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ABSTRACT
Hallencreutz, D. (2002): Populärmusik, kluster och industriell konkurrenskraft. En ekonomisk-
geografisk studie av svensk musikindustri. [Popular music, clusters, and industrial
competitiveness. Economic-geographical studies of the Swedish music industry. 69 pp.
Uppsala.] 69 s. Uppsala.

The economic importance of design-intensive and cultural-products industries has grown in
recent decades. One case in point is Sweden, where internationally competitive industries have
emerged in areas such as multimedia, fashion, and music. During the 1990s, research in
economic geography and related disciplines concerned with the link between geographical
location and competitive advantage has found an important source of inspiration in the cluster
approach. The thesis examines the relationship between spatial clustering and industrial
competitiveness by undertaking a series of empirical studies that explore various dimensions of
the Swedish music industry. The thesis demonstrates that the Swedish music industry embraces
a multitude of actors in a complex, spatially clustered production system characterised by dense
social networks, which transcend individual firms. Processes and mechanisms that have
enhanced the creation and diffusion of strategic knowledge as well as co-operative competition
further promote the competitiveness of this cluster. Moreover, the thesis demonstrates that it is
necessary to carefully consider the relation between the local milieu and the global music
industrial production and distribution system in order to fully understand competitiveness in the
music industry. Finally, the thesis examines how the cluster concept has been put into practice
in Swedish industrial and regional policies concerning cultural industries.
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FÖRORD
Denna avhandling är en del av ett projekt – ”Populärmusik och produktionsmiljö –
lokal miljö och internationell konkurrenskraft inom svensk musikindustri” eller kort
och gott ”POP-projektet” – som under professor Anders Malmbergs ledning bedrivits
på Kulturgeografiska institutionen mellan 1998 och 2001. Från 1999 har projektet
finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.

I avhandlingen betonas betydelsen av relationer mellan olika aktörer i ett industriellt
system. Därför är det i allra högsta grad på sin plats att tacka ett antal aktörer som haft
stor betydelse i ”produktionen” av denna avhandling.

Först och främst skulle jag vilja rikta ett stort tack till min handledare Anders
Malmberg, som för övrigt även är medförfattare till två artiklar: tack för allt stöd, alla
kommentarer och alla ”tvättningar” av texten. För att tala musikindustrispråk: du har
varit en utmärkt ”demonproducent”. Ett stort tack vill jag också rikta till de två andra
medförfattarna: Per Lundequist och Dominic Power.

En mycket viktig resurs var den ”läsgrupp” på kulturgeografiska institutionen som
kommenterade mitt manus i slutfasen av avhandlingsarbetet. Göran Hoppe, Kjell
Haraldsson och Mats Lundmark bidrog med mycket konstruktiva synpunkter och felet
är helt mitt om jag inte gjort dem rättvisa. När jag ändå är inne på forskarutbildningen
vill jag också passa på att tacka de personer som – förutom Göran Hoppe och Anders
Malmberg – varit forskarutbildningsansvariga under min tid som doktorand: Sture
Öberg och Sune Berger. I synnerhet Sune, som var min handledare under min första tid
som forskarstuderande, vill jag skänka ett speciellt tack. Ytterligare en person på
kulturgeografen som måste tackas är Ewa Hodell. Ett stort tack också till Taher
Mazloomian på Geotryckeriet.

Denna avhandling är alltså en del av ett projekt. Därför vill jag sända ett stort tack till
Johan Jansson, Tommy Berg och Linda Runarsdottir-Svensk för era empiriska bidrag
till denna avhandling inom ramen för POP-projektet. Vill även passa på att tacka
Katarina Petterson, Jan Amcoff och Anders Waxell. Katarina Hallencreutz har hjälpt
till med korrekturläsning.

Detta avhandlingsarbete har finansierats av framförallt Riksbankens Jubileumsfond.
Därtill finansierade Arbetslivsinstitutet som genom projektet ”Svensk Modell i
Förändring” – SMiF – skrivandet av en av artiklarna. I detta sammanhang vill jag
framförallt tacka Jan Ottosson, Lars Magnusson samt – inte minst – Karsten Lundequist
som bland annat hjälpte mig att inte drunkna i LOUISE-databasen.
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Sist – men absolut inte minst – vill jag självfallet tacka alla de personer i den svenska
musikbranschen som ställt upp för intervjuer, ingen nämnd och ingen glömd. Ett stort
tack för att ni tog er tid.

Uppsala i april 2002

Daniel Hallencreutz
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1. Bakgrund
Under 1990-talet har intresset för olika kultur- och upplevelsenäringars ekonomiska
betydelse för nationella och regionala ekonomier ökat (Björkegren, 1996; Braczyk et
al., 2000; Caves, 2000; Pratt, 1997; Scott, 2000; Power, 2002). Sverige utgör i detta
sammanhang inget undantag.2 Denna avhandling behandlar en sådan näring, som har
kommit att utvecklas till en internationellt konkurrenskraftig exportnäring, nämligen
den svenska musikindustrin (se Burnett, 1996, 1997; Durrant, 2000; Forss, 1999, 2001).

När det talas om svensk musikexport är det oftast artisterna som lyfts fram. Detta är
kanske inte så konstigt mot bakgrund av att grupper som ABBA, Roxette och Ace of
Base skördat stora framgångar internationellt. ABBA har till exempel sedan 1970-talet
sålt cirka 200 miljoner skivor och Ace of Base första skiva, ”The Sign”, är en av de
mest säljande debutskivorna någonsin. Det är dock inte enbart artister som varit
lyckosamma utanför Sveriges gränser. En tydlig trend under 1990-talet är att också
andra musikaktörer i Sverige blivit framgångsrika, framförallt låtskrivare och
musikproduktionsbolag samt musikvideoproducenter. Idag är det kanske till och med så
att svensk musikindustri är mer känd utomlands för sina låtskrivare och producenter än
för sina artister. Mest framträdande och kända i detta sammanhang idag är den nu
nedlagda Cheiron-studion och de låtskrivare/producenter som verkade där (framförallt
Denniz Pop och Max Martin) men också andra framgångsrika produktionsbolag skulle
kunna nämnas, till exempel Murlyn Music, Maratone, A Side Productions, Sidelake,
Sprinkler och Eclectic. Vissa av dessa bolag är för övrigt avknoppningar från Cheiron.
Maratone är till exempel Max Martins nya bolag.

Effekterna av exportframgångarna och vad som förklarar dessa är självfallet ett av
skälen till att musikindustrin är intressant att studera. Ett annat skäl är att
musikindustrin – liksom kultur- och upplevelsenäringar i allmänhet – alltmer har
kommit att betraktas som en näring som kan bidra till ekonomisk utveckling genom
skapandet av positiva symbolvärden och sysselsättningstillfällen. Detta har lett till ett
ökat politiskt engagemang för musikindustrin (till exempel manifesterat i
utrikeshandelsminister Leif Pagrotskys närvaro vid MIDEM-festivalen i Cannes 1999).
I detta sammanhang kan också nämnas det generellt ökade intresset för att använda
olika kulturindustriella näringar i regionala utvecklingssatsningar, till exempel

2 Se till exempel Almquist et al., 2000; Byggforskningsrådet, 1993; Kulturutredningen, 1994; Landstigsförbundet,
1991; Lindeborg, 1991; NUTEK, 1994, 1997; Power, 2002; Rubenowitz & Rubenowitz, 1990; Statens Kulturråd,
1998, 2000.



10

satsningar på film- och videoproduktion i Västra Götaland eller musik i Hultsfred (se
bland annat Hallencreutz & Power, 2002). Vidare är musikindustrin ett intressant
studieobjekt då den uppvisar ett antal egenskaper som förefaller vara generella för
andra ”kreativa” näringar (jfr Pinch & Henry, 1999).  En sådan egenskap är att kunskap
och lärande är en viktig resurs för såväl stora som små företags innovationsförmåga och
konkurrenskraft. En annan är att företag i dag i allt större utsträckning organiserar sig i
komplexa produktionssystem baserade på personliga nätverk (Grabher, 1993, 2001;
Granovetter, 1985, 1992; Saxenian 1994; Storper, 1997; Yeung, 2000). En ytterligare
egenskap, som gör musikindustrin till ett intressant studieobjekt inom den ekonomiska
geografin, är att den tenderar att vara koncentrerad till, i synnerhet, större urbana
regioner (jfr Hallencreutz, 2002; Hallencreutz & Lundequist, 2002; Hesmondhalgh,
1996; Scott, 1999a;). Ett skäl till detta är bland annat att det i dessa miljöer verkar
finnas ett antal självförstärkande processer och faktorer som stödjer och utvecklar
kreativitet och innovation, till exempel förekomsten av nätverk, mötesplatser och olika
typer av specialiserade kompetenser (jfr Scott, 1999b).

Under 1990-talet har ett antal internationellt ledande ekonomer såväl ”återupptäckt”
sambandet mellan företags geografiska lokalisering och deras konkurrens- och
innovationsförmåga som framhållit nödvändigheten av att förstå industriell dynamik
och teknologisk utveckling utifrån utgångspunkten att företag är delar av industriella
system (Malmberg & Maskell, 2002).3

Av litteraturen framgår att ett industriellt system kan uppfattas på två sätt: som ett
system av aktiviteter som är direkt relaterade via vertikala (mellan kund och leverantör)
eller horisontella (mellan konkurrenter) länkningar; eller som ett system av företag som
är indirekt relaterade därför att de existerar inom en gemensam samhällelig och
institutionell struktur – en nationell, regional eller lokal miljö (Malmberg, 1996, 1997).
Bägge systemperspektiven betonar – på olika sätt – att innovationer inte är ett resultat
av enskilda företags agerande utan snarare ett utfall av de samlade resurser, kunskaper
och andra färdigheter som är invävda i såväl företagets lokala miljö som i företagets
relationer med andra aktörer. Lundvall (1992: 9) sammanfattar detta som att:

… learning takes place in connection with routine activities in production, distribution and
consumption, and produces important inputs to process of innovation…Such activities

3 För tydliga 1990-talsexempel se Paul Krugman, 1991 och Michael Porter, 1990. I stor utsträckning handlar det om
”återupptäckten” av en lång tradition inom ekonomi, geografi och andra relaterade discipliner. Bland föregångarna
kan nämnas Marshall, 1890/1916; Weber, 1909/1929 och Hoover, 1937, 1948. Andra viktiga influenser är
evolutionärt inriktade ekonomer, till exempel Dosi et al., 1988; Edquist, 1997; Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Nelson
och Winter, 1982.
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involve learning-by-doing, increasing the efficiency of production operations [Arrow,
1962], learning-by-using, increasing the efficiency of the use of complex systems
[Rosenberg, 1982], and learning-by-interacting, involving users and producers in an
interaction resulting in product innovations.

Den bild som tonar fram kan beskrivas enligt följande. Ett företag är förankrat i ett
nätverk av kunder, leverantörer, konkurrenter och andra privata och offentliga
institutioner. Sådana system är i sin tur förankrade (”embedded”) i en bredare kulturell
och institutionell omgivning, det vill säga en lokal (regional, nationell) miljö. För att
kunna förklara vilka faktorer som ligger bakom konkurrenskraften och dynamiken
inom den svenska musikindustrin är det därför för det första nödvändigt att beakta
konkurrensskapande faktorer som existerar i den lokala produktionsmiljön. Vad som
avses med lokal miljö varierar i de olika artiklarna. I vissa sammanhang ska den lokala
miljön förstås som Sverige i ett globalt musikindustriellt produktionssystem. I andra
sammanhang ska den lokala miljön förstås som en region, till exempel
Stockholmsregionen, eller till och med en specifik ort eller plats i Sverige, till exempel
Hultsfred.

För det andra är det viktigt att betrakta musikindustrin som ett sammansatt industriellt
produktionssystem. Enligt detta perspektiv fokuseras inte den kulturella produkten i sig
(i det här fallet själva musikskapandet) eller någon enskild aktör (till exempel ett
skivbolag) utan snarare de olika system för produktion och distribution av denna
kulturella produkt som existerar. Hirsch (2000: 356) framhåller att fördelarna med ett
sådant perspektiv är att det:

… takes the focus of attention away from any single firm or role in the sequence of
discovering, producing, and delivering a product, redirecting attention to the
interconnections and interdependencies between them in order to get to the final product
or outcome.

Att detta perspektiv valts hänger samman med musikindustrins inneboende
produktionslogik. Det är med andra ord inte fråga om en produktionskedja där enskilda
isolerade aktörer – artister eller grupper – kommer med en färdig produkt, till exempel
en CD, till ett skivbolag eller ett musikförlag. En produkt som – efter det att den
accepterats av skivbolagets eller musikförlagets talangscout/er – sedan ”slussas” genom
produktionssystemet (exempelvis får ett omslag, marknadsförs och distribueras) tills
den når kunderna. Snarare ska denna produktionskedja förstås utifrån det faktum att en
mängd aktörer påverkar den slutgiltiga produkten genom att aktivt förändra den under
produktionsprocessen. Negus (1996: 58) sammanfattar detta förhållande enligt
följande:
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…the contribution of different recording industry personnel does not merely involve
’filtering’ or contributing to an identifiable ’product image’. Instead it entails actively
intervening and changing the sounds and images as they are being put together.

Slutligen är det också viktigt att komma ihåg att industriella system inte ska ses som
isolerade öar eftersom länkningarna – till exempel kundrelationer – nästan alltid
sträcker sig utanför den lokala produktionsmiljön. De är med andra ord alltid
funktionellt snarare än geografiskt avgränsade (Larsson, 1998; Malmberg, 2002).

1.2 Syfte och disposition
Det övergripande syftet med denna avhandling är att bidra till ökad kunskap om den
svenska populärmusikindustrin och om samspelet mellan lokal miljö och
musikindustriell konkurrenskraft. Mer preciserat kan två övergripande frågeområden
identifieras:

• Hur omfattande är den svenska musikindustrin; hur kan denna industri beskrivas
som ett industriellt kluster vad kännetecknar arbetskraften i detta kluster?

• Vilka faktorer har bidragit till att skapa och vidmakthålla den svenska
musikindustrins internationella konkurrenskraft. Särskilt riktas intresset mot
vilka de strategiska kunskaperna i denna industri är; hur dessa strategiska
kunskaper skapas och traderas samt vilken betydelse den lokala miljön har för
förmågan till innovation och kontinuerligt lärande.

