjell Arvidsson (2007) beskriver i sin avhandling Skivbolag i Sverige – musikföretagandets 

100-åriga institutionalisering hur 1970-talets skivförsäljningen ökade i samband med 

populärmusikens framväxt, vilket gjorde att skivbolagen kom att bli de dominerande aktörerna 

inom branschen. Den svenska marknaden bestod bara av några få svenska skivbolag vid denna 

tidpunkt (Florén 2010, s.92-93). Den vänstervåg som spred sig under 70-talet kom dessutom att 

prägla musikbranschen. Det var även under detta årtionde som begreppet musikindustri 

myntades och fick då en tydligt negativ klang som syftade till att beskriva massproduktionen 

och kommersialiseringen av musik (Arvidsson 2007, s.123).  

 

Utvecklingen bidrog till att det utvecklades två skivbolagsformer, där majorbolagen 

representerade det kommersiella, och indiebolagen det konstnärliga, vilket gjorde att klyftan 

mellan det konstnärliga och det kommersiella växte (Arvidsson 2007, s. 144-145). Under 1980-

talet bidrog CD-skivan och musikvideons uppkomst till att musikbranschen växte ytterligare 

och skivbolagens position blev mer etablerad samtidigt som skivutgivning blev det mest 

centrala inom branschen. Produktionsbolag svarade för produktionsledet vid denna tidpunkt 

men även delvis urvalet av musik (Arvidsson 2007, s.178-179).  

 

Arvidsson menar att utvecklingen bidrog till att det krävdes allt större investeringar för bland 

annat marknadsföring och videoproduktion, vilket delvis bidrog till en ökad kommersialisering 

inom industrin (Arvidsson 2007 s. 181). Klyftan som tidigare fanns mellan företagande och 

konst minskade vilket skapades en tilltro till att musik med kvalitet även sålde (Arvidsson 2007, 

s.177).  

 

Musikbranschen blomstrade under 1980-1990-talet, samtidigt som omsättningen inom 

branschen ökade markant under denna period. En omvälvande förändring skedde under 90-

talet, då det i samband med internets uppkomst blev möjligt att distribuera musik digitalt. Vid 
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90-talets slut kom fildelningssajten Napster vilket gjorde att omsättningen i branschen plötsligt 

stannade upp i och med att skivförsäljningen avstannade då det nu blev möjligt att tillgå musik 

illegalt via fildelning på internet (Wikström 2006, s. 216). Skivbolagen försökte främst med 

stöd av lagen att komma åt fildelare för att ta tillbaka det ensamma ägandet av sin musik och 

dess licenser (Arvidsson 2007, s. 188). Detta var en katastrofal tid för hela musikindustrin och 

inte minst för skivbolagen, som snabbt förlorade sina intäkter till följd av den illegala 

nedladdningen. 

 

Internets utveckling möjliggjorde vidare nya möjligheter för artisterna att marknadsföra sin 

musik online, vilket även bidrog till att det blev enklare för konsumenter att välja bland olika 

musik (Arvidsson 2007, s.216). I sin avhandling poängterar även Kjell Arvidsson att det är 

mycket som förändrats inom den svenska musikindustrin då många nya aktörer kommit in på 

marknaden och fått en betydande roll. Dock är det samtidigt mycket som ser likadant ut och 

skivbolagen agerar i flera avseende som de alltid gjort (Arvidsson 2007, s.1). 

2.2 2000- talets musikbransch 

Under 1990-talet såg det ljust ut för den svenska såväl som den internationella musikindustrin, 

skivor såldes och intäkterna rullade in. Däremot hände någonting under 2000-talet, vilket 

påverkar musikindustrin men även hela samhällets allmänna levnadssätt, nämligen 

expanderingen av internetanvändningen. I takt med att communitys som MySpace skapades 

tillsammans med den olagliga fildelningen som påbörjades blev lyssnaren även sändare av 

musik, eftersom individer kunde sprida vidare musik en lyssnade på, men även skapa och ladda 

upp egen musik för att låta andra människor lyssna på den (Baym 2009). 

 

En annan viktig aspekt av internetutvecklingen är övergången till web 2.0, vilket innebar att 

internet inte längre bara var en plattform där man kunde söka fakta eller ta del av publicerat 

material, utan användare kunde nu interagera med varandra hemifrån, närsomhelst. Individen 

kunde därmed agera som distributör av information. För musikbranschen innebar detta en 

möjlighet för okända artister och band att få sin musik distribuerad och lyssnad på samt att 

svenska artister kunde nå ut till hela världen genom internet. Utvecklingen innebar samtidigt 

att konkurrensen för artister ökade då fler artister tävlade om publikens uppmärksamhet och de 

intäkter som detta genererade  (Baym 2009).  
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Arvidsson (2016) beskriver fortsättningsvis hur musikindustrin såg ut under perioden 2000 - 

2015. Han beskriver hur nya intressenter och aktörer kom in på marknaden och bröt upp den 

tidigare institutionella föreställningen om vad som ansågs vara ett musikföretag. Det var alltså 

under denna period som effekterna av digitaliseringen, eller snarare hur alla aktörer hanterade 

den, verkligen slog igenom. Trots allt detta hade radio och annan traditionell media fortfarande 

en stor betydelse för musikonsumtionen. De kommersiella radiokanalerna hade nu nått sin peak 

i och med deras ständigt rullande spellistor av de allra mest populära och spelade låtarna. Denna 

utveckling genererade intäkter för de låtar som spelades mycket, men deras inflytandet över 

försäljning och digital distribution hade minskat. Arvidsson delar därför in denna period utifrån 

tre faser: 2000-2005: Minskning, 2006-2008: Konsolidering, 2009-2015: Återhämtning 

(Arvidsson 2016, s.103). 

 

Under den första fasen menar Arvidsson att det skapas en spänning mellan allmänheten, 

konsumenterna och musikindustrin som helhet. Illegal fildelning blev snabbt det vanliga sättet 

för konsumenterna att finna musik. Traditionella aktörer försök att skapa nya system för 

betalning och distribution började i efterhand att generera intäkter, men på en mycket låg nivå. 

För de allra största bolagen låg omsättningen ungefär på ca fem procent. Försäljningen av 

inspelad musik minskade under perioden med 15 procent per år och man talade om att 

branschen befann sig i kris, på väg att snart gå under. Under åren 2000-2005 gick intäkterna av 

inspelad musik ner med hela 62 procent, då framförallt gällde CD-skivor. Denna nedgång ledde 

till kraftiga personalnedskärningar (Arvidsson 2016, s.104). 

 

Majorbolagen, Sony, Warner, Universal, BMG och EMI, drabbades även vilket gjorde att Sony 

& BMG, slogs ihop samtidigt som de tre övriga tvingades göra kraftiga neddragningar. Sony 

och BMG hade tidigare haft ett 80-tal anställda på kontoret i Stockholm. Efter sammanslagning 

på 2000-talet samt nedskärningarna som man tvingats gjort återstod bara omkring ett 40-tal för 

det nya gemensamma bolaget (Ibid).  

 

En rad nya aktörer äntrade nu marknaden, exempelvis ”white labels”. Dessa hade inte sin bas i 

musikbranschen utan från IT- branschen och de hade en handlingskraft som saknades hos de 

andra, traditionella aktörerna i musikindustrin. Nu satsade många aktörer istället mer på 

livespelningar istället för inspelad musik. Intäkterna från inspelad musik var under år 2000 

större än från konserter och andra livespelningar men redan år 2007 skulle de så kallade 

liveframträdandet ge större intäkter än inspelad musik. Många skivaffärer tvingades slå igen på 
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grund av den minskade försäljningen av CD-skivor vilket var en utveckling som snabbt 

eskalerade under de kommande åren (Ibid). 

 

Fortsättningsvis beskriver Arvidsson hur den svenska musikindustrin konsolideras i och med 

att vinsterna från digital distribution långsamt börjar öka samtidigt som liveindustrin blivit den 

dominerande ekonomiska delen inom industriella systemet. Nya aktörer och positioner inom 

branschen bidrog till att vissa artister började arbeta självständigt vilket orsakade nya allianser 

i försök att nå ut till publiken direkt, utan dessa mellanhänder, eller genom att ta hjälp av de 

aktörer man själv valde, utan att vara “ägd” av dessa. Nya spänningar skapades då skivbolagen 

började inse det nya ekonomiska landskapet. Artister, musiker och upphovsmän hamnade på 

ena sidan och ledningen i bolagen på den andra sidan. (Ibid) 

 

Arvidsson beskriver den tredje fasen som återhämtningsfasen. Nu skapades en helt ny 

generation av digitala tjänster vilket ökade vinster för skivbolagen. Itunes och andra väl 

fungerande betaltjänster där man köper musik i form av nedladdningsbara filer fick nu 

konkurrens av så kallade streamingtjänster. Dessa innebär att man betalar för ett abonnemang 

till en server som tillhandahåller musik när som helst. Svenska bolaget Spotify var ledande i 

denna utveckling. Om man dessutom accepterade reklam kan man till och med få tillgång till 

allt musik utan att betala (Ibid). 

 

Här inträder också paradigmskiftet från ”units” till ”usage”, alltså tillbaka till hur 

musikkonsumtion såg ut innan grammofonen och skivbolag fanns. Allt detta resulterade i att 

nya praktiker samt affärsmodeller för musikföretagandet skapades. Sedan nästan hundra år 

tillbaka byggdes musikföretagens affärsmodell på att sälja skivor (alltså units) men övergick 

vid denna period istället till att sälja musikupplevelser (alltså usage). Det var till en början svårt 

för Spotify att få de svenska skivbolagen att acceptera Spotify som distributör, vilket var en 

nödvändighet för Spotifys överlevnad då de behövde avtal med skivbolagen om licenser för att 

affärsiden skulle fungera. Detta skapade till en början starka spänningar samt låsningar vilket 

slutade med en allians efter hårda förhandlingar. Intressenter såg möjligheter till att bygga nya 

relationer och allianser och samtidigt bryta gamla existerande (Arvidsson 2016, s.104-105).  

 

En del stora förlag byggde upp sina egna system för att hantera rättigheterna med licensiering 

direkt i olika digitala tjänster. Samtidigt innebär denna utveckling av digitala musiktjänster att 

fokus lades på konsumtion snarare än produkter. Aktörer med stora kataloger, exempelvis 
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majorbolagen, kunde därför tjäna på den nya modellen medan mindre bolag med mindre 

kataloger inte tjänade lika mycket på dessa tjänster. En av de främsta följderna av detta digitala 

skifte är just att sättet att marknadsföra och kommunicera har förändrats. Musikföretagen 

arbetar idag med ”business to consumer” snarare än som tidigare med ”business to business”, 

vilket innebar direkta relationer med gatekeepers som exempelvis radio och TV. Nu hade nästan 

skivaffärerna helt försvunnit i sin traditionella form (Ibid).  

 

Branschorganisationen för svenska skivbolag, IFPI, har idag cirka 60 medlemmar och 

branschorganisationen för svenska indiebolag SOM (Svenska oberoende skivproducenter) har 

ungefär 300 medlemmar (SOM 2018). Detta innebär att det idag sammantaget ungefär finns 

360 skivbolag i Sverige. 

2.3 Bakgrund till skivbolagen 

Nedan följer en ämnesbakgrund för de valda studieobjekten. Hur urvalet genomfördes 

presenteras under kapitel 4, metod och material. 

 

Ett skivbolag, även kallat musikbolag, är ett företag som arbetar med marknadsföring av 

inspelad musik och musikvideor. Skivbolag arbetar även ofta med publicering som hanterar 

varumärken, koordinerar produktionen, distribution, marknadsföring och verkställande av 

rättigheter för musiken samt letar efter nya talanger och utvecklar dessa (Universal 2018). 

Skivbolag brukar vanligtvis delas upp i två olika kategorier; major- och indiebolag. Vid 

undersökning av vad respektive innebär råder ingen övergripande konsensus om vad som 

specifikt krävs för att definieras som vardera, men Patrik Wikström (2013) definierar 

majorbolag som de större skivbolagen som har kontor i flera länder samt ägs av stora 

underhållningskonglomerat. Verksamheten hos majorbolagen är ofta omfattande och de 

innehar mycket större resurser än vad indiebolag har. Idag existerar tre majorbolag i Sverige; 

Universal Music, Warner Music samt Sony Music. EMI, var tidigare landets fjärde största 

majorbolaget men köptes år 2012 av Universal. Tillsammans står dessa tre bolag för cirka 85 

procent av Sveriges marknadsandelar (Florén 2010).  

 

Indiebolag beskrivs vidare som majorbolagens motsats, det vill säga att dessa varken är 

beroende av majorbolagen eller ägda av multinationella företag. Indiebolagen är ofta oftast 
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lokalt baserade och innehar betydligt mindre resurser (Wikström 2013). Dessa bolag är oftast 

mer nischade i sina verksamheter än majorbolagen som har bredare verksamhet (Ibid).  

2.3.1 Universal Music Group 

Universal Music Group är ett av världens ledande skivbolag vars kontor i Sverige har existerat 

sedan 1926. Vid start hette bolaget Ernst Bergmans Bandfabrik, men döptes om efter att ha 

blivit uppköpta av det som idag blivit Universal Music. Idag har bolaget vuxit markant genom 

att köpa upp fler skivbolag, bland annat Sonet samt Polar Music (Arvidsson 2007). Kontoret i 

Sverige består av uppåt 110 anställda.  

 2.3.2 Warner Music  

1949 grundades det svenska skivbolaget Metronome vilket senare på 70-talet såldes till det 

amerikanska skivbolaget W/E/A. W/E/A var en akronym och sammanslagning av bolagen 

Warner Bros, Elektra och Atlantic (Arvidsson 2016). Warner Music historia kan sägas sträcka 

sig långt tillbaka och är idag ett av de tre världsomfattande majorbolagen (Ibid). Bolaget har 

idag runt 41 anställda i Sverige (Alla Bolag 2018). 

2.3.3 Snafu Records  

Snafu Records grundades i början av 2018 av Ankit Desai med mål att finna okända talangfulla 

artister som majorbolagen missar. Bolaget använder unika algoritmer för att finna nya artister 

för att sedan hjälpa dem att utvecklas till nya stjärnor. Med hjälp av denna nya teknik går dessa 

algoritmer igenom ungefär 1500 okända låtar i veckan för att sedan smalna av och finna de låtar 

som långsiktigt kommer slå igenom. Medarbetarna på Snafu Records bidrar alla med olika 

specialistområden såsom teknik, musik, media samt till och med raketvetenskap. Ankit har 

tidigare arbetat på Universal Music Group där hans algoritm hjälpte till att finna artister som 

Tove Lo, Shawn Mendes, Mike Posner, samt Jonas Blue (Snafu 2018).  

2.3.4 Mr Radar Music Group  

Musikbolaget Mr Radar grundades år 2008 av Daniel Larsson, Torbjörn Sten och filmproducent 

EFTI. Mr. Radar består idag av totalt sex medarbetare (Mr. Radar 2018). Bolagets verksamhet 

består av management och förlagsarbete och har, trots att de kallar sig själva för ett indiebolag, 

flertalet samarbeten med andra större bolag i branschen, något som ger dem ett eget perspektiv 

bland våra olika studieobjekt i undersökningen. 
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2.3.5 IFPI - International Federation of the Phonographic Industry 

IFPI Sverige representerar musikbolagen och en av de främsta uppgifterna bolaget arbetar med 

är att upprätthålla licenser med musikanvändare, exempelvis med radio- och TV-stationer. 

