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Sammandrag: 

Denna studie syftar till att undersöka den förändring som den svenska musikbranschen har 

genomgått i och med det teknologiskifte som streamingens inträde på marknaden har medfört. 

Genom en kvalitativ intervjubaserad studie identifieras både specifika förändringar hos 

skivbolagen i fråga men även deras syn på hur branschen förändrats i stort och vilka 

värdeförändringar som ligger bakom branschförändringen. Studien utgår från ett 

värdeförändrande perspektiv och ämnar identifiera värdeförändringarna på en företags- och 

branschnivå, som skett efter att branschen genomgått ett teknologiskifte. Studiens resultat visar 

att skivbolagen har genomgått en stor organisatorisk påfrestning i och med det teknologiska skifte 

som streamingen har inneburit för branschen och identifierar en stark anpassningsförmåga som 

en vitalitet för att överleva större branschförändringar.  
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1. Inledning 

Under de tre senaste decennierna så har musikindustrin genomgått en digital revolution som 

fullständigt har ändrat dynamiken inom branschen.  För fem år sedan användes begreppet 

Celestial Jukebox, en vision om att ha tillgång till all världens musik på ett och samma ställe, som 

en fiktionell dröm (Burkhart, 2013). Idag är detta något som nästintill räknas som en självklarhet 

att ha i fickan. Streamingföretag1 som sverigebaserade Spotify är en utav de största anledningarna 

till nästan 83 procent av Sveriges befolkning idag väljer att konsumera musik via 

streamingtjänster (Ifpi, 2016b). Att jämföra det talet med 2008 års statistik då knappt 17 procent 

av Sveriges befolkning valde att streama musik, ger snabbt en insikt i magnituden av den 

inverkan som streamingen haft på musikbranschen (Ifpi, 2010). Trots att försäljningen har gått 

från att 2008 bestå av 80 procent fysiska CD skivor (Ifpi, 2010) till dagens streaming har Spotify 

ett flertal gånger nämnts som skivbolagens räddare (Pettersson, 2015).  

 

Musikbranschen är en bransch som är under ständig förändring i och med teknikens utveckling, 

speciellt när det kommer till musikens distributionsform. De tre senaste decennierna har 

musikbranschen gått från att distribuera via kassetter till CD-skivor, från CD-skivor till 

nedladdning av musik och från nedladdning till molnbaserad streaming av musik. De olika 

förändringarna kan benämnas som teknologiskiften, där det senare kan ses som aningen mer 

signifikant då det även påverkat den ekonomiska aspekten, det vill säga hur skivbolagen får betalt 

för uppspelningen av musik. Innan det senaste skiftet köptes en låt genom en engångsbetalning 

för nedladdning av filen. På så sätt förblev den ekonomiska modellen densamma som vid CD-

skivor även om distributionsformen förändrades. Vid streamingens inträde förändrades detta, 

skivbolagen blir nu kompenserade baserat på antal uppspelningar av en låt och även hur många 

användare streamingföretaget har.  Följande exempel illustrerar den ekonomiska modellen för hur 

utbetalningarna sker; om streamingföretaget har 100 användare som var betalar tio kronor i 

månaden, får företaget in 1000 kronor i månaden. 60 procent av dessa pengar (det vill säga 600 

kronor) delas sedan med antalet uppspelningar som skett via deras tjänst. Vid 100 000 spelningar 

blir det 0,006 kronor per uppspelning. Streamingföretaget betalar sedan ut denna summa för varje 

gång en låt har spelats den månaden, om en låt har spelats 100 gånger så betalar de ut 0,6 kronor. 

Exemplet visar tydligt att om användarna ökar till 200 användare så kommer även den utbetalade 

summan att öka (Johansson, 2013). Denna ekonomiska modell ger skivbolag möjligheten att 

                                                
1Företagen som har streamingplatformer där kunder kan gå in och lyssna på musik. Det är genom dessa skivbolagen 
publicerar en stor del av sin musik. 
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tjäna mer pengar om musiken är uppskattad. Samtidigt sätter det även större press på kvalitet då 

det även finns en risk att tjäna mindre om musiken inte är uppskattad av konsumenterna 

(Johansson, 2013). Det gör även att marknadsföring och sociala medier får en ännu större roll i 

skivbolagens verksamhet (Cregut, 2016). Då konsumenterna innan det senare teknologiskiftet 

tvingades köpa skivor för att skapa en egen uppfattning om vad de tycker om musiken kunde 

skivbolagen garanteras en viss ersättning även om konsumenten endast spelar skivan en gång 

(Johansson, 2013). Sverige är unikt i detta sammanhang, dels då Spotify, en utav musikvärldens 

största streamingtjänster, är baserade i Sverige men även i att landet inte gick igenom den 

utvecklingsfas som större delen av världen idag fortfarande går igenom; från den digitala 

nedladdningen till streamingen. Till stor del på grund av Spotify gick Sverige direkt från 

distribution av CD-skivor till streamingbaserad konsumtion av musik. I och med att Spotify står 

för den största andelen streamad musik i Sverige kan streamingens inträde i den svenska 

musikbranschen liknas med Spotifys genomslag (Cregut, 2016). Detta kan i sin tur benämnas 

som det senaste teknologiskiftet vilket innebär att det skedde mellan 2008 och 2009 (ifpi, 2010). 

 

Teknologiskiften medför förändringar, för att förklara dess introduceras begreppet 

värdeförändring och därmed även värden. Detta är ett begrepp som används för att beskriva ett 

objekts betydelse för ett företag eller branschen i allmänhet, det är alltså inte något som behöver 

vara detsamma för olika branscher eller ens för olika aktörer i samma bransch.  För skivbolagen 

är kassetter ett exempel på ett värde som genomgått en värdeförändring. Då musikbranschen gick 

över till att distribuera musik via CD-skivor förändrades värdet i kassetter för skivbolagen. Då de 

inte längre hade ett intresse i att använda kassetter så försvann värdet i att ha kassetter eller 

kunskapen att skapa dessa, därav skedde en värdeförändring (Johansson, 2013). Värdeförändring 

behöver dock inte medföra en radikal förändring i värdet hos ett objekt, det kan även betyda en 

gradvis förändring i värdet eller en förändring i objektets användningsområde. En stor faktor som 

både har makten att bidra till teknologiskiften och som ofta ligger till grund för värdeförändringar 

är innovationer. Innovation definieras som den praktiska implementationen av en idé i ett nytt 

objekt eller i en ny process (Schilling, s.18, 2013). Det är alltså inte endast idén som klassas som 

en innovation utan även implementeringen och därmed dess framgång och användbarhet. Olika 

företag påverkas olika av den förändring som en innovation kan medföra då alla verkar från sina 

egna förutsättningar. Inom musikbranschen kan skivbolagen i stort delas in i två olika kategorier; 

majorbolag och independentbolag. Majorbolagen står för den absolut största marknadsandelen 

och independentbolagen klassas som de skivbolag som inte ägs eller finansieras av majorbolagen. 

Independentbolagen är därför också signifikant mindre än majorbolagen. Både storleken och 
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deras finansiella självständighet gör dem till en intressant aktör sett i en bransch som är i ständig 

förändring. 

 

Det senaste teknologiskiftet har inte bara påverkat distributionen av musik utan har även medfört 

nya aktörer på marknaden och påverkat sättet att marknadsföra musik. Förändringar som dessa 

ställer stora krav på marknadens aktörer, skivbolagen som har haft säkra intäkter bland annat i 

form av försäljning av CD-skivor tvingas anpassa sig efter nya värden på marknaden. Detta 

medför en förändring och även en viss identitetskris gällande deras roll i branschen. Då det idag 

är möjligt för i princip vem som helst att producera en låt hemma och produktion av CD-skivor är 

inte längre nödvändigt för att slå igenom som artist i Sverige, har en stor förändring skett sett till 

de traditionella värden som gav skivbolagen sin unika roll i branschen (Åstedt, 2016). Så varför 

behövs egentligen skivbolag i dagens Sverige? Har deras storhetstid passerat? 

1.1 Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ fallstudie på två skivbolag som har varit 

aktiva inom branschen olika länge, studera hur olika värden inom respektive skivbolag har 

förändrats och även hur deras syn på värdeförändringen i branschen i och med streamingens 

inträde i musikbranschen. Båda skivbolagen klassas som independentbolag vilket ger deras syn 

på branschens förändringar en extra dimension i och med deras självständighet från de större 

skivbolagen. Genom att studera ett bolag som har varit med om hela den digitala revolutionen 

inom branschen och ett bolag som endast varit med om streamingens framfart ämnar vi 

identifiera deras likheter och olikheter i både deras syn på branschens förändrade värden och 

deras nya roll. Genom att analysera skivbolagens likheter och olikheter i deras synsätt och hur de 

har anpassat sig ämnar vi besvara följande frågor: 

- Vilka värdeförändringar har streamingens inträde på den svenska musikmarknaden 

medfört och hur har dessa påverkat branschen i stort? 

- Hur har skivbolagen anpassat sig efter dessa värdeförändringar? 
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2. Teori 

2.1 Teknologiskifte 

“Oförmågan att anpassa sig till en ny teknisk era verkar 

 vara undergången för fler företag än oförmågan 

att överleva en recession”  

(Andersson & Tuschman, s.29, 1991) 

 

Ett teknologiskifte definieras som när en innovation träder in inom en bransch och skapar 

värdeförändringar av en magnitud stor nog att påverka en hel bransch. När innovationer har en 

magnitud av denna grad är det troligt att de bidrar till skapandet ev en kreativ förstörelse. Kreativ 

förstörelse är ett uttryck myntat av Schumpeter som beskriver processen där entreprenörer förstör 

äldre värden genom att skapa nya tekniska innovationer (Ho & Lee, 2015). För att kunna hantera 

innovationer som skapar kreativ förstörelse inom branschen i fråga måste företag vara kapabla att 

identifiera förändringar i kunders behov, alternativt i marknadens efterfrågan. De måste då även 

ha förmågan att ändra sin strategi och beteende utifrån dessa förändrade förhållanden. Hur de 

uppfattade problemen är konstruerade beskrivs oftast i relation till breda sociala behov på 

marknader och är oftast influerade av ännu bredare sociotekniska faktorer som relationer med och 

även mellan användare, marknadsförhållanden, strukturer inom industrin i fråga och övriga 

relevanta bestämmelser (Ho & Lee, 2015). Genom att använda teknologiskifte har det blivit 

möjligt att identifiera vad som har skapat kreativ förstörelse och på så sätt finns det utrymme för 

att studera hur innovationen i fråga har påverkat skivbolagen och branschen i fråga.  

2.2 Dominant Logik 

Dominant logik är ett begrepp som reflekterar ett företags huvudsakliga medel för att generera 

vinst. Logiken förklarar företagets kultur och normer som ofta är grunden till företagets 

framgång. Vargo och Lusch (2004) presenterar ett skifte i de perspektiv som ligger till grund för 

ett företags dominerande logik. De menar att de senaste årtiondena har marknadens logik gått 

från att fokusera på fysiska produkter, transaktioner och inkapslade värden till immateriella 

tillgångar, relationer och samskapandet av värden. Vargo och Lusch (2004) identifierar dessa 

skilda perspektiv som två skilda dominanta logiker, där den ursprungliga och första logiken 
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presenteras som en varudominant logik som sedan utvecklas till den tjänstedominanta logiken. 

För att förklara skillnaden mellan de två används begreppen operanda och operanta resurser. 