Avhandlingen består av föreliggande sammanfattning samt sex artiklar. Ovanstående
två frågeområden kan på olika sätt – och i olika hög grad – sägas ha väglett
avhandlingsarbetet. Detta innebär emellertid inte, nota bene, att de förekommer i alla
artiklar. Självfallet varierar tyngdpunkt och fokus mellan de olika artiklarna. I tabell 1
sammanfattas artiklarna med avseende på syfte, frågeställningar samt utnyttjade data
och metoder. Det bör framhållas att det finns vissa överlappningar mellan de olika
artiklarna. Vissa figurer förekommer i fler än en artikel. I viss utsträckning förekommer
också en del rent textmässiga upprepningar. Så långt möjligt har jag försökt att undvika
detta, men själva artikelformen gör det komplicerat att förbigå vissa
grundförutsättningar som alltid i större eller mindre grad måste nämnas – från
ägarförhållanden och lokaliseringsmönster till generella iakttagelser kring vad som
skapar dynamik och konkurrenskraft. Framförallt bör följande större överlappningar
mellan artiklarna noteras. När det gäller artiklarna 1 och 2 har dessa samma
utgångspunkt: att använda Porters klustermodell, både som ett sätt att strukturera
produktionssystemet och som ett sätt att strukturera faktorer och processer som kan
tänkas påverka dynamiken och konkurrenskraften i detta system. Beskrivningen av
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klustrets ”delkomponenter” är mer omfattande i artikel 1 jämfört med i artikel 2, som i
sin tur fokuserar mer på att beskriva relaterade verksamheter, till exempel
branschorganisationer och utbildningsinstitutioner, samt framförallt på att beskriva och
analysera processer och mekanismer med tonvikt lagd på hur dessa är socialt, kulturellt
och politiskt förankrade. Artikel 3 överlappar, eller snarare utvidgar, den diskussion i
artikel 2 som rör frågan hur olika sociala nätverk och relationer påverkar
kunskapsskapande och kunskapsspridande i den svenska musikindustrin. I artikel 4
finns vissa likheter med beskrivningarna av svensk musikindustri i artiklarna 1 och 2.
Delvis beror detta på att den svenska musikindustrin är så starkt agglomererad till
Stockholmsregionen. Artiklarna 5 och 6 slutligen delar endast mindre likheter med de
fyra första artiklarna, även om artikel 6 naturligtvis i viss utsträckning kompletterar
artikel 3 i den bemärkelsen att den framförallt behandlar de enskilda aktörerna –
människorna – i det musikindustriella systemet.
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Tabell 1: Titel, geografisk nivå, syfte, frågeställningar samt data och
metod
Titel Geografisk skala Syfte Data
1) Hallencreutz et al., 2000:
Production of popular music: on the
industrial geography of the Swedish
music cluster

Nationell. Att beskriva den svenska
musikindustrins
ekonomiska geografi,
industriella dynamik och
konkurrenskraft utifrån ett
porterianskt
klusterperspektiv.

Industristatistik från SCB,
statistik från olika
företagsregister,
branschtidningar,
dagstidningar samt annan
forskning.

2) Hallencreutz et al., 2002: Local
embeddedness and international
competitiveness – the case of the
Swedish music cluster

Nationell. Att beskriva den svenska
musikindustrin utifrån ett
porterianskt
klusterperspektiv och
försöka förklara dess
konkurrenskraft utifrån
teoribildningar rörande
betydelsen av förankring
(embeddedness) för
ekonomisk aktivitet.

Industristatistik från SCB,
statistik från olika
företagsregister,
branschtidningar,
dagstidningar, annan
forskning samt intervjuer
med nyckelaktörer i olika
segment inom
musikindustrin.

3) Hallencreutz & Lundequist 2002:
Making knowledge funky: Localised
learning and SME competitiveness in
the Swedish music cluster

Nationell med viss
tyngdpunkt lagd på
regional nivå
(Stockholms-
regionen).

Att kartlägga och belysa
hur strategisk kunskap
skapas och sprids inom
det musikindustriella
klustret med tyngdpunkt
lagd på skivbolag,
musikförlag och
produktionsbolag.

Industristatistik från SCB,
statistik från olika
företagsregister,
branschtidningar,
dagstidningar, annan
forskning samt intervjuer
med nyckelaktörer i olika
segment inom
musikindustrin.

4) Power & Hallencreutz 2002:
Profiting from creativity: The music
industry in Stockholm, Sweden and
Kingston, Jamaica

Global med tonvikt
lagd på två regionala
miljöer, Stockholm
och Kingston.

Att studera två lokala
produktionsmiljöer för
populärmusik syftande till
att undersöka vilka faktorer
och mekanismer som
förklarar varför vissa
miljöer i större utsträckning
kan dra fördel av sin
export.

Industristatistik från SCB
samt offentligt publicerad
jamaicansk statistik.
Statistik från olika
företagsregister,
branschtidningar,
dagstidningar, annan
forskning samt intervjuer
med nyckelaktörer i olika
segment i Sverige samt i
Kingston.

5) Hallencreutz & Power 2002:
Cultural industry cluster building in
Sweden

Regional, tyngdpunkt
lagd på tre lokala
miljöer.

Att studera tre regionala
näringslivssatsningar inom
kultur- och
upplevelsenäringen i
Sverige syftande till att
förklara vilka slutsatser
som kan dras rörande vilka
faktorer och processer
som är viktiga för deras
framväxt.

Förutom eget material, se
bland annat artikel 1–3,
data från tidigare
publicerade studier,
framförallt NUTEK, 2001
och Jansson, 2000.

6) Hallencreutz 2002: So you wanna
be a rock ’n’ roll executive: Gender
and employment structures in the
Swedish music industry 1990-1999

Nationell, med tonvikt
lagd på Stockholms-
regionen (bereoende
på branschens
ekonomiska
geografi).

Syftet med studien är att
undersöka skivbolag och
musikförlag under
perioden 1990–1999.
Målsättningen är att
studera arbetskraftens
sammansättning och hur
den har förändrats.

Förutom material framtaget
i samband med
författandet av artikel 1–3,
5 registerdata från SCBs
longitudinella databas
LOUISE, några riktade
intervjuer, samt data
rörande arbetsuppgifter på
skiv- och musikförlag.

Sammanfattningen är i fortsättningen disponerad enligt följande. I avsnitt 2 preciseras
ett par begrepp som är vanligt förekommande i avhandlingen. Vidare diskuteras
geografisk forskning om musikindustri och forskningsläge rörande svensk
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musikindustri. I avsnitt 3 presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter samt
diskuteras svensk musikindustri som ett industriellt system. I avsnitt 4 presenteras
översiktligt den svenska musikindustrin utifrån ett klusterperspektiv och en diskussion
förs om metod och data. I avsnitt 5 sammanfattas de sex artiklarna. I avsnitt 6,
slutligen, presenteras de viktigaste slutsatserna som kan dras utifrån de sex artiklarnas
resultat.
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2. Centrala begrepp samt forskningsläget
I detta avsnitt avser jag att närmare precisera ett par begrepp som är vanligt
förekommande i avhandlingen, nämligen populärmusik, kluster och musikindustriell
konkurrenskraft. Vidare avser jag att diskutera geografisk forskning om musikindustri
samt forskningsläget rörande svensk musikindustri.

2.1 Några centrala begrepp: populärmusik, kluster och
(musikindustriell) konkurrenskraft
I denna avhandling återkommer tre begrepp, populärmusik, kluster och
(musikindustriell) konkurrenskraft. När det gäller klusterbegreppet diskuteras detta mer
ingående i kapitel tre, medan definitioner av populärmusik diskuteras i artikel 1, 2 samt
4. Definitionerna är inte helt okomplicerade. I vid mening betyder ”populärmusik”
naturligtvis inte någonting annat än musik som är populär, oavsett genre. Shuker (1994:
3) konstaterar emellertid att själva begreppet populär i sig också är komplicerat
eftersom:

For some it means simply appealing to the people, whereas for others it means something
much more grounded in or ‘of’ the people.

Det som är populärt ”här” är vidare inte alltid nödvändigtvis populärt ”där”, det kanske
inte ens, av olika skäl, är känt ”där”. Å andra sidan är inte till synes globala
populärkulturella framgångar – till exempel Michael Jacksons ”Thriller” som till dags
dato har sålt i drygt 40 miljoner exemplar – nödvändigtvis exempel på att en universell
smak existerar. I en diskussion rörande existensen av sådana till synes universella
kulturyttringar lyfter Negus (1996: 177) fram betydelsen av att inte särskilja den
populära kulturella produkten från det system som producerat och distribuerat den:

... this type of argument tends to assume that a cultural form is universal because it
appears to be universally popular. It does not connect the widespread appeal of the artist
with the systems of production and distribution that have put a Madonna or a Michael
Jackson in the position to be universal in the first place. There may be many cultures
around the world that have produced cultural forms that could be universally enjoyed. But
some are more likely to get a position to be enjoyed than others.

I sammanhanget bör också tiden lyftas fram: det som var populärt ”då” kanske inte
nödvändigtvis är populärt ”nu”. En definition av vad som bör innefattas i begreppet
populärmusik kräver således såväl en geografisk som en temporal dimension.

Populärmusik brukar vidare framhållas som varande musik som är kommersiell,
inriktad mot en massmarknad och som distribueras med hjälp av ett fonogram (till
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exempel en CD, en LP eller en kassett). Frith (1988: 12) går så långt att han menar att
historien om 1990-talets populärmusik är historien om:

… the twentieth-century popular record; not the record of something (a song? a singer? a
performance?) which exists independently of the music industry, but a form of
communication which determines what songs, singers and performances are and can be.

Denna ståndpunkt har kritiserats av bland annat Negus (1996) som menar att det är en
för smal tolkning att det inte skulle finns någon populärmusik som är ”utanför” det
globala musikindustriella produktionssystemet. En annan aspekt – som kanske inte helt
motsäger citatet ovan men som ändå problematiserar det – är det faktum att
populärmusik i dag för att generera intäkter inte nödvändigtvis måste vara inspelad i
syfte att nå en massmarknad. I takt med att en allt mer betydelsefull inkomstkälla för
musikindustrin är de värden som genereras från upphovsrätter har följaktligen också
andra ”kunder” än enbart de som köper skivor i en butik blivit viktiga, till exempel
reklambranschen. Eller som Negus (1996: 56) uttrycker det:

The work of music-business workers has become increasingly based around circulating
the sounds and images of popular music across a range of media texts and entertainment
items (films, adverts, videos, books, magazines). It is no longer so easy, if it ever was, to
isolate and identify one piece of ‘raw material’ as a product that is being processed
through the system.

Slutligen brukar det också framhållas att populärmusik i stor sträckning ofta är
producerad utan direkta offentliga subventioner till själva produktionen, det vill säga att
skivbolagen, musikförlagen och produktionsbolagen i princip arbetar på en fri marknad
(Burnett, 1996: 37). Även om vissa svenska band (eller rättare sagt deras skivbolag) i
något läge av sin karriär erhållit så kallat fonogramstöd torde detta kriterium stämma
ganska väl för flertalet av de bolag som studeras i denna avhandling.4 Å andra sidan är
det inte helt okomplicerat att avgränsa var den ickesubventionerade musikindustrin
börjar. En viktig del av musikindustrin är dess ”undervegetation”, det vill säga alla de
människor som i olika genrer repeterar, spelar in demotejper eller genomför konserter i
olika, med offentliga medel, subventionerade sammanhang, till exempel i en
kommunalt finansierad lokal.

När det gäller begreppet populärmusik tolkas det genremässigt relativt brett i denna
avhandling. I artikel 2 i avhandlingen ges exempel på ett antal genrer som innefattas.
Även om gränsdragningarna ibland är svåra att göra så kan konstateras att de olika

4 Ett sådant svenskt exempel, som sedan nått vissa kommersiella framgångar utanför Sverige, utgörs av Wannadies,
som erhöll sådant stöd för sin första skiva på Skellefteåbolaget A West Side Fabrication.
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artiklarna inte primärt fokuserar på musiker eller bolag som endast ger ut jazz, klassisk,
andlig, folk eller musik för barn, för att använda den något trubbiga genreindelning som
IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) använder i sin redovisning
av marknadsandelar.5 Jag utgår vidare från musik som är inspelad, inte nödvändigtvis i
syfte att nå en massmarknad men som – just – syftar till att nå en marknad, en slutkund.
Oavsett om denna slutkund alltså är en tonåring i Tokyo eller ett produktionsbolag i
New York som anlitar ett svenskt musikförlag för att hitta musik till en artist.

I avhandlingen fokuseras också framförallt på företag som agerar på en marknad. Det
vill säga, bolag som har som syfte att gå med vinst, att driva verksamheten framåt – om
än att den vinsten inte nödvändigtvis ska användas för att delas ut till aktieägare. I
Bergs (2002) studie av tre svenska independentbolag använder två av bolagen till
exempel merparten av sin eventuella vinst till att investera i mindre lönsamma projekt
som de ändå menar har ett stort värde (exempelvis att anordna en festival eller ge ut en
samlingsskiva med unga band). Slutligen ska det tilläggas att avhandlingen framförallt
studerar bolag som i princip bedriver sin verksamhet utan några subventioner, samt – så
långt möjligt – har som syfte att en eller flera individer ska ha sin huvudsakliga inkomst
från bolaget.6

Två problem existerar i detta sammanhang. För det första är detta i viss utsträckning en
definition baserad på en essentialistisk syn på populärmusik, det vill säga, att vissa
genrer – oavsett grad av popularitet – bör definieras som populärmusik. I en av
artiklarna uppmärksammas också denna problematik. (Hallencreutz et al., 2002):

… jazz, for example, has in reality a market share large enough to be considered as
‘popular music’ in Sweden whereas ‘Goa trance’, one of several sub-techno genres, is
much more exclusive. Nonetheless, Goa trance is probably more likely to be defined as
‘popular music’ in an inquiry regarding definitions of popular music.

Detta till trots har jag i avhandlingen valt att inte inkludera svensk jazz. Ett annat
problem är att det finns genrer som definitionsmässigt tillhör det populärmusikaliska

5 Med vissa variationer har kategorin pop/rock mellan 1988 och 2000 haft en marknadsandel på cirka 50 procent.
När det gäller det totala antalet utgivna fonogram i Sverige – med utländska såväl som svenska artister – var antalet
utgivningar drygt 5000 år 1988 för att öka till drygt 10 000 år 2000. En intressant detalj i sammanhanget är dock att
andelen utgivningar med svenska artister har minskat sedan slutet av 1980-talet. Mellan 1988 och 1990 var andelen
cirka 15 procent emedan andelen under resten av 1990-talet har varit ungefär 7–8 procent. – Vidare kan det tilläggas
att av de hundra mest säljande skivorna 2001 (IFPI) i Sverige var drygt 80 procent utgivna på något av de bolag som
i branschen kallas ”majors”. Det vill säga bolag knutna till någon av följande koncerner: Universal, Sony, BMG,
EMI eller Warner.
6 Detta är självfallet inte ett helt okomplicerat kriterium i en bransch som kännetecknas av projekt-,
deltidsanställningar och långa perioder av arbetslöshet för vissa grupper (framförallt musiker).
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fältet, men som inte lyfts fram i avhandlingen. Det kanske tydligaste exemplet i detta
sammanhang är den svenska dansbandsmusiken som – i synnerhet i ett nordiskt
perspektiv – är en exportvara eftersom vissa grupper (till exempel Vikingarna) säljer
relativt stora mängder CD-skivor i framförallt Norge men också i Tyskland.