Ersättningen som IFPI inkasserar delas med organisationen SAMI, vilken företräder artister och 

musiker, och resterande del fördelas med musikbolagen som äger rättigheterna (IFPI 2018).  

2.3.6 SOM - Svenska oberoende musikproducenter  

Svenska oberoende musikproducenter är en intresseorganisation för svenska oberoende 

skivbolag. Att skivbolagen är oberoende betyder att de inte ingår i de så kallade majorbolagen. 

SOM grundades 1974 men hette då NIFF, vilket då stod för Nordiska Icke-kommersiella 

Fonogramproducenters Förening. SOMs verksamhet är bred men deras främsta uppgift är att ta 

tillvara på skivbolagens intressen och främja samt stärka samarbetet medlemmarna emellan. 

Organisationens viktigaste uppgift är att bevaka medlemmarnas upphovsrättsliga intressen och 

tillsammans med den svenska gruppen av IFPI inkassera ersättningar för vidare distribution till 

medlemmarna. SOM har dessutom tagit initiativ till flera olika statistiska undersökningar av 

skivbolagens situation samt samordnar världsstatistiken som WIN framtagit (SOM 2018). 

2.4 Tidigare forskning 

Det finns begränsad tidigare forskning inom ämnet då det är relativt nytt och under ständig 

utveckling. Det finns dock forskning kring digitaliseringen och musikindustrin som på ett eller 

annat sätt berör ämnet musik och sociala medier. 

2.4.1 Musikindustrins struktur 

Tidigare forskning visar på att många försök gjorts för att skapa modeller som beskriver 

strukturen inom musikindustrin. Dessa modeller visar samtidigt vilka som räknas in i fältet, 

vilka roller de har och vem som eventuellt dominerar. Wikström (2013) lyfter bland annat fram 

Paul Hirsch (1970) modell. Hans modell kan användas för att skapa en grundförståelse för hur 

fältet historiskt sett ut. År 1969 kom Hirsch studie “The structure of popular music industry” 

där de aktörer och processer som var delaktiga i den alltmer växande skivindustrins vardagliga 

verksamhet analyserades. Hirsch modell beskriver den amerikanska musikindustrin, men kan 

även användas för att beskriva den Svenska musikindustrin vid samma tidpunkt. Hans modell 

visar på flödet igenom hela förädlingsprocessen. Han delade in musikindustrin i fyra olika 

subsektorer; den kreativa sektorn, skivbolagen, promoters & distributörer samt gatekeepers. 
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Även om detta var ett av de första försöken att förklara musikindustrin menar Wikström (2013) 

att modellen fortfarande fångar upp viktiga aspekter av hur industrin arbetar (Arvidsson 2007).  

Hirschs (1969) modell över skivindustrin och dess aktörer användes därför som 

bakgrundskunskap för historien i denna studie.  

 

2.4.2 Digitalisering 

Begreppet digitalisering är ett relativt brett begrepp med en rad olika definitioner. 

Digitaliseringen av medierna har pågått under en lång tid, men är idag mer aktuellt än någonsin 



 

 

Elsa Bynke & Tyra Ahlerup 

Uppsala universitet HT 18 

Institutionen för informatik och media 

Medie- och kommunikationsvetenskap C: Uppsats, 15.0hp 

18 

tidigare. Utvecklingen innebär delvis omvandlingen av ”gamla” analoga medier, exempelvis 

televisionen, men också ”nya” digitala versioner av etablerade medier, exempelvis 

dagstidningar som idag även finns tillgängliga i digitala versioner på internet. Utvecklingen 

innebär alltså en helt ny digital mediekonsumtion, exempelvis människors användning av 

smartphones och läsplattor (Myndigheten för press, radio och tv 2018). 

 

Utvecklingen av Internet och digitaliseringen erbjuder individen att vara mer mobil, att med 

hjälp av exempelvis mobiltelefoner eller trådlöst nätverk ha möjligheten att blir mer och mer 

oberoende av platser eller geografisk positionering. Utvecklingen innebär att människor som är 

uppkopplade blir mer lättillgängliga och samtidigt slipper vara bundna till hushållet eller arbetet 

där internet tidigare endast var tillgängligt. Denna utveckling har gjort det möjligt tillgå och 

lyssna på musik var som helst, när som helst oberoende av produkten CD-skivan och istället 

beroende av den service som distributionstjänster utgör. Tidigare platsbundna sociala nätverk 

och communities flyttas nu över och existerar idag på Internet, där det går, hjälp av denna 

nätverksindividualism, att interagera med människor över hela världen. Möjligheten att skapa 

kontakt med andra människor via internet har även inneburit en frigörelse av musiken i det 

avseende att människor nu kan hitta och dela musik med varandra, vilket tidigare inte var 

möjligt. Utvecklingen i och med digitaliseringen går därför att relatera till musikindustrins 

rådande position i samtidens medielandskap. Detta eftersom det går att se denna utveckling 

genom att se till ett inköp av en CD, som tidigare har varit platsbunden till en skivaffär, men 

som idag blir tillgänglig via affärer på internet, som exempelvis Spotify eller iTunes (Wellman 

2002). 

 

För att kunna kartlägga hur digitaliseringen har påverkat musikindustrin och således 

skivbolagen måste vi redogöra för vad digitalisering av ett medie innebär. Detta gör Yoo & 

Lyytinen et al. (2010) i rapporten “The next wave of Digital innovation: Opportunities and 

Challenges”. De beskriver digitalisering som transformationen av socio-teknologiska strukturer 

och relationer som tar vid när icke digitala artefakter övergår till digitala artefakter. Historiskt 

har digitalisering genomgått tre faser, dessa brukar nämnas som de tre vågorna av digitalisering.  

Dessa är:  

1. Transitionen av analogt innehåll till digitalt innehåll.  

2. Separationen av enheter som tidigare var nära sammanlänkade.  

3. Framväxten av nya produkter.  
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Den första av dessa tre vågor inkluderar den tekniska digitaliseringen av att konvertera innehåll 

och tjänster till digitala sådana utan att fundamentalt förändra strukturen i industrin (Yoo, 

Lyytinen 2010, s.12). I den första vågen upplever industrin en kostnadsreduktion då många 

liknande tjänster uppkommer, men inga fundamentala förändringar i lagren av 

produktarkitektonik görs. Musikindustrin genomgick denna förändring då musiken blev digital 

och gick från att säljas som fysiska CD-skivor till att istället säljas som skivor online på 

exempelvis iTunes. I den andra vågen av digitalisering så börjar man se separationen mellan 

enheter, nätverk och innehåll som tidigare varit nära sammankopplade. Detta innebär att 

digitaliserat innehåll kan tillhandahållas genom ett IP nätverk och programvaruaktiverade 

enheter, vilket leder till konvergens på flera nivåer inklusive nätverk, enhet och marknad. Detta 

resulterar i att traditionella gränser mellan produktkategorier och industrier ständigt skiftar, och 

en och samma media tjänster kan erbjudas på flera olika nätverk och genom flera olika enheter. 

I den tredje vågen av digitalisering börjar man se framväxten av nya produkter och tjänster 

genom sammanslagningen av olika medier över olika produktarkitektoniska gränser. Enheter, 

nätverk, tjänster och innehåll som skapats för specifika ändamål konvergeras för att ändra deras 

ändamål. Till exempel så kan informationen på ens sociala nätverk mixas med andra typer av 

tjänster och innehåll.  

 

Dessa ihopslagna tjänsterna kan kombineras ytterligare vilket skapar en konstant ström av 

innovationsmöjligheter (Yoo, Lyytinen 2010, s.12). Genom att separera ett fysiskt, icke digitalt 

artefakt från sin semiotiska logik och nätverkslager genom digitalisering så möjliggörs och 

formas grunderna för fortsatt innovation i den tredje vågen av digitalisering. Den tredje vågens 

framväxande innovationer skiljer sig från de tidigare innovationer som antingen utplånade eller 

förenklade fysiska uppgifter genom automatisering eller förbättrad effektivitet av 

återkommande uppgifter genom mer effektiv bearbetning av information. Innovationen som 

streamingtjänster så som Spotify inneburit har kommit att göra just detta, förenkla och 

effektivisera en hel industri (Ibid, s.12).  

2.4.3 Konvergens 

Konvergens är ett begrepp som är av yttersta relevans för digitaliseringen, och som därmed 

berör musikbranschen i en digitaliserad värld. För att kunna undersöka hur digitaliseringen av 

musikindustrin har påverkat skivbolagen blir det relevant hur äldre och yngre medier möts och 

smälter samman.  
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Apelgren (2009) tar upp konvergensbegreppet i fyra skilda former. Första formen är 

nätverkskonvergens, vilket innebär att olika infrastruktur för distribution av information är 

sammankopplat och integrerat med varandra. Exempelvis sammankoppling av olika 

datatjänster och mobila nät, vilka idag kan bära information som tidigare traditionellt sett har 

distribuerats av främst TV och radio.  

 

Den andra formen är tjänstekonvergens vilket rör sammankopplingen av olika medier och 

tjänster. Här talas det exempelvis om böcker som blir ljudböcker samt dagstidningar som nu 

läses på internet i digital form. Detta blir musikindustrin ett utmärkt exempel på, eftersom den 

största delen av musikkonsumtion sker digitalt idag och inte via fysiska CD skivor som tidigare. 

Denna form av konvergens innebär dessutom att olika tjänster adderas i befintliga medium, 

exempelvis adderas videosamtal i mobiltelefonen.  

 

Den tredje formen är apparatkonvergens, vilket innebär att olika traditionella apparater som 

TV, radio och dator byts ut till färre apparater som vidare styr fler olika tjänster. Exempelvis 

kan vi se detta i att datorn idag kan sköta både radiolyssnande, Tv-sändningar och den 

traditionella datorrelaterade användningen som surfandet på internet. Denna typ av konvergens 

innebär dessutom att nya fenomen uppstår. Exempelvis gäller detta inspelning av program, 

dessa sparas inte längre på en separat kassett utan istället direkt på datorns hårddisk, vilket 

vidare har utvecklats till att saker lagras via olika program på internet, som Dropbox eller 

ICloud. Detta kan menas innebära att individen inte längre behöver äga något självt, utan 

prenumererar istället på streamingtjänster där man kan tillgå musiken så länge som man är 

prenumerant (Apelgren 2009).  

 

Marknadskonvergens är den fjärde formen vilket uppstår som ett resultat av de tre tidigare ovan 

nämnda formerna av konvergens. Marknadskonvergens innebär exempelvis att olika företag 

som tidigare fokuserat på en viss typ av medier nu får anledning att engagera sig i andra delar 

av mediesektorn. Exempelvis att it-företag som tidigare fokuserat på utvecklingen av internet, 

nu även till stor del fokuserar på mobilnätets utveckling (Apelgren 2009). Skivbolagens 

verksamhet är även ett exempel på detta, då de tidigare fokuserat på analoga medier men idag 

fokuserar främst på digitala medier, exempelvis sociala medier. 

 

Medievetaren Henry Jenkins menar att begreppet konvergens både är etablerat hos 

medieföretag och hos privatpersoner, eller “konsumenter”. Medan företag jobbar för att flytta 
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sina tjänster till olika typer av medieplattformar för att kunna nå sina konsumenter på ett så 

smidigt sätt som möjligt så lär sig även konsumenterna att ta kontroll över medieflödet. När 

medieflödet flyttas till kanaler där mottagaren känner sig hemma blir det enkelt för mottagaren 

att i sin tur sprida informationen vidare. Detta innebär att en friare mediemarknad etableras där 

privatpersoners egna tankar och idéer kan diskuteras på ett lättillgängligt sätt, konsumenter 

emellan, och dessa idéer blir även mer och mer respekterade då den traditionellt etablerade 

mediemarknaden inte längre har samma chans att ensamt influera människor (Jenkins 2006).  

2.4.4 Upplösande teknik 

I “The innovator’s Dilemma” beskriver Christensen (2005) de problem som organisationer står 

inför beträffande upplösande teknik. Upplösande teknik beskriver han genom att först redogöra 

för vad hållbar teknik innebär.  Hållbar teknik förbättrar standarden för vanliga och etablerade 

tekniska produkter, upplösande teknik å andra sidan innebär att nya tekniska produkter som 

tidigare inte varit tillgängliga träder in på marknaden som ett alternativ och adderar nya värden 

på marknaden som tidigare inte varit tillgängliga (Christensen 2005 s.20). Upplösande teknik 

kan således medföra stora utmaningar för organisationer och hela marknader då det tvingar dem 

att anpassa sig och ändra sättet de arbetar på. För att lyckas som organisation när man arbetar 

med hållbar teknik krävs det att man lyssnar på kundens behov, håller koll på konkurrensen och 

hela tiden producera produkter eller innehåll med högre kvalitet. Att arbeta med upplösande 

teknik är dock annorlunda och att inte inse detta som organisation kan vara förödande (Ibid, 

s.21).  

 

Samtidigt som upplösande teknik öppnar upp nya marknader för organisationer så öppnar den 

dessutom upp för en helt ny grupp konkurrenter att äntra marknaden. Företag är beroende av 

kunder och investerares resurser. Det är alltså kunderna och investerarna som dikterar hur 

pengarna inom företaget kommer spenderas eftersom företag med investeringsmönster som inte 

tillfredsställer deras kunder och investerare inte överlever. Detta resulterar i att det blir mycket 

svårt för företag att investera i upplösande teknik, detta då deras kunder oftast inte är 

intresserade och när dom väl blir det är det för sent (Ibid, s.23). Christensen menar att etablerade 

företag överlever upplösande tekniska förändring så länge dessa möter  behoven hos företagets 

kunder. Internet och distributionstjänster har löst upp musikindustrins tidigare struktur i och 

med att det nya sättet att konsumera musik, streaming, i stort sätt helt ersatt det gamla sättet, att 

konsumera musiken via CD- och LP-skivor.       
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras de teorier som användes som utgångspunkt i studien. Dessa teorier 

används både som underlag för att formulera de intervjufrågor som användes i insamlingen 

av material samt som underlag för analysen i och med att de representerar en genomgång av 

hur digitaliseringen av musikhandeln möjligtvis påverkat denna verksamhet.  

3.1 Fyra verksamhetsprocesser 

I boken “Creativity and innovation in the music industry” (2006) diskuterar Peter Tschmuck att 

skivbranschen ända sedan 1950-talet huvudsakligen består av fyra handlingsprocesser som 

utgjort olika skivbolagens kärnverksamhet:  

1.Sökande efter ny talang  

2. Inspelning och produktion 

3. Marknadsföring  

4. Distribution.  

 

Författaren redogör för hur dessa fyra processer sett ut historiskt samt hur skivbolagen anpassar 

processerna för att fortsätta vara lönsamma i övergången mellan olika paradigmskiften som 

skett inom musikindustrin (Tschmuck 2006, s.231). Tschmuck fokuserar sin modell på 

skivbolagens centrala verksamhetsprocesser till skillnad från Hirsch som förklarar strukturen 

för hela musikindustrin.  