Operanda resurser definieras som de grundläggande resurser på vilka en effekt kan produceras av 

en handling utförd på resursen i fråga. Operanta resurser definieras då som de resurser som kan 

användas på de operanda resurserna (Vargo & Lusch, 2004). Skivbolagens dominanta logik har 

analyserats för att skapa en förståelse hur företagen i fråga resonerar och vad deras inställning 

gentemot kunder i ett marknadsföringsperspektiv är.   

 

2.2.1 Varudominant Logik 

Den traditionella marknadssynen fokuserar främst på operanda resurser, mestadels varor. Dessa 

resurser förutsätts som basen för utbyten mellan företag och även mellan kunder och företag. Den 

traditionella synen i deras mest grundläggande form förutsätter följande (Vargo & Lush, 2004):  

 

1. Syftet med ekonomisk aktivitet är att skapa och distribuera föremål för försäljning. 

2. För att bli sålda måste dessa föremål vara inbäddade med användbarhet och värde under 

produktions och distributionsprocessen. Företaget måste även erbjuda bättre värde på 

produkten än vad konkurrenter gör.  

3. Företagen sätter alla beslutsvariabler på den nivån som tillåter dem att maximera vinsten 

från försäljning. 

4. För en maximerad produktionskontroll och effektivitet så bör varorna standardiseras och 

produktionen ske på en plats där produktionen är så billig som möjligt. 

5. Varorna ska kunna lagras tills de är efterfrågade och därefter levereras till kunden med 

vinst för företaget. 

 

Den bakomliggande faktorn till varför detta var den tidiga synen på marknaden ur ett ekonomiskt 

perspektiv, är för att den tidiga marknaden var baserad på fysiska produkter. Innan 1960 så var 

synen av handel som bytet av äganderätt på produkter och deras fysiska distribution (Savitt, 

1990). Litteraturen på denna tid talade sällan om immateriella produkter eller service, när den väl 

gjorde det var det i en kontext av bistånd till produktion och handel (Vargo & Lush, 2004). 

2.2.2 Tjänstedominant Logik 

Vargo och Lusch (2004) menar att det är den tjänstedominanta logiken som kommer dominera 

marknaden, vilket medför ett nytt fokus på service istället för varor. Service och tjänster 
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definieras i detta sammanhang som tillämpandet av specialiserade kompetenser, det vill säga 

kunskap och färdigheter som används till fördel för företaget i fråga eller utomstående aktörer. 

Detta medför att tjänstedominant logik är även tillämpbart på företag som behandlar fysiska varor 

(Vargo & Lusch, 2004). Vargo och Lusch (2004) menar att den tjänstedominanta synen ser 

handel som en kontinuerlig läroprocess då företag alltid kan utveckla sin service gentemot kunder 

och öka sin ekonomiska vinst. De definierar grunden till denna syn utifrån följande fyra punkter: 

 

1. Identifiera eller utveckla kärnkompetenser, det vill säga de grundläggande kunskaper och 

färdigheter i en ekonomisk enhet som representerar deras konkurrenskraftiga övertag.  

2. Identifiera andra enheter, det vill säga potentiella kunder, som kan dra nytta av dessa 

kompetenser.  

3. Kultivera relationer som involverar kunderna genom att utveckla anpassade lösningar av 

värde för att möta deras specifika behov.  

4. Genom att analysera den ekonomiska aspekten som ligger bakom utbyten mellan kund 

och företag, förbättra företagets prestanda genom att utveckla deras erbjudanden gentemot 

kunder.  

  

2.2.2.1 Grundläggande Villkor 

För att ytterligare tydliggöra den tjänstedominanta logiken klargör Vargo och Lusch (2004) åtta 

grundläggande villkor (GV) som tillsammans utger grunden för vad den nya logiken innebär. 

Alla dessa villkor måste dock inte uppfyllas för att en bransch ska klassas som att ha en 

tjänstedominant logik, dock så bör majoriteten göra detta. Grundvillkoren agerar istället som 

guidelinjer till i hur stor utsträckning branschen har rört sig mot en mer tjänstedominant logik.  

 

GV1 - Tjänster är den grundläggande basen för allt utbyte. 

Vargo och Lusch (2004) menar att människor har två grundläggande operanta resurser; fysiska 

och mentala färdigheter. För en effektiv verksamhet är specialisering nödvändigt då det används 

för utbyten. Detta kan innebära både direkta utbyten av färdigheter men även utbyten av den 

produkt som är resultatet av en specialiserad färdighet, vilket säger att det oavsett är tjänster som 

ligger till grund för båda utbytena (Vargo & Lusch, 2004).  

 

GV2 - Indirekt utbyte maskerar den grundläggande basen för utbyte. 
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I och med företagens tillväxt och växande hierarkier blir utbytet inte lika självklart som vid 

klassiskt en-mot-en utbyte av specifika kompetenser. Idag maskerar pengar, varor, organisationer 

och vertikala marknadssystem de specifika kompetenser som ligger till grund för utbytena (Vargo 

& Lusch, 2004).  

  
GV3 - Varor är en distributionsmekanism för service. 

Idag är det inte varor som är den gemensamma nämnaren vid utbyten och handel utan istället 

tillämpningen av specialiserad kunskap. Kunskap kan antingen överföras i ett direkt utbyte, 

genom utbildning och träning eller att indirekt bädda in den i objekt. Detta betyder alltså att 

fysiska objekt kan ses som förkroppsligad kunskap eller service (Vargo & Lusch, 2004).   

  
GV4 - Operanta resurser är den grundläggande källan till företagets konkurrensfördel. 

GV4 innebär att främst kunskap och icke-fysiska kompetenser är grunden till en 

konkurrensfördel och även till företagets ekonomiska prestation. Det vill säga att användandet av 

kunskap kan spåras längs företagets hela kedja för tillhandahållandet av tjänster då det primära 

flödet i denna kedja argumenteras vara information. Service och tjänster definieras i sin tur som 

förmedlingen av information till kunder (Vargo & Lusch, 2004). 

 

GV5 - Alla ekonomier är tjänsteekonomier.  

Service och tjänster har alltid existerat i någon form i olika ekonomier men har idag en mer 

uppenbar roll i och med att operanta resurser och specialisering av kompetenser blir mer och mer 

centraliserade. Detta blir mer uppenbart då mindre av vad som sker i ett utbyte stämmer överens 

med den traditionella produktionen som den varubaserade synen medför. Även tjänster och de 

operanta resurser de medför är det som karakteriserar kärnan av den ekonomiska aktiviteten 

(Vargo & Lusch, 2004). 

 

GV6 - Kunden är alltid delaktig i utvecklingsprocessen 

När det kommer till produktion i varubaserad logik så är ideellt kunden och producenten 

separerade för att maximera effektiviteten. Detta går dock emot målet att göra kunden så nöjd 

som möjligt, produktionen må bli effektivare men samtidigt försummas kundens åsikter som i 

slutändan avgör om produkten uppfyller kravspecifikationen. I tjänstedominerad logik bör 

kunden alltid vara delaktig i utvecklingsprocessen för att kunna säkerhetsställa att varan uppfyller 

kunden behov (Vargo & Lush, 2004). 
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GV7 - Företaget kan endast ge värdeförslag 

Som tidigare nämnt var den traditionella synen att ett värde var något som var inbäddat i 

produkten under produktionsprocessen. Denna syn fungerade någorlunda bra så länge fokusen av 

handeln fortsatte vara påtaglig. I den nya synen är det kunden själv som bestämmer vilket värde 

en produkt har, företagen kan endast ge förslag på vilka värden produkten kan ha (Vargo & Lush, 

2004). 

 

GV8 - En service-centrerad syn är kundorienterad och relativ. 

Interaktion, integration och skräddarsydd samproduktion är kännetecken för en tjänste-centrerad 

syn (Vargo & Lush, 2004). Synen utgår från den interaktiva definitionen av den individuella 

kundens problem och går sedan över till utvecklingen av en skräddarsydd lösning och slutligen 

leveransen av den skräddarsydda lösningen. Lösningen kan bestå av en påtaglig produkt, 

immateriell service eller en kombination av båda. Det är inte kombinationen i lösningen som är 

det viktiga, utan att organisationen samarbetar med kunden för att definiera de olika behoven för 

att sedan utveckla en lösning som möter dem (Davis & Manrodt, 1996).  

 

GV9 - Alla sociala och ekonomiska aktörer är resurser 

GV9 syftar till kontexten av värdeskapandet, som tidigare nämnt är det kunderna som bestämmer 

värdet av en produkt vilket gör att även kunderna ses som en resurs. Genom att värna om 

kundrelationen så kan företaget tillsammans med kunderna skapa en lyckad produkt (Vargo & 

Lusch, 2007).  

 

2.3 Innovationspåverkan 

När ett företag anpassar sig efter nya branschförändringar är det olika värden som försvinner, 

alternativt uppkommer. För att förstå den inverkan en innovation haft på en bransch är det viktigt 

att först förstå sig på innovationen, då det är innovationen i fråga som är grunden till den kreativa 

förstörelsen. Genom att kategorisera innovationen efter de kategorierna som påverkas av dess 

inverkan kan dessa kategorier analyseras och därmed visa hur de påverkar branschen. 

Innovationspåverkan är ett ramverk utvecklat av William J. Abernathy (1985) och används för att 

analysera innovationers följder genom att identifiera deras motsvarande kategorier.  
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Det första steget som görs när en innovation kategoriseras enligt innovationspåverkan är att se 

innovationen från olika perspektiv. Ett flertal ekonomiska aktörer kan påverkas av en teknologisk 

innovation på ett flertal olika sätt. Denna variation av influenser är vad som gör det viktigt att 

studera innovationen från olika perspektiv. Variationen skapar olika syner på signifikansen av 

förändringar i teknologin. En förändring som är revolutionerande för slutkunden kan innebära en 

liten förändring för ingenjören och vice versa (Abernathy, 1985).  

 

För att kategorisera en innovation så måste innovationen analyseras i termer av dess 

implikationer för framgång eller nederlag av den innovativa firmans i deras rivalitet med deras 

konkurrenter. Det är alltså relevant att utforska hur och till vilken grad innovationen påverkar den 

relativa fördelen av specifika och potentiella konkurrenter. Fördel gentemot konkurrenter ses som 

en dimensionell fråga, det är alltså inte bara att en av aktörerna har en billigare produkt ute på 

marknaden. Företag tävlar med varandra genom att erbjuda produkter som kan skilja sig i flera 

aspekter: tillgänglighet, användarvänlighet, utseende, kostnad, pålitlighet, prestanda och 

goodwill2. Ett företag skapar fördel mot deras konkurrenter genom att vara bäst på en eller flera 

av dessa aspekter (Abernathy, 1985).  

 

Det är viktigt att förstå att företagets position med produkten inte är av sig själv den 

fundamentala källan, utan det är produkten i sig som ger fördel. Grunden av ett företags position 

vilar på företagets resurser, det vill säga; mänskliga färdigheter, relationer och relevant kunskap 

som existerar inom företaget. Detta är med dessa kompetenser som företaget utvecklar produkters 

egenskaper som ska bli attraktiv på marknaden och förhoppningsvis ge konkurrens fördel. Detta 

betyder att vikten en innovation har för företagets konkurrens beror på vad som kallas 

innovationspåverkan - kapaciteten att styra över företagets existerande resurser, färdigheter och 

kunskap. I tabell ett presenteras en lista av de stora faktorerna som skapar konkurrens, indelade in 

i två grupper. I den övre halvan finns de faktorer som avgör vad som är möjligt för företaget inom 

teknologi och produktion. I den andra halvan går det att se marknadsfaktorerna och dess påverkan 

gentemot kunderna (Abernathy, 1985).  