Dansbandsmusiken är onekligen en del av den etablerade svenska musikindustrin, men
det finns också populärmusikaliska exempel som inte är en del av denna bolagsstruktur
för produktion, reproduktion och distribution av inspelad musik (och följaktligen alltså
inte lyfts fram i avhandlingen). I sin studie av svensk techno visar till exempel
Runnarsdottir-Svensk (2000) att denna och andra dansmusikgenrer har ett helt annat
produktions- och distributionsnät jämfört med den etablerade musikindustrin samt att
det i stor utsträckning, även existerar en helt annan ”kultur” i synen på bolag och
upphovsmän inom denna ”underground-sektor” av svensk musikindustri (jfr
Hesmondhalgh, 1998).

Ett ytterligare begrepp som förekommer i denna avhandling är (musikindustriell)
konkurrenskraft. Med konkurrenskraft ska här förstås förmågan att – utsatt för
internationell konkurrens – generera höga faktorinkomster samtidigt som man
bibehåller ett högt faktorutnyttjande (se Maskell et al., 1998 för en översikt). För
musikindustrins del innebär detta konkret att svenska företag (inklusive de utländska
bolagens svenska dotterbolag) har kunskap och förmåga att producera och
marknadsföra ett antal varor och tjänster, på en internationell marknad, som genererar
antingen direkta ersättningar eller royaltites. För det första rör det sig om en förmåga att
skapa och framföra musik som förläggs på svenska musikförlag respektive skivbolag
eller genom någon form av licensuppgörelse. I detta sammanhang kan också intäkter
från turnéverksamhet räknas in. Musikindustriell konkurrenskraft omfattar också en
förmåga att erbjuda varor och tjänster inom olika relaterade verksamheter. Exempel på
sådana varor och tjänster är inspelningsstudior som erbjuder tjänster till utländska
artister eller skivbolag. I skrivande stund (våren 2002) är till exempel Ricky Martin i
Stockholm för att producera nytt material i Murlyn Musics studio i Solna tillsammans
med låtskrivarna/producenterna Anders Bagge och Arnthor Birgisson. Det kan också
röra sig om videoproduktionsbolag som gör videor åt utländska artister och grupper.
Den mest framträdande aktören för närvarande i detta sammanhang är Jonas Åkerlund.
För det tredje handlar det om konkurrenskraftiga svenska musikförlag som förlägger
utländska artisters musik. Slutligen omfattar musikindustriell konkurrenskraft förmågan
att erbjuda internationellt konkurrenskraftiga varor, till exempel att ett utländskt
skivbolag väljer att pressa en CD-produktion i Sverige för att sedan distribuera denna
CD också utanför Sverige. Detta klassificeras som varuexport när dessa CD-skivor förs
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ut från Sverige. Det kan också röra sig om att erbjuda tekniska lösningar och utrustning,
till exempel maskiner för CD-pressning eller instrument.

I avhandlingen görs inga direkta försök att mer explicit mäta effekterna av ovan
nämnda konkurrenskraft. Det vill säga, syftet med avhandlingen är inte att
problematisera vilka flöden som kan/ska mätas. Syftet är inte heller att mäta dessa
flöden eller att empiriskt belägga eller vederlägga de skattningar och beräkningar som
gjorts (se framförallt Forss, 1999). För en översiktlig diskussion rörande skala om
omfattning på den svenska musikexporten hänvisas till nästföljande avsnitt (se vidare
Forss, 1999; Durrant, 2000).

Slutligen bör det också poängteras att det inte är självklart att en lokal miljö
(region/nation) i sig drar fördel av att ett internationellt konkurrenskraftigt kluster är
lokaliserat till denna miljö. Belägg för just detta ger den artikel som söker förklara,
varför den svenska musikindustrin långt mer än den jamaicanska – en kreativ och
oerhört konkurrenskraftig musikindustri till trots – tycks kunna ”hämta hem” vinsterna,
genererade av denna konkurrenskraft (Power & Hallencreutz, 2002). Med andra ord
finns det inte nödvändigtvis ett positivt samband mellan extremt konkurrenskraftiga
produkter i ett lokalt produktionssystem och höga inkomster samt gynnsam ekonomisk
utveckling i en region eller nation.

2.2 Geografisk forskning om musikindustri och forskningsläge
rörande svensk musikindustri
Musik, också populärmusik, är en konstnärlig uttrycksform och musikskapande en
konstnärlig verksamhet. Som sådan har svensk populärmusik varit föremål för såväl
musikvetenskaplig (se till exempel Lilliestam, 1998) som litteraturvetenskaplig
forskning (se till exempel Ganetz 1997; Lindberg, 1995). Populärmusiken är också en i
vidare mening kulturell företeelse, i synnerhet förknippad med ungdomskultur.
Följaktligen existerar också en lång tradition av ungdomsforskning rörande
musikkonsumtion och musikskapande (se till exempel Trondman, 1989).

I denna avhandling anläggs ett ekonomisk-geografiskt perspektiv på svensk musik-
industri. Detta innebär att fokus inte är på produkten i sig utan produktionen och
distributionen av denna produkt, på musikindustrin eller om man så vill på det
musikindustriella systemet.

När det i vid bemärkelse gäller samhällsvetenskaplig forskning om musikindustri
menar jag att fem olika forskningsfält kan identifieras. Utan att på något sätt göra
anspråk på fullständighet – referenserna ska mer ses som exempel – så existerar för det
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första forskning som fokuserat på individer inom musikindustrin, framför allt artister
men också andra yrkeskategorier (se till exempel Negus, 1992). En annan typ av studier
behandlar skivbolagens utveckling, ofta utifrån ett management- eller
organisationsperspektiv (jfr Negus, 1999). Vidare existerar det forskning om
koncentrationstendenserna inom musikindustrin och hur dess effekter på branschen och
musikens utveckling (se till exempel Burnett, 1990). En annan forskningstradition
handlar om hur ny teknologi förändrar förutsättningarna för produktion, distribution
och konsumtion. I detta sammanhang kan också inkluderas hur nya mediakanaler
påverkar musikindustrin (Malm & Wallis, 1992). För det fjärde finns det studier som
undersökt hur regelverk och andra institutioner som copyright-lagstiftning påverkar
musikindustri och musikproduktion (Bennett et al., 1993). Slutligen existerar ett antal
studier som belyser strukturer och utvecklingstendenser inom musikindustrin, från mer
generella studier (se till exempel Gronow & Saunio, 1998; Longhurst, 1995; Negus,
1996; Shuker, 1994) till studier som rör olika specifika aspekter, till exempel hur de
stora multinationella bolagen (”the majors”) påverkar lokala fristående bolags spelrum
och utvecklingsmöjligheter (se till exempel Wallis, 1990).

Om vi koncentrerar oss på svenska forskare som studerat musikindustri tillhör
sociologer och mediaforskare de mest framträdande (se till exempel och Burnett, 1990,
1996; Wallis, 1990; Wallis & Malm, 1984). Det svenska MISC-projektet (Music
Industry in Small Countries) undersökte hur lokal och nationell identitet och kultur
påverkats av den tilltagande internationaliserings- och koncentrationstendensen av
ägandet i fonomgrambolagen sedan 1980-talet (Wallis & Malm, 1990; Wallis, 1990).
Burnett (1990, 1996) har bland annat studerat fonogrambolagens ökade internationali-
sering och konsekvenserna av att branschen huvudsakligen domineras av en handfull
mycket stora mediaföretag.

I takt med exportframgångarna har intresset för musikindustrin som ekonomisk
verksamhet ökat (Burnett, 1997; Forss, 1999). Burnett (1997) har försökt att skatta de
svenska exportintäkterna utifrån tre typer av intäkter, nämligen mekaniska rättigheter,
upphovsrättigheter och framträdanden. De mekaniska rättigheterna utgörs av de
inkomster som skivbolag erhåller genom försäljning av såväl fysiska fonogram
(exempelvis en CD) som licensavtal. Upphovsrättigheterna är inkomster som
upphovsmän, artister och musikförlag erhåller när deras musik framförs offentligt eller
genom försäljning av noter. Framträdanden, slutligen, är intäkter som utgår till bland
annat musiker och artister i samband med konserter och andra framträdanden. Ett annat
exempel på detta utgörs av ESO-rapporten ”Att ta sig ton: om svensk musikexport 1974
– 1999” (Forss, 1999). Syftet med denna studie var dels att kartlägga den svenska
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musikindustrins omfattning och struktur, dels att mer systematiskt försöka att
identifiera orsakerna till exportframgångarna. Forss identifierar tre exportkategorier i
detta sammanhang: varor, upphovsrättigheter och tjänster. Genom att väga samman
dessa olika inkomstkällor har Forss uppskattat den årliga musikexporten (netto) till
cirka 4,3 miljarder svenska kronor, vilket naturligtvis är lägre än vissa spekulationer.
Det talades ibland i media om nivåer i storlek med svensk export av bilar.7 Den svenska
musikindustrins export ligger alltså långt ifrån i nivå med Volvo men väl i nivå med till
exempel exporten av möbler eller Absolut Vodka (Hallencreutz & Lundequist, 2001).

I ett antal studier publicerade under 1990-talet har konstaterats att populärmusik i stor
uträckning negligerats inom geografisk forskning (se till exempel Halfacree &
Kitchens, 1996; Kong, 1995; Leyshon et al., 1998; Smith, 1994, 1997).8 Flera geografer
har i olika sammanhang poängterat att detta är olyckligt eftersom populärmusiken och
musikindustrin är ett intressant fält för såväl politisk-geografisk och socialgeografisk
forskning (Kong, 1995; Halfacree & Kitchens, 1996; Smith, 1994, 1997) som
ekonomisk-geografisk forskning (Leyshon, 2001; Lovering, 1998; Sadler, 1997; Scott,
1999). Eller som Leyshon et al., (1995: 425) uttrycker det:

... geographical issues of economy, society and culture are present in the production,
performance, transmission and consumption of music.

Ekonomisk-geografisk forskning av kulturindustrier såsom musikindustrin kan delas in
i fyra grupper. Med utgångspunkt i begrepp som post-fordism, flexibel specialisering
och industriella distrikt (Piore & Sabel, 1984) har strukturella och organisatoriska
förändringar inom branscher som musik och media studerats (jfr Sadler, 1997).9 För det
andra förekommer forskning rörande frågan varför kulturindustriella verksamheter
tenderar att koncentrera sig rumsligt (Scott, 1997). Scott (1999a, 1999b) analyserar
varför företag – och kreativa människor – inom den amerikanska musikindustrin
företrädesvis finns i vissa specifika urbana miljöer (exempelvis New York, Los
Angeles och Nashville). För det tredje finns studier som undersökt hur ny teknik
förändrar förutsättningarna för produktion, distribution och konsumtion av musik (se

7 Merparten av exporten, 3,2 miljarder, står varuexporten för (t.ex. försäljning av CD-skivor och maskiner för
tillverkning/pressning av CD-skivor). Upphovsrätterna beräknas att generera cirka 0,8 miljarder och tjänsteexporten,
slutligen, beräknas att inbringa cirka 0,4 miljarder. I tjänstexporten ingår till exempel musikproduktioner och turnéer.
Sammantaget beräknas den svenska musikindustrins andel av den totala svenska exporten utgöra cirka 0,45 procent.
8 För översikter, se Hallencreutz , 2001; Kong, 1995; Carney, 1996.
9 Ett tidigt exempel på sådan forskning inom ekonomisk geografi utgörs av Christopherson och Storpers (1986)
studie rörande huruvida den kaliforniska filmindustrin omvandlats från ett storskaligt studiosystem till ett flexibelt,
vertikalt integrerat produktionsbolagssystem.
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till exempel Leyshon, 2001). För det fjärde, slutligen, finns forskning som mer konkret
studerar musikindustrins roll för regional utveckling och tillväxt (se till exempel
Hudson, 2000).

Jämfört med mer traditionella svenska branscher är musikindustrin dåligt utforskad när
det gäller ekonomiska och ekonomisk-geografiska förhållanden. Veterligen saknas
tidigare ekonomisk-geografisk forskning rörande populärmusik och musikindustri.
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3. Avhandlingens utgångspunkter: kluster och lokala
miljöers påverkan på industriell konkurrenskraft
En modern syn på företags långsiktiga konkurrenskraft utgår ifrån att den bestäms av
deras innovationsförmåga och förmåga till ständigt lärande (Malmberg & Maskell,
2002). En viktig dimension av den strategiska kunskapen är att det ofta rör sig om
erfarenhetsbaserad kunskap som man bara kan lära sig genom praktik eller att arbeta
nära någon som ”kan” (Gertler, 2001). För att verkligen dra nytta av sådan strategisk
kunskap – eller för att föra den vidare – krävs täta relationer, förtroende och tillit (jfr
Maskell et al., 1998). Ett ytterligare skäl till varför närhet – som möjliggör personliga
kontakter – fortfarande är så betydelsefull är att ekonomiska processer är socialt
förankrade (Granovetter, 1985) och att nästan all kunskap är skapad och reproducerad i
någon form av social interaktion (för översikter se till exempel Barnes & Gertler, 1999;
Lee & Wills, 1997; Yeung, 2000).

En vanlig ståndpunkt i sammanhanget är vidare att en regional koncentration av företag
inom liknande eller relaterade branscher ökar sannolikheten för aktörerna att ta del av
ny, på olika sätt strategisk kunskap utan egentlig ”ansträngning”, till exempel genom
skvaller (Henry & Pinch, 2000; Grabher 2001).

Detta ökade intresse för samspelet mellan företag och deras omgivning avspeglas i
framväxten av ett stort antal mer eller mindre geografiskt orienterade systembegrepp
och ett ökat intresse för betydelsen av lokalt förankrade faktorers betydelse för att
skapa och vidmakthålla internationell konkurrenskraft (Dunning, 1996; Dicken, 1992).

Exempel på ansatser och begrepp som framförallt allt fokuserar på systemdimensionen
är nätverk (Håkansson, 1989), kompetensblock (Eliasson 1997), sektoriella
innovationssystem (Malerba, 2002), teknologiska system (Carlsson, 1995) och
”production channels” (Doeringer & Terkla, 1996).

Exempel på ansatser som i betydligt större utsträckning betonar den rumsliga
dimensionen utgörs av innovativa miljöer (Maillat, 1991; Camagni, 1991), kreativa
regioner (Anderson, 1985), organiserande kontexter (Johannisson, 1999), lärande
regioner (Cooke & Morgan, 1998), neo-marshallianska noder (Amin & Thrift, 1992)
och ”knowledge communities” (Henry & Pinch, 2000).