 

Den första processen fokuserar på upptäckten av ny talang, vilket Tschmuck menar är en 

kollektiv process då kreativitet och talang inte existerar förens den har blivit realiserad, erkänd 

och accepterad (Ibid). I början av skivbolagseran hittade A&R managers ofta talanger på 

musikrevyer och shower, men för att hålla den kommersiella risk som skivproduktion innebär 

så låg som möjligt förlitade man sig främst på välkända artister och publikfavoriter. Indiebolag 

vågade istället chansa på okända artister och gav dem möjlighet att för en liten summa finansiera 

sina inspelningar själva, tack vare indiebolagens improvisation och platta hierarkier föddes nya 

musikgenrerna Rock och R&B.  Man utvecklade därför få artister från grunden och om man 

gjorde detta var skivbolagen noga med att artistens musik passade folkets generella musiksmak.   

 

Nästa process handlar om musikproduktion och går att dela upp i tre delar. Den första behandlar 

skivkontrakt mellan skivbolag och artist sett ut historiskt samt hur upprätthovslagar kommit att 
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reglera marknaden och kommersialisera den. Den andra fokuserar på producentens viktiga roll 

inom musikindustrin som väver samman ekonomiska medel, tekniska möjligheter och 

musikinnehåll samt skivbolagens indirekta makt över musikproduktionen. Den sista delen berör 

tillverkningen av fonogram och hur digitaliseringen samt internet kommit att ta över och 

förändra musikindustrins värdeadderande kedja då en person med en dator kan producera i 

princip samma musik som förr krävt en studio och flera musiker och tekniker. Det har historiskt 

och är än idag varit viktigt för skivbolag att kunna kontrollera rättigheterna till den inspelade 

musiken. Detta har kommit att bli ännu viktigare i takt med att skivförsäljningen rasat. 

Historiskt har det varit svårt för artister att ta sig ur ett skivkontrakt om försäljningen av artistens 

skivor är lyckad och om försäljningen misslyckas har skivbolag haft möjlighet att avsluta 

samarbetet. Kontrakten har alltså varit fördelaktiga för skivbolagen och gett dem den slutliga 

beslutsfattande makten över skivlanseringen.  

 

Den tredje processen handlar om marknadsföring och de stora skivbolagens strategi som gick 

ut på att etablera ett musikkoncept, som redan har intresserat kunder, som ett varumärke  och 

på så vis få radiostationer, musiktv-stationer och detaljhandel att även de intressera sig då de 

redan visste att musiken gick hem bland den stora massan. Resultaten av denna strategi var 

“superstjärnor” som varumärken, vilket var en riskaversiv marknadsföringsstrategi för 

skivbolagen, alltså tog de inga risker när det kom till artister utan utvecklade stjärnor inom 

ramarna för vad de var säkra på skulle få ett positivt mottagande hos kunderna. Detta minskade 

det kreativa utrymmet för artister och således för hela musikindustrin. 

 

Den sista processen är distribution av musiken. Enligt Tschmuck (2006) har denna process 

historiskt visat sig  kunna antingen främja eller hämma artistisk kreativitet och till stor 

utsträckning har det varit de stora skivbolagen, så kallade “majors” som kontrollerat vad som 

kommer ut på marknaden genom distributionskontrakt och således har de haft en stor 

maktposition. Denna position har dock skakats om rejält till följd av internets framgång 

(Tschmuck 2006, s.247). Vi kommer att använda oss av dessa fyra processer när vi analyserar 

hur skivbolagens position och verksamhet har förändrats inom musikindustrin.  

3.2 The music industry  

Patrik Wikström (2013) skriver i sin bok “ The music industry” om hur musiken har gått från 

att vara något som publiken äger och samlar på, till någonting som finns i  det så kallade molnet, 
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vilket är en metafor för internet och web 2.0 samt hur det fysiska blivit virtuellt och hur man 

gått från användningen av cd-skivor till att istället använda ‘molnet’ (Wikström 2013, s.4). 

Wikström menar att musikindustrin har genomgått flera transformationer i och med 

förändringar i mediemiljön, men att denna förändring varit av sådan omfattning att man måste 

prata om en ny dynamik i musikindustrin samt en förändrad musikekonomi. Tre dimensioner 

presenteras som de grundläggande funktionerna i den ekonomiska förändringen inom 

musikindustrin, dessa är ‘konnektivitet vs kontroll’, ‘service vs. produkt’ och ‘amatör vs. 

professionell’.  

3.2.1 Konnektivitet vs. kontroll  

För att kunna tjäna pengar i den gamla musikekonomin handlade det om kontroll, ett 

musikföretags främsta prioritet var att maximera intäkterna för varje enskild intellektuell 

egendom och minimera obehörig användning (Wikström 2013, s.5). Det är fortfarande viktigt 

att veta hur publiken använder intellektuell egendom men i den nya musikekonomin är det i 

princip omöjligt att reglera användningen, trots att streamingtjänster tillhandahåller en lagligt 

och bättre service än det olagliga alternativet. Wikström använder sig av termen ‘konnektivitet’ 

för att förklara de nya förhållandena som uppstått i musikekonomin (Ibid). Konnektivitet är ett 

mått på hur väl medlemmar i ett nätverk är anslutna till varandra, ett nätverk har en hög 

konnektivitet om de flesta medlemmarna är anslutna till varandra, och vice versa. I ett nätverk 

med hög konnektivitet flödar information, pengar, normer etc enkelt mellan medlemmarna 

(Ibid). I den gamla musikekonomin bestod nätverken av musikföretag och publiken hade en låg 

nivå av konnektivitet. Det fanns en stark konnektivitet mellan musikföretagen och publiken, 

men en låg konnektivitet mellan individuella medlemmar i publiken. Följaktligen kunde 

musikföretagen kontrollera flödet av musik relativt enkelt eftersom att det inte fanns något som 

länkade de olika elementen som utgjorde publiken samman. I den nya musikekonomin har 

betydelsen av fysisk musik, distribution och massmedia minskat medans vikten av internet och 

media har ökat explosionsartat. De nya kommunikations-teknikerna har en helt annan struktur 

än den tidigare hierarkiska. Idag kan i princip vem som helst som är ansluten till nätverket ladda 

upp information till ‘molnet’ (Ibid, s.6). Som en konsekvens av detta har konnektiviteten mellan  

publik och musikföretags nätverk ökat, vilket har resulterat i att musikföretagen har förlorat 

förmågan att kontrollera informationsflödet. Den nya musikindustrin karaktäriserar alltså av 

hög konnektivitet och lite kontroll (Ibid).  
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3.2.2 Service vs. produkt  

Innehållet (musiken) och mediet (cd-skivan) var oskiljaktiga i den gamla musikekonomin och 

musikindustrin bestod av fysiska varor (Wikström 2013, s.6). I den nya musikekonomin, som 

karaktäriseras av hög konnektivitet och lite kontroll, blir det allt svårare att ta betalt för diskreta 

bitar av information. När information av något slag har laddats upp på molnet så är det 

universellt tillgängligt för alla som är anslutna till molnet. I ett sådant friktionsfritt nätverk blir 

det ekonomiska värdet av att förse access till ett individuellt musikspår nära noll. Däremot finns 

det andra saker som fortsatt är debiteringsbara. I en värld där det finns information i överflöd 

är personer troligen inte villiga att betala en premie för åtkomst till informationen, men de är 

högst troligen villiga att betala för tjänster som hjälper dem att navigera genom den stora 

mängden av information. Om musik anses vara en tjänst så är det möjligt att uppfylla 

konsumentförslag som både är värdefulla för publiken och visar respekt gentemot de kreativa 

artisternas arbete (Ibid).  

3.2.3 Amatör vs. professionell  

Den kreativa artistens roll är den mest respekterade och beundrade inom musikindustrins 

ekosystem. I den nya musikekonomin har dock relationen mellan artisterna som varumärken, 

deras konst och publiken förändrats (Wikström 2013, s.7). Den ökade konnektiviteten hos 

publiknätverket i kombination med olika typer av musikproduktionsverktyg gör det möjligt för 

‘amatörer’ att skapa, remixa och publicera innehåll på nätet. Detta innebär inte att varje 

musiklyssnare även är en amatörmusiker i den nya musikekonomin, men en betydande del av 

publiken skapar och delar musik i molnet. Till exempel så visar forskning inom världen av ‘fan-

fiction’ att ungefär fem procent av en användargrupp skapar och laddar upp innehåll, 12 procent 

kommenterar det innehållet och 24 procent läser innehållet och kommentarerna aktivt (Ibid, 

s.7). Det är inte helt orealistiskt att anta att de fans som skapar, remixar och delar innehåll är de 

mest dedikerade och lojala. Det är även högst troligt att det är dem som spenderar mest på 

konserter, merch etc. Utifrån dessa antaganden ligger det i musikföretagens intressen att säkra 

ett gott förhållande till denna del av publiken och uppmuntra deras kreativitet (Ibid).  

 

Den nya dynamiken inom musikindustrin är alltså karaktäriserad av hög konnektivitet och lite 

kontroll; att musik tillhandahålls som en tjänst; och ökad amatörkreativitet. Den drivande 

faktorn i alla dessa förändringar är primärt utvecklingen av digital information och 

kommunikationsteknologier (Wikström 2013, s.8).  
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3.2.4 En upphovsrättsindustri  

Patrik Wikström (2013) menar att den samtida musikindustrin förklaras bäst som en 

’upphovsrättsindustri’ istället för en kulturell eller kreativ industri som tidigare varit en vanlig 

benämning av musikindustrin. Upphovsrättslagar är vad som gör det möjligt att  göra musiken 

till en handlingsvara och det viktigaste i musikindustrin handlar om att utveckla musikinnehåll 

och personligheter, och för att kunna licensiera användningen av det innehållet, så måste det 

skyddas av upphovsrättslagar (ibid, s.19).  

 

Upphovsrättsindustrier karaktäriseras av en mängd olika saker, däribland att varorna inom 

industrin ofta kategoriseras som information då de är icke materiella och kan digitaliseras. Det 

är även viktigt att notera vad de faktiska handlingsvarorna är inom upphovsrättsmarknader, när 

folk köper en CD har de inte köpt upphovsrätten till den inspelade musiken, utan endast rätten 

att lyssna på musiken med vissa noga definierade restriktioner (Ibid). Det finns även en stor 

nivå av osäkerhet och instabilitet inom upphovsrättsindustrier då det är mycket svårt att förutse 

en upphovsrättsprodukts framgång, alltså måste beslutsfattare inom dessa industrier basera sina 

val angående hur de ska spendera sina pengar på intuition och magkänsla (Ibid, s.23).  

3.2.5 Organisationsmiljön hos upphovsrättsföretag 

Wikström presenterar en klassisk modell av Michael Porter (1981) för att analysera hur den 

industriella miljön påverkar ett företags förmåga att växa och överleva. Baserat på en förståelse 

för miljön där företaget verkar kan chefer göra strategiska val angående hur de ska manövrera 

organisationen för att skapa ett konkurrensövertag (Ibid, s.31). 

 

Det finns olika faktorer som bestämmer och påverkar om nya aktörer kommer att komma in på 

marknaden och därmed skapa ett hot för organisationen. Det handlar dels om kapitaltillgång, 

alltså om finanserna finns för att etablera verksamheter och betala de förluster som tillkommer 

när nya företag startas. En annan faktor är produktdifferentiering, om existerande företag har 

unika produkter och en stor kundlojalitet kan det vara svårt för nya aktörer att få en fot in på 

marknaden. En tredje faktor är kostnaden för en konsument om den behöver byta teknologi för 

att få tag på den nya leverantörens innehåll. Statliga regleringar kan även skapa svårigheter för 

nya spelare att komma in på marknaden (Ibid, 32).  
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Inom upphovsrättsindustrin är produkter oftast relativt differentierade och nivån av utbytbarhet 

och konkurrens mellan dem är begränsad. Detta gäller till hög grad inom musikindustrin då 

kunderna utgörs av hängivna fans som inte troligt byter ut sina favoritartister och band. Trots 

att utbytbarheten på innehållet är låg, så kan utbytbarheten och konkurrensen mellan olika 

distributörer vara stor. Wikström utgår ifrån att det är avgörande för ett företag hur väl det är 

kapabelt att ständigt omarbeta och utveckla sina resurser och förmågor för att kunna anpassa 

sig till en flyktig och osäker miljö (Ibid, s.40).  

 

Patrik Wikström och Peter Tschmucks teorier kommer att användas genomgående i hela 

arbetet. Wikströms tre dimensioner som är de grundläggande funktionerna i den ekonomiska 

förändringen av musikindustrin används i analysprocessen av det insamlade materialet. Den 

forskning som Wikström presenterat angående hur musikindustrin har påverkats av 

digitaliseringen kommer användas som utgångspunkt i arbetet  men även för att jämföras med 

det insamlade materialet och vilka skillnader samt likheter som återfinns i hur representanter 

från svenska skivbolag ser på digitaliseringen av musikindustrin och vad som presenterats i 

tidigare forskning. Avsnitt 3.2.1-3.2.3 kommer att användas genomgående i analysen av det 

insamlade materialet medan avsnitt 3.2.4-3.2.5 presenteras för att ge läsaren en ökad förståelse 

för faktorer inom industrins uppbyggnad som kommit att påverka hur skivbolagen hanterat 

digitaliseringen. Peter Tschmucks verksamhetsprocesser, som visar hur skivbolagen traditionell 

sätt styrts och fungerat kommer även dessa användas och vara i fokus då vi samlar in vårt 

material och sedan analyserar det. Detta för att enkelt kunna göra en jämförande analys hur 

dessa verksamhetsprocesser har förändrats i och med digitaliseringen och om några nya 

verksamhetsprocesser tillkommit eller om några bortfallit.  
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4. Metod och material  

Nedan presenteras de metoder för urval och insamling av data som använts i genomförandet 

av studien. Avsnittet beskriver både insamlingsmetod samt analysmetod som använts i 

undersökningen samt relevant etiska överväganden som gjorts. 

4.1 Metodval 

I val av studie har vi genomfört en flerfallsstudie av kvalitativt slag, vilket innebär ett kvalitativt 

sökande efter skillnader och likheter mellan olika utvalda fall. I studien utgör de utvalda svenska 

skivbolagen de fall som undersöktes och jämförelsen som gjorts baseras på skivbolagens 

representanters erfarenheter av digitaliseringen samt hur digitaliseringen har påverkat dessa 

skivbolags kärnverksamhet.  

 

Valet av denna typ av studie grundade sig i syftet som vi anser lämpar sig för en flerfallsstudie 

eftersom denna metod anses vara lämplig för att tolka samt beskriva olika utvalda fall med mål 

att skapa en tydligare bild av de skillnader och likheter som återfinns. En kvalitativ studie skapar 

möjlighet att ställa djupgående frågor som sedan analyseras utifrån de valda teorier som arbetet 

grundar sig i. Detta förenklade processen med att undersöka respondenternas svar samt 

jämförelsen mellan de olika respondenternas synvinklar (Lindstedt 2017, s.93). Denna process 

är nödvändig eftersom det endast finns en begränsad mängd tidigare forskning kring ämnet om 

hur svenska skivbolag har påverkats av digitaliseringen av musikbranschen. Detta gjorde att vi 

blev extra noggranna med att få ta del av de olika skivbolagens subjektiva uppfattningar och 

erfarenheter för att ha möjlighet att genomföra en bra analys i studien (Esaiasson 2017 s.108-

109).  

