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Sammandrag	  
Föreliggande uppsats behandlar oberoende skivbolags förändrade roll till följd av 

digitaliseringen av musiken som bidragit till artisters möjlighet att sälja och distribuera musik 

utan skivbolag. Syftet med studien är att förklara hur oberoende skivbolag erbjuder 

värdeförslag och vad som inkluderas i dessa värdeförslag när det oberoende skivbolaget vill 

attrahera nya samt behålla sina befintliga artister. För att besvara syftet har fyra oberoende 

skivbolag intervjuats och intervjuerna har sammanställts och analyserats utifrån Service-

dominant logic. Resultatet visar indikationer på att oberoende skivbolag allt mer väljer att 

inkludera artister i den värdeskapande processen när värdeförslag utformas. Oberoende 

skivbolag vill arbeta nära sina artister och tillåter artisterna att välja vilka värdeförslag de vill 

ta del av. Skivbolagen vill ge artisterna möjlighet att påverka och uttrycka sina åsikter och de 

anser att artister ges en hög grad av frihet. 
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1.	  Inledning	  

Efter år som kontrakterad artist beslöt sig den svenska popartisten Robyn att bryta sig ut från 

skivbolaget Jive Records, dotterbolag till Sony Music Entertainment, för att starta ett eget 

skivbolag, Konichiwa Records. Anledningen till uppbrottet grundade sig i oenigheter mellan 

Robyn och Jive Records där Robyn ansåg sig inte ha kontroll över sin egen karriär. (Gradvall, 

2008) År 2012 lämnade även rockbandet Metallica skivbolaget Warner Music Group efter ett 

28 år långt samarbete för att återta all kontroll över bandets öde och startade sitt eget 

skivbolag Blackened Recordings (Roberts, 2012). Robyn’s och Metallica’s val är bara två av 

ett flertal exempel på artister1 som gått sin egen väg och startat ett eget skivbolag. Den 

svenska houseproducenten Avicii och den amerikanska rapparen Macklemore är ytterligare 

exempel på artister som startat egna skivbolag för att lansera sin musik på. Macklemore och 

Avicii hade även de tre mest spelade låtarna på musikstreamingtjänsten Spotify samt en låt 

vardera på listan över de mest sålda låtarna i världen år 2013 (Bergqvist, 2013; Lane, 2014). 

Att nå ut på ett sådant sätt inom musikbranschen har tidigare varit svårt utan ett skivbolag i 

bakgrunden av artisten, men dessa artister är bevis på att det faktiskt är möjligt. 

 

Musikbranschen som helhet omfattar både försäljning av musikinstrument och förstärkare, 

branschens hårdvaruhandel, samt försäljning och publicering av musik, vilket kallas 

branschens mjukvaruhandel (Gruvö & Malm, 2014). Sedan en lång tid har den svenska 

musikbranschens mjukvaruhandel dominerats av ett fåtal skivbolag som benämns majorbolag: 

Universal Music, Sony Music Entertainment och Warner Music Group. Dessa tre skivbolag 

har i åratal lagt beslag på större delen av intäkterna inom branschens mjukvaruhandel och 

kontrakterat de mest välkända artisterna. I skuggan av dessa tre majorbolag befinner sig de 

oberoende skivbolagen (Indielabels), en benämning för mindre skivbolag som oftast 

specificerat sig mot en mer specifik och smalare genre, exempelvis new age musik. 

(Wikström, 2013) 

 

Mellan 1998 och 2013 minskade försäljningen av musik inom den svenska musikbranschen 

med 36 % (IFPI, 2014). Många skivbolag påverkades och en av anledningarna till denna 

minskning ansågs vara uppkomsten av fildelningsprogram på Internet. Dessa 

fildelningsprogram möjliggjorde illegal fildelning där konsumenter laddade ner och lyssnade 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Artist: Artister inom denna studie är ett samlingsbegrepp för både artister och band. Författarna inkluderar 
därför band i begreppet artist och om texten berör ett specifikt band kommer bandet benämnas vid sitt namn.	  
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på musik digitalt i stället för att inhandla musiken i skivbutiken. (Wikström, 2013, s. 65) 

Denna utveckling bidrog till att fler företag sökte sig till att sälja och distribuera musik på 

Internet, en utveckling som uppskattades av oberoende skivbolag och artister men samtidigt 

oroade majorbolagen inom musikbranschen (Choi & Burnes, 2013, s. 44). Denna utveckling 

banade väg för företag som Apple Inc vilket var ett av de första företagen att lansera en tjänst 

(Itunes Store) som möjliggjorde laglig försäljning av musik digitalt på Internet. Med Itunes 

Store kunde konsumenten välja mellan att inhandla hela album eller specifika låtar över 

Itunes hemsida. (Parry et al., 2011) Efter Apple Incs lansering av Itunes Store år 2003 

uppkom flera gratis alternativ som exempelvis Myspace, Soundcloud och Youtube. Dessa 

musikstreamingtjänster gjorde det möjligt för konsumenter att lyssna på musik över Internet, 

utan att behöva inhandla låtar. Streamingtjänsterna började även användas i bred utsträckning 

av artister, både med och utan skivbolag, för att sprida musik på utan att behöva betala för 

tjänsten. (Wikström, 2013) 

 

År 2008 lanserades musikstreamingtjänsten Spotify i Sverige som gav konsumenter 

möjligheten att nyttja tjänsten mot en månadsavgift. Spotify har sedan dess lanserats i ett 

flertal länder och erbjuder ett stort utbud av musik som kan streamas över datorer och 

mobiltelefoner. Detta är ytterligare en tjänst som gjort det möjligt för artister allt från 

kontrakterade på majorbolag till nystartade band utan skivbolag att lansera sin musik. 

(Wikström, 2013) År 2013 utgjorde abonnemangsbaserade streamingtjänster 71 % av 

försäljningen av musik i Sverige, samtidigt som den fysiska försäljningen av skivor minskat 

de senaste åren (IFPI, 2014). I och med lanseringen av Spotify, Itunes Store och övriga 

hemsidor för försäljning och streaming av musik har artister både med och utan skivbolag 

getts möjlighet att distribuera och sälja sin musik på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. 

Även sociala medier, som exempelvis Facebook och Twitter, har varit bidragande faktorer till 

utvecklingen av möjligheter för artister att gå sin egen väg och starta ett eget skivbolag. 

Sociala medier gör det både enklare och billigare att marknadsföra sig globalt och är ett 

viktigt verktyg vid marknadsföring av musik för artister utan skivbolag (Englund, 2011, s. 

54). Sociala medier har även bidragit till att musiker och lyssnare har möjligheter till närmare 

kontakt sinsemellan, där lyssnaren kan ta del av artistens musik och privatliv när artisten delar 

med sig av det på sociala medier (Choi & Burnes, 2013, s. 36). 
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Skivbolagens roll har varit att hantera aktiviteter som finansiering av musikinspelning samt 

tillverkning, distribution och marknadsföring av musiken (Wikström, 2013). Men då artister 

idag har möjlighet att sköta en stor del av dessa, om inte samtliga, aktiviteter på egen hand 

eller genom att köpa tjänster från bolag som bidrar med kunskap inom distributions- och 

marknadsföringsaktiviteter, finns behov för skivbolag att bistå artisten med aktiviteter som 

den ensam inte har möjlighet, kunskap eller vilja att klara av. Dessa aktiviteter har historiskt 

varit de värdeförslag skivbolag erbjudit men när artister nu har möjlighet att utföra dessa 

aktiviteter ensamma bör ett skivbolag erbjuda mer specificerade värdeförslag utifrån vad 

artisten anser är värdefullt. (Wikström, 2013, s. 147) 

 

Majorbolagen har med större finansiella tillgångar och stora kontaktnät kunnat erbjuda artister 

möjlighet att sprida deras musik på fler plattformar, som exempelvis nationella TV- och 

radiokanaler, vilket oberoende skivbolag oftast inte haft möjlighet att erbjuda på samma vis. 

Därför har majorbolagen kunnat bistå artister med värdeförslag som oberoende skivbolag och 

artister ensamma haft svårt att åstadkomma. Detta har bidragit till svårigheter för oberoende 

skivbolag att behålla artister inom bolaget då artister köpts ut, eller självmant bytt till 

majorbolag om möjligheten funnits. (Wikström, 2013) Att behålla artister inom bolaget är 

viktigt vilket framhävs av Marshall (2013) som påpekar att etablerade artister som redan har 

stor andel lyssnare av sin musik ofta ger högre försäljningssiffror, men även lägre kostnader 

för marknadsföring vid lansering av artistens musik. Om en artist då lämnar, innebär det en 

förlorad inkomst samt en förlust i investerad tid och pengar i uppbyggnaden av artistens 

varumärke för skivbolaget. Därför finns ett behov för skivbolag att försöka behålla artister 

inom skivbolaget. 

 

Tidigare har skivbolag inom musikbranschen inte givit den kontrakterade artisten en hög grad 

av kontroll, utan i stället förfogat över större delen av makten inom relationen. Detta har varit 

en anledning till att artister valt att lämna skivbolag. (Wikström, 2013) Då artister vill vara 

delaktiga i bestämmelserna över sin egen karriär är det viktigt att skivbolag inkluderar artister 

i vad Vargo & Lusch (2004) benämner som den värdeskapande processen. I den 

värdeskapande processen erbjuder skivbolag värdeförslag och inkluderar artisten i skapandet 

av värde. Detta värdeskapande är något som Kusek & Leonhard (2005) menar att oberoende 

skivbolag lyckats med, eftersom antalet oberoende skivbolag ökar liksom även deras makt 

inom musikbranschens mjukvaruhandel. 
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1.1	  Syfte	  

Ett stort antal artister väljer fortfarande att kontraktera sig till oberoende skivbolag trots att 

artister på egen hand kan sköta en stor del av aktiviteterna gällande distribution, försäljning 

och marknadsföring av musik. Därför är det intressant att studera oberoende skivbolag, då de 

oftast inte besitter samma ekonomiska förutsättningar för att kunna bistå artisten med 

värdeförslag som ett majorbolag kan göra. När ett oberoende skivbolag erbjuder en artist 

värdeförslag måste de inkludera innehåll som gör dem mer attraktiva gentemot andra 

skivbolag ur artistens synpunkt. Men värdeförslaget bör dessutom innehålla något som 

artisten ensam inte vill eller kan utföra. 