Den ansats, slutligen, som kanske tydligast försöker att förena den rumsliga
dimensionen med systemdimensionen är den av Porter (1990, 1998, 2000a, 2000b)
utvecklade klustermodellen syftande till att förklara varför nationer och eller regioner



26

är långsiktigt konkurrenskraftiga inom vissa branscher (jfr Enright, 1993, 1996; Sölvell
et al., 1991). Klustermodellen tog sin utgångspunkt i Porters mer företagsorienterade
arbeten under 1980-talet rörande betydelsen av konkurrensstrategi och värdekedjor för
att förstå företags förmåga till långsiktig framgång (Porter, 1980, 1985).10

De i de föregående styckena antydda systemperspektiven är naturligtvis inte fullt ut
kompatibla med varandra, men de betonar alla – utifrån olika utgångspunkter – att
lärande, innovationer och konkurrenskraft inte är resultatet av enskilda, ”atomistiska”
företags (eller individers) agerande (Malmberg, 1996, 1997). Utgångspunkten för denna
avhandling är ett av dessa systemperspektiv – som för övrigt har tilldragit sig stort
intresse under 1990-talet – nämligen klustermodellen (Porter, 1990, 1994, 1998a,
1998b, 2000a, 2000b).11

3.1 Ett klusterperspektiv på konkurrenskraft
Ett kluster är ett system av aktörer – inom ett specifikt kompetensområde eller runt en
specifik kärnprodukt – som tillsammans skapar mervärden som är större än vad de
enskilda aktörerna skulle lyckas med på egen hand. Man kan identifiera sex
komponenter i ett industriellt kluster (Porter, 1990, se också Sölvell, 1991). Med
kärnprodukter avses de varor och tjänster som är slutprodukterna i ett klusters
produktionskedja. De strategiska insatsvarorna i sin tur är de varor eller tjänster som är
specifika för ett klusters förmåga att producera konkurrenskraftiga kärnprodukter.  Den
tredje klusterkomponenten – produktionsteknik – är en sammanfattning av den teknik
som krävs för att producera kärnprodukterna. Den fjärde klusterkomponenten,
stödjande tjänster och näringar består av olika typer av verksamheter som direkt eller
indirekt påverkar och/eller stödjer klustret. Till detta kan också läggas de branscher
som är relaterade till ett specifikt kluster (i musikindustrins fall till exempel IT och
media). Den sjätte klusterkomponenten utgörs av kunderna.

10 I sammanhanget kan också nämnas ansatser som framförallt betonar betydelsen av hur regionala/nationella
”företagskulturer” förklarar skillnader i dynamik och utvecklingskraft i en lokal miljö. Ett exempel är Saxenians
(1994) nu klassiska studie av skillnaderna mellan Silicon Valley och Bostonregionen. Ett annat exempel är Whitleys
(1992) studier av olika typer av nationella ”business systems”. Slutligen kan också nämnas den tradition inom den
ekonomiska sociologin som studerat hur sociala relationer och personliga nätverk påverkar företag och andra aktörer
på en marknad (Granovetter, 1985; Uzzi, 1997).
11 Det ökade intresset för kluster gäller såväl inomvetenskapligt som inom näringspolitik på regional och nationell
nivå, se till exempel Enright, 2001; OECD, 1999, 2001. För ett antal svenska exempel, se Berggren, 2000;
Birkinshaw, 2000; Boye, 2000; Braunerhjelm, 2000; Braunerhjelm & Carlsson, 1999; Braunerhjelm et al., 2000;
Brown, 2000; Ivarsson, 1999; Malmberg & Maskell, 2002; NUTEK, 1998; 2001; Sandberg, 2000; Söderström et al.,
2001; Sölvell, 2000; Sölvell et al., 1991.
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Figur 1 Klustret

Källa: Efter Porter, M. E. (1990): The competitive advantage of nations. London: Macmillan.

Ett kluster handlar emellertid inte bara om relationer mellan företaget och dess kunder
och mellan företaget och till exempel branschorganisationer, utbildningsinstitutioner,
offentliga aktörer. Porter (1998: 199) försöker att sammanfatta vad ett kluster – i vid
bemärkelse – är enligt följande:

A cluster is a geographically proximate group of interconnected companies and associated
institutions in a particular field, linked by commonalities and complementarities. The
geographic scope of a cluster can range from a single city or state to a country or even a
network of neighbouring countries. Clusters can take varying forms depending on their
depth and sophistication, but most include end-product or service companies; suppliers of
specialized inputs, components, machinery, and services; financial institutions; and firms
in related industries. Clusters also often include firms in downstream industries (that is
channels or customers); producers of complementary products; specialized infrastructure
providers; government and other institutions providing specialized training, education,
information, research and technical support (such as universities, think tanks, vocational
training providers); and standards-setting agencies. Government agencies that significantly
can be considered part of it. Finally, many clusters include trade associations and other
collective private sector bodies that support cluster members.

Det övergripande syftet med Porters modell är alltså att försöka visa vilka dimensioner
som är centrala för att förklara hur långsiktig industriell konkurrenskraft skapas och
vidmakthålls. I detta sammanhang argumenterar Porter för att de egenskaper som
bestämmer dynamiken i ett kluster – i förlängningen ett enskilt företags
konkurrenskraft – kan fångas in i fyra relaterade drivkrafter. Dessa är:
produktionsfaktordynamik (till exempel arbetskraftens utbildningsnivå),
efterfrågeförhållanden (sofistikerade och krävande kunder som känner av eller
förebådar tendenser på en internationell marknad), förekomsten av relaterade näringar
och stödjande verksamheter som i sig själva är internationellt konkurrenskraftiga samt
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företagsstruktur och rivalitet inom den egna branschen (Porter, 1990, se också Sölvell
et al., 1991, Söderström et al., 2001). Dessa fyra relaterade drivkrafter brukar
sammanfattas som ”diamanten”.

Figur 2 ”Diamanten”

Källa: Efter Porter, M. E. (1990): The competitive advantage of nations. London: Macmillan.

Mer konkret hävdar Porter att kittet mellan diamanten och ett kluster utgörs av de
relaterade och stödjande näringarna eftersom dessa finns med såväl som en beståndsdel
av diamanten som en beståndsdel av själva klustret. Porter (2000: 254) sammanfattar
detta samband enligt följande:

Clusters contain one facet of the diamond (related and supporting industries), but are best
seen as a manifestation of the interactions among all four facets.

Porters utgångspunkt är att (traditionella) produktionsfaktorer – tillgång till mark och
råvaror till exempel – till stor del spelat ut sin konkurrenspåverkande roll. Detta
eftersom dagens produktionsfaktorfördelar i hög grad har att göra med
innovationsförmåga och specialiserade kunskaper, det vill säga sådana faktorer som är
unika och svåra att kopiera på andra platser eftersom de ofta är skapade under en lång
tid. Detta är en process i vilken många aktörer och institutioner har varit inblandade.
För det andra är efterfrågeförhållandena i ett land eller en region viktiga. Den lokala
marknadens storlek är betydelsefull men kanske framförallt den lokala efterfrågans
kvalitet. Företag vars lokala kunder ställer höga och specifika krav har störst chans att
nå internationell konkurrenskraft. En annan viktig aspekt i sammanhanget är att
kunderna är trendkänsliga. Porters utgångspunkt är, kortfattat, att sofistikerade kunder
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formulerar kvalificerade krav för de varor eller tjänster som de vill köpa. Genom att
möta dessa krav redan på hemmamarknaden tvingas företag att ständigt förbättra sina
produkter, något de har nytta av när de arbetar på andra marknader. En tredje
betydelsefull aspekt av diamanten har att göra med närvaron av relaterade eller
understödjande företag. Det rör sig här inte i första hand om närhet till lokala
leverantörer i största allmänhet, utan mer om existensen av konkurrenskraftiga,
sofistikerade leverantörer som bidrar till innovationer och uppgradering av ny
kompetens. Slutligen framhåller Porter betydelsen av att lokala konkurrenter existerar,
av rivalitet. I sammanhanget betonas också att managament-kultur samt hur företag valt
att internt organisera sin produktion är betydelsefulla faktorer för att förklara hur
dynamiskt ett kluster är.

De fyra drivkrafterna eller faktorerna fyller alla sin funktion. Det går med andra ord
inte att framhålla någon före någon annan. Tvärtom, det är först när samtliga faktorer
finns på plats och förstärker varandra som ett kluster kan sägas utvecklas med full kraft.
Eller med Porters (2000: 21) egna ord: ett konkurrenskraftigt kluster är ”the
manifestation of a diamond at work”.

Dessa fyra drivkrafter kompletteras i sin tur av två ytterligare faktorer i Porters modell,
nämligen politiken och slumpen (”chance”), som på olika sätt också kan påverka
dynamiken i och förutsättningarna för klustret. När det gäller politiken handlar det till
exempel om infrastrukturella investeringar och lagstiftning. Slumphändelser ska inte
förstås som ren ”tur” eller rena tillfälligheter utan om större, mer generella processer
och förändringar, till exempel ett genombrott av en ny teknik, utbrott av krig och
globala förändringar i efterfrågan. Om vi använder musikindustrin som exempel skulle
en sådan slumphändelse vara genombrottet för digital teknik. Detta genombrott skedde
i allt väsentligt utanför det musikindustriella systemet men kom ändå självfallet att på
ett genomgripande sätt att förändra förutsättningarna såväl för produktion som för
konsumtion inom systemet.

3.2 Ett utvidgat klusterbegrepp
Det är viktigt att notera att klusterbegreppet använts vidare än i strikt ”porteriansk”
bemärkelse. Det vill säga, det har kommit att användas i många olika sammanhang, ofta
mer eller mindre frikopplat från Porters ursprungliga definition/er. Ett antal
klusterkaraktäristika verkar återkomma i litteraturen. Enligt Feser och Bergman (2000:
3) är det fyra sådana kännetecken som tenderar att återkomma i klusterlitteraturens
definitioner, nämligen a) existensen av köp-sälj-relationer, b) geografisk
samlokalisering, c) förekomst av olika gemensamma stödjande institutioner – från
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utbildningsaktörer till branschorganisationer samt d) förekomst av
samarbetskonkurrens. Enright (2000. 2001) framhåller vidare att klusterlitteraturen
kännetecknas av att definitionerna varierar utifrån ett antal parametrar, exempelvis
rumslig utsträckning, sektoriell omfattning, grad av länkningar och värdekedjor, typ av
kärnprodukter och kärnkompetens, innovationsförmåga, grad av konkurrenskraft och
organisation. Förutom de klusterdefinitioner som influerats av diamantmodellen kan två
ytterligare typer identifieras, nämligen regionala agglomerationer av relaterade
verksamheter och vertikala företagsnätverk hoplänkade i värdekedjor.

Något förenklat skulle man kunna säga att det existerar fyra olika sätt att betrakta
klusterbegreppet (se också NUTEK, 2001).12 Dessa fyra perspektiv är självfallet delvis
relaterade.

Det första perspektivet är den ovan beskrivna diamantmodellen. Ett kluster betraktas då
som ett innovationssystem bestående av ett antal delar (aktörer). Det är också, genom
diamanten, en förklaringsmodell syftande till att förklara varför en nation eller region är
långsiktigt konkurrenskraftig när det gäller export inom vissa sektorer (jfr Sölvell,
1991).

Det andra perspektivet är att betrakta klusterbegreppet som synonym för en regional
agglomeration av liknande och relaterade verksamheter. Också i detta perspektiv
beaktas konkurrenskraftsaspekten. Anledningen till att jag valt att separera denna
dimension från den porterianska är att beskrivningen av systemet inte nödvändigtvis
strikt följer Porters typologier (för ett exempel, se Malmberg & Maskell, 2002).

Ett tredje perspektiv på kluster är helt enkelt att använda det som en mall för att
beskriva och strukturera komplexa produktionssystem. Det vill säga, det system av
aktörer som på olika sätt stödjer ett antal företag med liknande kärnprodukter (till
exempel tunga fordon) eller kärnteknologier (till exempel bioteknik) i en nation eller
region. Dessa, i vid mening, stödjande funktioner är till exempel producenter av
insatsvaror, underleverantörer, kompetensförsörjare (från universitet till branschinstitut)
och riskkapitalister. Kluster i detta perspektiv är således ett sätt att strukturera en
beskrivning av ett specifikt – mer eller mindre geografiskt koncentrerat –
produktionssystem i syfte att komma så ”nära” dess faktiska verklighet som möjligt.
Att använda klusterbegreppet på detta sätt liknar andra modeller för att strukturera
industriella produktionssystem, till exempel sektoriella innovationssystem (jfr Malerba,

12 Se också exempelvis Malmberg & Maskell, 2001; Malmberg, 2002; OECD, 1999; 2001; Peters & Hood, 2000;
Porter, 1998a, 1998b, 2000a, 2000b; Swann et al., 1998.



31

2002). Det är viktigt att här poängtera att det som skiljer detta sätt att använda
klusterbegreppet från de föregående två är att det inte nödvändigtvis behöver vara
konkurrenskraftiga näringar som beskrivs.

Det fjärde sättet att betrakta kluster är att se det som ett verktyg för regional utveckling.
Klusterbegreppet är här mer diskursivt, det vill säga ett kluster är vad man från
regionalt håll definierar som ett kluster (jfr Malmberg, 2002). Ett klusterperspektiv
kännetecknas i detta sammanhang med andra ord av att man i ett regionalt
utvecklingsarbete försöker att få igång och förstärka samspelet mellan företag inom ett
gemensamt strategiskt kompetensområde och mellan företag och andra berörda aktörer.
Släktskapen till begrepp och företeelser som företagsnätverk, regionala partnerskap,
tillväxtallianser är i många fall uppenbar (för svenska exempel på ett antal sådana
projekt, se NUTEK, 2001; Lundequist & Power, 2002; Hallencreutz & Power, 2002).

Det är vidare viktigt att komma ihåg att sådana regionala ”klustersatsningar” inte är
kompletta i den bemärkelse som Porter anger. Ofta finns till exempel de viktigaste
kunderna utanför regionen, hemmabasen (Malmberg, 2002; Larsson, 1998. Det är inte
heller självklart att företagen är relaterade i starka integrerade nätverk i linje med den
traditionella bilden av industriella distrikt (se Malmberg & Maskell, 2002).

Under de senaste tio åren har denna mer diskursiva användning av klusterbegreppet
kommit att bli ett vanligt förekommande angreppssätt och perspektiv på regional
näringslivsutveckling. Mängder av exempel på sådana satsningar kan ges, från
nordamerikanska delstater över Australien och Nya Zeeland till europeiska länder som
Spanien, Storbritannien, Danmark och Österrike (NUTEK, 2001).

I artiklarna 1 och 2 används klusterbegreppet utifrån ett traditionellt porterianskt
perspektiv, det vill säga som en modell för att strukturera och försöka förklara ett
industriellt systems dynamik. I artikel 3 och i viss utsträckning i artikel 4 och 6 används
klusterbegreppet mer i enlighet med den andra definitionen, det vill säga att kluster ska
förstås som en konkurrenskraftig agglomeration. I artikel 1 och 2 och i viss
utsträckning i artikel 3 används klustermodellen också som ett sätt att beskriva
musikindustrin som ett system. Artikel 5, slutligen, har som syfte att studera tre svenska
närings- och regionalpolitiska klustersatsningar. Det vill säga, klusterbegreppet används
som ett perspektiv på ett regionalt utvecklingsarbete som involverar såväl privata som
offentliga aktörer.
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3.3 Kritik mot klusterbegreppet i teori och praktik
Klusterbegreppet har således kommit att användas i många olika sammanhang och med
olika innebörd. Följaktligen har också begreppet kritiserats utifrån olika
utgångspunkter. I detta avsnitt diskuteras kritiken mot klusterbegreppet. En första
övergripande distinktion som då måste göras är att särskilja på kritiken av Porters
modell respektive av hur klusterbegreppet tolkats ”praktiskt” i regionalt
utvecklingsarbete. Först görs därför en genomgång av kritik mot Porters klustermodell,
sedan görs en genomgång av kritik mot klustermodellen i policysammanhang och hur
den använts som ett konkret verktyg för praktiker inom regionalt utvecklingsarbete.