4.1.1 Insamlingsmetod 

Vidare valdes ett tillvägagångssätt som baseras på semistrukturerade intervjuer. Detta för att 

samla en mångsidig bild av digitaliseringens påverkan på svenska skivbolag. 

Tillvägagångssättet med de semistrukturerade intervjuerna betyder att vi kunde utgå från ett 

antal öppna frågor/ teman som användes, samtidigt som vi kunde vara flexibla i intervjurollen 

och anpassa oss efter situationen som uppstod under själva intervjutillfället och utifrån vad 

respondenterna svarade. Respondenten hade möjlighet att ta upp sådant som en anser var av 

vikt som vi inte tidigare tänkt på, vilket skapade en möjlighet till ökad kunskap om ämnet för 

studien. De semistrukturerade intervjufrågor som valdes bestod av ett antal frågor som 



 

 

Elsa Bynke & Tyra Ahlerup 

Uppsala universitet HT 18 

Institutionen för informatik och media 

Medie- och kommunikationsvetenskap C: Uppsats, 15.0hp 

29 

användes som ram/mall vid samtliga intervjuer. Intervjufrågorna formulerades utifrån de teorier 

som valts och som även används i den efterföljande innehållsanalys av det insamlade 

intervjumaterialet (Lindstedt 2017, s.209-210).  

 

Intervjuerna som genomförts har varit respondentundersökning, vilket innebär att det är 

respondenternas erfarenheter och tankar om ämnet som undersökts. I denna uppsats är detta 

skivbolagen, men då det är omöjligt att intervjua hela skivbolag har respondenter med stor 

kunskap inom ämnet valts ut för att representera hela företaget. Respondentundersökning 

innebär att man ställer samma frågor till samtliga intervjuobjekt för att sedan se mönster och 

skillnader i svaren (Esaiasson 2017, s.239). Inom denna typ av intervjumetod går det att efteråt 

se mönster eller skillnader mellan de olika respondenternas upplevelser och uppfattningar 

(Esaiasson 2017, s.235-236).  

4.1.2 Analysmetod 

Det insamlade materialet har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt 

i tidigare forskning och teori. Teorierna som valts utgör både grunden för hur intervjuguiden är 

upplagd, samt som utgångspunkt i analysprocessen. Den kvalitativa textanalysen karaktäriseras 

av att systematiskt läsa, analysera och ta ut det mest väsentliga i en text. Detta görs genom 

noggrann granskning av textens helhet i relation till dess olika delar i relation till kontexten 

(Esaiasson 2017, s.211). Denna metod är användbar som analysverktyg då man vill undersöka 

underliggande meningsskapande processer i texten eller en viss kontext och tolka hur 

människor ser på verkligheten. Här undersöker man snarare vad, hur och vilka idéer som är 

intressanta än varför, vilket är syftet med studien (Esaiasson 2017, s.212). Vidare genomfördes 

en systematiserande innehållsanalys, vilket betyder att systematiskt och tematiskt lyfta fram 

mening i materialet (Ibid) . 

4.2 Urval  

Vi valde att direkt vända oss till skivbolagen då detta ansågs utgöra det mest effektiva 

tillvägagångssättet. Vi höll det inledningsvis relativt öppet för vilket antal intervjuer som skulle 

genomföras och hörde till en början av oss till så många skivbolag vi kunde för att undersöka 

vilket intresse som fanns för deltagande i undersökningen. I och med studiens begränsade 

omfång samt tillgänglighet av skivbolag som ville ställa upp i studien blev vi tvungna att 

avgränsa oss.  
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Urvalet baserades därför delvis på tillgängligheten och delvis på ett så kallat kvoturval, vilket 

innebar att vi utgick från ett antal kriterier som ansågs ha stor betydelse för undersökningen 

(Esaiasson 2017, s.191). Därför genomfördes sex semistrukturerade respondentintervjuer, 

varav fyra av dessa utgjordes av företrädare för skivbolag som besitter kunskap om ämnet och 

därför fick föra organisationens talan i detta fall. På Universal Music intervjuades Samuel 

Arvidsson som är Commercial Director, på Warner Music intervjuades David Hellberg, Head 

of media and insights. På Snafu Records intervjuades VDn Ankit Desai och på Mr Radar 

intervjuades Torbjörn Sten, en av grundarna av företaget samt Siri Westerberg som arbetar med 

management.  

 

Fortsättningsvis utgjorde resterande två intervjuer av företrädare från två olika 

intresseorganisationer. Företrädaren vi genomförde intervjun med på SOM var Mats 

Hammerman, en av två medarbetare på organisationen. Sedan intervjuades även Magnus 

Mårtensson som är jurist på IFPI, som arbetar med att representera musikbolag och vars 

huvuduppgifter är att upprätta licenser med musikanvändare som exempelvis radio- eller tv-

stationer. Genom att komplettera med dessa intervjuer med ämneskunniga fick vi en bredare 

och mer oberoende bild av hur industrin påverkas av digitaliseringen. Vi ville skapa en 

nyanserad bild av industrin och se fler olika aktörers perspektiv på branschen.  

 

När vi undersökte potentiella intervjuobjekt utgick vi främst från tre kriterier. Det första kriteriet 

var tillgänglighet, det andra kriteriet var att skivbolaget ska ha kontor i Stockholmsområdet då 

det blev lättare att intervjua objekten alternativt ha möjlighet för telefonintervju. Det sista 

kriteriet var att vi ämnade att genomföra lika många intervjuer med indiebolag som med 

majorbolag. Anledningen var främst då majorbolagen kan tillföra ett mer internationellt 

perspektiv på branschen i och med internationella mål samt deras maktposition. Indie-bolagen 

har en lägre maktposition samt andra strategier och mål för deras verksamhet och kunde därför 

tillföra ett annat perspektiv på industrin. 

4.3 Genomförande 

Efter noggrann undersökning av skivbolagen inom branschen valdes att kontakta de skivbolag 

vi ansåg mest intressanta för studien via mail samt telefon. Personerna som kontaktades var de 

med hög position inom bolaget och med många års erfarenhet i branschen. Efter en kort 
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beskrivning av syfte samt mål med studien, hänvisades vi till rätt person för uppgiften om 

bolagen ansåg att vi kontaktat fel person initialt för ämnet. Valet av respondent blev därför ett 

samspel mellan egna önskningar samt bolagens egna beslut.  

 

Det var relativt svårt att få kontakt med skivbolagen och vi fick ligga på för att få svar. Några 

av företagen svarade direkt och efter att vi förklarat syfte var i princip samtliga intresserade av 

att medverka. Några sa dock nej till att medverka på grund av tidsbrist. Intervjutillfällena 

bokades in utefter vad som passade båda parter och samtidigt arbetades intervjuguiden fram 

som skulle användas under intervjutillfällena.  

 

Samtliga intervjuer tog mellan 45 minuter till en timme och baserades på samma intervjuguide 

med semistrukturerade frågor. Vissa frågor behövde anpassas beroende på om det var ett 

skivbolag som intervjuades eller en av de två intresseorganisationerna, eftersom deras 

verksamhet skiljer sig åt. Samtliga intervjuer utgick dock från samma frågor för att kunna 

genomföra analysen och jämföra dem emellan. Intervjufrågorna var öppna och bestod 

inledningsvis av mer generella frågor för att sedan gå djupare och mer specifikt på ämnet.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes på svenska, med undantag från en som hölls på engelska men 

därmed även transkriberades på engelska. Hälften av intervjuerna hölls genom fysiskt möte 

samt hälften hölls över telefon med respondenterna, detta på grund av att respondenterna inte 

hade möjlighet att träffas fysiskt. Samtliga intervjuer spelades in för att materialet efter 

intervjuerna skulle kunna transkriberas, dvs överföra tal till skrift. Detta skedde på likadant sätt 

för samtliga intervjuer och var sanningsenligt utifrån de respondenterna sagt. 

 

Analysprocessen gjordes till stor del i samma process som Hjerm (2014) beskriver som den 

kvalitativa analysprocessen i tre steg. Första steget, kodning, innebär reduktion av data. Detta 

steg i processen innebär att ordna det insamlade materialet grovt, i detta fall består detta av det 

transkriberade intervjumaterialet. Det andra steget, tematisering, innebär enligt Hjerm (2014) 

att man med utgångspunkt i den uppsättning koder man fann i materialet finner teman eller 

kategorier bland koderna. Detta innebär en avgörande del av analysarbetet eftersom man letar 

efter kopplingar och mönster i materialet. Det sista steget är summering, vilket påbörjas när 

processerna av kodning samt tematisering uppnått mättnad, innebär att slutsatser kan dras 

(Hjerm 2014, s.32-43). Eftersom vi utgått från valda teorier att analysera materialet utifrån har 

denna process skiljt sig en aning från Hjerms (2014) beskrivna process. Eftersom frågorna redan 
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var uppdelade utifrån olika teman grundat i Tschmucks teori kunde vi därmed inom varje tema 

direkt tolka, tematisera och summera. Dessa teman var alltså; sökande efter talang, inspelning 

och produktion, marknadsföring och distribution. utifrån dessa teman fick kunde vi vidare 

analysera hur skivbolagens verksamhetsprocesser förändrats inom respektive process. Vidare 

genomfördes en iterativ analys, vilket innebär en spiralformad analysprocess där vi växlade 

mellan analys och bearbetning av insamlade materialet. 

 

Koderna som användes var baserad på Tschmucks teori, koder som återfunnits i tidigare 

litteraturöversikt, förvånande åsikter eller begrepp samt koder som var ovanliga och av 

konceptuellt intresse. Samtliga intervjuer transkriberades, kodades och analyserades var och en 

för sig för att sedan göra en gemensam analys och därefter se resultaten som framkom. 

 

Under processens gång växlade vi mellan att ställa frågor samtidigt som den andre antecknade, 

för att på så sätt inte missa viktiga nyanser. På samma sätt transkriberade vi tre intervjuer 

vardera men genomförde analysen tillsammans. Analysen genomfördes med de valda teorierna 

som utgångspunkt samt med intervjumaterialet som grund. Utifrån analysen drogs sedan 

slutsatser och tillsammans fördes en avslutande diskussion. 

4.4 Etiska överväganden och metodologiska reflektioner  

När det kommer till validitet, ser vi att studien är giltig eftersom vi besvarar satta 

frågeställningar och därmed uppfyller studiens syfte. Studien kommer endast vara giltig för de 

valda aktörerna och beskriva deras erfarenheter, därav blir studien inte generaliserbar för alla 

svenska skivbolag. Fortsättningsvis gällande reliabilitet kan vår intervjuteknik samt forskarroll 

vägas in. Här blir det viktigt att inte påverka respondenterna och därför blir det viktigt att ställa 

öppna frågor samt lyssna på vad varje intervjuperson har för åsikter och perspektiv, samt att vår 

egna analys inte färgas för mycket av tidigare forskning eller teorier (Esaiasson 2017, s.239). 

Detta anser vi ha uppfyllt. 

 

Vidare metodologiska överväganden som gjorts är urvalet i sig, samt att valet av kriterier att 

begränsa urvalet på, medför olika problem som inte bör förbises. Dels eftersom den geografiska 

begränsningen kan påverka hur representativt resultatet blir. Skivbolagen som valdes i 

Stockholm har med stor sannolikhet andra förutsättningar än skivbolag i andra delar av landet 

och dessa kan därmed bidra med en världsbild och social verklighet som skiljer sig från 
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skivbolag på andra geografiska platser i landet eller världen.  Därför hade vi de olika skivbolags 

storlek och medföljande förutsättningar i åtanke.  

 

En fortsatt metodologisk reflektion som gjorts är kring de faktum att studien undersöker hela 

skivbolagens erfarenheter, men endast intervjuar representanter. Detta gör att man kan fråga sig 

hur representativt resultaten blir eftersom det endast är dessa personer som intervjuas och 

besvarar satta frågor. Problematiken blir då att dessa personer kanske inte ger svar som stämmer 

för organisationen i stort. Därför fördes en diskussion kring detta innan intervjutillfällena med 

samtliga respondenter gällande att dessa var utvalda att tala för hela företaget samt att målet var 

att undersöka de delade meningarna inom organisationen samt hur de kommunicerar kring 

utvecklingen. På så vis gjordes det som var möjligt för att säkerställa att respondenten inte 

missförstod detta. Samtidigt var vi uppmärksamma på om respondenten flyter in för mycket på 

personliga reflektioner. Företrädarens egna reflektionerna kan således tillföra kunskap om 

industrin, men inte används i slutsatsen.   

 

Vidare anser vi ha uppfyllt de åtta vetenskapliga kriterierna vid kvalitativ analys och tolkning. 

Dessa är systematik, dvs att vi haft ett systematiskt tillvägagångssätt, transparens och koherens, 

dvs att ett öppet tillvägagångssätt har valts och att det finns samstämmighet i de olika delarna 

av tolkning och analys - exempelvis mellan de olika skivbolagen. Fortsättningsvis gällande 

omfattning och öppenhet, alltså att vi sett flera alternativa tolkningar och inte har en förutfattad 

tolkning samt att vi sett till helheten och inte bara ett begränsat urval. Inter-subjektivitet /inter-

reliabilitet innebär att flera oberoende forskare bör kunna göra samma analys som vi kommer 

presentera vilket också stämmer in med ett krav på att tala sanning och inte förvränga 

informantens åsikter. Slutligen har även hänsyn tagits till djup samt kontextualitet vilket innebär 

att i analysprocessen trängt bakom det ytliga/självklara och funnit djupare analys samt tagit 

hänsyn till sammanhanget.  

 

Inom all forskning måste man vidare tänka på forskningsetiska överväganden vilket innebär 

överväganden man gör i relation till personerna som ingår i forskningen, exempelvis hur 

försökspersoner eller intervjuobjekt bör behandlas (Lindstedt 2017, s.49). Eftersom denna 

studie baseras på  personliga respondentintervjuer har hänsyn tagits till dessa överväganden. 

Detta eftersom personliga åsikter samt vissa affärsstrategier presenterats av skivbolagens 

representanter. Stor vikt lades därför på att skapa klarhet samt förmedla tydlig enkel information 

till informanten för att undvika missförstånd.  
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Vetenskapsrådets (2017) God forskningssed är en kodex, en samling etiska regler, som 

beskriver regler man bör samt måste följa beroende på vilket forskningsområdet är. Eftersom 

vi eftersträvar hög vetenskaplig kvalité i undersökningen har därför Vetenskapsrådets kodex 

använts som utgångspunkt i arbetet. Det finns fyra huvudsakliga krav att följa inom forskning 

som rör människor vilka vi tagit hänsyn till i studien. Dessa är samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Lindstedt 2017, s.50-56). 

 

Vetenskapsrådet (2017) menar att individskyddskravet innebär att individer som är med i 

forskning ska skyddas från skada och kränkning, psykiskt och fysiskt. Detta har undvikits 

genom att hänsyn tagits till publicering samt att inte missbruka respondenternas svar de givit. 

Dessutom har alla citat godkänts av respondenterna samt att studien är sanningsenlig. 