 

Efter varje punkt i listan följer en skala med räckvidden av innovationens effekt, räckvidden är 

definierad med polära extremiteter. Den första effekten som presenteras är en mer konservativ 

bild av effekten en innovation kan ha, detta gäller främst innovationer som har som mål att 

förbättra värdet av företagets existerande kompetens. Det är tydligt att innovation skapar 
                                                
2 Företagens rykte, desto bättre rykte och desto mer omtyckt företaget är av samhället desto bättre goodwill har det. 
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förändring, dock så behöver denna förändring inte vara destruktiv. Innovation inom 

produktteknologi kan lösa problem eller eliminera defekter inom en design som gör att 

existerande kanaler av distribution blir mer attraktiv och effektiv.  

 

Den andra sidan av räckvidden är den radikala sidan. Till skillnad från den konservativa effekten 

som är mer inriktad på att stärka och förbättra så förstör och avbryter denna sida. Den förändrar 

processen eller teknologin som sedan gör att det krävs resurser, kunskap eller färdigheter som 

ofta inte existerar inom företaget. Detta kan även medföra att den existerande kompetenser inom 

företaget förlorar värde, i extrema fall kan de även bli obsoleta. Denna sorts förändring är vad 

Schumpeter kallar för kreativ förstörelse. 
 
Tabell 1. Innovationspåverkan 

Värdekategorier som 

innovationen påverkar 

Hur kraftigt värdena påverkas av innovationen 

Konservativ Radikal 

I. Teknologi och produktion 

Design/utförningsform av 

teknologi  

Förbättrar/optimerar etablerad 

design   

Erbjuder ny design/radikal 

avgång från tidigare 

utföringsform  

Produktions system/ 

organisation  

Stärker existerande struktur  

                                     

Gör existerande struktur 

obsolet, kräver ett nytt system, 

en ny procedur och 

organisation.   

Expertise (arbetskraft, 

ledning, teknisk) 

Stärker värdet av existerande 

färdigheter  

Förgör värdet av existerande 

expertiser  

Material/leverantör relationer Förstärker användningen av 

nuvarande 

material/leverantörer  

Omfattande material utbyte: 

Skapar nya relationer till nya 

leverantörer 

Kapital i redskap  Utökar existerande kapital i 

redskap 

Ersätter existerande redskap 

och gör de gamla obsolet. 

Kunskap och erfarenhet Bygger och förstärker 

existerande kunskap 

De äldre erfarenheterna och 

kunskaperna blir obsoleta och 

ny kunskap inom andra 

områden krävs  
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II. Marknad och kunder  

Relation till kunder Stärker banden med 

existerande kunder 

Attrahera nya kunder 

Kundapplicering  Förbättrar service i nuvarande 

applicering  

Skapar ny applicering av 

service för nya kanaler för 

distribution 

Kanaler för distribution och 

support 

Optimerar befintliga kanaler 

och support 

Nya kanaler för distribution 

och support 

Kundkunskap  Använder och utökar 

kundkunskap och erfarenhet i 

existerande produkter 

Helt ny kunskap och 

erfarenhet från kunder då 

existerande inte går att 

använda 

 

2.4 Organisationsförändring 

Förändring inom organisationer är varken något nytt eller unikt, det är något som har pågått länge 

och sker dagligen hos företag. Förändringarna som sker i företag är mestadels oplanerade och 

utförs stegvis. För att skilja på dessa förändringar existerar olika klasser av förändring, en av 

vilka är storskalig planerad förändring, denna typ av förändring innebär att företaget självmant 

väljer att strukturera om hela organisationen eller byta inriktning. Detta sker väldigt sällan då det 

påverkar hela företagets system och är mycket resurskrävande. Det finns även revolutionär 

förändring, denna förändring förändrar företaget helt och kan innebära byte av strategi, företagets 

inriktning, ledarskap och även byte av företagskultur. Denna förändring är oftast oplanerad och 

kan framkallas av plötsliga och kritiska förändringar inom branschen. Detta är dock väldigt 

ovanligt och sker ytterst sällan. De flesta förändringar som sker inom företag är evolutionära 

förändringar. Detta innebär att företaget förändras successivt genom tiden och förändrar sig 

gentemot marknaden (Burke, 2013). Genom att skapa förståelse för hur förändring sker inom 

organisationer och hur dessa typer av förändring identifieras är det möjligt att med hjälp av 

informationen som återfås av studien dra slutsatsen om vilken typ av förändring som skivbolagen 

har genomgått. 
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2.5 Analytiskt verktyg 

2.5.1 Sammansvetsning av teorier 
För att besvara vår frågeställning har ovanstående teorier sammanfogas. Teorierna har använts i 

tre olika steg.  För att förstå grunden till den teknologiska aspekten och dess förändringar som 

skett inom branschen har teknologiskifte användas. Teknologiskifte har med andra ord använts 

för att identifiera vad som har skapat kreativ förstörelse och vad det inneburit för teknologin inom 

branschen. Dominant logik har använts på liknande sätt men utifrån ett mer socialt perspektiv. 

Med detta menas att branschens syn på marknadsföring har analyseras. Dominant logik har agerat 

som en referensram om vad som bör undersökas för att få fram relevant information om 

branschens syn inom marknadsföring. Dessa två teorier är tillsammans grunden och utgör steg ett 

i arbetet. Steg ett har även givit två olika perspektiv om vad som förändras och hur. 

 

Efter att ha identifierat de storskaliga förändringarna inom teknologin och synen på 

marknadsföring har innovationspåverkan använts för att skapa en djupare förståelse för 

förändringarna inom skivbolagen. Innovationspåverkan utgör steg två och detta steg har blivit ett 

verktyg för att kartlägga relevanta områden där det har skett värdeförändringar. Tabell ett som 

visar en kartlagd syn över de berörda områdena, denna tabell har även modifierats för att passa 

bättre in i musikbranschen. Genom att studera och kartlägga vilka värdeförändringar som har 

skett inom skivbolagen har det blivit möjligt att se vilken typ av förändring de genomgått. Med 

information och analys som skapats med tidigare förändringar har det slutligen blivit möjligt att 

använda organisationsförändringar för att säga vilken specifik förändring företagen har 

genomgått. Organisationsförändring utgör steg tre och genom att se om streamingen har haft mest 

radikala eller konservativa förändringar samt informationen som får av steg ett så är det mjöligt 

att säga vilken typ av förändring bolagen genomgått. Detta analytiska verktyg är visualiserat i 

bild ett. 
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Bild 1. Sammansvetsning av teorier 

2.5.2 Innovationspåverkan 

Som tidigare nämnt så har tabellen för innovationspåverkan (Tabell 1) modifierats för att bättre 

passa musikbranschen (Tabell 2). Anledningarna bakom modifieringen av tabellen är att den är 

anpassad för den industriella branschen vilket gör vissa delar irrelevant. En del saker har även 

tagits bort som är relevant för musikbranschen, men inte för denna studie. 

 

Den första modifikationen som gjordes var att ändra “Design/utföringsform av teknologi” till 

“Design av produkt”. Detta referera främst till CD-skivor, varan må vara själva ljudspåret men 

den har alltid kommit i en fysisk form fram tills det senaste teknologiskiftet. Utföringsformen är 

dock inte relevant för arbetet, då vi inte är intresserade i hur produktionen av CD-skivorna såg ut. 

Genom att göra detta så ämnar studien på att ta reda på hur värdet av CD-skivor har påverkats. 

Har CD-skivor förbättrats och om värdet finns kvar än idag eller har det släppts helt. En 

förbättring/optimering av CD-skivor skulle kunna vara övergång från vanliga skivor till blu-ray 

skivor. Eftersom själva produktionen inte är till intresse av detta arbete så har “Produktions 

system/organisation” och “Material/leverantör relationer” tagits bort helt. Dessa är mer relevanta 

om studien hade haft som mål att undersöka fabrikerna som producerar CD-skivor. 
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“Expertise” har valts att behållas då även detta kan appliceras på CD-skivor. Det ger möjligheten 

att studera hur skivbolaget värderar kunskapen att kunna trycka skivor men även andra områden. 

“Kapital i redskap” är även en aspekt som har valts att behållas då CD-skivor kan ses som 

redskap där kapital blir låsta i, men även de diverse redskap som används i en studio blir bundet 

kapital för skivbolagen. Slutligen inom “Teknologi och Produktion” så har “Kunskap och 

erfarenhet” valts att behållas, detta är för att studera om det finns några positioner inom 

skivbolagen som har förlorat sitt värde alternativt om det finns nya positioner som har etablerats, 

ett exempel på en position skulle kunna vara PR-ansvarig. 

 

Inom Marknad och Kunder så har det även tagits bort en del, även detta för att göra det mer 

relevant för studien. Det första som har tagits bort är “Kundapplicering”, detta togs bort med 

motivationen att detta är mer riktat mot själva produkten musik. Studien är inte inriktad mot att 

studera hur musiken har förändrats på ett djupare plan och därför ses det inte som relevant att ha 

med detta. “Kundkunskap” har även tagits bort, detta är på grund av att den återspeglar väldigt 

mycket av det som har tagits upp i “Relation till kunder”. “Kanaler för distribution” har valts att 

behållas då detta kan reflektera skivbutikerna som skivbolagen använder och även 

streamingplattformen, sedan har studien undersökt hur stark förändring det har skett inom detta 

område. “Relation till kunder” har prioriterats för att studera hur mycket makt kunderna har över 

musiken som skivbolagen skapar.  

 

Tabell 2. Modifierad innovationspåverkan tabell.  

Värdekategorier som 

innovationen påverkar 

Hur kraftigt värdena påverkas av innovationen 

Konservativ Radikal 

I. Teknologi och produktion 

Design av produkt Förbättrar/optimerar 

etablerad design   

Erbjuder ny design 

Expertise (arbetskraft, 

ledning, teknisk) 

Stärker värdet av existerande 

expertis 

Förgör värdet av existerande 

expertis  
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Kapital i redskap Utökar existerande kapital i 

redskap 

Ersätter existerande redskap 

och gör de gamla obsoleta 

Kunskap och erfarenhet Bygger och förstärker 

existerande kunskap 

De äldre erfarenheterna och 

kunskaperna blir obsoleta 

och ny kunskap inom andra 

områden krävs  

I1. Marknad och kunder  

Relation till kunder Stärker banden med 

existerande kunder 

Attrahera nya kunder 

Kanaler för distribution Optimerar befintliga kanaler  Nya kanaler för distribution  
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3. Metod 

För att få djupare förståelse för hur företagen har påverkats av digitaliseringen3 så används en 

kvalitativ metod, där intervjuer hos olika skivbolag genomförs. För att komplettera informationen 

som fåtts ifrån skivbolagen har olika rapporter som ges ut årligen studerats, mer information om 

detta finns i “sekundärdata”. Dessa rapporter presenterar statistik som berör de svenska 

skivbolagen, så som var de får majoriteten av deras intäkter från och hur det går för branschen 

överlag. 