 

Syftet med denna studie är således att förklara hur oberoende skivbolag erbjuder värdeförslag 

och vad som inkluderas i dessa värdeförslag när det oberoende skivbolaget vill attrahera nya 

samt behålla sina befintliga artister. 
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2.	  Teoretisk	  referensram	  

När det finns aktiviteter artisten ensam inte har möjlighet, kunskap eller vilja att klara av, kan 

skivbolag bistå artisten med kunskap för att dessa aktiviteter ska kunna utföras. Enligt Vargo 

& Lusch (2004) är kunskap, sociala färdigheter, skicklighet och expertis exempel på operanta 

resurser och dessa resurser anses utgöra konkurrensfördelar. Artister vill i större utsträckning 

inkluderas i den värdeskapande processen och efterfrågar en högre grad av kontroll över sina 

karriärer och har större möjligheter att gå andra vägar än genom ett skivbolag. Ett sätt att då 

se i vilken grad ett skivbolag tillåter en artist att vara delaktig i den värdeskapande processen 

är att granska hur skivbolag tillåter artisten att påverka sin egen karriär. Därför vill författarna 

med denna studie undersöka hur skivbolag erbjuder värdeförslag för att attrahera artister, men 

också för att befintliga artister ska vilja stanna kvar i skivbolaget, utifrån en teoretisk 

referensram baserad på Service-dominant logic (S-D logic). 

 

2.1	  Teoretisk	  bakgrund	  	  

Marknadsföringslitteraturen har dominerats av den varudominanta logiken, Goods-dominant 

logic (G-D logic). Inom G-D logic innehåller produkten ett förutbestämt värde som kunden 

tar del av när den köpt produkten. Kunden ses inom denna logik som separerad från 

skapandet av produktens värde och som anpassningsbar och passiv. För att kunden ska köpa 

produkten ska kunden övertygas med hjälp av marknadsföringsåtgärder, och tjänsten inom 

denna logik är ett komplement för att höja produktens värde. G-D logic utgår från ett 

företagsperspektiv där ett företags grundläggande ekonomiska aktiviteter är att producera 

varor utifrån valda produktionsvariabler, vilket ska leda till lönsamhet. (Vargo & Lusch, 

2004) 

 

Senaste decenniet har en annan logik, S-D logic, inom marknadsföringslitteraturen vuxit fram 

och kritiserat G-D logic för dennas produktfokuserade synsätt. Två av de mest framstående 

förespråkarna av denna logik är Vargo & Lusch med sina mångciterade och diskuterade 

artiklar “Evolving to a New Dominant Logic for Marketing” från 2004 och ”Service 

Dominant Logic: Continuing the Evolution” från 2008.  I S-D logic är kunden en del av 

värdeskapandet och värdet realiseras när kunden använder en vara eller tjänst. Kunden ses 

därför inte som en passiv och anpassningsbar mottagare, utan som en samarbetspartner i 
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skapandet av värde. (Vargo & Lusch, 2004) För att presentera grunden för S-D logic har 

Vargo & Lusch (2008) framlagt tio modifierade antaganden. Dessa är: 
 

1. Service is the fundamental basis of exchange 

2. Indirect exchange masks the fundamental basis of exchange 

3. Goods are a distribution mechanism for service provision 

4. Operant resources are the fundamental source of competitive advantage 

5. All economies are service economies 

6. The customer is always a cocreator of value 

7. The enterprise cannot deliver value, but only offer value propositions 

8. A service-centered view is inherently customer oriented and relational 

9. All social and economic actors are resource integrators 

10. Value is always uniquely and phenomenologically determined by the beneficiary 

(Vargo & Lusch, 2008) 

 

I denna studie kommer antagande 4, 6 och 7, översatta till svenska, framläggas och studeras: 

“Operanta resurser är den grundläggande källan till konkurrensfördelar”, “Kunden är alltid en 

samskapare av värde” och “Ett företag kan inte leverera värde, utan enbart erbjuda 

värdeförslag”. Valet av tre antaganden var för att de kunde uppmärksammas i studiens 

bakgrund som behandlar oberoende skivbolags behov av att erbjuda något som artisten ensam 

inte kan eller vill skapa för att öka möjligheterna att attrahera nya artister samt behålla de 

befintliga artisterna inom skivbolaget. De värdeförslag oberoende skivbolag erbjuder artister 

kommer att analyseras utifrån de tre valda antagandena för att se vad de innehåller, hur de 

utformas men också för att se hur artisten inkluderas i skapandet av dessa erbjudanden när 

artister numera efterfrågar en högre grad av kontroll. 
 

2.2	  Konkurrensfördelar	  genom	  kunskap	  och	  kompetens	  	  

G-D logic anser att de viktigaste resurserna för en organisation är materiella och fysiska 

tillgångar, som i sin användning ger effekt. Dessa resurser benämns operanda resurser och 

kan exempelvis vara maskiner och verktyg. S-D logic har en annan syn och fokuserar i stället 

på operanta resurser, de resurser som krävs i användandet av operanda resurser. Operanta 

resurser kan även vara utbildade kunder som erbjuder nya idéer och ger konstruktiv kritik till 

organisationen. (Vargo & Lusch, 2004) Day (1994) menar dessutom att operanta resurser för 
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ett företag innefattar en förståelse för sin marknad, förmågan att identifiera kunders behov 

samt vara en relationskapare mellan kund och företag. Detta är viktigt eftersom operanta 

resurser kan skilja sig mellan olika branscher och organisationer (Vargo & Lusch, 2008). 

Samtidigt har operanda resurser blivit lättare att tillgå för organisationer vilket lett till att 

organisationer ser fördelar i att förfoga över kompetent personal för att skapa 

konkurrensfördelar (Vargo & Lusch, 2004). Vargo & Lusch (2008) uttrycker vikten av 

operanta resurser i antagande 4:  
 

”Operanta resurser är den grundläggande källan till konkurrensfördelar.” 

 

Det är även viktigt att behålla kunskap inom organisationen eftersom kunskap används för att 

få ett övertag gentemot konkurrenter. Organisationer har i allmänhet haft svårigheter att 

främja och föra vidare den interna kunskapen inom organisationen. Om organisationen 

främjar utbytet av kunskap och aktivt arbetar med samskapande inom organisationens alla 

delar kan detta leda till konkurrenskraftiga fördelar. För att främja utbytet av kunskap behöver 

parterna involveras i en dialog där riktlinjer om vad parterna får ut av ett eventuellt samarbete 

kan framföras. (Ballantyne, 2004) 
 

2.3	  Kunden	  är	  alltid	  en	  samskapare	  av	  värde	  

G-D logic antyder att värdet skapas på förhand av organisationen. S-D logic har ett annat 

synsätt på hur värde skapas, där värdeskapande är beroende av kundens deltagande genom att 

värdet uppstår när kunden konsumerar produkten. Kunden ska därför inkluderas i den 

värdeskapande processen då kunden alltid är en samskapare av värde. (Vargo & Lusch, 2004) 

När kunden är en samskapare av värde bör organisationen bistå kunden i den värdeskapande 

processen med kunskap för att hjälpa kunden i dennes konsumtion (Vargo et al., 2008, s.148). 

Samtidigt kan kunden även bidra med sina kunskaper till organisationen för att utveckla 

produkten och visa hur kunden använder sig av produkten (Vargo et al., 2008, s.149). Vargo 

& Lusch (2008) uttrycker detta genom antagande 6:  

         

”Kunden är alltid en samskapare av värde.” 
 

För att underlätta samskapandet mellan företaget och kunden, framställer Prahalad och 

Ramaswamy (2004) fyra byggstenar: dialog, tillgång, risk-fördelar och öppenhet. Dessa 
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byggstenar för samskapande ska hjälpa organisationen och kunderna att samskapa värde 

tillsammans genom utbyte av kunskap och åsikter. Om dessa byggstenar finns när 

organisationen och kunden samskapar värde kan anpassade lösningar skapas som ger en 

positiv inverkan på parternas samskapande. Samtidigt menar Prahalad och Ramaswamy 

(2004) att det kan vara ett problem för organisationen att hitta kunder som har tillräckligt med 

kunskap och är villiga att dela med sig av deras kunskap. Därför måste organisationen bemöta 

kunden som jämlik i värdeskapandet och ge kunden tillgång till relevant information för att 

kunden ska veta vilka risker som samskapandet medför. Om kunden ska vara en samskapare 

av värde måste kunden vara öppen och ta risker genom att erbjuda sina tjänster för att 

förbättra produkten. Värdeskapande är en ömsesidig aktion och kunden bör vara medveten 

om vilka handlingar den behöver utföra för att vara delaktig i samskapandet av värde. 
 

2.4	  Vikten	  av	  värdeförslag	  

Företag kan bara erbjuda värdeförslag, som kunden realiserar i sin konsumtion av detta 

förslag. Inom S-D logic ses kunden som en samskapare av värde och ska således inkluderas i 

skapandet av dessa värdeförslag. (Vargo & Lusch, 2004; Ballantyne, 2004, s.344) Genom att 

inkludera kunden i skapandet av värdeförslagen får företaget kunskap om vad kunden 

efterfrågar och kan samtidigt få en förståelse för hur kunden använder produkten. Denna 

kunskap kan uppnås genom att föra en dialog med kunden när dessa värdeförslag utformas. 