Samtyckeskravet betyder att man måste ha samtliga individer som deltar i forskningens 

samtycke för att genomföra studien. Speciellt de som deltar aktivt i forskningen, vilket denna 

studies respondenter i synnerlighet gjort. Vidare innebär konfidentialitetskravet att man bör 

hantera allt material med största möjliga konfidentialitet samt att inte missbruka det förtroende 

respondenten givit. Slutligen innebär nyttjandekravet att de insamlade materialet endast får 

användas i forskningens ändamål, vilket det endast gjort i denna undersökning. Det har 

informerats tydligt till samtliga respondenter (Lindstedt 2017, s.50-56). 

 

Slutligen krävs också hänsyn till forskaretik, vilket jämfört med forskningsetik innebär etiska 

frågor som rör själva arbetet, exempelvis ansvar i samband med vetenskaplig redlighet samt 

publicering  vilket även detta har uppfyllts (Lindstedt 2017, s.49).  
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5. Analys  

Nedanstående avsnitt presenterar en analys av insamlad data utifrån den teoretiska 

referensram som presenterats.  

5.1 På vilket sätt uppfattar företrädare för skivbolag och dess 

intresseorganisationer att villkoren för skivbolagen förändrats i och med 

digitaliseringen?  

5.1.1 Sökandet efter talang  

Det råder delade meningar kring vilket sätt sökandet efter talang har förändrats i och med 

digitaliseringen. Identifieringen av talang, beskrivs ändå av majoriteten av respondenterna som 

betydligt lättare i och med  den digitala utvecklingen. Detta eftersom att artister nu kan lägga 

upp och skicka digitala musikfiler till A&R representanterna på respektive skivbolagen, som 

därmed blivit mindre beroende av att besöka barer och krogar för att finna nästa stora artist eller 

talang.  

 

Snafu menar att framtidens sökande efter talang inte kommer präglas av A&R scouter som har 

en känsla för vad som kommer slå igenom utan av ny digital teknik som med hjälp av algoritmer 

kommer kunna räkna ut genom antal streams vem som är värd att satsa på. Snafu resonerade på 

så vis att eftersom bruset idag är så pass stort krävs mer än en magkänsla för vad som kommer 

fungera, det krävs någon typ av data eller statistik för att backa beslut. På grund av denna 

affärsmodell kan Snafu trots sin lilla storlek ändå investera större. Snafu skiljde sig från 

resterande intervjuer med deras fokus på algoritmerna som lösning.  

 

Några respondenter kunde även se att möjligheten för artister att marknadsföra sig själva genom 

sociala kanaler har ändrat vilken typ av artister man söker. Skivbolagen, som hela tiden jobbar 

med att ta betalt för skillnaden som de kan göra för artisten kan i och med möjligheten för 

artister att marknadsföra sig själva bli tvungna att upptäcka artister tidigare i deras karriär än 

förr. Detta för att göra ett samarbete värt för båda parterna, vilket leder till att skivbolag blir 

tvungna att ta större risker när det kommer till artister. 

 

“Eftersom skivbolagen hela tiden jobbar med att ta betalt för skillnaden man kan göra. 

Prislappen för artisterna som kommit så här högt upp gör att det inte blir värt att plocka dom, 
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vilket gör att du måste gå längre ned och plocka dom tidigare och därmed ta högre risker för 

att kunna få de riktigt stora artisterna” (Universal)  

 

Universal såg dock att denna trend främst gällde för större marknader än Sverige, men samtliga 

respondenter anser att landsgränserna mer eller mindre börjar suddas ut inom industrin till följd 

av det stora flödet information som är tillgängligt överallt hela tiden.  

 

“Eftersom det idag inte finns några gränser. Största låten förra året var “Despacito” från 

Latinamerika. Nästa hit kommer säkert vara från filippinerna eller indonesien, och den efter 

det från bollywood. Du kan därför inte begränsas av landsgränser längre” (Snafu) 

 

Digitaliseringen har alltså förenklat skivbolagens sökande efter artister på så vis att A&R 

representanter är geografiskt oberoende i sitt sökande samtidigt som det finns en enorm mängd 

musik att tillgå vilket respondenterna är eniga om har försvårat urvalsprocessen till viss del. 

Detta fenomen har resulterat i att skivbolag signar  fler artister för att prova vad som funkar och 

blir stort istället för att endast leta och bygga den typ av superstjärna som Tschmuck (2007) 

menar att skivbolagen gjorde förr. Trots detta beskrivs processen av majoriteten av 

respondenterna som att den i stort ser likadan ut som den gjorde innan digitaliseringen. En A&R 

har i stort sett samma uppgift som tidigare och relationen mellan A&R och artist har inte 

förändrats speciellt mycket enligt respondenterna.  

 

Beskrivningarna av rollen som gavs är nästintill identiska med Tschmuck (2007) historiska 

beskrivning, alltså att kärnan i processen fortfarande är densamma, att identifiera nya potentiella 

artister och talang i syfte att skapa musik. Alltså kan man säga att majoriteten av respondenterna 

anser att sökandet efter talang till viss del förändrats, men det är snarare tillvägagångssättet som 

förändrats än själva processen i sig. Dock tycks en förändring vara mängden artister som de 

större skivbolagen signar idag då det ständiga flödet av musik gjort det svårare att nå ut vilket 

resulterat i att skivbolagen måste ta fler chansningar när de söker och signar artister, denna 

utveckling går hand i hand med Patrik Wikströms (2009) förklaring av framgång inom 

upphovsrättsindustrier, att mycket handlar om intuition och magkänsla. Skivbolagen är alltså 

inte längre platsbundna i sitt sökande och  den förr riskaversiva strategin, att endast signa det 

som man vet går hem hos konsumenterna, tycks ha bytts ut mot ett större risktagande och fler 

chansningar med artister då den nya tekniken tillåter detta på ett ekonomiskt plan.  
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“Idag arbetar de större företagen med att de tar fler chansningar, ist för tio signas 100 per år 

för ett lägre pris, och sen hoppas det att två eller tre av dessa ska funka. Så det blir lika stor 

vinst men det krävs mer chansningar för att få dessa träffar. Idag är det alltså mer “throw 

everything you can against the wall and seeing what sticks basicly opposed to i believe in this, 

i´m going to spend a lot of money to make sure it will be played on the radio 5 times a day 

and get stuck on peoples heads and it's going to become a big thing” (Snafu) 

5.1.2 Inspelning och produktion 

Digitaliseringen har förändrat både hur musik spelas in och produceras. Skivbolagen som 

tidigare i stor utsträckning ansågs vara “gatekeepers” inom industrin och ofta ansvarade för 

både inspelning och produktion tillhandahåller idag mer sällan dessa tjänster. Detta i samband 

med att skapandet av musik har underlättats och ny teknik gjort det möjligt att enkelt och billigt 

skapa musik vilket öppnat upp för ett amatörskapande som inte tidigare var möjligt. 

Skivbolagen ser på denna utvecklingen som något positivt eftersom detta bidrar till att 

skivbolagen kan hitta fler artister enklare och billigare. Enligt Wikström (2013) ligger det även 

i skivbolagens intresse att upprätthålla ett gott förhållande och uppmuntra amatörskapande då 

de fans som skapar själva oftast är de mest lojala.  

 

“Vi har inte den kontrollen att vi kan hindra någon att släppa den musik en vill till gemene 

man. Så var det förut. Vi var de enda som hade studios och kunde ge folk chans att spela in. 

Sen var vi de enda som hade produktionsförmågan, det fanns ett antal murar att ta sig igenom 

för att nå ut till sin publik. Men idag är det liksom sjunga lägga upp - ingen barriär. Vilket är 

oerhört positivt. Ingen vill gå tillbaka till den gamla tiden” (Universal) 

 

Enligt respondenterna finns det idag väldigt många olika typer av skivkontrakt där artisterna 

själva väljer vilken hjälp som de behöver från skivbolaget och utifrån detta skräddarsys 

kontraktet. Enligt respondenterna vill skivbolagen oftast bygga långsiktiga karriärer och 

kataloger som genererar intäkter över en längre tid men förhållandet mellan skivbolag och 

artist tycks ha förändrats till följd av digitaliseringen.  

 

“Det jag kan se är att det blir någon slags symbiosförhållande mellan artisterna och 

skivbolagen. Eftersom artisterna ofta gör inspelningen helt själva så äger sällan skivbolagen 

hela inspelningen. Det är en mer jämlik spelplan så att artisten och skivbolaget blir mer 

affärspartner i ett gemensamt projekt” (SOM) 
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Digitaliseringen har alltså gjort det möjligt för artister att själva producera musik, vilket förr 

var en ekonomisk omöjlighet. Den kontroll som främst majorbolagen tidigare hade över den 

kreativa processen, och således över i princip all licensierad musik har på så vis avtagit. Detta 

har enligt SOM och IFPI skapat en mer jämlik relation mellan de båda aktörerna där man idag 

är mer gemensamt beroende av varandra än förr. Skivbolagen har till följd av detta tvingats 

skifta fokus från att ha övergripande kontroll över hela branschen till att specialisera  sig på de 

områden där de kan erbjuda en spetskompetens som många artister behöver för att lyckas bryta 

igenom i dagens digitala informationssamhälle. Detta kan skivbolagen åstadkomma med hjälp 

av deras ekonomiska muskler samt den kompetens de besitter när det kommer till 

musikindustrin i stort och marknadsföring av artister.  

 

“Skivbolagen har fortfarande en viktig funktion men det är intressant att se att skivbolagen 

tidigare hade egna studios man ägde egna master inspelningar och idag är det inte alls samma 

fokus idag kan det va så att är det någon intressant artist som kanske redan har gjort en 

inspelning så kommer man till skivbolagen så gör man ett treårsavtal där skivbolagen tar 

ansvar för karriären och att den ska marknadsföras på bästa sätt” (Ifpi) 

5.1.3 Marknadsföring  

En aspekt som samtliga företrädare för skivbolagen samt intresseorganisationen, oavsett 

storlek, kan skriva under på är den enorma förändringen som skett inom marknadsföringen. 

Digitaliseringen av musikindustrin har fått skivbolag att ifrågasätta sina tidigare 

marknadsföringsstrategier och tillvägagångssätt eftersom den traditionella marknadsföringen 

inte längre fungerar i denna snabbt föränderliga och oförutsägbara industrin. Samtliga 

respondenter menar att utvecklingen gjort det lättare att producera och publicera musik vilket 

har skapat ett överväldigande stort utbud av tillgänglig musik och därmed ett enormt stort brus. 

Denna aspekt gällande det enorma bruset som man hela tiden försöker slå sig igenom var något 

som samtliga respondenter återkommande tog upp som en utmaning ur ett 

marknadsföringsperspektiv och som de alla menar är en av de största förändringarna med 

industrin. 

 

“Ungefär 4-5 miljoner låtar per år publiceras på Spotify, alltså 25000-30000 låtar per dag - det 

finns alltså så mycket brus, så problemet blir då, hur ska du lyckas stå ut och bryta igenom allt 

brus som artist?” (Snafu) 
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Samtliga respondenter förklarar utvecklingen som att fokus inom marknadsföringen av artister 

har flyttats från tryckt media i form recensioner till digitala medier samt digitala kampanjer på 

sociala medieplattformar. Främst Facebook, Twitter och Instagram samt kampanjer på Spotify 

och iTunes. Gällande vilka plattformar som är mest framstående och effektiva för 

marknadsföring menar samtliga respondenter varierar beroende på vilket budskap man vill 

sprida, vilken målgrupp man riktar sig till eller vilken applikation som för stunden är mest 

populär, och därmed flest konsumenter rör sig på. Facebook har blivit en viktig 

marknadsföringskanal som möjliggör att rikta in sig på specifika målgrupper, och som kan 

tillhandahålla viktig data och information gällande vem som är intresserad av det budskap man 

marknadsför.  

 

“I grund och botten har det gått från att för ett par år sedan göra en enkel Facebookannons för 

att generera relativt bra trafik direkt in i Spotifyklienten. men nu har det gått mot att vi 

behöver äga direktkommunikationen med våra konsumenter för att kunna vara så relevanta 

som möjligt för så många människor som möjligt.” (Warner) 

 

Det blev tydligt under intervjutillfällena att olika respondenter beskrev förändringen i 

marknadsföringsstrategierna dels olika ingående, men även på olika sätt. Hälften av 

respondenter beskrev tydligt hur skivbolag ända fram till för fyra-fem år sedan fortfarande 

marknadsför sina artister och musiken genom att tänka traditionellt, exempelvis genom reklam 

på tv. I och med digitaliseringens stora genomslag har skivbolagen varit tvungna att anpassa sig 

vilket har resulterat i snabbare och mer effektiva strategier. När tv-reklam fortfarande var en 

aktuell marknadsföringsstrategi var det i princip omöjligt för skivbolagen att analysera hur 

lyckad en reklam varit. Rapporter om tittarsiffror kom månadsvis och man  kunde inte vara 

säker på om ökad skivförsäljning berodde på reklamen eller något annat. Idag, när man 

använder marknadsföringsstrategier via sociala medier tillhandahålls man med feedback direkt 

för hur det går, hur många som ser, klickar och engagerar sig, vilken åldersgrupp som dominerar 

och vilken man bör lägga extra insatser på att nå, var de befinner sig och vilka budskap som når 

fram etc. De som lär sig snabbast och testar fler saker blir helt enkelt de som lyckas bäst ur ett 

marknadsföringsperspektiv. De som arbetar med marknadsföring på skivbolagen måste således 

besitta en annan typ av spetskompetens än förr som innefattar kreativitet och analytiskt 

förmåga, då resultaten går att presentera på ett helt annat sätt än tidigare. Detta har i sin tur 

resulterat i ett skifte av vilka personer och vilka roller som finns på skivbolagen. 
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"Det är en stor skillnad på hur skivbolagen arbetar idag jämfört med förra bara 10-15 år sedan 

och den skillnaden avspeglar sig även på de som arbetar på skivbolagen. Förr var det 

vanligare att de som arbetade på skivbolagen i första hand hade ett stort musikintresse och 

klassisk musikbranchbakgrud jämfört med idag då det kanske är intresset för online, statistik 

osv som kommer i första hand. Idag är det vanligt att skivbolagen anställer personer som inte 

har en traditionell musikbranschbakgrund utan istället kommer från exempelvis online 

spelbranschen." (Ifpi) 

 

Marknadsföring har inte enbart förändrats på så vis att nya tillvägagångssätt, nya gatekeepers 

och nya medieplattformar uppstått, utan marknadsföringen har dessutom fått en ny relevans för 

skivbolagen enligt vad respondenterna hävdar. Respondenterna menar att marknadsföring är en 

av de främsta resurser de kan erbjuda artister idag, och just att skivbolagens expertis på ämnet 

samt att de kan tillhandahålla experter i ämnet är nödvändigt för artister i och med det stora 

flöde av musik som existerar idag. Trots att sociala medier och ny teknologi gör det betydligt 

enklare för artisterna att marknadsföra sig själva och spela in musik är fortfarande skivbolagens 

expertis på marknadsföring, kunskap om hur man ska bryta igenom bruset samt deras enorma 

nätverk något som de flesta artister, som vill bli en superstjärna, är beroende av. 

