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SAMMANFATTNING 

 

I takt med den digitala revolutionen har vidden av skivbolagens aktiviteter reducerats. Idag kan 

individer göra mycket på egen hand som skivbolagen traditionellt sett gjort för sina artister. Rollen som 

de spelar anses inte vara lika väsentlig i en artists karriär till följd av digitaliseringen. 

 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur skivbolagens roll ser ut i en digitaliserad och 

tjänst-dominerad musikbransch. För att kunna besvara syftet har tre semistrukturerade intervjuer utförts, 

varav en består av två respondenter. Intervjuerna genomfördes med skivbolagen Universal Music, 

Amuse och ett independent bolag i Stockholm.  

 

Studiens empiri visar att aktiviteterna som skivbolag utför är anpassat utefter digitala medier, samt att 

alla respondenter menar att även om artister i dagsläget kan göra allting själva, är det lättare att lyckas 

med hjälp av ett skivbolag. 

 

Slutsatserna som nåtts är att skivbolagens roll ser ut på det viset att de är artisternas partner, som innebär 

att de är med dem, och inte för dem. Rollen skivbolagen har i en digitaliserad och tjänst-dominerad 

musikbransch innebär att de erbjuder artisterna kunskap, kontakter och kapital. Skivbolagens roll har 

försvagats inom de traditionella aktiviteterna marknadsföring och distribution, och anses istället finnas 

som stöd och komplement inom dessa aktiviteter. Skivbolagens roll har istället blivit viktigare när det 

gäller att upptäcka, bygga samt driva artisternas karriärer. 

 

Nyckelord: Skivbolag, digitala revolutionen, roll, företagsrelationer, värdeskapande, tjänst-dominerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

With the digital revolution, the scope of record labels’ activities have been reduced. Today, individuals 

can do a lot on their own, that record labels have traditionally done for their artists. The role they played 

is not considered as important in the career of an artist today, due to digitization. 

 

The aim of this essay is to examine and create insight on how record labels’ role looks like in a 

digitalized and serice-dominated music industry. To do this, three interviews have been carried out, 

whereof one interview included two respondents. The interviews were held with the record labels 

Universal Music, Amuse and an independent label in Stockholm.  

 

The results show that the activities that record labels perform are adjusted according to digital media. 

The results also show that all of the respondents claim that even though artists today can do everything 

on their own, it is easier to succeed with the help of a record label.  

 

The conclusion is that the record labels’ role is that they are partners with their artists, which means that 

they are with them, and not for them. The role record labels have in a digitalized and service-dominated 

music industry is that they offer knowledge, connections and capital to their artists. The record labels’ 

role has been weakened within the traditional activities marketing and distribution. Instead, they are 

regarded as existing as a support and complement within these activities. The record labels’ role has 

therefore become more important in finding, building and operating artists’ careers.  

 

Keywords:  Record label, digital revolution, role, business relations, value creation, service-dominant. 
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1. INTRODUKTION 

 

1.1. PROBLEMBAKGRUND 

“The Big Six” dominerade musikbranschen under 1980-talet, det vill säga de sex stora skivbolagen: 

MCA, CBS, Warner, RCA, Capitol/EMI och PolyGram. Dessa sex reducerades sedan till “The Big 

Five” och därefter till “The Big Four” (Bishop 2006). 2012 köpte Universal Music upp skivbolaget 

EMI, vilket ledde till att musikbranschen idag domineras av “The Big Three”; Universal Music Group, 

Sony Music Entertainment och Warner Music Group (Mcdonald 2016; Nationalencyklopedin u.å.). 

 

Enligt Nationalencyklopedin är skivbolag i grund och botten bolag som tillverkar och säljer fonogram - 

med andra ord ljudinspelning i format, som exempelvis grammofonskiva eller CD. Detta innebär en rad 

olika aktiviteter som skivbolagen genomför, allt från att hitta, rekrytera och utveckla en artist till att 

marknadsföra och publicera musik, samt upprätthålla upphovsrätt (Mcdonald 2016).  

 

I takt med den digitala revolutionen har vidden av skivbolagens aktiviteter reducerats. Det som 

skivbolag tidigare traditionellt sett kunnat förse artister med, som produktionsanläggningar och 

marknadsföringstjänster, är numera billigare och därav enklare att göra på egen hand (Kusek & 

Leonhard 2005). Sociala medier som uppkommit är både lätta att få tag på, samt når ut till ett stort antal 

individer. Genom internet- och webbaserad teknik kan individer nås och olika dialoger skapas (Berthon 

et al. 2012). Eftersom sociala medier har fått en större och mer betydande roll för människor kan artister 

dessutom göra sin musik hörd utan hjälp av skivbolag. Med hjälp av sociala medier som Facebook, 

SoundCloud och Instagram kan artister själva lägga upp videoklipp och på så sätt sprida sin musik, få 

till sig följare och skapa sin egen ‘fanbase1’ (van Noord & Verboord 2016). Genom sociala nätverk får 

artister därutöver möjligheten att göra något som är skivbolagens främsta styrka; att skapa egna nätverk 

med olika verksamheter och uppsatta personer inom musikbranschen (Kusek & Leonhard 2005). 