För att hjälpa kunden att maximera värdeskapandet kan företag bidra med vägledning i den 

värdeskapande processen. (Vargo et al., 2008, s.148) När ett företag vill differentiera sig 

gentemot sina konkurrenter bör företaget erbjuda och utforma anpassade värdeförslag utefter 

kundens individuella preferenser och inkludera kunden i denna process. (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004, s.10). Detta eftersom ett företag enbart kan erbjuda värdeförslag, vilket 

Vargo & Lusch (2008) uttrycker genom antagande 7:  
 

”Ett företag kan inte leverera värde, utan enbart erbjuda värdeförslag.” 
 

Erbjudande av värdeförslag kan appliceras på hur en organisation rekryterar nya medlemmar. 

En organisation söker efter medlemmar som innehar de operanta resurser som efterfrågas och 

som kan utveckla och komplettera organisationen. Den organisation som erbjuder de bästa 

värdeförslagen kommer att anställa de mest eftertraktade medlemmarna (Frow & Payne, 

2011). När en organisation skapar värdeförslag för att attrahera nya medlemmar ska dessa 
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värdeförslag skapas med hjälp av organisationens befintliga medlemmar. De befintliga 

medlemmarna ska vara exempel på lyckade samarbeten och bevis på personer som får utföra 

personliga, utmanande och intressanta arbetssysslor. (Chambers et al., 1998) Organisationer 

bör vara specifika i sina erbjudande och utforma individuellt anpassade lösningar när de 

rekryterar nya medlemmar, i stället för att ha ett och samma erbjudande för alla potentiella 

medlemmar. Samtidigt bör organisationen forma sitt varumärke på ett sätt som framhäver de 

förmåner företaget erbjuder sina anställda. (Frow & Payne, 2011) 
 

2.5	  Teoretisk	  diskussion	  	  

Denna teoretiska diskussion kommer att beröra hur tidigare tre nämnda antaganden 

samverkar vid erbjudandet av värdeförslag. I studiens intervjuguide framläggs två frågor 

vardera kopplade till respektive antagande för att belysa hur dessa antaganden gör sig 

gällande inom oberoende skivbolag när de erbjuder värdeförslag. Varje specifikt antagande 

kommer sedan att kopplas ihop i studiens slutsats för att besvara studiens syfte. 

 

Eftersom olika egenskaper efterfrågas inom olika branscher och organisationer är det viktigt 

att inneha personal som besitter egenskaper som är nödvändiga i förhållande till en 

organisations specifika kontext. Personal som besitter kunskap om hur organisationen ska 

bemöta kunder och vad en kund efterfrågar är exempel på operanta resurser. (Vargo & Lusch, 

2004) Day (1994) menar att operanta resurser för ett företag även är att ha förståelse för sin 

marknad, förmågan att identifiera kunders behov samt vara en relationskapare mellan kund 

och företag. Dessa operanta resurser är nödvändiga när en organisation erbjuder värdeförslag. 

När värdeförslag erbjuds finns behov att anpassa dessa efter kunders specifika preferenser och 

därför är det viktigt för organisationer att samskapa dessa värdeförslag med kunder för att få 

kunskap om vad det är de efterfrågar (Vargo & Lusch, 2004). För att besvara syftet med 

denna studie vill författarna se hur värdeförslag samskapas mellan oberoende skivbolag och 

artister samt hur operanta resurser används i detta samskapande. Kunskaper om kunders 

preferenser är centralt när värdeförslag erbjuds, både när organisationen vill attrahera nya 

kunder och stärka relationen med organisationens befintliga kunder. Befintliga kunder kan 

även framstå som exempel på vad en potentiell kund kan uppnå med ett eventuellt samarbete. 

Detta kan bidra till att kunder attraheras av organisationen och dess erbjudande (Chambers et 

al., 1998). När kunder, exempelvis artister, eftersträvar samskapande bör en organisations 
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budskap påvisa att de arbetar utifrån vad kunder efterfrågar och att de ger kunderna möjlighet 

att påverka. För att samskapa värde ska kunden och organisationen föra en tydlig dialog, visa 

vilka risker parterna tar i och med samarbetet, organisationen bör ge kunderna tillgång till 

nödvändig information samt att båda parter är öppna med vad de vill uppnå med relationen. I 

dialogen ska både kunden och företaget ges möjlighet utbyta kunskap och åsikter för att 

utforma anpassade lösningar sinsemellan. (Prahalad & Ramaswamy, 2004) Om 

organisationen främjar utbytet av kunskap och aktivt arbetar med samskapande inom 

organisationens alla delar kan detta leda till konkurrenskraftiga fördelar (Ballantyne, 2004).   
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3.	  Metod	  	  

3.1	  Forskningsdesign	  	  

Då studiens syfte är att förklara hur oberoende skivbolag erbjuder värdeförslag och vad som 

inkluderas i dessa värdeförslag när det oberoende skivbolaget vill attrahera nya samt behålla 

sina befintliga artister, krävdes en djupgående analys av oberoende skivbolag inom 

musikbranschen. Därför valdes en kvalitativ forskningsmetod där respondenter gavs 

möjlighet att besvara intervjufrågor öppet utifrån sina subjektiva åsikter och förståelser 

eftersom respondenterna har djup kunskap inom området. Denna studie är en komparativ 

flerfallstudie där fyra olika oberoende skivbolag studerats för att förklara likheter och 

skillnader i deras arbetssätt när de erbjuder värdeförslag. (Saunders et al., 2012) 
 

3.2	  	  Skivbolag	  och	  respondenter	  

Oberoende skivbolag valdes utifrån tre riktlinjer: huvuddelen av skivbolagets verksamhet 

skulle vara beläget i Sverige för att öka möjligheterna för personliga intervjuer om 

respondenterna föredrog denna intervjuform. Skivbolaget skulle även inneha aktiva artister 

för att skivbolaget skulle kunna förklara hur de erbjuder värdeförslag. Skivbolaget behövde 

även bestå av minst två artister för att författarna skulle kunna undersöka om skivbolagen 

differentierar sina värdeförlag gentemot varje specifik artist.  
 

För att finna oberoende svenska skivbolag användes sökmotorn Google där författarna 

använde sökordet “oberoende skivbolag Sverige”. Utifrån denna sökning hittades två av 

respondenterna: Do Music Records och GapHals. Google gav ett stort utbud av oberoende 

skivbolag, som kritiskt granskades utifrån valda riktlinjer om vad som är ett oberoende 

skivbolag. Under sökandet påträffades en broschyr från ‘Svenska Oberoende 

Musikproducenter’ som innehöll en lista över 250 oberoende svenska skivbolag. Denna lista 

användes huvudsakligen vid sökandet av skivbolags kontaktinformation. (Svenska Oberoende 

Musikproducenter, 2008) Av de 250 medlemmarna i broschyren kontaktades 30 stycken 

oberoende skivbolag, som stämde in på valda riktlinjer. Utifrån broschyren hittades två av 

studiens respondenter: Black Star Foundation och Hybris. Sammanlagt kontaktades 40 

stycken svenska oberoende skivbolag genom E-post utifrån information från broschyren och 

sökningar på Google. Varje E-post utformades personligen gentemot det specifika skivbolaget 

och inkluderade en beskrivning av studiens syfte. 
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De fyra skivbolagen som representeras av studiens respondenter tillät författarna att djupare 

studera deras verksamhet. Det som gjorde dessa skivbolag särskilt intressanta att studera var 

att de fokuserar på olika sorters musikgenrer, allt från punk till jazz. Detta bidrog till att 

författarna kunde studera likheter och skillnader mellan hur oberoende skivbolag lanserar och 

arbetar med artister inom olika musikgenres. Alla fyra respondenter har varit aktiva inom 

musikbranschen i mer än tio år och har genom det en god kännedom om hur musikbranschen 

fungerar och hur den utvecklats genom åren. Respondenterna var grundaren eller en av 

grundarna av det oberoende skivbolaget de representerade och har därför en god kännedom 

om skivbolagets arbete. Följande är en beskrivning av skivbolagen som deltog i studien: 

	  

3.2.1	  Hybris,	  Kalle	  Magnusson	  
Hybris grundades 2004 i Stockholm av Kalle Magnusson och Mattias Lövkvist. Skivbolaget 

arbetar med distribution, bokning av spelningar, promotion och fester. Hybris blir intressant 

att studera eftersom skivbolaget arbetar inom olika områden kopplat till musikbranschen samt 

att skivbolaget varit aktiva kring diskussionen om musikbranschens utveckling och illegal 

fildelning. Skivbolaget fokuserar på genren pop. Hybris har kontor i Stockholm och 

Köpenhamn och har lanserat artister som Jonathan Johansson, Vapnet och Familjen. Intervjun 

genomfördes med Kalle Magnusson 22 april 2014. 

3.2.2	  Black	  Star	  Foundation,	  Emil	  Björkander	  
Black Star Foundation grundades 1998 i Malmö av Emil Björkander. Black Star Foundation 

har ett tiotal artister kontrakterade till skivbolaget och fokuserar på genrer som punk och 

hardcore. Black Star Foundation är intressanta för denna studie då skivbolaget startades som 

en motreaktion till andra skivbolags försök till att kontrollera artisternas musik. Exempel på 

artister som har lanserats på Black Star Foundation är Tiger Lou och Atlas Losing Grip. 

Intervjun genomfördes med Emil Björkander 24 april 2014. 