 

Respondenterna är dock rörande överens om att det är artistens behov och önskningar som styr 

vilken marknadsföringsinsats och vilket arbete som läggs in. Olika artister har olika attityder 

gällande marknadsföring, vissa har inte något större intresse alls och vissa är väldigt 

engagerade. Därför präglas arbetet av ett nära samarbete med artisterna och skivbolagen sätter 

alltid artisternas behov och önskningar i fokus.  

 

En aspekt som främst Universal och Warner poängterade var att det idag har blivit allt viktigare 

att utveckla och jobba med sina artisters varumärken snarare än sitt egna. Universal formulerade 

detta på så vis att befintliga artister och nya artister kan vilja bli signade med skivbolaget 

eftersom deras varumärke talar för sig, medan Warner uttryckte att varumärket Warner i sig 

inte talar för så mycket utan snarare på grund av den katalog de innehar, exempelvis att man 

vet att Håkan Hellström etc. är signade på Warner och därmed ger det pondus. En annan aspekt 

gällande arbetet kring att bygga artisternas varumärken som samtliga respondenterna är överens 

om är just att det är en förändring att man idag måste arbeta med en rad olika delar av 

varumärket, en hel palett. Idag måste både artistens fysiska image stämma överens med det som 
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kommuniceras genom samtliga av artistens sociala medieplattformar, tillsammans med hur 

artisten agerar live.   

 

En intressant aspekt gällande hur respondenterna talade kring olika marknadsföringsstrategier 

var att både Universal och Warner talade mycket mer ur ett perspektiv om vad som var mest 

lönsamt, vad som skulle generera pengar, medan resterande talade mer om just att marknadsföra 

konsten som musiken är. Detta kan dock präglas av respondenten, det betyder alltså inte att det 

automatiskt innebär att det är så. 

5.1.4 Distribution  

“Den första förändringen som skedde var att vi gick från en “download era to a streaming era” 

(Snafu) 

 

Samtliga respondenter är överens om att distribution av musik har blivit mycket enklare, 

billigare och mer effektivt i och med utvecklingen. Digitala filer kan idag laddas upp till 

streamingtjänsterna inom några sekunder, istället för att som tidigare behöva producera fysiska 

skivor och sälja i olika affärer. 

 

“När CD-skivan försvann försvann också nästan hela distributionskostnaden. Det kostar ju 

inte mycket att lägga upp en låt på Spotify. En privatperson kan betala 99kr för att ladda upp 

sina låtar via olika distributörer. Tidigare hade vi lager som skickade skivorna på någon truck 

och om inte de såldes skulle de tillbaks från butik till vårt lager för att krossas. Så 

förändringen har gjort att vi har fått bättre distributionsmarginal och den marginalen kan vi 

lägga på marknadsföring på våra artister eller förskott till våra artister så de kan sitta i studio 

och få tid till att spela in musik istället” (Warner) 

 

Respondenterna var överens om att CD-skivans roll minskar i betydelse och i princip försvunnit 

i försäljning. Det är dock intressant att inom vissa indie-genrer anses CD-skivan fortfarande ha 

ett samlingsvärde och därför kvarstår viss försäljning inom bland annat jazz och rock genren. 

Enligt SOM har indiebolagen haft det svårare att överleva då de smalare genrerna inte funnits 

på Spotify i lika stor utsträckning och utan de ekonomiska muskler som majorbolagen alltid 

haft bakom sig var det många stora svenska indiebolag som försvann runt 2008 när 

piratkopieringen var som störst. Idag ökar antalet indiebolag igen  men det är vanligare att 

arbeta på hobbynivå än heltid, det är dock viktigt att komma ihåg att medans CD-
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skivförsäljningen genererade pengar i ungefär tre månader efter ett släpp så kommer intäkter 

från de digitala distributörerna komma så länge personer lyssnar på musiken. Majoriteten av 

respondenterna menade att vinyl-försäljningen ökat igen de senaste åren samt några trodde att 

den kommer fortsätta öka i framtiden.  

 

En intressant aspekt som en respondent lyfte gällande distribution och den förändring som 

digitaliseringen medfört var: 

 

“Sen kanske vi som skivbolag även tidigare, även om man får ta det med en nypa salt, 

tillhandahöll en viss garanti på kvalité i det som släpptes. Nu släpps det tiotusentals låtar i 

veckan bara i sverige, vilket innebär att kvalitén varierar mycket, och det blir mer och mer 

musik för en konsument att potentiellt lyssna sig igenom. Ett för stort utbud är aldrig bra 

precis som ett för litet.” (Warner) 

 

Denna poäng var denna respondent ensam om även om majoriteten av respondenterna 

diskuterade de faktum, som tagits upp tidigare, att skivbolagen tidigare haft mer av en 

gatekeeper-roll. 

 

Gällande frågor kring vilka distributionskanaler respondenterna uppfattar som mest betydande 

idag, blev de övergripande svaren streamingtjänster, främst Spotify, iTunes 

och Apple Music. Något som majoriteten av respondenterna poängterade var att trots att många 

i Sverige anser och tror att Spotify är världsledande, är faktiskt itunes och framförallt Apple 

music före i vissa delar av världen, främst Storbritannien och USA. SoundCloud uppgavs också 

av många som en viktig kanal, men kanske främst för mindre artister eftersom plattformen 

möjliggör att vem som helst kan ladda upp musik där, medan uppladdning på Spotify i viss mån 

är begränsad.  

 

Digitaliseringen av musik distributionen har förändrat den värdeadderande kedjan inom 

musikindustrin. Precis som Wikström (2013) poängterar har detta resulterat i ett skifte från 

musik som den fysiska produkten, cd-skivan, till on-demand tjänster som en service som hjälper 

konsumenter att navigera genom oändliga mängder information. Detta har tagit distributionen 

från skivbolagen, vilket till en början under piratkopieringens tid såg ut som slutet för dem som 

aktör men idag istället verkar ha utmynnat i en positivt förändring och en mer demokratiserad 

musikindustri där kontroll ersatts av konnektivitet. Alla respondenter var dock överens om att 
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den svenska distributionsmarknaden skulle gynnas av konkurrens då Spotify idag är den ensamt 

största on-demand tjänsten. 

 

“Konkurrens är alltid något positivt, till exempel om det bara finns ett stort parti ett land 

brukar det aldrig bli bra. Om fler distributionstjänster lanseras i Sverige kan de pressa 

varandra så att kundens och artisternas bästa står i fokus vilket kommer att gynna hela 

branschen” (Mr radar) 

 

Relationen mellan Spotify och skivbolagen är enligt respondenterna i stort vänskaplig då man 

är beroende av varandra, enligt Wikström (2013) så är dock utbytbarheten hos 

distributionstjänster större än hos musiken. Skivbolagen har en kundlojalitet i och med att dess 

produkt, alltså artisternas musik, har en mycket låg utbytbarhet och begränsad konkurrens då 

hängivna fans troligen inte byter ut sina favoritartister och band, men antagligen byter 

distributionstjänst om dessa inte längre finns på Spotify. Detta talar för skivbolagens fortsatta 

relevans på marknaden trots den förlorade gatekeeperfunktionen. 

5.2 Vilka möjligheter/svårigheter uppfattar företrädare för skivbolagen och 

dess intresseorganisationer att digitaliseringen medfört för skivbolagen?  

5.2.1 Sökandet efter talang  

Enligt respondenterna har digitaliseringen både öppnat upp för möjligheter och svårigheter när 

det kommer till sökandet efter artister. Den ständiga tillgängligheten och mängden av musik 

har förenklat sökandet och gjort det mer bekvämt än tidigare, men också skapat ett enorm 

mycket större urval att söka bland.  

 

“Musiken är mer tillgänglig idag än förr men det finns också otroligt mycket mer musik, det 

kan därför vara svårare för artister att bryta igenom och det blir ett större arbete att hitta 

artister då urvalet är enormt. Tillgängligheten och urvalet är självklart även en positiv aspekt 

då det finns så mycket fler artister och musik” (Mr. Radar) 

 

Detta beskrivs dock av respondenterna som en högst positiv förändring och snarare en möjlighet 

än ett hinder vilket även utsuddandet av de geografiska gränserna i sökandet efter artister 

innebär för skivbolagen. Trots att respondenterna framhöll de positiva aspekterna gällande 



 

 

Elsa Bynke & Tyra Ahlerup 

Uppsala universitet HT 18 

Institutionen för informatik och media 

Medie- och kommunikationsvetenskap C: Uppsats, 15.0hp 

44 

förändringen kan detta ifrågasättas och man kan förstå att det självklart inte endast varit en 

positiv utveckling. Även om skivbolagen är proffs på att hjälpa artister att bryta igenom bruset 

kan man tänkas att detta brus även gäller för skivbolagen i deras försök att finna artister. Ju mer 

brus, ju mer jobb även för dem. Både Universal och Warner menade att en utmaning med 

digitaliseringen är att förmedla till artisterna vad skivbolagen faktiskt kan bidra med. I och med 

att information finns tillgänglig på ett annat sätt än förr är samtliga aktörer mycket mer 

välinformerade och kan därför tänkas ställa mer krav än tidigare gällande kontrakt och så vidare, 

vilket kan försvåra att signa artister. Det är då viktigt att skivbolagen förmedlar vad de faktiskt 

kommer att bidra med, så det blir tydligt för samtliga parter.  

 

I och med de förändringar i musikekonomin som Wikström (2013) poängterar har skivbolagen 

som tidigare nämnt till stor del tappat kontrollen över musikflödet. Den konnektivitet som 

skapats mellan konsumenterna i och med sociala nätverk och musiksidor har till viss del gjort 

det möjligt för konsumenterna att söka efter artister på egen hand. Detta resulterar snarare i en 

möjlighet för skivbolagen än en svårighet då det idag är enklare än någonsin att se vilken typ 

av musik och artister som får mycket uppmärksamhet på dessa musikplattformar och på så vis 

förenklas sökandet.  

5.2.2 Inspelning och produktion 

De flesta av respondenterna menar att digitaliseringen av musikindustrin har förändrat vad 

skivbolagen har att erbjuda artisterna de signar, även om mycket fortfarande är detsamma. Förut 

var det mest eftertraktade skivbolagen kunde erbjuda artisterna inspelningsmöjligheter och 

vidare distribution, något som innan digitaliseringen var i princip omöjligt och omständligt att 

göra själv och sällan gick utan skivbolagets resurser. I och med digitaliseringen och den nya 

tekniken kan alla människor med tillgång till en dator, oavsett budget, idag spela in och 

producera musik. I och med  den ökade konnektiviteten och den minskade kontrollen som 

skivbolagen förr hade över industrin kan de inte längre påverka eller kontrollera musiken på 

samma sätt då konsumenter även kan bli producenter och de kan dela musiken med varandra 

utan skivbolagen som mellanhand. Detta ser Universal och Warner som positivt då skivbolagen 

inte längre arbetar för att kontrollera marknaden. Här blir det intressant att diskutera vad som 

menas med kontroll. Självklart kan det vara så att skivbolagen inte arbetar för att kontrollera 

hela marknaden och bestämma exakt vad som görs och hur. Men samtidigt kan man ifrågasätta 

och problematisera just detta. Självklart vill skivbolagen fortfarande i viss mån kontrollera, 

eftersom de vill tjäna pengar och gå med vinst. Därför kan man diskutera kring huruvida inte 
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skivbolagen ändå vill besitta en viss kontroll, även om inte det betyder att de vill styra hela 

marknaden. Snafu poängterar hur informationsflödet och amatörer som producenter av musik 

snarare förstärkt skivbolagens viktiga roll då det trots produktionsmöjligheter är otroligt svårt 

att lyckas som artist.  

 

“Problemet idag är att alla som vill bli artister, kan bli artist. Fyra till fem miljoner låtar per år 

publiceras på Spotify, alltså tjugofemtusen till trettiotusen per dag. Även om du är en person 

som är duktig på att ta semesterbilder på Instagram så betyder inte det att du kommer lyckas 

eftersom det finns så många som gör samma sak. Majorskivbolagen står för ungefär 1% av all 

ny musik som släpps samtidigt står denna musik för 70% av alla lyssningar som äger rum på 

streamingsidor. Så den lilla andelen som släpps blir majoriteten av det vi lyssnar på, eftersom 

de  har pengarna, expertisen, resurserna och kontakterna att ta sig igenom bruset” (Snafu)  

 

Med detta kan man se att skivbolagen behövt se över bolagets fokus och ifrågasätta det tidigare 

agerandet för att bättre anpassa sig efter marknadens nya förutsättningar. Man kan nog säga att 

det alltid varit svårt att slå igenom som artist men svårigheterna för dagens artister, menar 

respondenterna, ligger främst i att bryta igenom allt brus som uppstår när i princip vem som 

helst kan skapa och släppa sin egen musik, och att det är på den fronten skivbolagens styrka 

ligger idag, eftersom de har resurserna och expertisen inom detta. På så sätt har skivbolagen 

förändrat och bytt ut de traditionella arbetssätten och systemen mot nya anpassade strategier. 

 

Inspelning och produktion är alltså inte längre lika viktiga tjänster för skivbolagen , trots att de 

fortfarande till viss del erbjuds. Detta har förändrat strukturen hos skivbolagen och i den nya 

musikekonomin måste skivbolagen på ett annat sätt än förr bevisa och tydliggöra vilka tjänster 

och vilken skillnad de kan göra för en musiker då möjligheten finns att som amatör få ut sin 

musik, trots att det i praktiken är svårare att lyckas som artist idag än någonsin. Att 

konnektiviteten, som Wikström (2013) poängterar,  mellan konsumenterna har ökat ser 

skivbolagen som något positivt. Warner tar dock upp, som tidigare nämnt, att den tappade 

kontrollen över inspelad musik även kan medföra problem. Exempelvis kan musik som anses 

kränkande för vissa grupper produceras och nå publiken vilket inte var möjligt när skivbolagen 

kontrollerade inspelning och produktion. Detta är ett bra exempel på en negativ aspekt ur ett 

samhälleligt perspektiv med förändringen i branschen, eftersom skivbolagen inte längre kan 

kontrollera detta. I detta fall blir det därför negativt att skivbolagen förlorat den kontrollen. 
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5.2.3 Marknadsföring  

Digitaliseringen har enligt respondenterna medför stora möjligheter inom marknadsföring för 

skivbolagen. Istället för att som förr spendera stora summor pengar på exempelvis tv-reklam 

vars genomslagskraft var i princip omöjlig att analysera kan man idag föra exakta siffror och 

analyser över vilka typer av digital reklam som har genererat klick och lyssningar. Detta har 

resulterat i att en ny typ av kompetens inom skivbolagen som organisationer erfordras, vilket 

till stor del har förändrat organisationsstrukturen hos skivbolagen. Detta har beskrivits av 

respondenterna som en relativt seg process och framförallt problematisk för de stora korporativa 

majorbolagen med sina fasta organisationsstrukturer.  

 

Enligt Wikström (2013) är det avgörande för företag hur väl de lyckas omarbeta sina resurser 

och förmågor för att kunna anpassa sig till en flyktig osäker miljö, detta var indiebolagen bättre 

på till en början men idag har majorbolagen tillsatt nya digitala avdelningar och anpassat sig 

efter förändringen. 