3.1 Primär och sekundärdata 

Primärdatan är den data som är skräddarsydd till studien och samlad av författarna själva för att 

svara på studiens egen frågeställning. De vanligaste metoderna för att samla in primärdata är en 

kvantitativ metod och kvalitativ metod. Denna studie har valt att använda en kvalitativ metod. 

Kvalitativa metoder ämnar utforska för att sedan förklara något som forskaren inte förstår sig på 

eller vill skapa en djupare förståelse inom. Detta stämmer bra överens med studiens 

frågeställningar och har därför blivit anledningen bakom valet. Den kvalitativa metoden har 

bestått av intervjuer. Problemet med detta är dock att studien inte har lika stor data som den 

skulle kunna ha vid användning av kvantitativ data.  Detta val har dock tagits ändå då kvantitativ 

data är mer lämpad till frågeställningar som är till för att utreda och inte förklara. Detta är väldigt 

viktigt för denna studie då den ämnar utforska och förklara effekterna av teknologiskiftet 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s.163). 

 

Sekundärdata är data som används för att komplettera primärdatan. Detta är data som inte skapas 

specifikt för denna studie, utan hämtas från hemsidor, artiklar, rapporter och dylikt. Denna data är 

till skillnad från primärdatan inte skräddarsydd för arbetet utan är data som andra har samlat in 

för att tillgodose deras egna behov. Den största fördelen med att använda sekundärdata är 

sparandet av resurser som pengar och tid. Genom att inte behöva samla in denna data själv och 

använda sig av färdigställda rapporter så sparar det enormt med tid som har kunnat läggas på 

insamling av primärdata. Det öppnar även upp möjligheten för att analyser större kvantiteter av 

data som författaren själv inte hade fått tag i (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s.318). Detta är 

något som är till stor fördel för arbetet då studien är gjord med en specifik tidsbegränsning.  

 

                                                
3När något går från att vara i fysisk form till att bli digitalt. 



 20 

Den negativa sidan med användning av sekundärdata är att när primärdata samlas så görs denna 

skräddarsytt för studien. När sekundärdata används så är oftast denna data primärdata från 

studien som den hämtas ifrån och denna studie kan ha ett annat mål en författarens egna studie. 

Resultatet av detta kan vara att sekundärdatan inte går att applicera på författarens egna 

frågeställning och blir därav irrelevant. En annan aspekt är även att sekundärdatans kvalitet är 

bristande eller subjektiv och blir därav inte lämplig att använda (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2012, s.320). 

3.1.1 Primärdata 

Primär fokus har lagts vid att välja relevanta skivbolag/personer att intervjua. Skivbolagen måste 

ha varit med om en förändring som skett på grund av streaming och de intervjuade personerna 

måste ha en tillräcklig insikt i hur streamingen har påverkat skivbolaget för att kunna besvara 

branschspecifika frågor och kunna redogöra för vilka förändringar som skett. Intervjumetoden 

som har använts är en semi-strukturerad metod. Med detta menas det att intervjun har baserats på 

ett manus med förskrivna frågor. För att inte gå miste om intressanta anekdoter som kan 

uppkomma ur oväntade svar lämnas det utrymme för möjligheten att ställa följdfrågor som även 

kan bidra till en djupare förståelse. Efter godkännande av respondenterna har intervjuerna spelats 

in, detta för att inte gå miste om viktig information. Intervjuns inspelningar har transkriberats. En 

stark fördel med att spela in en intervju och sedan transkribera den är att det gör det lättare att 

ordagrant citera respondenten. En annan är att intervjuaren får möjligheten att lyssna igenom 

intervjun ännu en gång samt får möjligheten att kunna koncentrera sig på respondenten under 

intervjuns gång (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s.393). Nackdelarna är dock att det kan 

uppstå tekniska problem, intervjuaren bör alltså inte förlita sig helt på inspelningarna, sedan 

fångar även inte ljudinspelningar upp kroppsspråket som är en viktig aspekt att räkna med vid 

interaktion med respondenten (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s.393). 

 

Anledningen till varför en semi-strukturerad metod har valts är på grund av att studien är ute efter 

att utforska och förklara frågeställningarna. Respondenterna kan komma att använda 

branschspecifika termer och med utrymme för att ställa frågor undviks feltolkning av dessa 

termer. Det finns även risken att respondenterna för intervjun in på områden vilket författaren 

inte hade räknat med vilket även kräver utrymme för spelrum (Saunders, Lewis & Thornhill, 

s.378, 2012). Nackdelen med detta är dock att respondenten kan föra intervjun ut på områden 

vilka inte är relevanta för studien och tid till spillo. Det blir informationen blir inte heller lika 
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beskrivande som den hade blivit vid användningen av en strukturerad metod då respondenten har 

utrymme att fara ut på olika spår (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s.377).  

3.1.2 Sekundärdata 

International Federation of the Phonographic Industry (Ifpi) är en internationell ideell 

organisation som representerar över 1 300 skivbolag i 61 olika länder (ifpi, 2016a). I Sverige 

representerar de över 95 procent av alla skivbolag. För att skapa en bredare bild av hur 

dynamiken inom branschen har förändrats har en sekundär källa med data att använts. Denna data 

har vid behov använts som ett komplement till den kvalitativa studien. Data för denna studie har 

hämtats från Ifpi (ifpi, 2016a). Organisationen ger årligen ut en offentlig rapport som redovisar 

de aktuella siffrorna för branschen, det vill säga vart branschen drar in de största intäkterna och 

siffror om hur mycket som genereras genom streaming (ifpi, 2016c). Genom att använda denna 

källa har det öppnat upp möjligheten för att studera hur de olika delarna inom branschen har 

förändrats ekonomiskt. Det har dock inte vara möjligt att dra klara paralleller om vad 

förändringen av inkomster inom branschen beror på genom att bara se på siffrorna, detta har 

istället gjorts med den kvalitativa datan. 

3.2 Intervjuer 

3.2.1 Pilotintervju 

För att ge en djupare insikt i branschens uppbyggnad, struktur och aktuella förändringar har en 

pilotintervju genomförts med en person som jobbar på ett managementbolag4. Denna person 

arbetar inte på något av de studerade företagen och med intervjun hoppas vi kunna få synvinkel 

som är oberoende av de studerade företagen i fråga. För uppnå en syn på branschen som inte 

återspeglar intervjuarens syn så används en ostrukturerad intervjuteknik, det vill säga att endast 

ett tema förbereds inför intervjun och inte fasta frågor för intervjuobjektet att besvara (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2012, s.375). Temat i intervjun har presenterats med tre helt öppna frågor 

som mer används som en bas för att få igång konversationen än faste frågor. Personen i fråga har 

valt att vara anonym vid deltagande i denna studie både gällande personens namn och företaget 

denne arbetar på och kommer därför refereras till som K. Columbus i arbetet.  

                                                
4 Artister och musiker skriver på avtal med managementbolag som assisterar och representerar dem. 
Representationen sker i karriärrelaterade situationer, managementbolagen företräder även artisent/musikern i 
affärsmässiga överenskommelser. 
 



 22 

 

Anledningen varför ett managementbolag valdes är på grund av att de jobbar väldigt nära 

skivbolagen och har en bra insikt om vad som försiggår inom branschen. En annan anledning är 

att genom göra detta så skapas en mer neutral åsikt då skivbolagen är subjektiva och kan därför 

undanhålla information som de inte vill dela med sig utav. Personen som valdes på detta bolag 

fick även möjligheten att vara anonym då personen ifråga inte ville påverka hens relationer till 

skivbolagen. Detta öppnar även upp möjligheten för respondenten att vara mer öppen och ärlig. 

Nackdelarna med att använda sig av ett managementbolag är dock att de inte har lika bra koll på 

vad som händer inom skivbolagen som skivbolagens egna anställda har. Det öppnar upp 

möjligheten för subjektiva resonemang om vad som försiggår hos skivbolagen. Detta är dock 

något som har tagits till hänsyn och informationen som har tagits har varit mer som en grund för 

de andra intervjuerna och inte som data som analyserats. 

3.2.2 Intervjuade Företag 

Nedan följer en tabell där de intervjuade företagen listas, samt de intervjuade personerna och 

deras position.  

 

Tabell 3. Intervjuade företag 

Företag Grundades Kontaktperson Personens position  

Dead Frog Records 1990 P. Åstedt VD 

TEN Music Group 2007 E. Cregut Digital Manager5 

Management Bolag X - K. Columbus - 

 

För att besvara frågeställningarna gällande branschens förändrade värden och hur skivbolagen har 

anpassat sig har två företag som varit aktiva olika länge valts ut. Dead Frog Records (DFR) har 

varit aktiva sen långt innan streamingens framfart. Sedan har TEN Music Group (TEN) valts som 

grundades året innan streamingens inträde på den svenska marknaden och har sedan växt i takt 

med den. Detta gör att de båda uppfyller kravet att vara insatta i hur streamingen har påverkat 

branschen men ur två olika perspektiv, vilket ger arbetet ytterligare en dimension. För att kunna 

dra slutsatser baserat på dessa två företag måste ändå vissa gemensamma nämnare finnas, vilket i 
                                                
5 Personen som bär denna roll på ett skivbolag är oftast ansvarig för att analysera statistiken som fås från 
streamingbolagen och står även för kontakten med dessa bolag. 
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detta fall är att de båda är så kallade independentbolag. De intervjuade personerna har valts ut 

med deras erfarenheter och kunskap rörande streaming i åtanke. Då Åstedt är VD och grundare 

av DFR anses han ha en stor insikt i både branschförändringar, i och med att han varit aktiv i 

branschen sen företaget startades, och även företagets förändringar. Åstedt sitter även med i 

Svenska Oberoende Musikproducenter (SOM), vilka är medlemmar i Ifpi. TEN representeras 

även av Ifpi och detta är även en anledning bakom valet av TEN.  

 

Cregut har inte varit aktiv lika länge som Åstedt men har istället den specifika titeln “Digital 

Manager” och kompetensen som medföljer. Detta gör honom kvalificerad, precis som Åstedt, till 

att beskriva skivbolaget och branschens förändringar som skett sen streamingen slog igenom. 

Anledningen bakom valet av två personer med olika positioner är för att skapa en bredare 

diskussion för att på sätt dra paralleller med gemensamma nämnare av de två skivbolagen. 

Intervjuerna med Cregut var tvungna att ske på engelska då svenska inte är Creguts primära 

språk. Detta kan leda till tolknings fel vid översättning då uttryck på den engelska språket kan få 

en annan betydelse vid översättning till svenska språket (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, 

s.442). Detta har dock motarbetats genom användningen av en semi-strukturerad metod vilket har 

tillåtit intervjuaren att ställa frågor för att skapa djupare förståelse och två olika transkriberingar 

av de olika författarna som kunde jämföras.  Respondenterna intervjuades enskilt på plats och 

intervjuerna spelades in samt antecknades. Respondenterna fick även möjligheten att själva vara 

anonym och ha företaget anonymt. Under intervjun antecknade ena författaren medan den andra 

ställde frågor, detta för att inte skapa någon förvirring och låta respondenten koncentrera sig på 

en person. Efter varje intervju satte sig författarna ner och sammanställde informationen samt 

lyssna igenom det inspelade materialet. Till varje intervju finns det två inspelningar då detta 

gjordes på två olika telefoner samtidigt för att minimera risken av förlorat material vid tekniska 

problem.  