3.2.3	  GapHals,	  Kaj	  Sivervik	  
GapHals startades i slutet av 2010 i Linköping av Kaj Sivervik och två kollegor. De anställda 

arbetar ideellt inom skivbolaget där eventuella vinster återinvesteras i bolaget för att satsa 

långsiktigt. GapHals arbetar med distribution, promotion och bokning av spelningar och 

innehar en bred musikkatalog med allt från pop till punk. Exempel på artister som har 
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lanserats på GapHals är Den svenska björnstammen och Tikkle Me. Intervjun genomfördes 

med Kaj Sivervik 2 maj 2014.  

3.2.4	  Do	  Music	  Records,	  Daniel	  Lantz	  
Do Music Records grundades 2008 i Uppsala av Daniel Lantz och Olle Thunström. 

Skivbolaget grundades i syfte att lansera sin egen musik men började efter ett tag att 

distribuera andra artisters musik. Do Music Records blir intressant att studera då de fokuserar 

på musikstilar som exempelvis jazz, funk, och blues vilket skiljer sig gentemot övriga 

respondenter. Exempel på artister som lanserats på Do Music Records är Beat Function och 

Trinity. Intervjun genomfördes med Daniel Lantz 6 maj 2014.	  

	  

3.3	  Datainsamling	  -‐	  Semi-‐strukturerade	  intervjuer	  

I denna studie valdes en semi-strukturerad intervjuform som fungerar väl vid ett förklarande 

syfte. Semi-strukturerade intervjuer gjorde det möjligt att gå djupare in på respondentens 

subjektiva förklaringar, förståelser och upplevelser om hur skivbolagen arbetar i praktiken. 

(Saunders et al., 2012, s.377). Valet av semi-strukturerade intervjuer grundade sig i intresset 

av att låta respondenterna ha en möjlighet att utveckla och formulera sina svar utan att behöva 

skriva ned något. Semi-strukturerade intervjuer gjorde det även möjligt att samla detaljerad 

data utifrån valda teman (Saunders et al., 2012, s.378). Genom denna kvalitativa intervjuform 

hade författarna möjlighet att ställa eventuella följdfrågor för att få en djupare förståelse för 

respondentens svar. Semi-strukturerade intervjuer är “Interpretive Ethnography” vilket 

betyder att fokus mer inriktas mot respondentens subjektiva berättelse än på objektivitet. 

Denna etnografi gav författarna fler och djupare berättelser som bidrog till förståelsen för 

sammanhanget. I denna etnografi ses respondenten som en deltagare i konversationen i stället 

för ett ämne som studeras. (Saunders et al., 2012, s.182 & 378). 

	  

3.4	  Intervjuernas	  kontext	  

Semi-strukturerade intervjuer medför praktiska bekymmer eftersom intervjuer bland annat är 

tidskrävande. Detta kan leda till att det är svårt att finna respondenter som är villiga att ställa 

upp på en intervju. För att minska risken att respondenter skulle tacka nej till intervjuer, eller 

under intervjuerna behöva avbryta till anledning av tidspress, anpassades kontext, 

intervjuform och tidpunkt för intervju efter respondentens situation för att respondenten skulle 
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känna sig tillfreds. (Saunders et al., 2012) Skivbolaget GapHals intervjuades genom Skype 

med hjälp av en webbkamera. Skype användes för att det var det lämpligaste verktyget för 

respondenten att utföra en intervju med.  

 

Skype användes också till att utföra intervjuer utan webbkamera, likt en telefonintervju, med 

Black Star Foundation och Hybris. Dessa telefonintervjuer gjorde det möjligt att intervjua 

respondenter bosatta på en annan ort. Do Music Records intervjuades genom en personlig 

intervju i Uppsala då författarna och respondenten ansåg att denna intervjuform var den mest 

lämpliga. Det kan vara ett problem att utföra tre olika sorters semi-strukturerade intervjuer 

som i detta fall där intervjuer gjordes över telefon, webbkamera samt genom en personlig 

intervju. Därför var författarna noga med att ställa följdfrågor eller be respondenten att 

beskriva en händelse för att inte gå miste om information. Författarna upplevde ingen specifik 

skillnad på respondenternas svar utifrån de olika intervjuformerna. 

 

3.5	  Pilotstudie	  

En pilotstudie gav möjligheten att avgöra frågornas ordningsföljd samt se hur andra personer 

uppfattade de frågor som avsågs att ställas till respondenterna (Bryman & Bell 2005, s.191). 

Innan intervjuerna av studiens respondenter genomfördes testades därför utvalda frågor på 

studenter inom Uppsala Universitet och en journalist på Aftonbladet. De utvalda studenterna 

hade samtliga studerat marknadsföring på universitetsnivå och ansågs kunna ge bra 

konstruktiv kritik angående frågornas relevans och journalisten på Aftonbladet kunde bidra 

med tips på intervjuteknik. Det som framkom av pilotstudien var att vissa frågor uppfattades 

som ledande av samtliga testpersoner, vilket ledde till att frågorna ändrades till att bli mer 

öppna. 

	  

3.6	  Intervjutillfällen	  

Intervjuerna varade i mellan 30-50 minuter. Tidsskillnaden berodde på om respondenten ville 

ta längre tid på sig att förklara ett fenomen vid besvarande av intervjufrågor. Alla intervjuer 

startade med ett informellt samtal med respondenten, som inte kopplades till intervjufrågorna, 

för att få respondenten att känna sig tillfreds och bli mer personlig då ingen av parterna hade 

träffats tidigare (Saunders et al., 2012, s.389). Respondenten fick frågorna skickade till sig 

innan intervjutillfället om detta efterfrågades. 
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Det ansågs viktigt att spela in intervjuerna för att kunna gå igenom, transkribera och tolka 

intervjun i efterhand (Saunders et al., 2012, s.394-396). Alla intervjuer spelades in efter 

respondentens godkännande och transkriberades senast dagen efter intervjutillfället. Att 

intervjuer spelas in kan påverka respondentens svar och denna risk försökte författarna 

minska genom ärlighet och deras godkännande. Respondenterna erbjöds även att få den 

transkriberade intervjun i efterhand för att se att frågorna tolkats på rätt sätt för att ge 

respondenterna möjlighet att återkomma om något i transkriberingen var oklart. Detta ansågs 

nödvändigt med tanke på de etiska bekymmer som uppkommer vid intervjuer när 

respondenten delar med sig av information (Saunders et al., 2012). Samma författare utförde 

samtliga intervjuer medan den andra noterade på papper samt observerade att intervjun hölls 

inom valda teman och påpekade om någon intressant följdfråga kunde ställas som 

intervjuaren inte uppmärksammade. Vid intervjutillfället hade intervjuaren i åtanke att 

använda ett neutralt tonläge och utforma frågor på ett lättförståeligt sätt med begränsad 

användning av akademiska begrepp för att göra det lättare för respondenten att förstå 

frågorna. Om respondenten började tala brett utanför ämnet användes följdfrågor för att 

komma tillbaka in på ämnet. När följdfrågor ställdes var det viktigt att inte ställa dessa på ett 

sätt som ledde respondenten in mot ett visst svar. Det var samtidigt viktigt att inte avbryta 

respondenten i samtalet utan få respondenten att tala fritt. 

	  

3.7	  Intervjuguide	  

Det viktiga vid utformandet av en intervjuguide är att frågorna som omfattar intervjun 

möjliggör information som tillåter forskaren att få en inblick i hur den intervjuade uppfattar 

och upplever sin omvärld. Under intervjun ska det råda flexibilitet, men flexibilitet ska även 

omfatta intervjuguiden, vilket författarna hade i åtanke under utformandet. (Bryman & Bell, 

2005) Studiens intervjuguide är uppdelad efter de tre antagandena 4, 6 och 7 av Vargo & 

Lusch (2008) som framlades i teorin för att besvara studiens syfte. Utifrån de antaganden som 

framlades i den teoretiska referensramen utformades frågor som användes till att starta en 

öppnande diskussion för att ha möjlighet att gå djupare in på hur dessa antaganden stämde 

överens med respondentens situation. 
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3.7.1	  De	  anställdas	  roll	  inom	  skivbolaget	  
Vargo & Lusch (2008) menar med antagande 4 att operanta resurser är den grundläggande 

källan till konkurrensfördelar och fråga 1 och 2 avser att identifiera viktiga egenskaper hos 

skivbolagens personal. Med fråga 1 kartlagdes de oberoende skivbolagens strategier vid 

sökandet efter artister för att belysa likheter och skillnader mellan skivbolagens arbetssätt. 

Detta var särskilt intressant att studera för att se om olika skivbolag med fokus på olika 

musikgenrer arbetade på olika sätt när de söker efter nya artister. Frågan avsåg även att belysa 

vilka specifika egenskaper och kunskaper som behövs vid sökandet av artister. Att de 

personer som söker artister vet var artister finns, vad artister efterfrågar och vilket budskap 

skivbolaget därför bör försöka nå ut med är kunskap som är ett exempel på operanta resurser. 

Valet av att betona egenskaperna hos personalen i fråga 2 var för att belysa vilka operanta 

resurser som skivbolaget anser är viktiga för att skivbolaget ska kunna skapa värdeförslag för 

och med sina artister 

	  

Fråga 1: Söker ni efter nya artister? I så fall vem och varför denna person? Om nej, hur har ni 

gjort tidigare? 

Fråga 2: Vilka egenskaper är viktiga hos er personal inom skivbolaget? 

	  

3.7.2	  Artistens	  möjlighet	  att	  påverka	  skivbolaget	  
Vargo & Lusch (2008) anser med antagande 6 att kunden ska inkluderas i den värdeskapande 

processen och ha möjlighet att påverka och uttrycka sina åsikter. Fråga 3 avser därför att se 

hur processen går till när skivbolagen kontrakterar artister för att se om artistens åsikter och 

förslag beaktas vid kontraktets utformande och om artisten har möjlighet att påverka sin 

situation. Fråga 3 avser också att se i vilken utsträckning samskapande av värde sker mellan 

skivbolag och artisten i processen och vad som inkluderas i detta värdeskapande. Fråga 4 

berör hur de oberoende skivbolagen interagerar med artisterna för att granska hur skivbolagen 

tar tillvara på artisternas åsikter. En dialog är viktig då både skivbolaget och artisten ges 

möjlighet att framföra sina åsikter om hur de upplever samarbetet. 