 

“Om man tittar halvvägs bakåt, kanske sex-sju år sedan, så var dom flesta indiebolagen 

ganska duktiga på det här med att sprida mp3er och marknadsföra sig digitalt men sedan dess 

har majorbolagen skapat egna digitala avdelningar och hyrt in massvis med proffs på digital 

marknadsföring och statistik. Samt att de har en sån otroligt stor katalog och därigenom så 

stora ekonomiska muskler som ingen annan har, så känns det ju lite grann som de har åkt om 

oss” (SOM) 

 

En svårighet som respondenterna tycks se inom marknadsföringen av artister är övergången 

från fokus på artist till fokus på låtar. En artist kan idag på ett annat sätt än förr ha en superhit 

men ändå vara anonym och okänd för konsumenterna. Denna förändring resulterar i en större 

utmaning för skivbolagen att bygga artisters identitet och bibehålla deras relevans. Förr var 

radion det främsta sättet för folk att hitta ny musik och för skivbolagen att marknadsföra artister. 

Detta kunde skivbolagen styra genom goda relationer till radiokanalerna, enligt respondenterna 

har radio fortfarande till viss del en inflytelserik roll när det kommer till marknadsföring av 

artister, men radiolyssnandet sjunker och den yngre generationen, vilka är de som har tid att 

konsumera mest musik, använder sig av digitala streamingtjänster och lyssnar inte på radio. 

Detta är en utmaning främst för majorbolagen då de inte längre på samma sätt kan styra vilka 
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artister som folk kommer att lyssna på då Spotify skapar sina spellistor. För indiebolagen är 

detta dock en möjlighet då de har en likvärdig chans att få sina artisters låtar med på spellistorna.   

5.2.4 Distribution  

En aspekt som fler av respondenterna poängterade är hur streamingtjänster bidragit till att det 

till viss del blivit en mer singelorienterad och demokratiserad marknad. Okända artister kan få 

stora hits på Spotify och sedan försvinna lika fort som de dök upp. Denna aspekt gällande ökad 

konnektiviteten hos publiknätverket i kombination med olika typer av 

musikproduktionsverktyg stämmer överens med vad Wikström (2013) tar upp gällande amatör 

vs professionell. Den nya distributionen genom streamingtjänster har gjort det möjligt för 

amatörer att få ut sin musik enklare och kan därför kan alla i teorin bli artister. Kontrakt med 

artister formas inte längre endast utifrån flera år och ett visst antal skivor utan kan bestå av 

endast en singel. Warner problematiserar detta såhär: 

 

“Artistlojaliteten är ett problem man kan se... och fansen, förväntan, typ att folk tältade 

utanför konserter i flera dagar tidigare, det ser man inte lika ofta i Sverige längre. Jag kan 

tyvärr se när man jobbar med influencers som släpper låtar att de får mer fans efter sig som 

vill ta bilder osv jämfört med våra artister som vi jobbar med från England eller USA som 

haft 3 topp 3 låtar.. och det kan ju kännas lite skevt.” Mycket eftersom ”mystiken” kring en 

artist som tidigare gjorde dem intressanta nu snarare gör dem osynliga i jämförelse med alla 

som spiller hela sina liv på sociala medier.” (Warner) 

 

Att ny teknik som Spotify och Apple Music bidragit till en demokratisering av marknaden och 

information är något som samtliga respondenter är överens om. Artister och konsumenter har 

mer makt eftersom det finns tillgång till siffror och information idag vilket såklart både kan ses 

som en möjlighet och en svårighet, även om samtliga respondenter i princip enbart framhöll 

möjligheterna. Dock framhölls hur det aldrig är bra med monopol på marknaden och därmed 

hoppades samtliga respondenter på att andra företag utmanar Spotify, i de länder de är ledande 

i. 

 

Framförallt har streamingtjänsterna, enligt respondenterna och skivbolagen, gett nytt liv åt 

skivor som möjligen inte sålde speciellt bra vid första release. Skivor kan i dagens digitaliserade 

industri få nytt liv längre fram i tiden. Vilket gjort att signade av artister och satsningen av deras 
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musik blivit en form av långsiktiga investeringar. Dessutom kan skivbolagen idag tjäna pengar 

på musik som släpptes för flera år sedan samt få data på vad som går hem hos publiken.  

 

“Vi på skiv/musikbolagssidan får tack vare streaming pengar för låtar vi under 70-80-90 talet 

tog fram och plöjde ner kopiösa pengar i.. vilket är superkul! Det har inneburit att vi kunnat 

signa fler artister än på väldigt länge. Med cd-skivan var det dessutom en ”one time 

purchase”, man visste inte om folk ens tog av plasten och lyssnade på skivan, eller vilka låtar 

på skivan de faktiskt lyssnade på. Nu fick vi hårddata vilket ger oss möjlighet att vara mer 

lyhörda till vad konsumenten faktiskt vill ha” (Warner) 

 

Digitaliseringen, och framförallt hur musik distribueras ses ur både ett problematiskt sätt men 

också ur ett perspektiv som fokuserar på möjligheter. Som med mycket annat är en förändring 

inte endast positiv eller negativ och olika delar av förändringen kan vara olika samtidigt som 

det beror på vem du frågar. Under samtliga intervjutillfällena blev detta påtagligt. Ingen gav en 

ensidig bild utan samtliga respondenter talade ur båda perspektiven. Wikström menar att 

musikdistrubutionen har gått från att fokusera på ägande av en produkt, till att istället handla 

om en service som streamingtjänster tillhandahåller. Detta har till en början inneburit 

svårigheter för skivbolagen men idag har den generella bilden till stor del ändrats och skivbolag 

ser i stort den digitala distributionen som något positivt, inte minst då ersättning för den musik 

som finns på streamingsidor fortsätter att komma så länge som folk lyssnar på musiken och inte 

endast som en engångssumma då CD-skivan släpps.  
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6. Slutsats och avslutande diskussion  

Nedan följer ett avslutande kapitel där slutsatser dras och en avslutande diskussion förs. I 

diskussionen förs både en allmän diskussion samt en metoddiskussion där vi problematiserar 

den använda metoden. Kapitlet innehåller även förslag på framtida forskning.  

6.1 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilka sätt svenska skivbolag och dess 

intresseorganisationer  anser att digitaliseringen påverkat skivbolagen samt hur utvecklingen 

påverkat deras betydelse inom industrin. Precis som för andra medieaktörer såsom dagspress 

och radio har digitaliseringen bidragit med en osäkerhet om framtiden för skivbolagen. De har 

klarat sig igenom de tuffa åren i början av 2000-talet men i en snabbt föränderlig värld är det 

omöjligt att veta vilka nya aktörer eller tekniker som kan komma att äventyra deras 

marknadsställning. Samtliga respondenter vittnar om att skivbolagen då ställdes inför enorma 

utmaningar i och med digitaliseringen, fildelningshotet, vilket var en utmaning som skulle 

påverka hela deras verksamhet. Den fysiska skivhandeln som tidigare var den dominerande 

intäktskällan för skivbolagen började väldigt snabbt tappa i omsättning. 

 

De nya digitala streamingtjänsterna har kommit att transformera musikindustrin och således 

hela musikekonomins dynamik, från att musiken varit någonting som publiken samlar på och 

äger, till någonting som finns i det virtuella “molnet” och som vi har tillgång till. Detta har 

resulterat i att skivbolagen, de traditionellt sätt mäktigaste aktörerna inom musikindustrin, varit 

tvungna att förändra deras verksamheter och prioriteringar i grunden. Trots de svåra åren har 

skivbolagen genom nytt fokus och en ökad förändringskapacitet tagit sig igenom denna 

förändring och bibehållit sin betydelse som aktör på marknaden.  

 

De fyra centrala verksamhetsprocesserna för skivbolag, sökande efter talang, inspelning och 

produktion, marknadsföring samt distribution, ser idag inte likadana ut som innan 

digitaliseringen. Studien har visat att det går att se stora skillnader vad gäller tillvägagångssätt, 

innehåll och relevans inom respektive process samt att distributionsprocessen idag inte längre 

är en del av skivbolagens verksamhetsområden, detta gäller till stor del även inspelning och 

produktion.  
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Identifiering av talang är fortfarande en central process för skivbolagen, det som förändrats 

inom denna process är att arbetet effektiviseras eftersom digitala ljudfiler, olika 

musikplattformar samt streamingtjänster till stor del ersatt café- och klubbscouting. Artister kan 

skicka näst intill färdiga demos till A&Rs och dessa kan lättare upptäcka fler talanger, utspridda 

över världen.  

 

Produktions- och inspelning har i och med digitaliseringen blivit tillgänglig för alla då man idag 

billigt och enkelt kan producera från hemmet eller studios, vilket skivbolagen tidigare var de 

enda som hade de ekonomiska resurserna att göra. Skivbolagen ägnar sig fortfarande till viss 

del åt att producera musik men i många fall licensierar dem endast ut och marknadsför den idag 

vilket har gjort att denna för centrala process betydelse har minskat för skivbolagen vilket 

bidragit till en demokratisering av det kreativa skapandet.  

 

Trots att skivbolagen inte längre som ensam aktör tillhandahåller den tidigare centrala 

processen inspelning och produktion vilket resulterat i att de förlorat den totala kontrollen över 

denna process, beskrivs inte detta som ett hot mot skivbolagens existens eller betydelse inom 

branschen. Skivbolagens företrädare menar snarare att demokratiseringen av just den kreativa 

skapelseprocessen underlättar arbetet för dem och de får tillgång till ett större och bredare utbud 

av artister vilket effektiviserar deras arbete. Denna slutsats kan man dock förhålla sig en aning 

kritisk till och ifrågasätta eftersom det finns olika sätt att se på kontroll som nämnts tidigare. 

Även om det kan stämma att skivbolagen ser denna förändring som positiv, kan det ifrågasättas 

hur positiv förändringen verkligen varit för skivbolagen. Man kan undra om inte skivbolagen 

fortfarande vill kontrollera en del av industrin eftersom de såklart vill tjäna pengar och på det 

sättet kontrollera marknaden. Det betyder dock inte, som de sagt att de vill kontrollera exakt 

vilken musik som släppt varje dag. Trots att teknikens utveckling gett artisterna större 

valmöjligheter när det kommer till inspelning och produktion av musik har själva processen i 

sig inte förändrats nämnvärt för skivbolagen som aktör.  

 

Marknadsföringsprocessen har genomgått den mest radikala förändringen och kan idag ses som 

skivbolagens mest avgörande samt centrala resurs som de erbjuder artister. Detta till följd av 

det enorma brus av musik som artister måste bryta igenom för att göra sig hörd och få har den 

kunskap och kapacitet att göra detta själva. Till följd av detta har skivbolagens 

organisationsstrukturer till stor del förändrats och nya positioner inom företagen öppnats upp 

då en ny typ av spetskompetens inom digital marknadsföring och analytisk förmåga är 
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nödvändig för att fortsatt kunna erbjuda artister den numera centrala tjänsten, marknadsföring, 

i en ständig föränderlig digital värld.  

 

De förändringar som Patrik Wikström identifierat inom musikindustrin, att kontroll ersatts av 

konnektivitet, att produkten CD-skivan har ersatts av en service som streamingtjänster 

tillhandahåller och att amatörmusiker kan skapa musik, har påverkat skivbolagens arbete samt 

struktur. Att skivbolagen förlorat kontrollen över musiken som produceras och distribueras har 

inneburit ett ökat flöde av musik vilket till viss del försvårat skivbolagens arbete, som förut som 

ensam aktör kunde bestämma vilken musik som nådde publiken. De svenska skivbolagen ser 

dock på denna utveckling som något positivt och ser inte amatörskapande som ett hot mot dem 

som aktör. Det är dock som tidigare nämnt viktigt att problematisera detta och diskutera 

huruvida inte skivbolagen fortfarande strävar efter ett viss mått av kontroll samt att de 

naturligtvis inte endast ser utvecklingen som positiv. 

 

Med det enorma flöde av musik som finns idag menar skivbolagen att deras spetskompetens 

inom marknadsföring av artister är mer relevant än någonsin för att lyckas bryta igenom bruset 

och göra en artist framgångsrik. Att skivbolagen inte längre distribuerar musiken då produkten 

CD-skivan ersatts av den service streamingtjänsterna tillhandahåller har tvingat skivbolagen 

ändra deras struktur och idag läggs mer tyngd på marknadsföring och analytiskt arbete än förr. 

De svenska skivbolagen anser att deras arbete förenklats då de inte längre distribuerar musiken 

då produktion av CD-skivor var en mycket kostsam och riskfylld affär men de hoppas på mer 

konkurrens inom den svenska streamingmarknaden.  

 

6.2 Diskussion  

Digitaliseringen har helt förändrat distributionen inom musikindustrin och den ligger inte längre 

i skivbolagens händer. Detta har försvårat för indiebolag, som inte har samma ekonomiska 

förutsättningar som majorbolagen att klara sig utan CD-skivförsäljningen, som varit en viktig 

inkomstkälla. Majorbolagen menar istället att det har gynnat dem att slippa lägga fokus och 

kapital på att distribuera och sälja skivor. En viktig aspekt i att musiken gått från något publiken 

äger till något som finns att tillgå i molnet genom on-demand tjänster är att intäkterna för en låt 

kommer att fortsätta rulla in så länge folk lyssnar på den. Detta är stor skillnad från CD-

skivförsäljningen då alla intäkter för musiken kom direkt och sedan snabbt avtog.  
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Vidare visar utvecklingen på hur den svenska skivindustrin, och industrin internationellt, gått 

från att vara en typ av business-to-business-bransch, där försäljningen av musik tidigare 

fokuserat på återförsäljare och gatekeepers som exempelvis radiokanaler, till att idag vara direkt 

vänd till och fokusera på slutkonsumenterna och de streamingtjänster som konsumenterna 

konsumerar sin musik via. Utveckling går därför allt mer mot en business-to-customer-bransch 

där konsumentens tid och uppmärksamhet är det som betyder mest.  

 

Det vanligaste sättet att möta förändringar är ofta, framförallt hos dominerande aktörer, att 

stoppa, motarbeta och förbjuda nya aktörer och ny teknik på marknaden. Detta har tidigare varit 

ett nästan institutionaliserat beteende som även upprepas under digitaliseringens början, men 

med mycket dåligt resultat. Istället blev det nya aktörer, som har kommit med nya kreativa 

lösningar, som tagit sig in i industrin och därmed fått en betydande roll. I takt med att de gamla 

aktörerna accepterat den nya situationen som föreligger och därmed bättre anpassat sig har de 

samtidigt lyckats bevara sin maktposition trots mer begränsad dominans.  

 

De studerade skivbolagens erfarenheter av digitaliseringen har i stort sätt beskrivits likvärdiga, 

de skillnader som har setts har främst handlat om olika resurser men, vilka skapat antingen en 

sårbarhet eller ökad anpassningskapacitet, men också vilka mål och vilken riktning skivbolagen 

vill gå. Oavsett ser skivbolagens framtid överlag ljus ut trots vissa synliga stora utmaningar.  