 

3.3 Operationalisering  

För att besvara frågeställningarna så har intervjufrågor formulerats för att reflektera teorin och på 

så sätt få fram en empiri som ger underlag för en analys knuten till teorin. Frågorna har delats upp 

i fyra olika dimensioner. Dimension ett ämnar att identifiera teknologiskiftet och grunderna för 

synen på marknadsföring. Dimension två återspeglar hur skivbolagen påverkats internt. Frågor 

som vilka beslut har skivbolagen varit tvungna att ta och hur har de anpassat verksamheten? 
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Dimension tre tar reda på hur skivbolagens påverkats externt, det vill säga hur har andra aktörer 

inom branschen påverkats, vilket i sin tur påverkar skivbolagen. Sista dimensionen ämnar 

besvara hur skivbolagen anser att den svenska musikbranschen har påverkats av det förutsatta 

teknologiskiftet.  

3.3.1 Dimension 1 

Genom att använda teorierna teknologiskifte och dominant logik har frågor som har streamingen 

verkligen skapat kreativ förstörelse och har skivbolagen varit tvugna att släppa olika värden för 

att överleva besvaras? Genom att identifiera detta har det skapts en grund som senare kan 

studeras djupare med dimension två och tre. 

3.3.2 Dimension 2 

För att ta reda på hur skivbolagen själva har påverkats har de olika temana i innovationspåverkan 

tabellen (Tabell 2) omvandlats till specifika frågor. Design av produkt ämnar besvara hur CD-

skivor har påverkats av teknologiskiftet, hur dagens värde av CD-skivor ser ut gentemot förut. 

Expertis har använts för att besvara hur värdet av kunskapen av att skapa CD-skivor påverkats. 

Kapital i redskap har varit ett verktyg för att ta reda på vilka redskap skivbolagen investerar i, det 

vill säga allt från studio redskap till CD-skivor. Detta har reflekterat bundet kapital för 

skivbolagen som eventuellt kan generera vinst. Kunskap och erfarenhet har slutligen använts i 

dimension två för att ta reda på om det finns några positioner på skivbolagen som har försvunnit 

alternativt kommit till på grund av teknologiskiftet. 

3.3.3 Dimension 3 

Den externa aspekten av hur skivbolagen har påverkats har studerats med dimension tre. Denna 

dimension syftar till att besvara hur skivbolagen väljer att agera mot andra aktörer inom 

branschen samt hur de påverkas av andra aktörer. Relation till kunder används för att se hur 

skivbolagen påverkas av kunderna, det vill säga att maktförhållande har studerats. Frågor som hur 

mycket påverkar kunderna slutprodukterna nu jämfört med innan teknologiskiftet. Kanaler för 

distribution har studerats genom att ta reda på hur värdet av skivbutiker ser ut idag samt hur 

värdet av TV och radio ser ut. 
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3.3.4 Dimension 4 

Den sista dimensionen har använt sig av organisations förändring för att besvara vilken typ an 

förändring företagen i studien har genomgått. Detta har studerats genom att ställa frågor till 

skivbolagen om varför de har valt att göra som de gjort när det kommer till att släppa värden. 

Sekundärkällan Ifpi har även get underlag för hur branschen har förändrats och kan på så sätt 

användas i analysen.  

 

3.4 Reliabilitet och validitet  
 
En viktig aspekt inom reliabilitet är subjektivitet, där det finns tre olika typer som bör tas i 

beaktande vid utformning av denna studie. Den första typen av subjektivitet är intervjuarens 

subjektivitet, detta är när intervjuaren ställer ledande frågor för att få respondenten att ge det svar 

intervjuaren är ute efter. För att undvika detta så har alla frågor utformats av sådan objektiv natur 

som ämnet tillåter och lämnar därmed utrymme för respondenten att uttrycka sina egna åsikter 

om ämnet i fråga. Den andra typen av subjektivitet är respondentens subjektivitet, i och med att 

målet med studien är att utforska och två av intervjuerna utförs med en semi-strukturerad metod 

så utsätts denna aspekt för en större risk. Utforskningen medför risken att respondenten känner att 

intervjuaren är inkräktande vilket ställer respondenten i en försvarsposition. Respondenterna har 

själva valt att ställa upp på intervjuerna men risken finns fortfarande att dessa inte vill diskutera 

vissa ämnen och kan därmed försöka leda bort konversationen och på så vis undanhålla 

information. Det finns även en risk att respondenten vill utmåla sitt företag eller sig själv i en 

positiv bemärkelse och därav ge information som inte stämmer. För att undvika subjektiva svar 

från respondenterna har ett aktivt val tagits att inleda intervjuerna med lättare frågor som bidrar 

till en mer avslappnad stämning. Studien utgår ifrån två olika företag för att få olika svar och 

resonemang runt liknande ämnen. Studien använder sig även av en pilotintervju med en 

respondent som inte arbetar på ett skivbolag utan inom branschen för få en ytterligare dimension 

till diskussionen. Inga frågor gällande skivbolagens position inom branschen har ställts för att 

undvika en subjektiv utmålning av dem (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s.381).  

 

Den sista typen av subjektivitet är den rörande deltagande i studien som speglar subjektiviteten 

som kan uppstå beroende vem den valda respondenten är, alternativt vilken typ av organisation 

som är med i studien. Om det är endast är näst intill identiska respondenter med i studien så kan 
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detta riskera resultatets validitet då det inte finns någon nyas i diskussionen. Det kan även uppstå 

problem om det är för få företag med i studien då det skulle kunna innebära att viktig information 

utelämnas ur studien (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s.382). Då två skivbolag som båda 

klassas som independent har intervjuats har studien kompletterats med både en pilotintervju och 

sekundärdata. Genom att pilotintervjun kunde information om branschen överlag hämtas och 

även kompletteras ytterligare med källan Ifpi. Ifpi representerar 95 procent av skivbolagen i 

Sverige vilket inkluderar samtliga majorbolag och en stor del independentbolag (ifpi, 2016a). 

Med hjälp av data insamlad från dessa två källor har subjektiviteten i studien motarbetats.  
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4. Empiri 

4.1 Generella förändringar inom branschen och skivbolagen 

Sverige och resten av Skandinavien är väldigt unika när det kommer till det teknologiska skiftet 

inom musikbranschen. I resten av världen gick distributionen av musik från CD-skivor till digital 

nedladdning, där iTunes var den ledande tjänsten, för att sedan börja röra sig mot streaming, 

något som ännu inte har slagit igenom i stora delar av världen. I Skandinavien gick istället 

distributionen direkt från CD-skivor till streaming, den digitala nedladdningen slog aldrig igenom 

på stort, vilket har gjort att Skandinavien, med Sverige i spetsen ligger i framkant när det kommer 

till streamingens framfart (Cregut, 2016). 

 

Sättet som skivbolagen tjänar pengar har på många sätt förändrats i och med branschens 

utveckling. Med streamingen inträde så har inte bara den ekonomiska modellen för hur både 

artister och skivbolag får betalt förändrats utan även sättet att konsumera musik. Trots stora 

förändringar i branschens teknologi så existerar fortfarande en tröghet i skivbolagens sätt att 

hantera musik. Ett exempel på detta är synen på ett albums spelningar. Trots en relativt 

sofistikerad teknologi som låter skivbolagen få ut detaljerad information om antal uppspelningar 

av låtar och album generaliseras uppspelningen starkt. För att kunna likna streams med albumköp 

så väljs ett fixerat antal uppspelningar från ett album som ett albumköp. Det vill säga att även om 

du lyssnat upprepande på samma låt på albumet så räknas det fortfarande som om du lyssnar 

igenom hela albumet och det blir ett albumköp. Streamingen har även påverkat lyssnarnas 

konsumering av musik, till exempel så betyder en ny hitlåt idag att konsumenter har möjligheten 

att direkt gå in på artisten och upptäcka eller återupptäcka äldre musik vilket gör att en ny låt inte 

endast behöver innebära nya inkomster för endast den låten utan även för äldre musik (Columbus, 

2016). 

 

Betalning per uppspelning är i allmänhet inte någonting som kan liknas vid en guldgruva för 

skivbolagen men är inte heller någonting som bör förbises. Detta betyder att mindre artister inte 

är lika värdefulla för skivbolagen idag utan det är de artister som får in sina hits på Spotifys eller 

andra streamingtjänsters publika spellistor och topplistor som generar mest pengar. Skivbolagen 

fokuserar alltså främst på artister som kan kvala in på dessa listor då detta är ett utav de säkrare 

sätten att generera uppspelningar. I och med detta har det lett till att de större skivbolagen idag 

fokuserar mer på de större artisterna och väljer bort de mindre artisterna då de idag prioriterar 
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säkerheten över ovissheten. Då streamingen inte innebär en primär inkomstkälla är det även 

många skivbolag som även prioriterar artister som har möjlighet att driva större turnéer för att 

vara en större inkomstkälla för skivbolagen, vilket även bidrar till att de större artisterna 

prioriteras. I och med att dessa topplistor står i fokus så läggs det ned resurser på detta som inte 

tidigare behövts såsom samarbeten mellan skivbolag och streamingtjänster vilket har gjort att de 

digitala avdelningarna har blivit större och skivbolagen i allmänhet försöker hålla sig till kärnan i 

företaget. Detta innebär både större fokusering på stora artister och på vad som kan definieras 

som kärnverksamheten (Columbus, 2016). 

4.1.2 Musikförsäljningen Helåret 2015 

Under 2015 skedde den första globala tillväxten för musikförsäljningen på 20 år, detta innebar en 

global ökning av musikförsäljningen på 3,2 procent. I Sverige var denna siffra ännu högre och 

ligger på 8,2 procent. Försäljningen av CD-skivor har minskat med tolv procent sen föregående 

år samtidigt som intäkterna från den streamade musiken ökade med 10,6 procent. Även 

vinylförsäljningen har ökat med 54 procent sen 2014. Werner, VD för Ifpi Sverige, menar att 

streamingen har varit en utav de drivande faktorerna bakom den positiva tillväxten av 

musikförsäljningen och står nu för 82,7 procent av den totala musikförsäljningen i Sverige 

(ifpi.se, 2016b). 

4.2 TEN Music Group 

4.2.1 TEN Music Groups egna erfarenheter 

TEN är ett independent skivbolag som startades 2007 (ten.se, 2016) men de var aktiva innan dess 

men då endast som en studio och startade därmed som ett produktionsbolag6 och förlag7 för att 

senare även utvecklas till en skivbolag (Cregut, 2016). Idag identifierar TEN sig som ett 360-

graders företag vilket betyder att TEN innefattar både skivbolag, musikförlag, låtskrivande, 

management och produktion (ten.se, 2016). I Sverige betyder detta att var och en av dessa 

enheter är ett separat företag, även om de anställda sitter på ett och samma kontor. TEN har även 

nyligen expanderat till USA där de har öppnat ett kontor i Los Angeles, samma företagsidé gäller 

även där men de olika delarna är ett och samma företag till skillnad från hur strukturen ser ut i 

Sverige. Rent praktiskt betyder detta att artisterna är signade till managementbolaget och en stor 
                                                
6 Företag som endast arbetar med att skapa musik. 
7 Musikförlag skriver kontrakt med upphovsmannen till musiken för att sedan representera dennes rättigheter till 
verket. 
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del låtskrivare är signade till företaget och utomlands är de svenska artisterna även signade till ett 

större skivbolag (Cregut, 2016).   