	  

Fråga 3: När ni hittat en artist, hur går processen till för att kontraktera artisten? 

Fråga 4: Hur ser du på vikten av att ha en dialog med era artister om hur de upplever ert 

arbete? 
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3.7.3	  Skivbolagets	  budskap	  och	  erbjudande	  
Då Vargo & Lusch (2008) påpekade med antagande 7 att ett företag enbart kan erbjuda 

värdeförslag belyser fråga 5 hur skivbolagen formulerar sitt budskap för att erbjuda 

värdeförslag. Detta för att se om skivbolag anpassade budskapet utifrån artistens individuella 

preferenser. Fråga 6 går in på om erbjudandena förändras under tiden som artisten är 

kontrakterad till skivbolaget och vilka möjligheter som finns för artisten att påverka sin roll 

efter de kontrakterats. Värdeskapande inkluderar båda parter och därför vill vi med denna 

fråga belysa om skivbolagen är villiga att anpassa värdeförslag under arbetets gång och om 

artisten har möjlighet att påverka detta arbete. 

	  

Fråga 5: Vilket budskap försöker ni som skivbolag nå ut med till artister för att locka dem till 

er? 

Fråga 6: Vilka möjligheter har era artister att vara med och bestämma över deras roll som 

artist hos er? 
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4.	  Resultat	  

Syftet med denna studie är att förklara hur oberoende skivbolag erbjuder värdeförslag och vad 

som inkluderas i dessa värdeförslag när det oberoende skivbolaget vill attrahera nya artister 

och behålla sina befintliga artister. Resultatet från intervjuerna kommer att redogöras utifrån 

de tre antagandena som tidigare presenterats i den teoretiska referensramen. Respondenterna 

kommer vidare i denna studie att benämnas utifrån namnet på deras skivbolag då 

respondenterna representerar sitt skivbolag. 

	  

4.1	  Sökandet	  av	  artister	  och	  personalens	  kunskaper	  

Hybris, GapHals och Black Star Foundation menar att de inte aktivt söker efter nya artister 

utan att dem av en slump hittar artister, eller att artisterna kommit till dem. Samtliga 

poängterar ändå att om de råkar uppmärksamma en artist de ser potential i kan detta skapa ett 

intresse som kan leda till ett eventuellt samarbete. Det är ingen specifik person som söker 

efter artister hos skivbolagen utan alla anställda inom skivbolaget kommer med förslag på 

artister som de ser potential i. 
 

“Det har alltid varit så att man inte vill ta på sig fler grejer, men sen kommer det alltid något 

som vi inte kan låta bli och då brukar vi försöka hitta en lösning på det.” – Hybris 
 

En anledning, enligt skivbolagen, till att sökandet av artister är begränsat är att lansering av en 

debutant leder till större utgifter. Detta eftersom parterna måste hitta fungerande strategier för 

att bygga upp artistens varumärke, samt veta hur de ska hitta artistens lyssnare. Möjligheten 

att göra en vinst på en artists musik anses sedan öka vid lanseringen av artistens andra och 

tredje skiva. Detta eftersom artisten troligtvis skaffat sig ett starkare varumärke samt att 

skivbolaget vet var och vilka som är intresserade av att lyssna på artistens musik. 

 

Till skillnad från de tre andra skivbolagen arbetar Do Music Records aktivt med att söka efter 

nya artister. De söker kontinuerligt efter potentiella artister att arbeta med genom att gå på 

spelningar och lyssna på artisters inskickade demos. Därefter gör de en bedömning av 

artistens kvalité eftersom skivbolaget vill kunna stå för den musik de lanserar, men även för 

att de får en procentandel av den musik som sedan säljs. Do Music Records aktiva sökande 

beror också på att skivbolaget erbjuder ett antal tjänster som artister betalar skivbolaget att 
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utföra. Ju fler tjänster artisten betalar dem att utföra, desto större inkomster för Do Music 

Records. Exempel på tjänster som skivbolaget erbjuder är inspelning av musik i studio, 

tryckning av skivomslag och distribution av musik. De andra skivbolagens främsta 

inkomstkälla är provision från försäljning av artisternas musik eller inkomster från spelningar. 
 

“Jazzbranschen är inte så lönsam. Jag jagar artister för att få den lilla procentsats som man 

säljer via digital och fysisk distribution, plus de inkomster vi får för de tjänsterna vi gör för 

artisten.” – Do Music Records 
 

Hybris och Black Star Foundation menar att det viktigaste inte är att personalen inom 

skivbolaget har en hög utbildningsnivå. Det är mer betydelsefullt att personalen utgår från 

samma värdegrund och att de har en liknande syn utifrån konstnärliga aspekter. Överlag 

menar samtliga respondenter att de viktigaste egenskaperna hos personalen är drivet, 

arbetsviljan och intresset för arbetet. Do Music Records ser dessutom en vikt i att personalen 

skulle inneha pedagogiska och psykologiska färdigheter i bemötandet av artisterna för att 

underlätta relationsbyggandet. Hybris anser att personalen ska vara idérik för att kunna 

marknadsföra skivbolagets artister på ett smart och effektivt sätt. Detta är viktigt för 

skivbolaget att bistå artisten med, eftersom Hybris menar att anledningen till att många 

artister söker skivbolag är att de är dåliga eller ointresserade av marknadsföring eller 

administration. 
 

“Anledningen till att artister behöver skivbolag är att man är dålig eller inte så intresserad av 

marknadsföring eller administration. De behöver ett filter eller hjälp in i branschen och det 

kan vi hjälpa till med.” – Hybris 
 

Både Do Music Records och GapHals anser att det finns delar inom verksamheten de skulle 

vilja förbättra och utveckla. Do Music Records menar också att de gärna velat erbjuda sina 

artister bokningar av spelningar, men att detta för tillfället inte är möjligt. GapHals menar att 

de saknar personal med säljande instinkt och ett kapitalistiskt tänk. De anser att med sådan 

kunskap hade det möjligtvis gått ännu bättre för skivbolaget än vad det tidigare gjort. 

Samtliga respondenter anser att det är viktigt att ha kunskap om musikbranschen och GapHals 

och Hybris påpekar exempelvis att personalen behöver ha kunskap och förståelse för både 

artisten och slutkonsumenten, i detta fall lyssnaren. Detta beror på att det finns behov för 

skivbolagen och artisterna att anpassa sig efter de kanaler som lyssnare använder för att öka 
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möjligheterna att nå ut med musiken och veta var det går att tjäna pengar. GapHals menar 

dessutom att många oberoende skivbolag har högre kunskap än majorbolagen när det kommer 

till hur ett skivbolag bygger artister och nå ut till lyssnarna. Hybris anser att försäljning av 

skivor nästintill är obefintlig när det kommer till deras konsumenter, vilket Do Music Records 

menar inte är fallet inom jazzmusiken. Do Music Records har av egen erfarenhet upptäckt att 

efterfrågan på skivor hos deras kunder är relativt hög, särskilt i samband med deras artisters 

spelningar då konsumenterna vill ha ett minne från konserten. 
 

“Många indiebolag som jag märker har en kunskap som är mycket högre än majorbolagen om 

hur man hanterar saker. Hur man når ut till slutkund, hur man bygger artister. Man saknar 

bara den finansiella grunden inom indiebolagen.” – GapHals 

	  

4.2	  Kontraktet	  och	  dialogen	  	  

När skivbolagen vill kontraktera en ny artist träffar de först artisten för att diskutera vad båda 

parter vill få ut av samarbetet. Black Star Foundation menar att de låter artisten och 

skivbolaget ha lika mycket att säga till om vid utformningen av kontrakt då de inte vill vara 

hierarkiskt överordnad någon annans kreativitet. De anser även att det är viktigt att ha ett 

personligt möte med artisten för att diskutera och känna av vad parterna vill ha ut av 

samarbetet i stället för att skicka ut ett standardkontrakt till artisten. 
 

“Jag tror det bästa samarbetet blir när båda parter är drivna åt samma håll eller mot samma 

mål i stället för att någon har stakat ut vad som är det viktiga från början.“ – Black Star 

Foundation 
 

Do Music Records, Black Star Foundation och GapHals utformar kontrakt där parterna har 

möjlighet att avsluta samarbetet om de inte är nöjda. De menar att deras artister har frihet att 

välja hur de vill använda skivbolagens tjänster när skivbolagen erbjuder exempelvis 

promotion, distribution och bokning av spelningar. GapHals skriver ett nytt kontrakt per skiva 

vilket gör att parterna inte förbinder samarbetet under en längre tid, även om skivbolaget vet 

att det är andra eller tredje skivan som brukar gå med vinst. GapHals anser därför att det är 

viktigt att skapa förtroende hos artisten för skivbolaget och att i relationen vara ödmjuk för att 

artisten ska vilja vara kvar hos skivbolaget och släppa fler skivor. I relationen kan parterna 

tillsammans hitta olika tillvägagångsätt för att föra artistens karriär framåt, vilket leder till att 
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relationen i längden blir lönsam för båda. GapHals anser även att det är betydelsefullt att 

tillåta varandra att göra misstag för att utvecklas. 
 