När det gäller den direkta kritiken mot Porter kan tre övergripande, relativt tätt
sammantvinnade, områden identifieras, nämligen a) kritik huruvida Porters teoretiska
utsagor rörande konkurrenskraft, diamantmodellen och hemmabasens betydelse är
korrekta, b) kritik mot att klusterbegreppet ur flera aspekter är otydligt och c) generell
kritik – av mer metodologisk karaktär – mot att det är komplicerat att avgränsa kluster
såväl sektoriellt som geografiskt.

Det första övergripande området rör alltså huruvida Porter – enkelt uttryckt –
överhuvudtaget har rätt (se Davies & Ellis, 2000 för en översikt). Kritiken i detta
sammanhang har fokuserat på om konkurrenskraft handlar om konkurrensstrategi eller
om att rätt utnyttja en organisations kärnkompetens. I detta sammanhang har också
Porters kritiker framhållit att hans starka understrykande av ”competitive advantage”
stöter på problem empiriskt eftersom många länders/regioners exporterande näringar
fortfarande framförallt utnyttjar komparativa fördelar. Cooke och Morgan (1998)
konstaterar vidare att Porter i alltför liten utsträckning tar hänsyn till de
konkurrensfördelar som skapas genom samarbete.

Också Porters syn på hemmabasens betydelse har kritiserats. Vissa har hävdat att han är
alltför färgad av en nordamerikansk kontext och inte tar hänsyn till hur grannländers
diamanter påverkar varandra, till exempel hur USA påverkar den kanadensiska
ekonomin eller rättare sagt de kanadensiska klustren (se till exempel Rugman &
D’Cruz, 1993). För det andra har påtalats att diamantmodellen i alltför liten
utsträckning tar hänsyn till det faktum att ett kluster kan dra fördel av företag som inte
har denna nation/region som hemmabas. I sin analys av de kanadensiska klustren
visade till exempel Rugman och Verbeke (1993) att det inte fanns några signifikanta
skillnader mellan de inhemska och utländska bolagens satsning på FoU. Detta gör
diamantmodellen problematisk eftersom Porters så starkt betonar att en nation/regions
välstånd korrelerar med hur pass starka de inhemska företagen i hemmabasen är.
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Diamantmodellen har vidare kritiserats för att den är svår att empiriskt belägga och
därför ytlig. Storper (1997) hävdar att diamantmodellen noga räknat bara presenterar ett
antal mer eller mindre ”självklara” sanningar om vad som skapar dynamik och
konkurrenskraft inom olika branscher. I sammanhanget konstaterar Storper också
(1997: 283) att Porter i alltför stor utsträckning försöker att sammanföra “a great
diversity of experiences into a single formula.”

Ett ytterligare exempel på kritik riktad mot Porter är att han i alltför liten utsträckning
tar hänsyn till specifika lokala (sociala, kulturella och institutionella) förutsättningar
som på olika sätt förankrar ett produktionssystem (Amin, 1999). O’Shaughnessy (1996)
har förutom denna brist också lyft fram det faktum att Porters modell i alltför liten
utsträckning tar hänsyn till historiska processers betydelse för klusters framväxt och
utveckling.

Det andra övergripande området när det gäller kritik mot Porters ansats har redan
antytts i det föregående, nämligen att klusterbegreppet är för vagt, att Porters ansats (för
att citera May et al., 2001: 369): ”is no substitute for an integrated theory.”

Förutom diskussionen ovan rörande de två nyckeldimensionerna i klustermodellen –
diamanten och hemmabasens betydelse –så har kritiken som riktats mot
klustermodellen i detta sammanhang också rört det faktum att Porter är oklar om
huruvida han avser ett företag, ett system av företag eller en nation/region när han
diskuterar konkurrenskraft. Klusterbegreppet har också utifrån en mängd sammantagna
aspekter rörande vaghet och brist på precision kritiserats för att det är svårt att empiriskt
pröva. Davies och Ellis (2000: 1209) gör en lång genomgång av studier som på olika
sätt problematiserar Porters slutsatser i boken Competitve Advantage of Nations och
konstaterar:

At the empirical level, all five of […] major assertions have been refuted. A nation does
not need to reach the innovation-driven stage in order to achieve sustained prosperity. A
nation’s prosperity does not depend on the activities of the firms for whom it is a home
base. Industries which are internationally competitive do not generally have strong
diamonds. Inward foreign direct investment is not a sign that an economy is weak in terms
of its competitiveness/productivity and international success does not always need to be
based upon ‘up-grading’ through innovation, product differentiation and branding.

En ytterligare kritik som riktas mot Porters klustermodell – vilket ligger i linje med den
ovanstående kritiken rörande konceptets vaghet – är att det metodologiskt är
komplicerat att avgränsa kluster. Detta hänger ihop med såväl geografiska skalproblem
som med teoretiska definitioner. Dessa problem komplicerar i förlängningen empirisk
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identifikation och analys. Martin och Sunley (2001: 19) sammanfattar problematiken
enligt följande:

The proliferation of cluster typologies may well be a genuine attempt to recognise the
diversity of cluster forms and cluster development. But appeals to such diverse forms,
sizes, stages of development, emergence, depth, breadth, level of aggregation and the like,
is equally an indication that the cluster concept is something of a chaotic one. Porter sees
the industrial district as one form of cluster just as high-technology areas such as Silicon
Valley are another. What he calls clusters, French analysts refer to as ‘local production
systems’…

Detta för oss över till den kritik mot klustermodellen som mer riktar sig mot hur den
använts inom ramen för regionala utvecklingssatsningar och då ofta som en
universalmedicin för ökad tillväxt. I detta sammanhang har Martin och Sunley (2001:
30) just framhållit bristen på precisering som ett stort problem. Det vill säga att
begreppet kluster kommit att innefatta ett brett spektrum av företeelser och processer,
till exempel när det gäller att stärka en specifik regions utvecklingspotential:

At one extreme are the ‘top down’ national mapping exercises that utilize selective types
of data to identify, on an industry-by-industry basis, particular important localizations of
specialized activities. At the other extreme are ‘bottom-up’ approaches that are only
concerned with identifying clusters in a particular regional or local area, often in a highly
qualitative, impressionistic way. In between are all sorts of combinations.

Klusterbegreppet har alltså kritiserats för att vara vagt. Detta att det framhållits som
problematiskt såväl att identifiera kluster som från att i vid bemärkelse offentligt stödja
kluster är naturligtvis inte endast intressant på ett teoretiskt, akademiskt plan. Feser och
Bergman (1998: 246) antyder ett sådant problem, nämligen klusterbegreppets
otydlighet gör det omöjligt att identifiera generella policyåtgärder riktade specifikt mot
en nations/regions kluster:

The cluster concept is so broad and its connections to economic performance so
multifaceted that it is often difficult to infer specific policy meaning from the typically
broad and generalised cluster studies.

Det ovanstående kanske speciellt gäller för den typ av policy som syftar till att så att
säga skapa kluster från ingenting.

Slutligen förekommer också en kritik mot att den policyorienterade klusterlitteraturen
inte belyser de potentiella problem som kan uppstå även i väl fungerande kluster.
Martin och Sunley (2001: 46) lyfter fram ett antal sådana problem, från risken för
inlåsningseffekter på grund av alltför hög grad av specialisering till att höga markpriser
kan höja kostnaderna för bostadsbyggande och möjligheten för nödvändiga



35

servicenäringar att vara lokaliserade i den lokala klustermiljön (jfr situationen i Silicon
Valley). Perrons (2001) har vidare indirekt i detta sammanhang – i en diskussion
rörande den nya ekonomiska geografin – problematiserat det många gånger otydliga
sambandet mellan företags konkurrenskraft och regional och allmän ekonomisk
utveckling i den klusterrelaterade litteraturen. Eller som Martin och Sunley (2001: 47)
sammanfattar det:

Those working within the [core] cluster firms in a locality may enjoy high living standards
and rising wages as a compensation for the growing congestion while those in non-core
activities have to make do with inferior real wages and living standards, or have to move
away. It cannot, therefore be assumed that the promotion of one or several clusters within
a regional economy leads to balanced economic development, or greater competitiveness,
or greater well-being across the entire region.

Varför har då ett så pass komplicerat och ifrågasatt begrepp som kluster valts som
utgångspunkt för denna studie av svensk musikindustri?

För det första är klusterperspektivet intressant eftersom det erbjuder en triptyk
bestående av rum, system och processer som är möjlig att pröva, trots problem och
tillkortakommanden beskrivna ovan. Rätt använd är klustermodellen som Jonsson et
al., (1998: 129) uttrycker det: ”…stringent när det gäller den ekonomiska rationalitet
som antas ligga till grund för kopplingar och länkar mellan företag”. Kort sagt,
bedömer jag det vara ett fruktbart angreppssätt att strukturera studien kring en syn på
kluster som utgår ifrån att det rör sig om värdekedjor mellan företag (eller kanske
snarare olika värdeförädlande nätverk), som är geografiskt förankrade utan att vara
geografiskt instängda.13 Det är också intressant att pröva klusterbegreppet på en bransch
som inte tidigare varit direkt föremål för studier utifrån ett klusterperspektiv. I vilken
utsträckning fungerar Porters modell som struktur? I vilken utsträckning tillför
diamantmodellen viktiga pusselbitar för att förklara musikindustriell konkurrenskraft? I
vilken utsträckning behöver den kompletteras?

Ett ytterligare skäl, slutligen, hänger direkt samman med att kluster sedan 1990-talet
kommit att bli alltmer aktuellt i en svensk kontext på såväl nationell som regional nivå.
I Sverige återspeglas detta ökade intresse för kluster på den regionala nivån genom till
exempel publikationer som Regionala Vinnarkluster (NUTEK, 2001) och på den
nationella nivån genom den regionalpolitiska propositionen (Prop. 2001/02:4).

13 Det ska här noteras att samtliga artiklar i avhandlingen inte utgår från ett ”renodlat” porterianskt klusterperspektiv.
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3.4 Ett klusterperspektiv på musikindustriell produktion
Föreliggande avhandling placerar sig för det första i den tradition som intresserat sig
för varför kulturell produktion tenderar att koncentreras i rummet. När det gäller
ekonomisk aktivitet i allmänhet och kunskapsintensiva näringar i synnerhet –
exempelvis olika kultur- och upplevelsenäringar – är det uppenbart att de i hög grad
tenderar att koncentrera sig till vissa platser (Scott, 2000; Power, 2002; Pratt, 1997).
Detta är vidare någonting som inte endast är giltigt för högteknologiska kulturindustrier
som exempelvis modern digital filmproduktion. Scott (2000: 33) konstaterar i
sammanhanget att:

An initial and rather obvious way of proceeding is to point to the circumstance that many
types of cultural production, whether in the commodity form or not, are rooted in unique
communities of workers anchored to particular places. Examples ranges over the gamut
from traditional craft communities, such as the Brahmin painters of Natdwhara in
northwest India…to the group of writers, actors, directors, special effects personnel and so
on that make up the film colonies of contemporary Paris or Hollywood.

Skälen till att kulturindustriell verksamhet tenderar koncentrera sig i rummet är flera.
När det gäller det faktum att svensk musikindustri i så hög grad är lokaliserad till
Stockholmsregionen, verkar det till exempel finnas ett antal mekanismer som brukar
hemföras såväl till ”localisation economies” som till ”urbanisation economies” (se
Harrison et al., 1996) bland de faktorer som förklarar lokaliseringsmönstret. I detta
sammanhang rör det sig om att musikindustrin gynnas av olika
samlokaliseringsfördelar. Det handlar dels om att utnyttja för branschen specifika
kompetenser och mötesplatser (till exempel relaterade företag och olika branschorgan),
dels om att dra fördel av det faktum att mediaföretag och IT-företag finns i
Stockholmsregionen samt att kreativa människor i allmänhet söker sig dit. Ett annat
betydelsefullt skäl hänger samman med möjligheten att ta del av lokala kunskaps- och
kompetensflöden (Hallencreutz & Lundequist, 2002).

Avhandlingen placerar sig för det andra i en tradition som anlägger ett
systemperspektiv på musikproduktion och musikindustri. Ett sådant perspektiv innebär
att de produkter som produceras är ett resultat av ett samspel mellan många olika
aktörer och intressenter. Detta samspel kan betraktas på olika sätt. En relativt linjär
variant är att en artist kommer med en produkt (en demo) som sedan slussas genom ett
system av ”gatekeepers” (till exempel en producent) innan det når slutkunden (se till
exempel Hirsch, 1972). En annan variant är att artisten kommer med en produkt till
vilken det sedan löpande adderas olika värden utan att grunden, till exempel de sånger
som ska utgöra den färdiga CD:n, förändras (Se till exempel Ryan & Peterson, 1982).
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Enligt det tredje systemet finns det egentligen inte initialt någon produkt (grund).
Denna produkt skapas i stället genom att en mängd aktörer löpande lägger till saker
under processen gång och därmed faktiskt radikalt förändrar ”grunden” (Hennion,
1989; Negus, 1992, 1996, 1999). I artikel 6 ges ett sådant exempel från den svenska
musikindustrin där, om än kortfattat, tillblivelsen av Roxettes första LP, ”Pearls of
Passion”, beskrivs.

En annan viktig dimension när det gäller att betrakta musikindustrin utifrån ett
systemperspektiv rör naturligtvis vad som ska/inte ska ingå i det musikindustriella
systemet. Ska till exempel endast den relativt ”raka” värdekedjan ingå eller ska också
stödjande och relaterande verksamheter ingå, till exempel designers, stylister,
videoregisörer och media? (För exempel på olika avgränsningar, se Burnett, 1996,
Forss, 1999; Hallencreutz et al., 2000, 2002; Leyshon, 2001; Sadler, 1997; Scott,
1999).