 

I och med att TEN är ett mindre independentbolag så satsar de på längre strategi, det vill säga att 

de först fokuserar på att få igenom en artist i Sverige för att sedan fokusera på detsamma i 

utlandet. De väljer själva ut ett fåtal artister som de verkligen tror på och lägger stor energi på att 

få det de tror på att funka, detta skiljer sig mot de större skivbolagen som har råd att testa sig 

igenom en större variation av artister och släppa de som inte genast levererar en hit (Snapes, 

2015). Detta är något som de själva beskriver som sin strategi, att hitta artister som de själva tror 

på och jobba med dem tills att publiken upptäcker dem (ten.se, 2016).  

 

TEN är ett skivbolag som har utvecklats tillsammans och i samma takt som streamingens 

utveckling i Sverige, vilket betyder att de även har undvikt de stora nedgångar och förändringar 

som flera utav de stora skivbolagen har behövt gå igenom i och med marknadens förändring. 

TEN fokuserar nästan enbart på den digitala lanseringen av musiken och ser mest försäljningen 

av CD-skivor och annan fysisk distribution som reklammaterial istället för medel att bryta sig in 

på en ny marknad. I och med detta fokus så har en väldigt nära relation med Spotify växt fram, 

dels eftersom de båda är två innovativa svenska företag verksamma inom musikbranschen men 

främst eftersom Spotify är den musikdistributionstjänst med störst räckvidd i Sverige (Cregut, 

2016). 

4.2.2 TEN Music Groups syn på branschen  

Cregut (2016) menar även att en stor anledning till att de större skivbolagen hade det svårare 

under tiden då Spotify och andra streamingtjänster växte som mest var för att de fokuserade på 

fysisk distribution av musik när marknaden rörde sig mot det digitala.  Detta kombinerat med att 

de inte kom på tanken att byta inriktning och släppa den fysiska distributionen på en gång gjorde 

att de blev tvungna att gå igenom en nedgång som även i många fall ledde till konkurs (Cregut, 

2016). 

 

Idag kan Spotifys topplista och mest spelade jämföras med Sverigetopplistan och att det är i 

princip ingen skillnad i innehållet. Detta gör TEN:s relation med Spotify ovärderlig när det 

kommer till att släppa nya låtar och artister då de har en större möjlighet att få ut deras låtar i 

Spotifys spellistor. I och med att Spotify har denna räckvidd fungerar deras siffror i Sverige för 

artist som ett underlag att visa större skivbolag utomlands att artisten i fråga är värd (eller inte 
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värd) att satsa på beroende på hur antal streams ser ut.  Streamingtjänsterna gör det möjligt att få 

en artist att slå igenom på både en kortare tid och på en mindre budget. I dagens bransch går det 

att bygga upp en fanbase8 genom streaming, något som tidigare krävde produktion av CD-skivor, 

publicitet i tidningar, TV och även uppspelning i radio (Cregut, 2016). Cregut (2016) säger dock 

att detta fortfarande är något som krävs för att en artist ska slå igenom på det han kallar 

“mainstream-marknaden”9. 

 

Någonting som gått igenom en nästan lika stor förändring som distrubitionen av musik är 

marknadsföringen. Rollen som digital manager som tar hand om den digitala marknadsföringen 

existerade till exempel inte innan sociala medier började växa fram mer och mer. Men även den 

data som går att få fram från Spotify är något som har gjort att den rollen är nödvändig idag. 

Spotify har en tjänst som vänder sig till skivbolagen som har sina artisters musik tillgänglig via 

tjänsten, där de har möjlighet att få tillgång till data gällande hur många streams artisten har, var 

dessa streams är; i vilka städer och länder de är störst och från vilka spellistor dessa streams 

kommer ifrån. Detta är något som har med revolutionerat arbetet med att marknadsföra artister, 

då det kan användas som motivering bakom bokning av spelningar och marknadsföring i nya 

länder och städer (Cregut, 2016).  

 

4.3 Dead Frog Records 

4.3.1 Dead Frogs Records egna erfarenheter 
DFR är ett svenskt skivbolag som grundades officiellt 1990 men har produktioner som sträcker 

sig tillbaka till 1988. DFR är kända för att anamma nya innovationer tidigt inom musikbranschen. 

Redan 1995 så gav DFR ut sin första låt i Mp3 format vilket gjorde att de blev bland de första att 

göra detta, samma år skapade DFR sin första hemsida. DFR var även i framkant när det kommer 

till streaming, de var bland de 50 första skivbolagen att ingå ett avtal med Spotify för att ge dem 

tillgång till deras katalog10 (deadfrogrecords.com, 2016).  

 

Efter teknologiskiftet (2008) så hamnade DFR i en malpåse, skivbolagens roll inom 

musikbranschen hade näst intill blivit obsolet. Detta resulterade i att artister inte kände att det 
                                                
8 Kundbas 
9 Mainstream syftar till musik som inte avviker från majoriteten av musik, musik som denna är oftast musik som är 
stor inom popkulturen.  
10  Alla låtar som skivbolagen äger rättigheterna till. 
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fanns ett behov att använda sig utav skivbolag för att distribuera sin musik. Över åren har detta 

kommit att förändras, DFR och andra skivbolags roll börjar återigen få tillbaka sin plats i 

branschen (Åstedt, 2016). Åstedt (2016) menar att detta inte betyder att deras roll har förändrats 

sen innan streamingens inträde utan att den snarare var mer väldefinierad innan.  

DFR och andra skivbolags huvudsakliga funktion var tidigare mer väldefinierad innan i och med 

att artisterna skrev på kontrakt med bolagen för tillgång till olika kanaler och resurser. DFR 

tryckte upp ett antal CD-skivor och stod för denna kostnad och distribuerade sedan skivorna. 

Dessa tjänster var vad artisterna fick ut av att skriva på ett kontrakt och var nästintill ett måste för 

artisterna skulle kunna nå ut med sin musik. Idag är detta inte lika nödvändigt för att nå ut till 

konsumenter, vilket är anledningen till varför DFR hamnade i en malpåse efter streamingens 

inträde i branschen. Det finns inte längre en anledning att trycka CD-skivor och distribuera dem, 

CD-skivor har tappat sitt värde och ses mer som merch idag. Artister har nu möjligheten att 

genom bara några knapptryck på datorn nå ut till flera miljoner människor helt gratis. Frågan blev 

därför vad DFR och andra skivbolag kan erbjuda artisterna för att de ska skriva över sina 

rättigheter till skivbolagen (Åstedt, 2016).  

 

En aspekt som DFR har haft och har än idag är att kunna erbjuda artister studiotid och duktiga 

ingenjörer för att mastra11 musiken, även detta har förlorat tyngden och dess attraktion i och med 

teknologins utveckling. I dagens samhälle har teknologin utvecklats så mycket så att artister kan 

sätta ihop en studio hemma och producera en låt med tillräckligt bra kvalitet för att bli en hit, 

genom att spendera några tusenlappar. Problemet med detta är dock att eftersom det har blivit så 

lätt att distribuera musik så har utbudet ökat ofantligt. Detta medför att vikten av bra kvalitet har 

blivit otroligt viktigt och det är detta skivbolagen kan erbjuda med deras studios och ingenjörer. 

En annan sak som skivbolagen har kunnat erbjuda är publika relationer, även detta är en aspekt 

som skivbolagen har kunna erbjuda förut men tillskillnad från de andra aspekterna är detta något 

som har ökat tyngden av dennes attraktion. Eftersom utbudet är så pass mycket större än förut så 

har det blivit otroligt viktigt att marknadsföra artisterna och musiken (Åstedt, 2016).  

 

En av de största skillnaderna från innan teknologiskiftet för DFR är att det var mycket lättare 

förut att tjäna pengar. Innan streamingens inträde var en CD från DFR en på cirka 10 000 i en 

stor musikaffär, idag är deras produkt en låt på cirka 30 miljoner. Ett exempel som illustrerar 

detta är melodifestivalen, de har sedan teknologiskiftet haft stora problem att genera vinst då 

                                                
11 Redigering av en låt; när låten är inspelad och klar förfinas ljudkvaliteten och ljudnivån på olika instrument. 
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musiken inte streamas tillräckligt och deras större intäkter var från CD-skivor innan streamingens 

inträde. Även nätverken har förändrats helt, från att ha ett nätverk på cirka 300 olika aktörer 

innan streamingen så har DFR nu ett nätverk på cirka 15 000 aktörer för att uppnå samma sak 

(Åstedt, 2016). 

4.3.2 Dead Frogs syn på branschen 

En annan aktör som har förlorat sin makt inom musikbranschen är radio och TV, detta var två 

plattformar som var väldigt viktiga att använda sig utav innan teknologiskiftet om skivbolagen 

ville att musiken skulle sälja. Genom att använda dessa plattformar så fick kunden en försmak av 

produkterna och kunde sedan gå och köpa musiken. Idag så är det inte dessa aktörer som dikterar 

vad som säljs utan det är spellistorna hos streamingtjänsterna som dikterar vad som spelas på 

dessa plattformar. Någon som har återfått makt inom branschen är de som har kunskapen av att 

trycka vinyler då efterfrågan av detta har ökat i rask takt. Värdet av att skapa en musikvideo 

tappade även magnitud efter teknologiskiftet men har nu återfått sitt värde, vilket var ett medel 

för marknadsföring. Ett exempel på detta är hur DFR skräddarsytt en musikvideo efter att ha sett 

att ett forum med folk som har fot fetisch tyckt om en av deras låtar. Resultatet av denna 

information blev att DFR skapa en musikvideo som innehöll flera klipp som var en in zoomad 

bild av kvinnliga fötter i högklackat (Åstedt, 2016).   

 

DFR är villiga att erkänna att de och andra skivbolag vill fuska och gör det genom att manipulera 

spellistor. Detta är något som har gjorts även innan streamingens inträde. Ett exempel på detta är 

hur skivbolagen under 1970-talet skickade pengar och en lista med namn på vinyler till 

hemmafruar i England för att de sedan skulle kunna gå och köpa dessa. Genom att göra detta så 

klättrade skivbolagens låtar på listorna. Ett annat exempel är hur artisten Markolioo sålde 100 

000 singlar till glassbilen för en krona styck, glassbilen gav sedan ut dessa skivor gratis till 

kunder som köpte glass. Genom att göra detta så blev resultatet att Markolioo hade sålt 100 000 

exemplar av sin singel och klättrade upp till första plats på topplistan. Detta sätt att fuska har 

dock försvunnit nu då det inte är möjligt och streamingtjänsterna har gjort det väldigt svårt för 

skivbolagen att fuska nu även om dem försöker med det. Skivbolagen har nu istället valt att skapa 

egna listor så som Digster, Filter, Topsify, genom dessa så försöker skivbolagen manipulera 

statistiken. På detta sätt så ökar de antal streams på deras låtar och kan på så sätt hamna på dem 

stora spellistorna som ägs utav streamingtjänsterna själva. Det är på dessa spellistor det nås ut till 
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den stora massan, men det krävs att låtarna kommer upp i ett x antal streams innan de kommer 

med på dessa listor (Åstedt, 2016).  

 

En av de största fördelarna som har kommit med streamingtjänster som Spotify för skivbolagen 

är statistiken som Spotify ger gratis till skivbolagen om deras musik. Statistiken har gjort det 

möjligt för skivbolagen att se det svart på vitt vad kunderna lyssnar på och hur ofta dem gör det. 