Hybris anser att det inte finns en bestämd strategi för hur de kontrakterar en artist. Hos Hybris 

vill de gärna att artisten tar del av fler aktiviteter, som exempelvis bokning av spelningar och 

promotion, men att det är artisten som bestämmer vilka aktiviteter den vill ta del av. GapHals 

arbetar på ett liknade sätt och hjälper artisten att hitta andra samarbetsparters om de 

efterfrågar det och bygger därför ett nätverk kring artisten. GapHals menar att nätverkandet 

gör skivbolaget mer flexibla i deras arbete men att det är artisterna som bestämmer vad de vill 

uppnå av samarbetet och vad skivbolaget ska göra och inte göra för dem. Samtliga 

respondenter påpekar även att individuella lösningar gentemot varje artist eftersträvas för att 

samarbetet ska bli lyckat. 
 

Skivbolagen anser att det är viktigt att föra en dialog med artisterna och att dialogen behöver 

vara ömsesidig, öppen och ödmjuk för att samarbetet ska bli framgångsrikt. Skivbolagen 

menar även att en dialog med artisterna underlättar möjligheten att realisera de mål parterna 

satt upp. Dialogen är grundläggande i deras arbete eftersom den bidrar till att skivbolaget kan 

framföra sina åsikter, men även för att den ger artister möjlighet att uttrycka sina åsikter. I 

dialogen anser skivbolagen att alla parters rättigheter och skyldigheter bör framföras för att 

klargöra vad alla har för uppgifter. Black Star Foundation vill ha öppna kort där de ger 

artisten möjlighet att granska samtliga utgifter som skivbolaget haft när de lanserat en artists 

musik. Detta eftersom de vill vara tydliga med vad de gjort, hur de arbetat och varför de 

arbetat på ett visst sätt. Hybris menar även att om en artist blir missnöjd försöker skivbolaget 

att vara tydliga och klargöra hur de har arbetat för artisten och varför. 
 

“Vi känner aldrig att vi är en ledare, arbetsledare mot arbetstagare. Det är mer såhär att man 

jobbar mot samma mål.” – Hybris 

 

Samtliga respondenters skivbolag samarbetar främst med svenska band och hos Black Star 

Foundation och GapHals är detta val grundat i att de anser det som viktigt att vara nära sina 

artister. De förespråkar att samarbeta med band belägna på platser som gör det enklare att ha 

personliga möten och därför har Black Star Foundation mestadels samarbetat med svenska 
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band. GapHals har tidigare bara samarbetat med band belägna i Östergötland, där skivbolaget 

är baserat, men har på senare tid samarbetat med band runt om i hela Sverige. 
 

Samtliga av studiens respondenter är öppna för att samarbeta med andra skivbolag och företag 

om det skulle gynna skivbolaget samt deras artister. Detta eftersom de anser att det är lönsamt 

att samarbeta med andra om skivbolagen inte har möjlighet att utföra vissa aktiviteter på egen 

hand. När en artist tidigare lämnat Black Star Foundation och Hybris menar de att artisten 

oftast erbjudits ett mer attraktivt erbjudande från ett annat skivbolag med större ekonomiska 

resurser. Detta erbjudande väcker därför en nyfikenhet hos artisten och när artister lämnat har 

det oftast inte berott på att artisten varit missnöjd med skivbolagets arbete, enligt Black Star 

Foundation och Hybris. Black Star Foundation och Hybris förtydligar dock att många 

skivbolag framför erbjudanden till artister som de sedan inte lyckas uppfylla. GapHals och 

Black Star Foundation anser att de vill artistens bästa och om ett annat skivbolag kommer och 

erbjuder ett mer attraktivt kontrakt tar de reda på vad artisten tjänar på att byta skivbolag och 

vilka ekonomiska ersättningar respondenterna får av att artisten lämnar. 
 

“Om vi får artister att gå vidare är det en otrolig lycka också. Skulle man få ett majorbolag att 

släppa grejer från en artist vi jobbat med har vi fortfarande kvar digitala rättigheter eller 

liknande, vilket i så fall gagnar oss.” – GapHals 

	  

4.3	  Budskapet	  och	  artistens	  roll	  	  

Respondenterna är tydliga med att de vill framstå som ett skivbolag som lyssnar på sina 

artister, där artisterna tillåts vara med och bestämma över sin roll som artist. Black Star 

Foundation förtydligar att ett budskap de vill nå ut med är att: “vi är vettiga personer och vi 

vill artisternas bästa”. Respondenten från Do Music Records har utifrån sina egna erfarenheter 

som artist upplevt hur skivbolag försökt kontrollera artisters musik. Därför menar Do Music 

Records att det är betydelsefullt att skivbolaget arbetar utifrån artistens åsikter och att artisten 

får bestämma över sitt musikskapande. 
 

Vikten av att inneha större band som släppt skivor på ett skivbolag påpekar GapHals som ett 

bra lockbete för att attrahera nya band och hänvisar till bandet Den svenska björnstammen 

som de samarbetar med. GapHals menar att en större artist attraherar andra artister eftersom 

den är ett tecken på att det finns möjlighet att utvecklas inom skivbolaget samt att skivbolaget 
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samarbetar med artister som når den stora massan. Black Star Foundation klargör för nya 

artister vad för möjligheter som finns om de kontrakterar sig till dem genom att exemplifiera 

samarbeten med artister de arbetar eller arbetat med för att visa vad andra artister 

åstadkommit med de resurser skivbolaget har att tillgå.  
 

Samtliga respondenter menar att artisterna har stora möjligheter att bestämma över sin roll 

inom deras skivbolag. Do Music Records menar exempelvis att artisten på egen hand väljer 

att köpa de tjänster som artisten anser sig behöva. Vissa av tjänsterna är standarderbjudanden 

som exempelvis tryckning av skivomslag där det finns ett bestämt minsta antal som behöver 

tryckas. Andra tjänster är mer anpassningsbara där Do Music Records menar att artisten får 

vara delaktig och framföra sina åsikter, som exempelvis vid inspelningen av artistens musik i 

studio. Hybris är tydliga med att artisten har stora möjligheter att bestämma över sin roll hos 

dem och när det kommer till musikskapandet är skivbolaget ett stöd till artisten.  

 

“Rent musikaliskt är det en process som artisten eller bandet driver helt själv. Men däremot är 

vi något slags bollplank som funderar över vilka låtval exempelvis. Men vi har aldrig sagt till 

nån att efter 2.27 borde det komma en rap.” – Hybris 

 

Inom GapHals har artister rätten att säga nej till handlingar de inte vill eller anser att 

skivbolaget inte bör utföra. Även GapHals har rätt att framföra sina åsikter men påpekar att de 

aldrig använt sin rätt att bestämma över artisten, utan försöker genom diskussion komma fram 

till en bra lösning. På ett liknande sätt arbetar Black Star Foundation där de för en dialog med 

artisten om dennes roll i skivbolaget och nonchalerar inget förslag innan de haft en diskussion 

om vad förslaget kan leda till. 
 

“Anledningen till att skivbolaget startades från början är för att få artister att komma ut på det 

sättet som de själva vill och som de tycker är det bästa för dem.” – Black Star Foundation 
 

Respondenterna menar att artister har goda möjligheter att bestämma över sina roller inom 

skivbolaget och att skivbolagen ofta stödjer artisterna och försöker hjälpa dem med att 

utvecklas som artist, genom att exempelvis rekommendera olika hjälpmedel. GapHals 

försöker uppmuntra sina artister att hitta nya sätt att skriva musik på för att utvecklas 

ytterligare. GapHals menar även att det är olika från artist till artist angående vad de 
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efterfrågar av skivbolaget. Exempelvis har de en bra dialog med bandet Den svenska 

Björnstammen men hjälper dem enbart med fysisk pressning av skivor. I övrigt har bandet bra 

kunskap om vad de gör och därför utförs i stället ett visst antal specifikt utformade tjänster 

anpassade till bandets efterfrågan. Med en annan artist har GapHals en annan roll och 

anpassar sig till den artistens specifika efterfrågan. I det fallet agerar skivbolaget mer likt en 

manager åt artisten och bistår artisten med ett stort antal tjänster som den är i behov av. 
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5.	  Analys	  

5.1	  Operanta	  resurser	  är	  den	  grundläggande	  källan	  för	  konkurrensfördelar	  

När ett skivbolag inte aktivt söker efter nya artister, likt GapHals, Black Star Foundation och 

Hybris, måste artisten väcka skivbolagets intresse om den vill skapa en möjlighet för ett 

samarbete. Artisten bör därför erbjuda något som intresserar skivbolagen och gör att de ser 

potential i att samarbete med artisten. När samtliga respondenters skivbolag bedömer en 

potentiell artist gjordes detta inte av en specifik person, utan flera individer var involverade i 

bedömningsprocessen. När fler personer involveras i denna bedömning av artistens kvalité 

och potential gör det att fler kan med sin erfarenhet och kunskap bedöma om artisten kommer 

att vara lönsam för skivbolaget. Ballantyne (2004) framhävde vikten av att samarbeta och 

främja kunskapsutbytet inom organisationen eftersom detta kan bidra till konkurrensfördelar. 

När fler anställda involveras i bedömningen av en artists potential möjliggör detta ett forum 

för kunskapsutbyte där fler åsikter och bedömningar av artisten kan framföras. Detta kan 

således minska de ekonomiska riskerna som skivbolagen antydde är höga vid lansering av en 

ny artist. 
 

Do Music Records skiljer sig gentemot de andra respondenterna då de aktivt söker efter 

potentiella artister som är villiga att betala för de tjänster skivbolaget erbjuder. Samtidigt 

påpekade respondenten att de gör en bedömning av artistens potential då skivbolaget får en 

procentandel av den musik som säljs. När skivbolaget säljer tjänster till artisten behöver dessa 

tjänster innehålla något som differentierar dem gentemot konkurrenterna för att locka 

potentiella artister. Day (1994) menar att operanta resurser innefattar en förståelse för sin 

marknad, förmågan att identifiera kunders behov samt vara en relationskapare mellan kund 

och företag. Sådana operanta resurser ansågs viktigt inom samtliga respondenters skivbolag 

och utan sådana egenskaper var det svårt att vara konkurrenskraftig. Samtliga respondenter 

ansåg att det är viktigt av att ha kunskap om musikbranschen som artister inte har, för att 

attrahera och behålla artister. 
 