 

Med en ökande popularitet kan streamingtjänster anses vara en av dagens viktigaste distributionskanaler 

för både skivbolag och artister när det gäller musik (Nationalencyklopedin u.å.). Streamingtjänster 

fungerar på så sätt att innehållet varken sparas eller laddas ned på mottagarens enhet, istället öppnas 

musiken eller videoklippen direkt i datorn eller mobilen och streamas över nätet (Nationalencyklopedin 

                                                 
1 Uppslagsverket Merriam-Webster (u.å.) definierar fanbase som en grupp av fans och menar att ett fan är en beundrare 
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u.å.). Genom tjänsterna Spotify och iTunes har artister även här en möjlighet att distribuera och nå ut 

med sin musik utan att ha ett skivbolag bakom sig (Billing 2016; Daily Mail 2013).  

 

1.2. PROBLEMDISKUSSION 

Innan den digitala revolutionen drog igång och folk inte kunde spela in musik själva i sitt hem, var en 

musikers första mål att bli ‘signad2’ av ett skivbolag. Skivbolagen hade denna kontroll över sina artister 

och kunde därav erhålla sin dominerande roll. I dagens läge anses skivbolagen ha tappat denna kontroll. 

Rollen som de spelar anses inte vara lika väsentlig i en artists karriär till följd av digitaliseringen (The 

Economist 2016).  

 

Författarna Kusek & Leonhard förutspådde år 2005 att det i framtiden skulle träda fram en ny form av 

musikbolag som dessutom skulle ersätta de traditionella skivbolagen. De nya musikbolagens 

affärsmodell skulle innebära en involvering i alla aspekter av artistens karriär. Fokus skulle därmed 

ligga på relationen mellan artisten och konsumenterna, eftersom musiken utvecklats till att vara en tjänst 

snarare än en produkt. Artisten skulle vara varumärket och den som står i centrum, men även den som 

driver musikbranschen (Kusek & Leonhard 2005).  

 

Då kan frågan ställas om hur skivbolagen arbetar idag? Eftersom den digitala revolutionen har påverkat 

musikbranschen i den utsträckning att musiken har utvecklats till en tjänst och då blivit tillgängligt 

överallt, anses skivbolagen ha tappat sin dominerande kontroll. Om musiken inte längre kan ses som en 

produkt kan skivbolagen inte kontrollera priset, vad som är tillgängligt, när/var/hur en artist ska släppa 

musik eller hur konsumenterna kan få tag på musiken (Kusek & Leonhard 2005). Problemet kan på så 

vis antas ligga i att skivbolagen har behövt tänka ut nya strategier för att kunna existera och fortfarande 

vara av värde och relevanta.  

 

1.3. SYFTE  

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur skivbolagens roll ser ut i en digitaliserad och 

tjänst-dominerad musikbransch. 

 

                                                 
2 Från engelska ordet ‘sign’; att värva någon genom kontrakt (Tyda 1995). 
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1.4. FORSKNINGSFRÅGOR  
 Hur har skivbolagens roll försvagats? 

 I vilka aspekter anses skivbolagens roll vara viktig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

2. TEORETISKT RAMVERK 

 

Teorierna som beskrivs baseras dels på företagsrelationer, då relationen kan anses vara en central del i 

hur företagen interagerar med varandra och vad varje part levererar och erbjuder den andre. 

Resterande teorier som används behandlar en tjänst-dominerad syn där information och tjänster har 

tillkommit som en viktigare punkt, samt de aktiviteter som genomförs för att skapa värde.  

 

2.1. FÖRETAGSRELATIONER 

Företagsmarknader – som även benämns Business-To-Business (B2B) – präglas av att inköp och 

marknadsföring av produkter och tjänster som sker mellan företag (Gummesson 1998). Sådana 

marknader skiljer sig från konsumentmarknader på det viset att köpare inom B2B gör inköp i företagets 

intresse istället för privat bruk (Schultz et al. 2012). Grönroos (2004) menar att båda parter bidrar i en 

företagsrelation i syfte att driva verksamheten framåt.  

 

Inom B2B marknader anses det viktigt att uppfylla kundernas behov, vilket gör att de säljande företagen 

vanligtvis utformar deras produkter och tjänster utefter kundernas särskilda krav (Schultz et al. 2012). 