Innan streamingen kunde skivbolagen bara se hur många CD-skivor som såldes, dem hade ingen 

uppfattning om hur mycket kunden använde produkten. Verkligheten kunde vara att kunden bara 

lyssna på en låt eller bara lyssna igenom CD-skivan en gång och sedan slängde den. Genom att 

ha mer info nu så kan skivbolagen anpassa produkterna ännu mer efter kunderna. DFR har även 

skapat olika versioner på låtar för att de sedan ska hamna på en specifik spellista på Spotify för 

att nå ut till olika målgrupper (Åstedt, 2016). 

 

En annan aspekt som har förändrats från skivbolagens sida är att dem är inte lika villiga att 

utveckla nya artister längre. Innan teknologiskiftet så har skivbolagen mer makt över branschen 

och det var därför inte en lika stor risk att satsa en massa pengar för att utveckla nya artister. 

Förut kunde skivbolag skivbolagen investera en massa pengar i en artist och sedan med vinsten 

satsa på att utveckla nio andra artister och det gav ingen större effekt om dem inte fick utdelning 

av deras investering av dessa nio artister. Innan teknologiskiftet så fanns det även mellanbolag 

som utvecklade artister och sedan sålde dessa till skivbolagen men dessa bolag har försvunnit då 

risken är för hög. Detta har gjort så ansvaret för att utveckla artister har gått från skivbolag och 

dessa mellanbolag till artisterna själva vilket har försvårat processen att lyckas som artist (Åstedt, 

2016).  
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5. Analys 

5.1 Teknologiskifte 

Streamingen har medfört en förändring inom branschens ekonomiska struktur, det vill säga 

modellen för inkomster baserat på uppspelning av musik. Streamingen har också utmanat 

skivbolagens roll i musikbranschen vilket betyder att den inte bara har medfört värdeförändringar 

för skivbolagen utan även behandlat skivbolagen själva som en entitet utsatt för värdeförändring. 

Dessa förändringar är tillräckliga för att benämna streamingens inträde i musikbranschen som 

kreativ förstörelse och därmed även ett teknologiskifte (Ho & Lee, 2015). Hur mycket detta skifte 

har påverkat de olika aktörerna i branschen kan skilja sig mycket. I och med att 

independentskivbolagen saknar de stora finansiella medlen som majorbolagen har gör de dem 

extra påverkningsbara för stora förändringar i branschen. Skivbolagen har som ovan nämnt varit 

en utav de mest utsatta aktörerna och även sett från skivbolag till skivbolag kan påfrestningarna 

och utmaningarna skilja sig från fall till fall.  

5.2 Dominant logik 

Då det klart går att identifiera streamingens inträde på marknaden som ett teknologiskifte kvarstår 

frågan om detta även innebär att marknaden rört sig mot en tjänstedominerad logik.  

I och med att specifika positioner inom branschen, exempelvis Digital Manager, har skapats i och 

med teknologiskiftet har det första grundvillkoret uppfyllts. Det går dock inte att säga att detta är 

något som har kommit fram på grund utav streamingens inträde då specialiserade kompetenser i 

form av studioingenjörerna fanns innan det senaste teknologiskiftet.  Grundvillkor två stämmer 

även in på den svenska musikmarknaden då pengar maskerar det verkliga utbytet som sker 

mellan streamingtjänsterna och skivbolagen. En del av det verkliga utbytet är den information 

och statistik som streamingbolagen samlar gällande deras konsumenters beteende och är något de 

erbjuder de skivbolag som ger ut sin musik hos streamingbolagen. Innan teknologiskiftet så var 

förutsättningarna betydligt sämre för att få ut korrekt kosumentcentrerad statistik då skivbutiker 

endast kunde ge ut informationen om hur många fysiska skivor som såldes. Skivbolagen hade 

alltså ingen information om hur mycket kunderna lyssnade på den musik de köpte, vilket är något 

de idag kan få reda på en mycket mer detaljerad nivå. Grundvillkor tre har rört sig från en 

varudominant logik till en tjänstedominant logik i och med streamingens inträde och stämmer 

idag in på branschen när det kommer till interaktionen mellan skivbolagen och artisterna. Innan 
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teknologiskiftet tillhandahöll skivbolagen varor i form av CD-skivor, vilka de erbjöd artisterna då 

dessa inkapslade ett stort värde. Idag har CD-skivor förlorat sitt värde som distributionsform för 

musik. Därav kan inte skivbolagen längre använda detta som motivation till att artisterna ska 

välja att använda sig av ett skivbolag, idag koncentrerar de sig istället på att erbjuda artisterna 

olika tjänster i form av marknadsföringshjälp och dylika tjänster. Detta är ett tydligt exempel på 

hur den gemensamma nämnaren mellan artister och skivbolagen har blivit utbyten av 

specialiserad kunskap (Vargo & Lusch, 2004).  

 

Grundvillkor fyra är ett villkor som har blivit tydligare efter streamingens inträde inom 

branschen. Anledningen bakom detta är den statistik som skivbolagen får av streamingbolagen i 

och med att den underlättar att se vilken musik som uppskattas och var den är som mest populär. 

Statistiken agerar med andra ord som den operanta resursen som ger konkurrensfördel (Vargo & 

Lusch, 2004). Även grundvillkor fem har tydliggjorts ytterligare då skivbolagen har blivit med 

service och tjänstecentrerade kring musikens produktion och distribution. Innan teknologiskiftet 

låg fokus på CD-skivorna och detta ansågs vara skivbolagens huvudsakliga funktion; att tillverka 

och sälja CD-skivor. Grundvillkor sex uppfylls idag då kunderna är indirekt inblandade i vilken 

musik som skivbolagen skapar. Detta har möjliggjorts i och med streamingbolagens statistik och 

genom att studera detta så kan musiken anpassas efter konsumenternas preferenser. 

 

Grundvillkor sju uppfylldes redan innan teknologiskiftet men har idag förstärkts då maktbalansen 

mellan skivbolagen och kunderna har förändrats. Innan teknologiskiftet var inte utbudet lika stort 

för kunderna och kanaler som TV och radio hade även mer makt och kunde därför styra utbudet 

mer. Idag är skivbolagen beroende av att kunderna tycker om musiken och återkommer för att 

lyssna på samma låt flera gånger, det är med andra ord kunden som bestämmer värdet av 

produkten. Innan teknologiskiftet var det även lättare för skivbolagen att själva sätta värdet på en 

låt eller album då de hade bättre förutsättningar för att manipulera statistiken, något som 

streamingbolagen idag jobbar aktivt mot.  

 

Grundvillkor åtta är en aspekt som har blivit väldigt tydlig i och med streamingens inträde då 

skivbolagen kan skapa olika versioner av en låt för att de sedan ska hamna på olika spellistor med 

skilda målgrupper. Detta exempel illustrerar hur skivbolagen och kunderna indirekt utvecklar 

produkten tillsammans vilket resulterar i att den blir skräddarsydd (Vargo & Lusch, 2004). Detta 

gör även att grundvillkor nio uppfylls då skivbolagen anpassar sig mer och mer efter kunderna 
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vilket medför att maktbalansen har genomgått en förändring och det nu indirekt är kunderna som 

är en utav skivbolagens största resurser.  

 

5.3 Innovationspåverkan 

5.3.1 Dead Frog Records värdeförändringar 
DFR har gjort ett aktivt val att släppa värden inom företaget för att överleva det senaste 

teknologiskiftet. Det största värdet som har släppts är CD-skivor där streamingens inträde har 

påkallat en radikal förändring. CD-skivor har gått från att vara en utav de absolut viktigaste 

inkomstkällorna till att ses som en del av artisternas merch, vilket innebär en värdeförändring 

inom dess användningsområde. Streamingen har istället tagit CD-skivornas plats inom branschen 

och även deras värde. Detta kan tolkas som en ny design av produkt (Abernathy, 1985); värdet av 

att kunna trycka CD-skivor har inte haft en radikal förändring det vill säga att värdet inte 

förgjorts helt utan har istället bara minskat. CD-skivor har som tidigare nämnt fått ett nytt värde 

som merch därav finns det fortfarande ett värde kvar i denna kunskap. Värdet har dock inte 

förstärkts som Abernathy (1985) antyder är det andra alternativet är vid konservativ förändring. 

Streamingen har istället bidragit till att marknaden återupptagit värdet av att kunna trycka vinyler. 

Detta illustreras tydligt med vinylernas ökade försäljning på 54 procent sedan 2014, ett värde som 

minskade kraftigt i det tidigare teknologiskiftet. Detta gör möjligt att säga att vinylernas värde har 

haft en konservativ värdeförändring (Abernathy, 1985).  

 

Inom kategorin Kapital i redskap har det skett en radikal värdeförändring då det tidigare fanns 

kapital i CD-skivor men i och med att dessa redskap har blivit obsoleta så har kapitalet frigjorts. 

Detta har alltså gjort det möjligt för DFR att investera dessa pengar på annat håll. Även kategorin 

kunskap och erfarenhet har genomgått en radikal förändring då CD-skivor har genomgått en stark 

värdeförändring. Detta har medfört att kunskap inom nya områden krävs (Abernathy, 1985). Nya 

värden har framkommit som framväxten av sociala medier och digitala plattformar har gjort 

kunskapen att marknadsföra artister genom dessa kanaler vital. Positionen Digital Manager är 

något som har framkommit till konsekvens av detta nya värde och innebär ansvar och kunskap 

inom allt som rör streaming och det digitala.  

 

Relationen till kunder har genomgått en konservativ förändring, det skulle dock kunna 

argumenteras för att en radikal förändring har skett då det är lättare för skivbolagen att nå ut till 
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nya kunder men i grunden är kunderna fortfarande individer som lyssnar på musik. Banden 

mellan DFR och kunderna har stärkts i och med att skivbolagen nu har tillgång via en mycket 

mer detaljerad statistik tack vare streamingtjänsterna, detta band som stärks mellan kund och 

företag är bevis på en konservativ förändring (Abernathy, 1985).  I och med att Spotify erbjuder 

DFR, TEN och alla andra skivbolag som väljer att distribuera deras katalog hos dem, olika 

verktyg för att studera statistiken bakom var artists fanbase. DFR kan där se hur mycket deras 

artister spelas, vilka städer de spelas mest i och även vilka låtar som är mest efterfrågade. Detta 

har gjort så DFR har möjligheten att anpassa deras produkter mer specifikt efter vad kundernas 

preferenser. Inom kategorin kanaler för distribution har för DFR haft en radikal förändring på alla 

plan, då det numera är nya kanaler för distribution (Abernathy, 1985). DFR fokuserar fullt ut på 

de olika streamingbolagen för att distribuera sin musik. Innan teknologiskiftet använde de sig av 

butiker som sålde skivor, samt radio och TV. Radio och TV har enligt DFR förlorat magnituden 

av deras värde, det var förut viktigt att nå ut i dessa kanaler för att öka skivförsäljningen men idag 

så är det mer en marknadföringsplatform som följer streamingen. TV och radio följer alltså 

statistiken på streamingtjänsterna, därav lägger DFR all sin fokus på streamingen.  

5.3.2 TEN Music Groups värdeförändringar 

TEN har inte varit tvungna att anpassa sig efter lika många värdeförändringar som DFR då 

streamingen har vuxit fram i jämna steg med deras utveckling som företag. Kategorin design av 

produkt har för TEN genomgått en konservativ förändring då TEN aldrig hade någon designerad 

verksamhet som fokuserade på tillverkandet av CD-skivor. De har istället jobbat för att optimera 

den etablerade produkten (Abernathy, 1985). Detsamma gäller kategorin expertis, ingen 

värdeförändring har skett inom produktion då de tidigare inte haft några värden i form av fysiska 

distributionsmedel. Digital manager är dock en position som är ny på TEN och har skapat för att 

tillhandahålla en specifik kompetens rörande allt det digitala. Kategorin kunskap och erfarenhet 

har haft en konservativ värdeförändring, då de värden som TEN har anammat är desamma som 

de som existerade när TEN startades och de jobbar aktivt med att utveckla kompetens och 

förståelse för de värden som finns på marknaden.  