Vargo & Lusch (2008) anser att operanta resurser är den grundläggande källan till 

konkurrensfördelar. I resultatet utmärkte sig tre områden där operanta resurser är 

betydelsefulla inom oberoende skivbolag. Det första området där operanta resurser ansågs 

betydelsefullt kan kopplas till gemenskapen mellan de anställda inom skivbolaget, där 
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respondenterna påpekade vikten av att arbeta med personer som har samma värdegrund och 

arbetsvilja. Inom detta område var det främst de sociala egenskaperna som utgjorde operanta 

resurser. 
 

Det andra området har att göra med de egenskaper som behövs när det oberoende skivbolaget 

arbetar med artisten. Genom att skivbolagen ansåg att de arbetade för artisten såg de en vikt i 

att kunna förstå artisten för att hitta lösningar när det uppstod problem. Även här 

uppmärksammades sociala egenskaper som betydelsefulla egenskaper för att samverka och 

socialisera med artisterna. Personalens kunskap om musikbranschen var också betydande hos 

skivbolagen för att kunna bistå artisten. Om personalen vet hur och var det finns möjlighet att 

tjäna pengar utgör detta operanta resurser. Hybris uttalande är ett tydligt exempel på detta när 

de påpekade att anledningen till att artister söker skivbolag är att de är ointresserade eller har 

dålig kunskap om administration och marknadsföring. 
 

Det tredje området kopplades till personalens kunskaper om lyssnaren, slutkonsumenten. De 

behöver veta var lyssnaren finns, vad den vill ha och hur den vill lyssna på musiken. 

Respondenterna hade olika åsikter om den fysiska skivans potentiella försäljningskraft, där 

Do Music Records såg möjligheter i att sälja fysiska skivor till skillnad mot Hybris som 

menade att den fysiska skivan hos deras konsumenter var mycket svårsåld. Detta påvisar att 

det inte finns en standardiserad strategi för att nå ut med musiken till lyssnarna, utan att 

skivbolagen måste ha kunskap och förståelse för hur deras specifika lyssnare vill konsumera 

musiken. Sammanfattningsvis går det utifrån resultatet att urskilja tre viktiga områden där 

operanta resurser bidrar till ett oberoende skivbolags konkurrenskraft. Dessa områden är 

sociala egenskaper kopplade till samarbetet med de anställda, sociala egenskaper för att stötta 

artisten men också kunskap om hur skivbolaget på ett bra sätt ska arbeta med och utveckla 

artisten och slutligen kunskap om hur lyssnaren konsumerar musiken. 

	  

5.2	  Kunden	  är	  alltid	  en	  samskapare	  av	  värde	  

Vargo & Lusch (2008) menar att kunden är en samskapare av värde och behöver därför 

inkluderas i den värdeskapande processen. Samtliga respondenter ansåg att artisterna har 

möjlighet att påverka skivbolagets arbete med artisten, både innan och efter de 

kontrakterades. Detta påvisar att artister inom de oberoende skivbolagen integreras i den 

värdeskapande processen. När skivbolagen kontrakterar en ny artist menade de att de var 



Uppsala	  Universitet	  
Eriksson	  &	  Olofsson	  

30	  

	  

	  

tydliga med att föra en personlig dialog för att ta reda på vad artisten ville få ut av samarbetet, 

samt framföra vilka planer skivbolaget har för artisten. I kontraktsprocessen ges artisten 

möjlighet att påverka hur dennes specifika kontrakt ska utformas, vilket påvisar att kontrakten 

i hög grad utformas personligen gentemot varje artist. I kontrakt processen ska artisten 

tydliggöra vad dennas musik och kunskap kan tillföra skivbolaget. Då artister har olika 

färdigheter, kunskaper och behov var dialog en viktig del när det kom till att tydliggöra vilka 

processer skivbolaget ska hjälpa artisten med och vilka processer artisten anser den behöver 

hjälp med. 
 

För att interagera och samskapa värde mellan kund och företag, menar Prahalad & 

Ramaswamy (2004) att de fyra byggstenarna dialog, tillgång, risk-fördelar och öppenhet är 

viktiga. Dessa fyra byggstenar kunde uppmärksammas hos samtliga respondenter som 

betydelsefulla delar för att interagera och samskapa mellan bolaget och artisterna. Dessa 

byggstenar kunde uppmärksammas inte bara under, utan även efter kontraktsprocessen när 

artisten varit hos skivbolaget ett tag. Under den tid en artist var kontrakterad inom 

skivbolagen var det viktigt att se hur artisten uppskattat värdeskapandet och om de mål som 

satts upp realiserats för parterna. Dialog var också här ett betydande medel för att ta reda på 

om målen realiserats. Hybris påpekade exempelvis att de inte vill vara en arbetsledare och 

artisten en arbetstagare i deras relation. Detta är ett tydligt exempel på att Hybris vill bemöta 

artisten på ett jämlikt plan i deras samarbete, vilket Prahalad & Ramaswamy (2004) påpekar 

som viktigt för att en dialog ska fungera. Vargo & Lusch (2004) påpekade att en kund ska ha 

möjlighet att påverka och uttrycka sina åsikter. Detta var fallet hos samtliga respondenters 

skivbolag som ville uppklara eventuella problem med artister genom att låta artisterna 

uttrycka sina åsikter genom en öppen dialog. 
 

Både skivbolagen och artisterna hade rättigheter och skyldigheter där båda parter tog risker i 

samskapandet med varandra, där exempelvis GapHals kontrakterade artister per skivsläpp för 

att ge artisten friheten att lämna skivbolaget om den vill det. Genom att inkludera och 

samskapa med artisten, ge artisten ökad frihet och föra en tydlig dialog hoppades GapHals 

minska risken för att artisten skulle lämna. Även Black Star Foundation påpekade att det vore 

kontraproduktivt att hålla kvar en artist som vill lämna om de inte kan erbjuda ett lika bra 

erbjudande som ett annat skivbolag. Artisten tar även risker genom att kontraktera sig till 
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skivbolaget eftersom artisten överlåter ansvar till en annan part att distribuera och tjäna 

pengar på artistens skapelse. 
 

Respondenterna påpekade att de är öppna med hur de arbetar för artisten och varför, vilket 

påvisar att en ytterligare byggsten kan uppmärksammas hos dessa oberoende skivbolag. Black 

Star Foundation menade att de tillåter en hög grad av öppenhet då artister ges möjlighet att 

granska deras utgifter som de haft i lanseringen av artisten. Hybris påpekade att de vill vara 

öppna gentemot sina artister och visa vad de gjort för dem om ett missnöje uppkommit. 

Tillgänglighet var ytterligare en byggsten som behövdes för att samskapa och även denna 

kunde utmärkas hos de oberoende skivbolagen. Black Star Foundation och GapHals påpekade 

vikten av att finnas tillgänglig för sina artister och ville därför arbeta med artister belägna i 

närheten av deras huvudkontor. 
 

Hybris uttryckte viljan att få in artisten i fler delar inom skivbolaget för att öka möjligheten 

till värdeskapande. Ju fler delar artisten inkluderades i, desto mer värde kommer artisten och 

skivbolaget skapa tillsammans. Samtidigt som viljan finns att integrera artisten i skivbolaget 

finns även en vilja att hjälpa artisten att hitta andra samarbetspartner om skivbolaget inte kan 

hjälpa artisten med en viss situation. Detta uttryckte samtliga skivbolag och för att fortsätta 

den värdeskapande processen med artisten försöker skivbolagen hitta andra samarbetspartners 

som kan bistå artisten med aktiviteter som respondenternas skivbolag inte kan förse artisten 

med. Skivbolagen och artisten kan därför fortsätta den värdeskapande processen då artisten 

fortfarande får värde av samarbetet vilket bidrar till att det inte finns anledning att lämna 

skivbolaget. 

	  

5.3	  Ett	  företag	  kan	  inte	  leverera	  värde,	  utan	  enbart	  erbjuda	  värdeförslag	  

När skivbolag inte aktivt söker efter nya artister måste deras budskap attrahera artister att vilja 

vara en del av skivbolaget. Detta budskap ska inkludera möjligheter till samskapande av 

värde. Chambers et al., (1998) menade att befintliga medlemmar inom organisationen ska 

vara exempel på lyckade samarbeten, som påvisar möjligheten till samarbete och utförande av 

intressanta sysslor. Detta var något GapHals påpekade vikten av och menade att artister inom 

skivbolaget som anskaffat sig ett välkänt varumärke inom branschen bidrog till fördelar för 

skivbolaget. När skivbolaget samarbetar med en välkänd artist stärker detta deras varumärke 

och bidrar till att fler artister attraheras av skivbolaget arbete. 
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Inom S-D logic anses ett företag inte kunna leverera värde, utan enbart erbjuda värdeförslag. 

Hur dessa värdeförslag utformas är av stor betydelse när skivbolaget attraherar nya artister. 

Samtliga respondenters skivbolag har insett vikten av att inkludera artisten i samskapandet av 

värde och anpassa värdeförslag utifrån vad den specifika artisten ensam inte kan, eller vill 

göra. För att ta reda på vad den specifika artisten efterfrågade var dialogen en viktig byggsten. 