Burnett (1996) beskriver i sin ”The Global Jukebox” musikindustrin som ett löst
sammankopplat produktionssystem. Burnett identifierar tre komponenter i detta system:
den estetiska produktionen (artister, låtskrivare och producenter), den industriella
produktionen (skivbolag, musikförlag, distributörer med flera) och den del som står för
konsumtionen (kunderna). Forss (1999) identifierar fyra delar i musikindustrin. Dessa
kallar han skapande, producerande, säljande respektive stödjande. Inom varje del finns
en mängd aktörer. I det skapande ledet återfinns kompositörer som gör musiken,
textförfattare och musiker som spelar, sjunger och framför musiken. Det är alltså ett
flertal yrkesgrupper som ligger bakom den färdiga musiken. I det producerande ledet
återfinns skivbolag och musikförlag. I det stödjande ledet återfinnas de aktörer som
tillhandahåller olika typer av produktionsteknik, till exempel CD-tillverkare. Här ingår
också relaterade verksamheter som reklambyråer, marknadsförare, bokningsbolag,
musikvideoproducenter, jurister inom avtals- och upphovsrätt, branschorganisationer
och kulturpolitiska organ. Det säljande ledet omfattar de organisationer och företag
som arbetar med att distribuera och sälja den färdiga produkten på marknaden,
exempelvis grossister och detaljhandel men också konsertarrangörer och
transportföretag.

Det är med andra ord inte självklart hur ett musikindustriellt kluster ska avgränsas vad
gäller kärnprodukter och antal ingående branscher och relaterade näringar. Det är heller
inte självklart vad som ska betraktas som insatsvaror respektive kärnprodukter om vi
utgår från det sätt på vilket Porter strukturerar ett kluster på.



38

När det gäller de varor och tjänster som är slutprodukterna i det musikindustriella
klustrets produktionskedja har jag valt att inkludera fyra sådana.14 Dessa är för det
första fonogram (till exempel en CD) som produceras av skivbolagen. En andra viktig
kärnprodukt är olika typer av musikproduktioner som idag oftast är producerade av ett
produktionsbolag som äger en studio.  En annan kärnprodukt är noter och
upphovsrätter. Det är framförallt upphovsrättigheterna – administrerade och förvaltade
av musikförlagen – som är ekonomiskt betydelsefulla i detta sammanhang. Den fjärde
kärnprodukten är konserter och framträdanden. Dessa produceras och arrangeras av
turnéproduktions- och bokningsbolag.

De strategiska insatsvarorna och tjänsterna i sin tur är de varor eller tjänster som är
specifika för ett klusters förmåga att producera konkurrenskraftiga kärnprodukter.  När
det gäller det svenska musikklustret menar vi att dessa insatsvaror utgörs av det
”kreativa humankapitalet”, det vill säga artister, musiker och låtskrivare.

Den tredje klusterkomponenten, produktionsteknik, är en sammanfattning av den teknik
som krävs för att producera kärnprodukterna, till exempel mixerbord och annan studio-
och eller scenutrustning.

Den fjärde klusterkomponenten, stödjande verksamheter, består av olika typer av
verksamheter som direkt eller indirekt påverkar och/eller stödjer musikklustret.
Stödjande verksamheter är till exempel revisions- och advokatbyråer specialiserade på
musik- och upplevelsenäringar, grafiska producenter som gör konvolut etc. och
managementbolag.

Den femte klusterkomponenten, kunderna, kan indelas i företagskunder och
konsumenter. En företagskund kan i detta sammanhang vara ett reklambolag som
betalar ett musikförlag för att få använda en viss typ av musik. En konsument är till
exempel en individ som köper en skiva eller går på en konsert, eller varför inte köper
noter.

Förutom dessa fem klusterkomponenter finns det ytterligare aktiviteter som direkt eller
indirekt påverkar och stödjer det svenska musikklustret. De mest framträdande är
näringar inom IT, hemelektronik, media, underhållning och mode samt olika
utbildningsinstitutioner (till exempel kommunala musikskolan, studieförbund,
folkhögskolan och gymnasieskolan). Dessutom finns ett antal bransch- och

14 Det bör noteras att det föreligger vissa skillnader mellan artiklarna, se i synnerhet hur klustrets ”arkitektur”
beskrivs i artikel 1 respektive artikel 2 och 3. Även i artikel 6 beskrivs klustret på ett lite annat sätt jämfört med i
synnerhet artikel 1 och 2.
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intresseorganisationer som framförallt stödjer det kreativa humankapitalet (det vill säga
de strategiska insatsvarorna i klustret) och producenterna av klustrets kärnprodukter.
Samtidigt är det viktigt att notera att denna beskrivning endast ganska grovt presenterar
”byggklossarna” i klustret. Den följande figuren är därför ett försök att något fånga
länkar och kopplingar i systemet. Porter (1998: 202) uttrycker det enligt följande:

Drawing cluster boundaries is often a matter of degree, and involves a creative process
informed by understanding the most important linkages and complementaries across
industries and institutions to competition.

Det är svårt att säga exakt hur många företag och människor som är verksamma inom
det svenska musikklustret. Detta förklaras dels av att befintlig branschstatistik inte
fångar klustrets mångfasetterade branschstruktur, dels av den höga andelen
projektanställda som är verksamma inom musikindustrin. Om vi utgår från den
officiella statistiken kan tolv olika delbranscher som fångar kärnsektorer och relaterade
verksamheter inom musikindustrin identifieras. I tabell 2 har ett försök gjorts att
inkludera de delbranscher som kan sägas innehålla klustrets kärnverksamheter, från
artister och kreatörer till detaljister. Cirka 14 000 företag kan identifieras, men den
intressanta frågan är: hur många av dessa tillhör det egentliga klustret? Vidare visar
tabellen att detta generellt rör sig om ett små- eller mikroföretagstätt kluster.

Tabell 2: Delbranscher i den officiella statistiken (SNI 92) som fångar
musikindustrins kärnsektorer och relaterade verksamheter, antal företag
fördelade efter storleksklass (anställda).
SNI
92

Antal anställda 0 1-4 5-9 10-
19

20-
199

200- Total

22140 Fonogramutgivare 907 230 21 9 13 . 1 180
22150 Andra förlag 434 165 35 16 7 . 657
22310 Företag för reproduktion av ljudinspelningar 48 6 3 . . . 57
24650 Industri för inspelningsmedier 28 13 1 . . . 42
36300 Musikinstrumentindustrin 122 23 7 3 . 155
51433 Partihandel med fonogram och videokassetter 127 47 8 19 14 . 215
52453 Skiv- och videobutiker 325 167 25 5 4 . 526
52454 Musikhandel 271 120 19 1 2 . 413
52614 Postorderhandel med mediavaror; bokklubbar 73 6 3 2 3 . 87
92310 Artister och producenter av konstnärliga, litterära och

artistiska alster
8 865 901 85 19 34 . 9 904

92320 Teater- och konserthusföretag o.d. 459 253 59 37 44 7 859
92340 Dans- och andra nöjesarrangörer 452 139 25 20 3 . 639

Total 12
111

2
070

291 131 124 7 14
734

Källa: Hallencreutz, D. Lundequist, P. och Malmberg, A. (2000): Production of popular music:
on the industrial geography of the Swedish music cluster. Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift,
30, s. 37-59.
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Det bör understrykas att många av företagen i dessa delbranscher ska exkluderas vid en
analys av musikindustrin eftersom de innehåller företag som antingen är felaktigt
klassificerade (till exempel att vissa bokförlag placerats till SNI 2215 istället för SNI
2211 eller inte tillhör musikindustrin överhuvudtaget, exempelvis producenter av
ljudböcker i SNI 2214). Låt mig ge tre ytterligare exempel på varför det är
problematiskt att okritiskt använda SCB:s branschstatistik i detta sammanhang. Det
finns omkring 10 000 företag i Sverige som är verksamma inom branschen ”Artister
och producenter av konstnärliga, litterära och artistiska alster”. Många av dessa företag
är naturligtvis relaterade till musikindustrin (framförallt produktionsbolag och
artistbolag), men en stor del av dem är det inte, till exempel författare och
bildkonstnärer.

Ett annat exempel är SNI-koden ”Andra förlag” dit musikförlagen klassificeras. Enligt
SCB:s statistik omfattar denna bransch 657 företag 1998 (se tabell 2). Om man istället
utgår från SMFF:s medlemsregister (de svenska musikförläggarnas
branschorganisation) kan emellertid endast cirka 70 musikförlag identifieras. Slutligen
bör det påpekas att det förekommer vissa ”felklassificeringar” som kan ge stort utslag
ifall en SNI-kod används utan kontroll.15 Ett sådant exempel utgörs av det faktum att ett
par av de större skivbolagen har en annan SNI-kod än 2214, fonogramutgivare (flera är
klassificerade i SNI 51433, partihandel med fonogram). Detta är naturligtvis inget
egentligt problem för bolagen, men det accentuerar att det kan vara problematiskt att
använda SNI-koderna. Om man utgår ifrån SNI 2214 för att göra en studie av skivbolag
så missar man ju flera av de större skivbolagen till exempel. Också Porter (1998: 79)
har lyft fram problemen att avgränsa kluster utifrån SNI-koder. Porter konkluderar att:

Clusters rarely conform to standard industrial classification systems, which fails to capture
many important actors and relationships in competition. Thus significant clusters may be
obscured or even go unrecognised.

Förutom de delbranscher som redovisas i tabell 2 finns det ytterligare aktiviteter som
direkt eller indirekt påverkar och/eller stödjer det svenska musikklustret. De mest
framträdande är näringar inom IT, hemelektronik, media, underhållning och mode samt
olika utbildningsinstitutioner (t.ex. kommunala musikskolan, vissa studieförbund,
folkhögskolan och gymnasieskolan). Dessutom finns ett antal bransch- och
intresseorganisationer som framförallt stödjer det kreativa humankapitalet, det vill säga
de strategiska insatsvarorna i klustret, och producenterna av klustrets kärnprodukter.

15 Med felklassificering avses inte här att SCB nödvändigtvis skulle ha begått några medvetna fel. Det rör sig snarare
om att till exempel ett företag kan ha förändrat sin verksamhet utan att SNI-koden förändrats.
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En del av detta avhandlingsarbete har därför handlat om att försöka avgränsa klustret.
En viktig fråga är huruvida populärmusikklustret utgör en delmängd av ett större
musikindustriellt kluster. Så är det naturligtvis i en mening. Här förekommer två
problem. Det ena avser definitionen av begreppet populärmusik (se avsnitt 2). Det
andra hänger samman med det faktum att många företag och organisationer i branschen
är aktiva inte endast inom populärmusikklustret. Det är därför inte alldeles
okomplicerat att identifiera vad som ska tillhöra detta kluster och vad som ska
exkluderas. Det existerar vissa nischföretag som kanske enbart specialiserat sig på att
ge ut klassisk musik, till exempel skivbolaget Naxos, men i många fall finns olika
inriktningar inom samma bolag, till exempel de större musikförlagen. I detta
sammanhang kan också diskuteras vilka typer av utbildningar som kan/ska inkluderas. I
vilken utsträckning hör till exempel de musikvetenskapliga institutionerna på svenska
universitet till populärmusikklustret? Vilka typer av konsertlokaler ska inkluderas?

Eftersom det är problematiskt att enbart använda SNI-koderna för att ”fånga” ett kluster
är det nödvändigt att arbeta med andra källor. En viktig källa har varit olika
affärsdataregister (t.ex. Affärsdata 2001, Affärs- och Kreditupplysningsföretaget 2000,
MM Publikationer 1999). Dessa har gjort det möjligt att gå igenom bolagens
bolagsordningar, till exempel har en sökning på olika musikrelaterade sökord
genomförts. För det andra ger de en överblick över koncernstrukturer. För det tredje
arbetar Market Manager med en egen klassificering där man försökt att klassificera
relaterade verksamheter i olika verksamhetsområden. En ytterligare viktig källa har
varit olika branschorganisationers medlemsregister som också underlättat
avgränsningar och identifiering av aktörer i klustret. Slutligen har självfallet intervjuer
vari mycket betydelsefulla. I projektet har totalt cirka 80 intervjuer genomförts. Alla av
dessa har inte genomförts av undertecknad. Vidare har de självfallet också lite olika
inriktning även om en viktig utgångspunkt varit ett systemperspektiv på
musikindustriell produktion samt att de fokuserat på den lokala miljöns betydelse. Ett
ytterligare problem föreligger, när det gäller källkritik, nämligen att jag har erhållit
mycket kunskap genom mer informella samtal med människor i branschen i olika
sammanhang. Dessa samtal har inte använts direkt i analysen, men de har på ett
personligt plan såväl underlättat förförståelsen av branschen som genererat nya frågor.
För en mer detaljerad diskussion rörande de intervjuer som undertecknad genomfört
samt val av intervjupersoner, se artikel 3.16 En ytterligare källa har också varit

16 Se också appendix för intervjupersoner samt den frågemall som i stora drag bildat utgångspunkt för de intervjuer
som undertecknad genomförde.
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individdata från SCB:s databas LOUISE. Dessa har använts i den sista, mer explorativa
och deskriptiva artikeln. För att återanknyta till det ovanstående rörande
popmusikklustrets koppling till det större svenska musikklustret kan konstateras att i
denna studie ingår också några bolag som inte ger ut populärmusik i den bemärkelse
som avses i denna avhandling.17

När det gäller det totala antalet företag i klustret är antalet avhängigt vilken
”klustergräns” som väljs. En avgränsning som gjorts baseras på affärsdataregistret MM
Publikationer (MM Publikationer 1999). Utifrån detta tentativa urval av så kallade
konstnärliga verksamheter, cirka 2 600 företag (aktiebolag och handelsbolag),
identifierades cirka 1 500 som tillhörande musikklustret. I detta sampel finns cirka 3
000 anställda. I sin studie om svensk musikexport försökte Forss (1999) att skatta
antalet anställda utifrån medlemsregister i fackförbund. Forss uppskattade antalet
anställda till cirka 4 500. I denna grupp ingick dock inte musiklärare, eller individer
verksamma i vissa relaterade branscher, till exempel media.

Genom att söka igenom Affärsdatas bolagsordningar (Affärsdata 2001) med hjälp av
olika musikrelaterade sökord erhölls cirka 6 000 företag (handelsbolag och aktiebolag).
Ungefär 30 000 individer hade 1999 sin huvudsakliga inkomst från något av dessa
företag. Detta urval är naturligtvis alltför extensivt, men skulle ändå kunna tjäna som en
tentativ övre gräns eller om man så vill hela det svenska musikklustret. I vilken
utsträckning alla dessa företag verkligen bör klassificeras som tillhörande det svenska
musikklustret är emellertid en fråga som kräver mer forskning. Det är dock viktigt att
komma ihåg att det av olika skäl är väldigt komplicerat att kartlägga sysselsättningen i
musikindustrin (se Forss, 1999; Hallencreutz & Lundequist, 2001).