 
Relation till kunder har genomgått en radikal förändring hos TEN. Mestadels för att det är ett nytt 

företag, men även då streamingen har gjort det möjligt för TEN att snabbt nå ut till sina kunder. 

Det vill säga att den genom streamingens inträde har de lyckat attrahera nya kunder snabbare än 

vad de hade gjort med CD-skivor som huvudsakliga distributions medel.  Kategorin kanaler för 
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distribution har haft en konservativ värdeförändring. Anledningen varför den inte är radikal är för 

att TEN aldrig anammade CD-skivor och behövde därav aldrig skapa en relation till butiker och 

återförsäljare. Sedan anser TEN att värdet för TV och radio har i princip samma magnitud som 

tidigare. De anser att det krävs att artister spelas på radio och TV för slå igenom på mainstream-

marknaden och därav är det viktigt att behålla och stärka relationen till både radio och TV. TEN 

har med andra ord valt att optimera deras befintliga kanaler istället för att använda sig av nya 

kanaler för distribution (Abernathy, 1985). 

5.4 Organisationsförändring 

DFR kan ses som pionjärer inom musikbranschens digitalisering och har snabbt accepterat 

förändringar, detta betyder dock inte att alla förändringar har varit helt baserade på egna initiativ. 

Förändringarna har varit vitala för företagets överlevnad då de annars riskerat att bli obsoleta. Det 

senaste teknologiskiftet är grunden till varför DFR, precis som alla andra skivbolag, har tvingats 

släppa äldre värden och acceptera nya. DFR har därav genomgått en revolutionär förändring. Det 

skulle även kunna argumenteras för att DFR har gjort en storskalig planerad förändring då de har 

aktivt valt att genomgå en förändring istället för att ignorera branschens nya värden. I och med att 

streamingen är en innovation som utvecklats separat från skivbolagets egen verksamhet saknar 

argumentet grund. Hade däremot DFR själva utvecklat en plattform för streaming som de sedan 

släppt på marknaden och därmed varit den drivande faktorn bakom värdeförändringarna hade de 

genomfört en storskalig planerad förändring. Skillnaden mellan den förändring som DFR gått 

igenom och när en extern part utvecklar en innovation som är värdeförändrande, är att om 

skivbolaget i fråga själv hade stått bakom utvecklingen är att de då har själva tagit ett aktivt 

beslut om att genomföra förändringen. Faktumet är att förändringen är oplanerad och har 

framkallat plötsliga och kritiska förändringar vilka är faktorer som Burke (2013) klassificerar 

inom en revolutionär förändring. 

 

TEN startades officiellt 2007, ett år innan Spotify lanserades i Sverige. Den minimala 

tidsskillnaden mellan starten av de båda företagen har hjälpt TEN att successivt utvecklats med 

streamingens framfart i Sverige vilket innebär att de anammat de nya värden som följt 

teknologiskiftet. De utsattes alltså aldrig för den organisatoriska påfrestning som teknologiskiftet 

innebar för redan verksamma skivbolag i branschen. Detta innebar att de aldrig heller upplevt en 

nedgång då de aldrig låste sig fast vid de äldre värdena, exempelvis använde TEN aldrig CD-

skivor som huvudsakligt distributionsmedel för deras musik. Det kan argumenteras att de inte har 
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genomgått någon förändring då de har kom in i branschen i ett sent skede sett mot branschens 

senaste teknologiskifte. Detta påstående saknar dock en helt berättigad grund då teknologiskiftet 

inte skedde över en natt och värden kom att förändras även efter att Spotify startades. Ett exempel 

på dessa värden är musikvideor som tappade sitt värde strax efter streamingens inträde men har 

nu återfått sitt värde. Det vill säga är att värden fortsätter förändras och TEN har visat att de har 

förmågan att anpassa sig efter dessa. Detta påvisar att TEN har genomgått en evolutionär 

förändring då Burke (2013) säger att företag som successivt har förändrat sig gentemot 

marknaden faller inom denna grupp. 

 

 

6. Slutsats 

Streamingen inträde i den svenska musikbranschen har tveklöst medfört ett stort antal 

värdeförändringar vilket gör det lätt att dra slutsatsen att streamingen medförde ett 

teknologiskifte när Spotify slog igenom runt 2008-2009. Det står även klart att branschen efter 

detta kan definieras av en tjänstedominant logik. Huruvida teknologiskiftet var den ensamt 

drivande faktorn bakom övergången från en varudominant logik till tjänstedominant går dock inte 

helt att klargöra. Samtliga av de grundläggande villkoren för den tjänstedominanta logiken 

uppfylls men ett flertal var även uppfyllda även innan streamingens inträde i branschen.  

 

Streaming har alltså medfört ett stort skifte i branschen, både teknologiskt och tjänstemässigt sett. 

I detta skifte kan ett antal värdeförändringar identifieras där det värde som genomgått den största 

värdeförändringen är CD-skivor. I och med att CD-skivorna har gått från att vara musiken 

huvudsakliga distributionsmedel till att nu ses som en del i artisternas merch har det även lett till 

att skivbolagen själva genomgått en värdeförändring. Från att identifiera sin egen verksamhet 

med tillverkandet av CD-skivor till att nu fokusera på en mer serviceinriktad verksamhet. Den 

nya teknologin har även medfört en förändring i den specifika kunskapen, kunskap rörande 

distribution av CD-skivor har minskat i värde i takt med CD-skivans minskade försäljning 

samtidigt som specifika kompetenser rörande den nya teknologin har framträtt. Kompetenser som 

behandlar statistiken gällande skivbolagens musik i streamingtjänsterna är nu vital för att 

överleva efter teknologiskiftet. Detta har gjort att relationen mellan lyssnare och skivbolag har 

genomgått en värdeförändring. Lyssnaren har alltid funnits där men har idag mer makt över 

vilken musik skivbolagen väljer att producera då de ges en mer detaljerad bild över 
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konsumenternas musikaliska preferenser. Även TV och radio har genomgått en värdeförändring 

men hur denna förändring ser ut skiljer sig något mellan TEN och DFR. TEN menar att TV och 

radio är kanaler som är nödvändiga för att nå ut till mainstream-marknaden medan DFR anser att 

de är medel som följer i streamingens spår och har därav inget värde i sig självt. En slutsats som 

kan dras av de båda synsätten är att TV och radio har genomgått en förändring i sin roll att vara 

en utav de huvudsakliga distributions- och reklamkanalerna.  

 

Både TEN och DFR har genomgått organisationella förändringar sen streamingens inträde i 

musikbranschen. I och med att TEN kom in i branschen parallellt med streamingens inträde har 

de inte upplevt en nedgång utan har utvecklats i symbios med streamingen. TEN har i och med 

detta anammat branschens nya värden som grundpelare i deras verksamhet. De har alltså 

genomgått en evolutionär förändring i och med att de fortfarande har förändrats sig med 

marknaden även om detta inte är något som skett radikalt över en natt. DFR har istället varit 

aktiva på marknaden sen innan streamingens inträde på marknaden vilket innebär att de tidigare 

anammat CD-skivorna som ett grundläggande värde i sin verksamhet och sedan tvingats släppa 

detta värde i och med det senaste teknologiskiftet. Detta innebär att de genomgått en revolutionär 

förändring i sin organisation då de har behövt förändra hela sin verksamhet efter branschens 

förändrade förutsättningar. 

 

6.1 Vidare Forskning 

Denna studie har valt att fokusera på Sverige och har använt sig främst av independentbolag som 

studieobjekt. Detta leder till att det dyker upp andra frågor som även hade varit intressant att 

utforska. Har till exempel streamingen haft samma effekt i andra länder, hur har de större 

skivbolagen påverkat och hur har de andra aktörerna inom branschen påverkats? Med andra 

aktörer menas aktörer som managementbolag och dylikt. En annan vinkel av studien kan även 

vara att gå in på djupet och studera hur artisterna har påverkats och vad deras generella attityd 

gentemot streamingen är. 
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Appendix 

1. Intervjufrågor 

Pilotintervju 
 
Vad är de största förändringarna i branschen efter streamingens inträde? 
 
Hur har detta påverkar skivbolagen internt? 
 
Vilka skivbolag har klarat av förändringen bäst respektive sämst? 
 

Intervju TEN Music Group 
 
Tell us a little about yourself, what does your journey in the music industry look like? 
 
We know that you are the digital manager at TEN Music Group, but what does a typical day look 
like? 
 
About finding new collaborations, is that with music labels? 
 
What can you tell us about TEN Music Group as a company? 
 
What does the organizational structure look like? 
 
What is your experience with streaming and different streaming companies like Spotify? 
 
So do you have relationships with any other companies here in Sweden or is it only Spotify? 
 
What is the biggest change in the industry for that has happened because of streaming? 
 
Do you think that it is something that has given you an advantage compared to other companies? 
 
So the other companies that have survived have they struggled a little bit more or did they accept 
streaming? 
 
Did other countries struggle as much as Sweden did in the years 2004-2005? 
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What are the positive effects that happened to Ten Music Group because of streaming? 
 
Are there any negative effects that have affected TEN Music Group or the industry because of 
streaming? 
 
Are there any new positions that have been established since streaming emerged? 
 
Are there any positions that have disappeared because of it? 
 
How has streaming affected your relationships and connections to other companies and 
organizations? 
 
Is there a difference between presenting the sold numbers of a CD and the amount of streams of a 
song? 
 
Do you analyze the data yourself or do you have a separate company doing that for you? Or does 
Spotify have that kind of data open for everyone? 
 
What is the biggest change at TEN Music Group that has happened because of streaming? 
 
Has the relation to the artists changed in any way since the introduction of streaming companies? 
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Intervju Dead Frog Records 
Berätta lite om dig själv, hur har din resa inom branschen sett ut? 
 
Vad är din erfarenhet med streamingen och de olika specifika tjänsterna såsom Spotify? 
  
Vad ser du som den största förändringen inom branschen som har skett på grund av streamingens 
inträde? 
 
På vilket sett har företagen som du är involverade i påverkats både positivt och negativt? 
 
Hur har samarbetena sett ut historiskt med spotify som ni var betatestare åt och hur ser de ut 
idag?  
 
Skulle du säga att ni har haft någon fördel av er tidiga relation med Spotify? 
 
Finns det roller och avdelningar på ert företag som har kommit till pågrund av teknologiskiftet 
som kanske inte fanns innan streamingen?  
 
Finns det även roller som fanns förut som idag inte längre behövs? 
 
Vilka nya relationer har skapats eller blivit viktigare pågrund av streaming. Vilka relationer har 
försvunnit eller blivit mindre viktiga? 
 
Berätta gärna lite mer om single only företaget som du startade! Är detta ett typ av bolag som har 
uppkommit och drar nytta av den digitala distrubitionen av musik? 
 
Har er relation till artister förändrats på något sätt jämfört med förut? 
 
Är det okej för oss att kontakta dig igen om vi har några fler frågor? 
 
 
 