Respondenterna framlade olika erbjudanden för att locka till sig artister, där exempelvis 

Hybris och GapHals erbjöd möjligheten att hjälpa artisten med att boka spelningar. Bokning 

av spelningar är i viss mån ett standardiserat erbjudande men artisten har möjlighet att välja 

om den vill utföra denna aktion på egen hand, med skivbolaget eller med en annan part. 

Skivbolag har med sin kunskap om sina artister en fördel då de vet i vilken utsträckning 

konsumenter tar del av artistens musik och kan med hjälp av den kunskapen anpassa 

bokningar av spelningslokal efter hur många personer som kan tänkas gå på spelningen. Do 

Music Records har ett flertal olika erbjudanden till bestämda priser där artisten, i vissa 

erbjudanden, har möjlighet till samskapande. Detta gällde exempelvis erbjudanden relaterade 

till inspelning av musik i studio. I Do Music Records är det artisten som väljer vilka 

erbjudanden den vill ta del av och betala för och har därför möjlighet att välja de alternativ 

den ser mest värde i. Detta är ett exempel på hur Do Music Records endast kan erbjuda 

värdeförslag och att det är artisten som bestämmer vad den ser som värdefullt. 
 

Vikten av att låta artisterna få samskapa och bestämma över sin roll som artist var något alla 

respondenter ansåg var nödvändigt. Black Star Foundation påpekade dessutom att detta var 

huvudsyftet till varför respondenten startade skivbolaget. Respondenternas skivbolag erbjuder 

ett flertal erbjudanden men dessa anpassas utifrån artistens färdigheter och möjligheter, men 

även efter de resurser skivbolaget tillgår. Artistens möjlighet att bestämma över sin roll är 

omfattande då artisten både får bestämma över vilka värdeförslag den vill ha samt det artisten 

erbjuder skivbolaget, sin musik. När artisten har en omfattande möjlighet att bestämma över 

sin roll, välja mellan vilka värdeförslag den vill ta del av och i slutändan uppskatta det 

erbjudna värdet har skivbolagen tagit rollen som en stödjande funktion i samskapandet. I 

stället för att leverera en tjänst de anser skulle vara av värde för artisten, låter skivbolagen 

artisten välja vad den ser värde i för att sedan hjälpa den att uppnå ett högt värde. Skivbolagen 

har därför uppmärksammat att de enbart levererar ett förslag på värde som sedan måste 

samskapas med artisten. 
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Respondenterna påpekade att anledningen till att artister lämnat skivbolaget inte grundat sig i 

missnöje med deras arbete, utan att ett annat skivbolag erbjudit artisten bättre erbjudanden. 

Detta tyder på att även när artister haft möjlighet till samskapande och möjligheter att 

bestämma över sin roll som artist inom ett skivbolag har de ändå valt att lämna. Detta bevisar 

att värdeskapande innehåller fler betydande delar än bara samskapande och att det skivbolag 

som erbjuder det bästa värdeförslaget kommer att attrahera och behålla artister.  
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6.	  Slutsats	  

Syftet med denna studie har varit att förklara hur oberoende skivbolag erbjuder värdeförslag 

och vad som inkluderas i dessa värdeförslag när det oberoende skivbolaget vill attrahera nya 

samt behålla sina befintliga artister. När ett oberoende skivbolag erbjuder värdeförslag utgår 

erbjudandet från samma struktur, både när skivbolaget attraherar artister och behåller 

befintliga artister. Artister och det oberoende skivbolaget samskapar värdeförslag utifrån 

skivbolagets förutsättningar och artisternas preferenser för att tillsammans komma fram till ett 

tillvägagångsätt som passar båda parter. Artister kan välja vilka erbjudanden de vill samskapa 

med skivbolaget och artisten har möjlighet att välja bort erbjudanden de inte anser sig behöva 

hjälp med. Utifrån denna studie visar det sig att oberoende skivbolag anpassar de värdeförslag 

de erbjuder efter artisters specifika preferenser. Denna studie kunde samtidigt visa att vissa 

erbjudanden var standarderbjudanden som inte anpassades utefter artistens preferenser, men 

artister hade ändå möjlighet att välja vilka av dessa erbjudanden de önskade att nyttja och såg 

som värdefulla. Om en artist valt att lämna menar respondenterna att det inte grundat sig i 

bristen på samskapande av värde, utan att det berott på att andra skivbolag erbjudit 

värdeförslag artisten ansett som mer värdefulla. 
 

När värdeförslag erbjuds och samskapas görs detta med hjälp av en dialog med artisten där 

parterna kommer fram till vilka risker de behöver ta och vad de vill uppnå med samarbetet. I 

denna dialog är skivbolagen öppna och ärliga gentemot artisten med vad de kan erbjuda för 

att artistens förväntningar ska överensstämma med det skivbolaget kan erbjuda. Dialogen har 

varit den centrala byggstenen i värdeskapandet och legat till grund för värdeförslagens 

utformande, då dialogen bidragit till att skivbolagen tillges information om vad artisten 

efterfrågar och vill uppnå med samarbetet. När skivbolagen utformar värdeförslag behöver de 

också kunna bemöta och föra diskussioner med artister för att förstå deras perspektiv. Därför 

blir personalens sociala egenskaper viktiga för att förstå artisterna och deras behov för att 

skapa en relation med dem. Personalen behöver också kunskap om musikbranschen för att 

bistå artisten med aktiviteter artisten inte vill eller kan genomföra. Dessa egenskaper hos 

personalen är operanta resurser som gör värdeförslagen både möjliga och enklare för 

skivbolag att utföra. Har skivbolaget dessutom kunskap inom ett flertal områden och kan 

utföra fler aktiviteter har skivbolaget möjligheten att förse artister med flera värdeförslag. 

Men om ett skivbolag inte har kunskap att utföra en viss aktivitet bör skivbolaget finna 

möjligheter till samarbeta med andra företag som kan förse artisten med dessa aktiviteter. 
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Detta bidrar till att skivbolaget och artisten kan fortsätta den värdeskapande processen och 

utföra de aktiviteter artisten är i behov av. 
 

S-D logic har givit studien en intressant koppling till hur artister vill attrahera skivbolag med 

sin musik och vilken roll skivbolag då tar. När skivbolaget inte aktivt söker efter nya artister, 

utan låter artister komma till dem med sin musik, blir skivbolaget en kund. Artisten skickar in 

musik till de skivbolag den anser kan erbjuda något den ser som värdefullt. Skivbolaget 

granskar sedan artistens musik för att undersöka vilka möjligheter musiken har och vilket 

värde parterna kan skapa tillsammans. Artisten och dennes musik blir således ett värdeförslag 

som måste attrahera skivbolagen till att skapa värde tillsammans med artisten, om målet för 

artisten är att kontraktera sig till ett skivbolag. I detta avseende har skivbolaget makten och är 

den part som uppfattar värdet av erbjudandet. Skivbolaget har även en kundposition gentemot 

artisterna som finns kontrakterade inom skivbolaget, eftersom att skivbolaget kan tacka nej 

till att lansera artistens musik om den enligt bolaget inte håller måttet. 
 

Kundrelationen förändras när skivbolagen fått in musik från en artist de sedan vill arbeta med. 

I detta avseende behöver skivbolaget visa vad de kan erbjuda och hur de utformar sina 

värdeförslag, vilket gör att artisten hamnar i en maktposition. Artisten har då möjligheten att 

välja mellan att kontraktera sig till skivbolaget eller inte, men även ställa flera skivbolag mot 

varandra om fler skivbolag har intresse för artistens musik. Ju mer eftertraktad en artist är, 

desto mer makt kommer den att få gentemot skivbolagen. Artister har idag större möjligheter 

än någonsin att lansera och tjäna pengar på sin musik utan skivbolag. Somliga artister 

kommer framöver att vilja distribuera och sälja sin musik på egen hand, men det kommer att 

finnas andra värden artisten behöver hjälp med för att uppnå. Så länge skivbolag kan erbjuda 

ett värde för artisten som den ensam inte kan eller vill skapa, anser författarna att de 

värdeförslag oberoende skivbolag erbjuder kommer att vara tillräckliga för att attrahera och 

behålla artister. 
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6.1	  Praktiska	  implikationer	  och	  framtida	  forskning 

Denna studie begränsas till att studera anställda personer på oberoende skivbolag och deras 

erfarenheter och arbetssätt kopplade till S-D logic. Studien avser därför inte omfatta artistens 

perspektiv på värdeskapandet. Detta val är medvetet vilket betyder att värdeskapandet mellan 

skivbolag och artist enbart får en infallsvinkel. Det som framgår av studien är alltså 

skivbolagens perspektiv på hur de försöker erbjuda värdeförslag med artisterna och vad dessa 

innehåller och inte artisternas perspektiv på vad de faktiskt anser är av värde. Denna studie 

fokuserar enbart på oberoende skivbolag och slutsatsen bör därför med försiktighet jämföras 

med majorbolagens arbete. 

 

Författarna anser att framtida forskning inom detta ämne kan studera hur artister utan 

skivbolag försöker attrahera skivbolag, när skivbolag inte aktivt söker efter nya artister och 

intar en kundposition. Detta vore intressant att studera för att se hur relationen förändras 

mellan skivbolag och artist när skivbolaget attraheras av den musik artisten erbjudit 

skivbolaget. Ett annat ämne för framtida forskning är att ta artistens perspektiv för att djupare 

studera varför och varför inte artister väljer att kontraktera sig till samt varför de lämnar 

skivbolag. I denna studie ger respondenterna enbart sin syn på varför artister lämnat 

skivbolagen. Att studera artistens perspektiv ger därför en bredare och djupare bild av detta 

ämne. En jämförande studie mellan majorbolag och oberoende skivbolag skulle också vara 

intressant att utföra för att undersöka likheter och skillnader mellan majorbolag och andra 

oberoende skivbolag, utifrån S-D logic och deras andra antaganden.  
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