17 När det gäller artikeln Profiting from Creativity baseras den Jamaicanska empirin på arbete utfört av Tommy Berg
(2001). När det gäller artikeln Cultural industry cluster building in Sweden bör det nämnas att den förutom egna
undersökningar delvis också baseras på dels data som kommit fram i sambandet med att NUTEK arbetade fram
dokumentet ”Regionala Vinnarkluster”, dels material som tagits fram och presenterats i Jansson, 2000.
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4. Artiklarna
När det gäller det första artikeln i avhandlingen – Production of popular music: on the
industrial geography of the Swedish music cluster – är syftet att beskriva den svenska
musikindustrins ekonomiska geografi, industriella dynamik och konkurrenskraft utifrån
ett klusterperspektiv. Tre frågeställningar är centrala, nämligen: a) Hur kan
musikindustrin beskrivas som ett industriellt kluster? b) Hur omfattande är den svenska
musikindustrin och vilka är de mest framträdande aktörerna? och c) Vilka faktorer och
processer kan tänkas förklara den svenska musikindustrins internationella
konkurrenskraft? Artikeln utgår från Porter (1990) och Porters sätt att kategorisera
delkomponenterna i ett industriellt kluster (se också Sölvell et al., 1991), nämligen
utifrån producenter av kärnprodukter, det vill säga de varor och tjänster som är
slutprodukterna i ett klusters produktionskedja. De strategiska insatsvarorna i sin tur är
de varor eller tjänster som är specifika för ett klusters förmåga att producera
konkurrenskraftiga kärnprodukter. Produktionsteknik är en sammanfattning av den
teknik som krävs för att producera kärnprodukterna, till exempel mixerbord och annan
studioutrustning. Den fjärde komponenten, stödjande och relaterade verksamheter,
består av de verksamheter som stödjer klustret. Till detta kan också läggas de branscher
som är relaterade, utan att direkt tillhöra klustret. Den femte klusterkomponenten utgörs
av kunderna. Utifrån dessa komponenter struktureras sedan beskrivningen av den
svenska musikindustrin, dess omfattning och regionala fördelning. Den antyder också
nödvändigheten av att fokusera på människor och personliga nätverk.

Avhandlingens andra artikel – Local embeddedness and international competitiveness:
the case of the Swedish music cluster – bygger vidare på den föregående artikeln i den
bemärkelsen att den utgår från samspelet mellan klustret och diamanten. Artikelns
målsättning är framförallt att försöka lyfta fram tänkbara underliggande mekanismer
som påverkat detta samspel. Dessa mekanismer tolkas i ljuset av hur den svenska
musikindustrin är förankrad – socialt, kulturellt, politiskt (Granovetter, 1985; Zukin &
DiMaggio, 1990). Artikeln söker att visa varför detta kan vara ett fruktbart sätt att
bättre förstå hur olika konkurrenskraftsskapande faktorer har vuxit fram. En
utgångspunkt för denna artikel var också den kritik som riktats mot Porter, nämligen
just att han i alltför liten utsträckning tar hänsyn till specifika lokala förutsättningar som
på olika sätt förankrar ett produktionssystem i en lokal miljö (se till exempel Amin,
1999). I artikeln utgår jag och mina medförfattare ifrån den uppdelning av
”embeddedness-begreppet” i fyra dimensioner som Zukin och DiMaggio (1990)
utvecklat. Kognitiv förankring avser hur olika kognitiva strukturer styr individers och
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aktörers handlande (”bounded rationality”). Kulturell förankring handlar om hur olika
sedvänjor etc. påverkar ekonomisk aktivitet. Strukturell förankring handlar om hur
ekonomisk aktivitet påverkas av sociala relationer och nätverk. Politisk förankring
handlar om hur olika politiska struktur påverkar ett företags organisation. En viktig
slutsats är att individer och deras nätverk har varit och är betydelsefulla för det svenska
musikindustriella klustret, något som belägger Scotts (1999b: 807) slutsats rörande
kulturindustrier generellt, nämligen att nätverk är ”decisive for understanding processes
of creativity and innovation in the cultural economy.”

Den tredje artikeln – Making knowledge funky: localised learning and SME
competitiveness in the Swedish music cluster – tar sin utgångspunkt i den föregående
artikelns diskussion om nätverkens, de personliga kontakternas, förebildernas
betydelse. En annan viktig utgångspunkt är det generella argumentet inom ekonomisk-
geografisk agglomerations- och klusterforskning idag, nämligen att en specifik
näringsstruktur i en lokal miljö, till exempel regionala koncentrationer av företag inom
samma eller relaterade branscher, tenderar att utlösa de processer som skapar
förutsättningar för interaktivt lärande och innovation. En vanlig ståndpunkt är att en
regional koncentration av företag inom liknade eller relaterade branscher, en
agglomeration, ökar sannolikheten för ett företag att få kontakt med andra aktörer som
tidigt tagit till sig eller utvecklat ny kunskap. Utgångspunkten för en betydande del av
dagens agglomerationsforskning inom ekonomisk geografi och angränsande discipliner
är att företags förmåga att skapa och upprätthålla konkurrenskraft är en funktion av
deras fortlöpande lärande och innovationsförmåga. Maskell och Malmberg (1995: 4)
sammanfattar det som att: ”differences in national or regional capabilities to contribute
to the competitiveness of firms should be seen primarily as the result of differences in
the ability to create and use knowledge.”  Syftet med denna artikel är att studera hur
kunskap i vid bemärkelse uppgraderas och traderas. Henry och Pinch har i en studie av
”Motorsport Valley” (i Oxfordshire, England) utvecklat ett ramverk för att beskriva hur
kunskap kan förflyttas inom ett visst industriellt kluster. Artikeln utgår ifrån Henry och
Pinch diskussion. Syftet med artikel 3 har varit att försöka beskriva dessa media och
kanaler inom svensk musikindustri. Utifrån de intervjuer som studien baseras på kan
sju faktorer identifieras. Dessa är nyckelpersoner, som varit viktiga som förebilder och
som förmedlare av kunskap och kontakter. Vidare har ett antal ledande företag (”lead
firms”) varit betydelsefulla dels som inköpare, dels som innovatörer. Ett ytterligare
viktigt medium är att människor byter företag i relativt stor utsträckning (Hallencreutz,
2002). En dimension av det föregående är att man ofta arbetat tillsammans i något läge
(”joint career trajectories”). Olika typer av mötesplatser, allt från klubbar till informella
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nätverk, har visat sig vara viktiga. Också olika medier, till exempel branschtidningar, är
betydelsefulla för kunskapsspridning. Slutligen kan vissa utbildningsinstitutioner
nämnas. I artikeln visas också att geografisk närhet är viktig för dessa processer och att
detta delvis förklarar Stockholms starka position i den svenska musikindustrin.

När det gäller den fjärde artikeln – Profiting from creativity: the music industry in
Stockholm Sweden and Kingston Jamaica – är dess syfte att lyfta fram flera viktiga
dimensioner relaterade till klusterperspektivet och musikindustriell produktion. Vidare
är det också intressant att notera att en ytterligare typ av kritik mot klusteransatsen
riktar sig mot frånvaron av empiriska studier som problematiserar hur globala krafter
påverkar de lokala klustren. Denna artikel syftar till att försöka förklara varför lokala
musikindustriella miljöer som är globalt konkurrenskraftiga såväl vad gäller försäljning
som innovationer, nya genrer och stilar exempelvis, kan skilja sig åt när det gäller att
lyckas hämta hem vinsterna av sin konkurrenskraft.

I artikeln beskrivs två musikindustriella kluster, nämligen Kingston och Stockholm.
Båda är på olika sätt delar av ett större, globalt produktionssystem och båda platserna är
på olika sätt konkurrenskraftiga i ett internationellt perspektiv. I synnerhet Kingston
tycks ha många av de karaktäristika som sägs känneteckna det som Amin och Thrift
(1992) beskrev som en neo-marshalliansk nod. Det vill säga en specifik, rumsligt
lokaliserad nod vars innovationer och position i detta sammanhang inte har något
motstycke annorstädes. Andra exempel som brukar lyftas fram är Londons finansiella
distrikt och den tidigare nämnda Motorsport Valley.

I artikeln, som bygger på två fallstudier, konstateras att två faktorer verkar vara
betydelsefulla för att förklara varför industrin i Stockholm i större utsträckning ”tjänar”
på sin export jämfört med Kingston. Den ena slutsatsen är att den industriella
organisationen, med starka nyckelpersoner och relativt starka lokala dotterbolag är
betydelsefull. Jämfört med Kingston verkar Stockholms-klustret med andra ord ha en
betydligt starkare förankring i de globala nätverk som är nödvändiga för att vara
konkurrenskraftig. Den andra slutsatsen är att förekomsten av tydlig lagstiftning när det
gäller upphovsrätter etc. samt förekomsten av starka ”collecting societies” (STIM och
SAMI), det vill säga organisationer som kontrollerar, samlar in och betalar ut pengar
från upphovsrätter är betydelsefull i detta sammanhang. Kort sagt, förekomsten av en
stark institutionell stödstruktur (jfr Amin & Thrift, 1994).

När det gäller artikel fem – Cultural industry cluster building in Sweden – så belyser
den en annan dimension av klusteransatsen, nämligen kluster som ett regionalt
utvecklingsverktyg (OECD, 1999; OECD 2001). I artikeln görs först en kort
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introduktion rörande kulturindustrier och kluster som ett regionalt utvecklingsverktyg.
Sedan presenteras de tre fallstudierna: det regionala musikindustriella klustret i
Hultsfred; informationsdesignsklustret i Eskilstuna (IDEA-plant) och filmklustret i
Västra Götalandsregionen, framförallt lokaliserat till Trollhättan och Göteborg. I
artikeln beskrivs dessa klusters tillkomsthistoria samt vad som kännetecknar dem.
Tyngdpunkten är framförallt lagd på att identifiera gemensamma erfarenheter från de
tre satsningarna. Nio sådana gemensamma erfarenheter återkommer i respektive
klustersatsning (jfr Lundequist & Power, 2002; NUTEK, 2001; Raines, 2001)
nämligen:

att det i viss utsträckning går att starta från noll vad gäller befintliga
företagsnätverk.

att det offentliga har spelat en viktig roll, bland annat som finansiär.

att eldsjälar – klustermotorer – har spelat en roll.

att en långsiktig vision har varit betydelsefull.

att olika typer av mötesplatser är viktigt för kompetensspridning och byggande
av personliga relationer.

att klustret måste ha affärsnytta i fokus, men att det måste ha ett perspektiv som
är bredare än ett renodlat företagsperspektiv.

att analyser, men framförallt ständiga utvärderingar är betydelsefulla.

att det är viktigt att arbeta med olika kompetensutvecklande åtgärder.

att kulturindustriella kluster alltid handlar om mikro- och småföretag vars
länkningar och relationer sträcker sig utanför den lokala miljön.

Artikel sex slutligen – So you wanna be a rock ’n’ roll executive: gender and
employment structures in the Swedish music industry 1999 –1999  – hänger i viss
utsträckning ihop med artikel tre. Det vill säga, båda fokuserar framförallt på
människorna i musikindustrin. Denna artikel är dock en aning snävare jämfört med
artikel tre eftersom den endast omfattar de individer som arbetar i musikförlag eller
skivbolag.

Artikeln bygger på såväl tvärsnittsdata från SCB:s longitudinella databas LOUISE som
på intervjuer och syftar framförallt till att undersöka individer som arbetat i skivbolag
eller musikförlag mellan 1990 och 1999. Urvalet baserades på företag som varit
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medlemmar i de branschorganisationer som organiserar musikförlagen respektive
skivbolagen under tidsperioden.

Artikeln är deskriptiv och syftet är framförallt att undersöka hur arbetskraftens
sammansättning och utveckling i dessa företag ser ut, med särskild tonvikt lagd på
skillnader mellan män och kvinnor.  I artikeln visas att under perioden 1990–1999
uppgick andelen kvinnor i skivbolag och på musikförlag i Sverige till runt 40 procent,
det vill säga att musikindustrin är relativt jämställd vad gäller sysselsättning. En
undersökning av de fem största skivbolagen och deras musikförlag visar emellertid att
skillnaderna mellan män och kvinnor istället finns när det gäller vilka arbetsuppgifter
som utförs. Det är till exempel nästan uteslutande män som sitter i ledningen för
företagen. En annan viktig skillnad är A&R-verksamheten, det vill säga den eller de
människor på bolagen som ansvarar för att hitta och utveckla nya artister och grupper
som nästan uteslutande sysselsätter män. Andelen kvinnor är å andra sidan större inom
ekonomi, marknadsföring, administration och juridik.
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5. Slutdiskussion
Denna avhandling har syftat till att öka kunskapen om den svenska
populärmusikindustrin och om samspelet mellan lokal miljö och musikindustriell
konkurrenskraft. Porters diamantmodell erbjuder intressanta möjligheter när det gäller
att strukturera framgångsfaktorerna inom svensk musikindustri. Utifrån de fyra
relaterade drivkrafterna som bygger upp ”diamanten” kan följande konstateras när
avhandlingens artiklar sammanfattas. I avhandlingen visas såväl att svensk
musikindustri kan beskrivas som ett kluster som att diamantmodellen är en möjlig
modell för att strukturera konkurrensskapande faktorer och processer.

När det gäller produktionsfaktorer tycker jag mig framförallt ha funnit ett tydligt drag,
nämligen att det finns en kritisk massa av duktiga och kompetenta människor, såväl
amatörer som professionella. Vilka mekanismer som i sin tur skapat denna kritiska
massa är naturligtvis en intressant fråga, om än komplicerad att besvara. En sådan
mekanism är den långa traditionen av olika typer av utbildningsinstitutioner i form av
kommunala musikskolan men kanske framförallt av de olika studieförbunden och
folkhögskolorna. Framväxten av dessa utbildningsinstitutioner hänger naturligtvis i sin
tur nära samman med dels folkrörelsetraditionen, dels efterkrigstidens progressiva
välfärdspolitik. En annan mer informell institution är det breda musikintresset och
musicerandet, till exempel manifesterad i en hög körtäthet och att ett stort antal
ungdomar har musicerande som sitt viktigaste fritidsintresse. I Hallencreutz et al.
(2000, 2002) diskuteras detta mer ingående. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att
vissa av dessa mekanismer inte är unika för den svenska lokalmiljön. Ett intressant
område för fortsatt forskning vore därför att göra en komparativ analys av
musikindustrin små, öppna ekonomier som till exempel de nordiska (jfr Forss, 1999).

Rörande efterfrågefaktorer kan två egenskaper identifieras i Sverige. För det första så
är konsumtionen per capita av musik bland den högsta i världen. Dessutom så förefaller
Sverige vara en marknad där kunderna snabbt tar till sig nya trender. Ett exempel på
detta är att brittiska och amerikanska artister som David Bowie, Roxy Music och Bruce
Springsteen på 1970-talet, Prince på 1980-talet samt Suede, Oasis, och Blur på 1990-
talet, slog igenom i Sverige och England, tidigare än i resten av Europa (se
Hallencreutz et al., 2000, 2002; Lilliestam, 1998).

När det gäller företagsstruktur och konkurrensklimat tycker jag mig ha identifierat fyra
faktorer som på olika sätt är centrala. För det första har det funnits en tradition av
musikexport i Sverige långt innan ABBA. Det förefaller med andra ord inte otroligt att
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svensk musikindustri haft en förmåga att lära sig under resans gång och att denna
kunskap om hur man exporterar och marknadsför musik internationellt på olika sätt har
traderats över tid och mellan organisationer (jfr. Forss, 1999). Vidare bör man också
poängtera vikten av förebilder i form entreprenörer.  Ett exempel som brukar nämnas är
de bolag som ”Stickan” Andersson byggde upp kring ABBA under 1970-talet. När det
gäller dessa bolag är det vidare viktigt att ha i åtanke att ”Stickan” vinnlade sig om att
använda svenska ”underkonsulter”, till exempel studiomusiker, ljudtekniker, och
producenter. Genom detta skapades Polarstudion som redan på 1970-talet lockade till
sig utländska artister och grupper.