Dessa utmaningar framhöll inte alltid respondenterna, men kunde ändå tolkas av det som 

framkom och är därmed viktiga att ha i åtanke, att alla förändringar inte endast är positiva. Det 

har tagit tid för skivbolagen att anpassa sig efter de omvälvande förändringar som skett inom 

musikindustrin och många skivbolag har inte klarat sig igenom den kritiska period som 

digitaliseringen medförde. Att skivbolagen förr hade ett otroligt övertag i och med den 

gatekeeperroll de erhöll kan ingen förneka, trots att de fortfarande till viss del har kontroll över 

vilken musik som når människor, kan man med säkerhet påstå att den inte är i närheten av hur 

kontrollen såg ut innan digitaliseringen.  

 

Spotifys nästintill monopolliknande position på den svenska distributionsmarknaden har lett till 

en stel marknad, som skulle må bra av fler, nya aktörer. Men frågan blir då hur en sådan ny 

tjänst skulle kunna mäta sig med den etablerade gigant som Spotify är i Sverige? Det är något 

som framtiden bara kan utvisa. Men en sak som går att säga är att innan streamingtjänsterna såg 

det ut som skivbolagens undergång var nära, och att skivbolagen har mycket att tacka för det. 



 

 

Elsa Bynke & Tyra Ahlerup 

Uppsala universitet HT 18 

Institutionen för informatik och media 

Medie- och kommunikationsvetenskap C: Uppsats, 15.0hp 

53 

Demokratiseringen av processerna, med en ökad produktion och distribution av musik, har lett 

till att skivbolagen anser sig vara mer relevanta än någonsin. 

 

Musikindustrin är dock i ständig förändring och digitaliseringen är långt ifrån den första 

transformativa process som har ändrat förhållandena inom industrin. Att tala om framtiden blir 

därför svårt och att värdera skivbolagens relevans i framtidens musikindustri där ny teknik och 

nya aktörer kanske återigen helt har förändrat spelplanen för dagens aktörer, blir näst intill 

omöjligt. Vilka aktörer som kommer vara relevanta i framtiden är alltså svårt att säga, men att 

musikbranschen kommer leva kvar är vi övertygade om. Vilken musik som är populär går i 

trender, men att folk kommer att fortsätta lyssna och låta musiken tonsätta deras liv är en absolut 

säkerhet. Att skivbolagen skulle återfå kontrollen över distributionen av musik är högst 

osannolikt och heller inte något önskvärt enligt våra resultat. En öppnare industri som tillåter 

alla att vara kreativa med likvärdiga chanser att få ut sin musik och marknadsföra sig själva har 

försvårat konkurrensen och tvingat skivbolagen att anpassa sig. Från att vara renodlade 

musikföretag har skivbolagen mer börjat likna PR-byråer med spetskompetens inom 

marknadsföring av artister och deras musik.  

 

Det har alltid varit viktigt för artister att ha ett skivbolag bakom sig och i motsats till den 

generella uppfattningen som tycks råda idag, att artister kan marknadsföra sig själva genom 

sociala kanaler, är det av stor vikt att som artist få professionell hjälp om man vill synas och 

höras i den enorma ström av musik som idag finns tillgänglig genom molnet. För att fortsätta 

vara relevanta är det dock tydligt att skivbolagen ständigt kommer behöva anpassa sig och hela 

tiden vara beredda på att ny teknologi kan komma att äventyra deras plats i musikindustrins 

näringskedja.  

6.3 Metoddiskussion 

Vi har under arbetets gång varit väl medvetna om och tagit de brister som kan lyftas fram 

gällande metodvalet i beaktande. I Sverige finns det idag hela 360 skivbolag och det kan därför 

hävdas att vårt urval på fyra representanter från fyra olika skivbolag inte ger en övergripande 

bild av hur skivbolagen som aktör påverkas av digitaliseringen. Valet av antal intervjuer 

grundar sig främst i uppsatsens begränsade omfattning samt den tidsbegränsning vilket  kan 

anses vara en svaghet i uppsatsens reliabilitet. För att förstärka reliabiliteten intervjuades även 

två företrädare från två olika intresseorganisationer som arbetar med svenska musikbolag och 
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ser till att deras upphovsrättsliga ersättningar kommer fram till musikbolagen. Detta gav en 

överblick av hur skivbolagen påverkas av digitaliseringen då organisationerna arbetar nära 

skivbolagen.  

 

Vidare hölls även  tre av intervjuerna över telefon, i vissa fall kan det vara viktigt att kunna 

avläsa kroppsspråket hos intervjuobjektet, vi resonerade dock att detta inte var en nödvändighet 

under våra intervjuer då det inte är ett faktum som påverkar respondenternas svar. Den valda 

analysmetod öppnar upp för, och gör det nödvändigt att tolka respondenternas svar, en tolkande 

analys kan alltid ifrågasättas då tolkningar är subjektiva. Detta har vi varit väl medvetna om 

under analysen av det insamlade materialet och därför varit noga med att tillsammans gå igenom 

och analysera materialet så att vi båda hade samma uppfattning och inte lät egna åsikter färga 

analysen.  

6.4 Framtida forskning 

Denna studie genererade en övergripande beskrivning av digitaliseringens effekter på en av 

musikindustrins centrala aktörer, skivbolagen. Den beskriver vilka möjligheter och svårigheter 

företrädare för sex olika skivbolag och dess intresseorganisationer  uppfattar att digitaliseringen 

medfört samt hur utvecklingen förändrat villkoren för skivbolagen. Förslag på vidare forskning 

som skulle vara intressant och av samhällsintresse är därför en mer omfattande undersökning 

av fler eller till och med av samtliga svenska skivbolag. Dessutom hade det varit intressant att 

undersöka andra aktörers erfarenheter av digitaliseringen, exempelvis från den kreativa sidan, 

det vill säga artisternas perspektiv på utvecklingen, detta för att bidra till att ge en vidare 

förklaring till musikindustrins komplexitet.   

 

Vidare har denna studie diskuterat kring hur specifikt marknadsföringsstrategier har förändrats 

och det vore av intresse att undersöka djupare hur denna utveckling ser ut samt fokusera mer 

på hur skivbolagen kommunicerar med konsumenterna för att få fram sina budskap. Dessutom 

att undersöka hur detta skiljer sig beroende på olika plattformar och i olika åldersgrupper. 

 

Slutligen vore det även intressant att undersöka djupare hur skivbolagen kommunicerar internt 

om förändringen i och med digitaliseringen. 
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8. Bilagor  

8.1 Intervjuguide  

Nedan återfinns den intervjuguide vi haft som utgångspunkt under våra intervjuer. Denna har 

anpassats något beroende på om det är ett skivbolag eller intresseorganisation vi intervjuat 

samt utifrån situationen som uppstått under själva intervjutillfället. 

 

Del 1: Uppvärmningsfrågor 

Introducera uppsatsens syfte, frågeställning samt etiska aspekter gällande samtycke och publicerings-

omständigheter. Förklara definitioner som uppsatsen utgår från, exempelvis digitaliseringen - teknik 

och sociala medier, samt fastställ att det är organisationen i storts erfarenheter vi är ute efter. 

1.2 Vad har du för roll på *skivbolag*?  

- Definiera jobbtitel och beskriv arbetsuppgifter?  

- Ålder? 

1.3 Hur länge har du arbetat på *skivbolag*?  

1.4 Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter? 

1.5 Vilken huvudtjänst erbjuder ni på företaget? 

- För artisterna 

- För publiken 

1.6 Vilken/ vilka tjänster erbjuder ni inte? 

- För artisterna 

- För publiken 

1.7 Har detta förändrats sedan digitaliseringen? 

1.8 Hur många anställda jobbar på företaget? 

1.9 Hur många artister är signade hos er? 

1.10 Arbetar bara nationellt eller också internationellt? 

 

Del 2: Verksamhetsprocess 1: Sökande efter talang 

2.1 Upplever ni att sökandet efter artister generellt sätt har förändrats?  

- Sedan framväxten av on-demand tjänster?  

- Har ni ändrat ert tillvägagångssätt i sökandet efter artister? Hur såg det ut innan? 

- Vilka är dom största fördelarna med den pågående digitaliseringen för talang sökande-

processen? 

- Vilka är dom största nackdelarna? 

 

Del 3: Verksamhetsprocess 2: Inspelning och produktion 
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3.1 Hur anser du att digitaliseringen förändrat inspelning och produktion 

3.2 Vilka typer av skivkontrakt erbjuder ni era artister? 

- Har detta förändrats sedan uppkomsten av on demand tjänster? 

3.3 Har eran roll som producenter förändrats i och med ny teknologi, hur?  

- Vilka är dom största nackdelarna med detta? 

- Vilka är dom största fördelarna med detta?  

3.4 Ny teknologi har förenklat och gjort skapandet av musik mer lättillgängligt. Hur påverkar detta er 

roll som producenter?  

- Hur uppfattar du att digitalisering har påverkat inspelningen sedan framväxten av on demand-

tjänster?  

 

Del 4: Verksamhetsprocess 3: Marknadsföring 

4.1 Hur har ni ändrat eran marknadsföringsstrategi de senaste åren? 

- Hur viktig har digitaliseringen varit för/inom dessa förändringar? 

4.2 Vilka är de främsta kanalerna ni använder för marknadsföring? 

- Har det förändrats det senaste åren? 

- Anser ni att det är viktigt att vara aktiva på sociala medier? 

4.3 Vilka faktorer anser ni är viktigast ur ett marknadsföringsperspektiv nu för tiden? 

- En bra producerad musikvideo/ Mycket reklam på sociala medier innan nytt musiksläpp 

- Anser ni att ni “säljer” en superstjärna eller snarare musiken som hen gör? 

4.5 Anser ni att artister idag har en större möjlighet att marknadsföra sig själva via sociala medier än 

tidigare? 

- Hur ser ni på den utvecklingen? 

- Vilka svårigheter eller möjligheter skapar detta för er? 

4.6 Anser ni att digitaliseringen medfört fler svårigheter eller möjligheter för er som skivbolag att 

behålla en maktposition på marknaden? 

4.7 Har det blivit enklare att nå ut till publiken sedan digitaliseringen? 

 

Del 5: Verksamhetsprocess 4: Distribution  

5.1 Hur har framväxten av on-demand tjänster påverkat distributionen av musik i stort? 

- Hur har ni behövt anpassa er i och med detta? 

- Hur ser ni på denna förändring? 

5.2 Är streamingtjänster som Spotify en stor inkomstkälla för er? 

5.3 Vilken är er största inkomstkälla nu för tiden? 

- Hur har detta förändrats? 

- Från fysiska skivor till spotify-spellistor 

(5.4 Har ni som skivbolag anpassat er på något sätt i och med denna förändring? ) 
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- Har ni förändrat er affärsmodell?  

- Har ni “entrat” någon ny marknad? Har ni gett upp/förlorat någon marknad? Vilken?  

- Tillhandahåller ni någon ny tjänst? Vilken? 

- Har ni slutat med någon tjänsten? 

 

Del 6: Slutdiskussion 

6.1 Vilken/ vilka aspekter gällande förändringen av branschen anser du som viktigast att lyfta 

- ur skivbolagens perspektiv på möjligheter/ svårigheter  

6.2 Vilka är de främsta fördelarna/ nackdelarna för er som major/indie som digitaliseringen medfört?  

- för den andra  

6.3 Vilken aktör inom industrin anser ni vunnit mest på digitaliseringen? 

6.4 Hur ser ni på framtiden? Tror ni att ni kommer få mer möjligheter eller svårigheter med er 

verksamhet? 

- Gällande relevans på marknaden 

6.5 Anser ni att digitaliseringen påverkat er marknadsposition? 

 

Del 7: Finns det något du känner att vi inte diskuterat som kan vara givande att ta upp?  

- Finns det något du vill tillägga? 

 

Fråga: Får vi komma tillbaka/höra av oss igen om vi behöver komplettera med någonting? 

Tacka för intervjun och deltagandet samt tacka för oss. Ge information om hur processen efteråt går 

till samt erbjuda att skicka den färdiga uppsatsen efteråt. 

- Har ni någon kommunikationspolicy, exempelvis riktlinjer för kommunikation, 

budskapsplattform eller liknande som vi får ta del av? 
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8.2 Intervjutillfällen 

 

Namn: Position: Organisation: När: Var/ hur: 

Ankit Desai CEO och 

grundare 

Snafu Records 20/11 - 2018 Götgatan, Stockholm 

Engelska  

Samuel 

Arvidsson 

Commercial 

Director 

Universal Music 

Group Sweden  

21/11 - 2018 Banérgatan, Stockholm  

Svenska 

David Hellberg Head of media 

and insights 

Warner Music 

Group Sweden 

22/11 - 2018 Rehnsgatan, Stockholm  

Svenska 

Mats 

Hammerman 

En av två 

ansvariga 

SOM 26/11 - 2018 Över telefon 
Svenska 

Magnus 

Mårtensson 

Jurist IFPI Sverige 27/11 - 2018 Över telefon 

Svenska 

Torbjörn Sten 

och Siri 

Westerberg 

 

Chairman och 

Project Manager / 

Management 

Mr.Radar 4/12 - 2018 Över telefon  

Svenska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Förord
	1.Inledning
	1.1Problemformulering
	1.2 Syfte och frågeställningar
	1.3 Avgränsning
	1.4 Begreppsförklaring
	1.5 Disposition

	2. Bakgrund
	2.1 Musikindustrins historiska utveckling
	2.2 2000- talets musikbransch
	2.3 Bakgrund till skivbolagen
	2.3.1 Universal Music Group
	2.3.2 Warner Music
	2.3.3 Snafu Records
	2.3.4 Mr Radar Music Group
	2.3.5 IFPI - International Federation of the Phonographic Industry
	2.3.6 SOM - Svenska oberoende musikproducenter

	2.4 Tidigare forskning
	2.4.1 Musikindustrins struktur
	2.4.2 Digitalisering
	2.4.3 Konvergens
	2.4.4 Upplösande teknik


	3. Teori
	3.1 Fyra verksamhetsprocesser
	3.2 The music industry
	3.2.1 Konnektivitet vs. kontroll
	3.2.2 Service vs. produkt
	3.2.3 Amatör vs. professionell
	3.2.4 En upphovsrättsindustri
	3.2.5 Organisationsmiljön hos upphovsrättsföretag


	4. Metod och material
	4.1 Metodval
	4.1.1 Insamlingsmetod
	4.1.2 Analysmetod

	4.2 Urval
	4.3 Genomförande
	4.4 Etiska överväganden och metodologiska reflektioner

	5. Analys
	5.1 På vilket sätt uppfattar företrädare för skivbolag och dess intresseorganisationer att villkoren för skivbolagen förändrats i och med digitaliseringen?
	5.1.1 Sökandet efter talang
	5.1.2 Inspelning och produktion
	5.1.3 Marknadsföring
	5.1.4 Distribution

	5.2 Vilka möjligheter/svårigheter uppfattar företrädare för skivbolagen och dess intresseorganisationer att digitaliseringen medfört för skivbolagen?
	5.2.1 Sökandet efter talang
	5.2.2 Inspelning och produktion
	5.2.3 Marknadsföring
	5.2.4 Distribution


	6. Slutsats och avslutande diskussion
	6.1 Slutsatser
	6.3 Metoddiskussion
	6.4 Framtida forskning

	7. Referenslista
	8. Bilagor
	8.1 Intervjuguide
	8.2 Intervjutillfällen