En andra viktig dimension är att de så kallade major-bolagens svenska dotterbolag har
varit starka och självständiga. Dotterbolagen har, med andra ord, i praktiken fungerat
som fristående bolag snarare än toppstyrda filialer, vilket inneburit att de haft en fullt
utbyggd organisation för att ha kapacitet och kompetens att konkurrera såväl nationellt
som internationellt (jfr Forss, 1999). Detta har i sin tur medfört att de behövt vara
krävande kunder när de köpt tjänster av andra svenska bolag (videoproducenter,
musikproducenter, masteringbolag med flera). I förlängningen har dotterbolagen också
haft en roll som utvecklare av kunskap och kompetens. Detta visar sig inte minst i att
många av de individer som startat egna konkurrenskraftiga företag ofta påbörjat
karriären just på något av de stora skivbolagen eller musikförlagen. Betydelsen av
starka dotterbolag lyfts också fram i den artikel som jämför Kingston med Stockholm
(Power & Hallencreutz, 2002).

En tredje viktig dimension är att klustret uppvisar strukturer och processer som gynnar
kompetensutveckling i vid bemärkelse (Hallencreutz & Lundequist, 2002). Exempel på
faktorer som stimulerat denna framväxt är en relativt hög personalomsättning mellan
företagen i klustret. Dessutom finns det gott om olika typer av mötesplatser som
exempelvis branschorganisationer, mässor och festivaler. Vidare förefaller det som om
det finns en genensam syn på varumärkesbyggande – det vill säga ett intresse att på
olika sätt profilera ”svensk musik” internationellt – samtidigt som man konkurrerar
med varandra på olika marknader. Det bör också understrykas att det i klustret existerar
ett antal nyckelpersoner.

En fjärde viktig dimension är att företagsstrukturen och konkurrensklimatet gynnat
nyskapande och entreprenörskap. Detta manifesteras inte endast av att det startar många
nya företag utan också av att det skapats många nya affärsidéer, alltifrån små
specialiserade full-service företag som erbjuder musikproduktion, förlagsverksamhet
och videoproduktion till musikförlag som agerar offensivt vad gäller A&R, det vill säga
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att hitta nya talanger (se Hallencreutz, 2002). I den meningen existerar det en slags
rivalitet i klustret, inte nödvändigtvis i bemärkelsen att man konkurrerar direkt med
varandra utan snarare att man vill vara bättre, lyckas bättre än det eller det företaget.

Beträffande relaterade näringar och stödjande verksamheter, slutligen, kan det
konstateras att en tydlig trend, i synnerhet sedan 1990-talet, är framväxten av en rad
nya internationellt konkurrenskraftiga verksamheter inom det svenska musikklustret.
En viktig förklaring till framväxten av dessa verksamheter är att det i Sverige, som
nämnts tidigare, finns gott om kunder som konkurrerar på en internationell marknad
och därför också ställer höga krav på sina leverantörer. Exempelvis har det inom
klustret vuxit fram internationellt marknadsledande företag inom alltifrån producenter
av maskinutrustning för CD-pressning till musik- och videoproducenter och olika
musikrelaterade Internetföretag (se Hallencreutz et al., 2000; 2002).

Denna avhandling visar, menar jag, att det är möjligt att använda Porters klustermodell
som utgångspunkt för att förklara framväxten av en exporterande svensk musikindustri.
Samtidigt är det viktigt att erkänna att Porters modell måste kompletteras. En sådan
aspekt har med ett historiskt perspektiv på kluster att göra (jfr O’Shaughnessy, 1996;
Sölvell, 2000). I en studie rörande framväxten av ett varvskluster i Holland konstaterar
van Klink och de Langen (2001: 461) att:

Without such a perspective, we run the risk of being stuck in the success stories on
clusters. Such success stories, as the one we discussed in our case study, are temporary.
The essence of clusters is disequilibrium.

Också artiklarna i denna avhandling visar på nödvändigheten av att anlägga ett
historiskt perspektiv eftersom framväxten av ett internationellt konkurrenskraftigt
populärmusikkluster i Sverige är ett samspel mellan struktur och aktör. Ett
konkurrenskraftigt kluster har så att säga inte endast ramlat ner i en svensk lokal miljö i
mitten av 1970-talet vid tiden för ABBAs schlagervinst i Brighton. Att ännu mer
noggrant beskriva denna historiska process är naturligtvis ett ytterligt intressant område
för fortsatt forskning om svensk musikindustri. Att ett konkurrenskraftigt kluster
existerar idag i en specifik lokal miljö är vidare ingen garanti för att det ska fortsätta att
vara konkurrenskraftigt i evinnerlig tid (jfr Enright, 2001)

Som i många andra teoretiska diskussioner förekommer även ett antal begrepp som är
otydligt definierade när det gäller kluster (se Martin & Sunley, 2002; Malmberg, 2002;
Malmberg & Maskell, 2002). Denna vaghet gäller till exempel vad som menas med
likartade och relaterade verksamheter samt i vilken skala (geografisk såväl som
funktionell) som ett kluster ska undersökas. Hur litet kan ett kluster vara, till exempel
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rörande antalet företag? När det gäller det förstnämnda begreppet – likartade och
relaterade verksamheter – kan konstateras att verksamheterna i ett kluster kan vara
länkade på olika sätt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg det som Porter tar upp
redan i Competitive Advantage of Nations, nämligen att kluster i första hand är
funktionella, det vill säga det fundamentala är systemet, värdekedjan (jfr Malmberg
2002). Att endast betrakta kluster som lokalt förankrade värdekedjor eller nätverk är
inte korrekt. Artiklarna 1 till 5 visar detta och accentuerar nödvändigheten av att inte
arbeta med alltför snäv geografisk avgränsning, eller för att citera Jonsson et al., (1998:
129):

Att allt för tidigt i analyserna [tvinga] in geografiska avgränsningar på värdekedjornas
utbredning ökar inte precisionen, utan riskerar istället att hugga av viktiga länkar som
ligger utanför den valda avgränsningen, exempelvis utanför den regionala
produktionsmiljön

Det är också viktigt att poängtera i sammanhanget att det inte endast handlar om
produktion utan också om distribution och, i förlängningen, konsumtion. Detta är inte
minst väsentligt att betona när det gäller musikindustrin eftersom just
distributionsdimensionen har blivit allt mer betydelsefull. Du Gay och Negus (1995:
397) sammanfattar denna förskjutning i styrkeposition enligt följande:

Retailers now occupy an increasingly influential position within the
production/consumption relations of popular music. Whereas in the past, the record
companies as “producers” or “manufacturers” tended to exert control over the retailers
through “forward integration” and control of the product, today it is “backward
integration” from the retailer which is shifting power relations within the industry.

Slutligen visar också artikel 3 respektive artikel 6 på nödvändigheten av att
klusterstudier och klusteranalyser i större utsträckning fokuserar på företagen och
kanske framförallt på människorna i klustret (jfr Malmberg, 2002), bland annat därför
att ett kluster inte består av en homogen grupp företag och individer. Ett ytterligare skäl
hänger samman med ett allmänt förändrat sätt att organisera produktionen på, eller som
McDowell (2001: 228) uttrycker det:

What was once a relatively simple question – what are the boundaries of a firm? – has
become increasingly difficult for economic geographers to answer as organizations take
increasingly complex social and spatial forms.

Detta torde vara av särskild betydelse att erkänna i klusterstudier som denna, det vill
säga studier som fokuserar på vad som skapar konkurrenskraft och dynamik i kultur-
och upplevelsenäringar som musik, film och mode. Just i sådana branscher hänger
konkurrenskraften till stor del samman med individers position i sociala nätverk,
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förekomsten av nyckelindivider och olika typer av strategiska relationer mellan företag
eller mellan människor i olika företag.
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Bilaga 1 Intervjupersoner18

Andersson, Kjell, EMI, 22 maj 2000, Stockholm.
Andersson, Torbjörn, DCM, 17 maj 2000, Kista.
Bellander, Annika, Popwire, 30 maj 2000, Stockholm.
Blomqvist, Peter, Mediacord, 5 maj 2000, Solna.
Claeson, Andreas, EMA Telstar, 10 maj 2000, Stockholm.
Colegate, Roy, Cool Music, 2 maj 2000, Danderyd.
Ericsson, Peter R., Scandinavian Songs 16 september, 1999, Stockholm.
Grahl, Stefan, Denander och Grahl, 24 maj 2000, Stockholm.
Hagdahl, Kia, Warner Music Publishing, 26 april 2000, Stockholm.
Hammerman, Mats, Massproduktion, 25 maj 2000, Sundsvall.
Holmfred, Gert, Universal, 5 juli 2000, Solna.
Håkansson, Ola, Stockhom Records, 23 augusti 1999, Stockholm.
Häggqvist, Dag, Gazell Music, 28 september 1999, Stockholm.
Larsson, Anders, United Stage, 23 januari 2002, Stockholm.
Larsson, Olle, Cutting Room, 3 maj 2000, Solna.
Lidell, Pelle, Murlyn Music, 12 maj 2000, Solna.
Lindencrona, Carl., Svenska Musikförläggarföreningen, 22 maj 2000, Stockholm.
Ljunggren, Maria, Lionheart, 2 maj 2000, Stockholm.
Määtä, Tanja, Saint PR, 6 februari, 2002, Stockholm.
Mörén, Anders, Misty Music, 29 maj 2000 Stockholm.
Olson, Claes, Musikindustrin, 8 september 1999, Solna.
Persson, Conny, Reactive Music, 11 maj 2000 Stockholm.
Rönnlund, Lars, IUC Hultsfred, 15 januari 2001, Stockholm
Schewen von, Carl, House of Kicks, 9 maj 2000 Solna.
Schüler, Håkan, Kinoeye, 4 maj, 2000, Stockholm.
Sconfienza, Giovanni, Remixed Records, 11 maj 2000, Stockholm.
Stenmo, Tomas, Svenska IFPI, 28 april, 2000, Solna.
Ward, Stuart, Export Music Sweden, 16 augusti 1999, Stockholm.
Wiklund, Anders, Eva Records, 3 maj 2000 Stockholm.
Yngen, Peter, MNW, 3 juli 2000, Solna.
Åkerman, Michael, Reactive Music, 19 maj 2000, Stockholm.

18 Förutom dessa intervjuer bygger denna studie också på intervjuer genomförda av: Johan Jansson (18 intervjuer),
Linda Rúnarsdóttir Svensk (15 intervjuer) och Tommy Berg (10+3+4 intervjuer). Dessa intervjuer redovisas mer
preciserat i Jansson (2000), Rúnarsdóttir Svensk (2000), Berg (2001, 2002) och i Berg, et al., (2002).
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Bilaga 2 Intervjumall

A) INTERVJUPERSONENS BIOGRAFI
Berätta kort om hur du själv kom in i musikbranschen (när, var, hur, varför)

B) OM FÖRETAGET/ORGANISATIONEN
Berätta kort om företagets tillkomst och historia

Hur uppstod företaget?
Etableringsår?
Alltid på denna plats?
Varför just här?

B:1 Nuvarande verksamhet och organisation
Beskriv företagets verksamhet och affärsidé

Vad gör företaget (A&R, musikproduktion, promotion, försäljning/distribution, video)
[visa klusterskiss]
Vilka funktioner sköts inom företaget respektive köps in utifrån

Organisatorisk status:
Självständigt eller del av större företag? Eventuella större förändringar sedan verksamhetens
etablerande?
Har ev. ägar-/organisationsförändring på något påtagligt sätt förändrat verksamheten?

Verksamhetens ”produktionsvolym”/omfattning
Hur många kontrakterade artister
Hur många skivutgivningar/förlagda låtar per år
Omsättning?

B:2  Omgivning/kontaktmönster
Hur ser er huvudsakliga marknad ut

Geografiskt (Sverige, utlandet, världsdelar/länder …)
Typ av musik, typ av publik (ev. genre-/labelförändringar under 1990-talet)
Viktigaste konkurrenter (i Sverige resp. utomlands)

Hur ser ”distributionskanalerna” ut
I Sverige?
Internationellt (egen distribution? licensavtal?)

Viktiga relationer och kontakter med andra relaterade företag/verksamheter?
Andra skivbolag/förlag?
Musikproducenter/studior?
Videoproduktion?
Reklam/marknadsföring?
Andra?

Viktiga relationer och kontakter med olika organisationer, myndigheter etc. (ExMS, Stim etc.)?
Vilka är de för er verksamhet fem viktigaste externa aktörerna (företag/organisationer/individer),
och var finns de?
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Vilka mötesplatser, ”informationscentraler” är viktiga
Mässor och branschjippon?
Festivaler?
Uteställen, partyn etc.?
Musikaffärer?
Klubbar, konsertlokaler etc.?
Hur är samarbetsklimatet i branschen? Hur vanligt är det att …
Människor byter från ett företag till ett annat?
Flera bolag slåss om samma artist? (nya, etablerade …)
En producent/studio jobbar åt flera olika bolag
Människor i olika företag umgås privat

B: 3 Kritiska kompetenser
Vilka är de avgörande kunskaperna/kompetenserna för att lyckas i er verksamhet?
Hur utvecklar man/får man tag på sådan kompetens?
Hur blir man en duktig (A&R, förläggare, producent, promotor)?
Utbildning?
”branschvana”?

Konkret, hur går ni till väga för att
Hitta/signa nya artister?
Låtar?
Marknader?
Utveckla artister?
Hitta producenter, studios?

Vilken typ av kompetens saknas mest
i detta företag?
i branschen i stort?

B: 4 Den svenska musikindustrins dynamik, konkurrensförmåga och
framtidsutsikter
Vilka är de främsta orsakerna till den svenska musikbranschens framgångar

Omgivningsfaktorer (kommunal musikskola, engelskkunskaper, MTV-tittande, invandring?
Mer ”branschinterna” egenskaper?
Måste man finnas i Stockholm för att nå toppen i den svenska musikbranschen?
Hur påverkar förändringar i ägarstrukturen den svenska musikindustrins internationella
konkurrenskraft, t ex det ökade utländska ägandet? (Ibland hävdas det att den svenska
musikindustrins storhet är en myt eftersom pengarna ändå inte hamnar i Sverige: Vilka är det
som tjänar pengar på den svenska musikindustrin?
Hur kommer svensk musikexport att utvecklas det kommande decenniet?
Vilka är de viktigaste hindren för/hoten mot branschens fortsatta utveckling när det gäller
exportframgångar?

G) NYCKELAKTÖRER FÖR FORTSATTA INTERVJUER
Kan du, förutom de som redan omnämnts, nämna de fem-tio personer som du tycker att vi
absolut borde prata med för att förstå den svenska musikindustrin.
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