Vidare menar Schultz et al. (2012) att detta leder till att relationer anses vara viktiga mellan företag i en 

företagsmarknad, och förväntas då att vara under en längre tid än i konsumentmarknader. För att en 

relation ska kunna kännetecknas av ett långsiktigt perspektiv, menar Wu et al. (2015) att det krävs att 

båda företagen är engagerade i förhållandet. Grönroos (2004) menar vidare att andra intressenter och 

aktörer drar nytta då det föreligger en välutvecklad relation mellan aktörer - som präglas av ett 

långsiktigt perspektiv och ökad samarbetsvilja – och som bidrar till ökat värde. En välutvecklad relation 

är i fördel även för de två företag i en företagsrelation, då båda parter kan leverera bättre produkter och 

tjänster till varandra som i sin tur förbättrar deras affärsverksamhet (Grönroos 2004).     

 

Författarna Håkansson et al. (2009) menar på att relationen och interaktionen mellan företagen är en 

central del i utvecklingen av företagen. Genom interaktionen mellan aktörerna och skapandet av 

förhållanden mellan företag, präglas alla parter av olika erfarenheter som utbyts mellan dem. De 

personliga relationer som utvecklas inom företagsinteraktioner har en effekt på hur individer inom 
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interaktioner ser på möjligheter och lösningar, och är på så vis viktiga att utveckla för att lära och lära ut 

kunskap innanför företagsrelationer (Håkansson et al. 2009). 

 

En tolkning är att relationen mellan skivbolag och artister kan ses som en företagsrelation; skivbolagen 

erbjuder det nödvändiga kapitalet som behövs för att uppfylla artisternas drömmar. Det som skivbolag 

även levererar till artisten i deras relation är den kunskap som behövs för att skapa, distribuera och 

marknadsföra musik i större omfattning. De har insikt om att skapa överlägsen ljudkvalitet samt 

förpackning, och har dessutom betydelsefulla relationer med radiostationer, musik-TV-kanaler, press 

samt detaljhandeln. Dessa företagsrelationer som skivbolagen har med de tidigare nämnda aktörer, samt 

reklambyråer och grafföretag bidrar även som hjälpmedel för att skivbolag ska kunna göra sitt arbete 

(Graham et al. 2004). 

 

2.2. TJÄNST-BASERADE ERBJUDANDEN 

Service-dominant logic (S-D Logic) är ett koncept som utvecklats från goods-dominant logic, där 

ekonomiska utbyten utgår från ett fokus på varor. Service-dominant logic baseras istället på att 

ekonomiska utbyten är tjänst-fokuserade (Vargo & Lusch 2004). Författarna Vargo & Lusch (2008) 

beskriver service-dominant logiken som en process som utspelar sig då tillgängliga resurser används i 

syfte att erbjuda fördelar, såsom kunskap och färdigheter mellan konsumenter och tillverkare. 

 

Inom denna S-D Logic är konsumenter tillsammans med tillverkare en del av processen i 

värdeskapandet (Pongsakornrungsilp & Schroeder 2011). Vargo & Lusch (2004) menar på att värdet 

skapas i tjänst-baserade erbjudanden, såsom tillfredsställelse, istället för fysiska produkter, som möter 

konsumenternas behov och förväntningar. I och med att konsumenterna är viktiga i denna tjänst-

dominerande logik är relationer även en central del. Detta har dessutom visat sig inom 

marknadsföringen, då det har gått från att kännetecknas av en varu-dominant syn till en tjänst-

dominerad syn (Vargo & Lusch 2006). 

 

För att bibehålla ett bra förhållande mellan konsumenter och producenter inom musikbranschen är det 

viktigt att ett högt värde skapas. Värdet bidrar till möjligheten för skivbolag att bibehålla och binda nya 

kontakter med artister samt fans (Warr & Goode 2011). Via kontaktnätet och konsumenterna, som ses 

som en ”medproducent”, skapas en samvärdering. Vargo & Lusch (2008) menar därav vidare på att 

konsumenterna inte bara blir medproducenter, utan även medskapare av värdet, som även anses av 

Pongsakornrungsilp & Schroeder (2011).   
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Enligt Ballantyne & Aitken (2007) kan varor ses som redskap inom en tjänst-dominerad syn, vilket i sin 

tur ger upphov till uppfattningen som de nämnda författarna har om att musik som en produkt bör 

tillämpas i tjänst-sammanhang och anses som ett varumärkeskoncept. Då musik konsumeras utifrån en 

tjänst-dominerad syn, bidrar det till tjänst-baserade erbjudanden, en ny form av mervärde, och ett 

förlängt värde av varumärket. Musik som ett varumärkeskoncept kan användas för att skapa 

gemenskaper med hjälp av Internet och digitala medier (Ballantyne & Aitken 2007).  

 

Forskarna Wlömert & Papies (2016) menar på att det har skett ett skift i musikbranschen, då 

streamingtjänster har ökat i användning. Konsumenterna har gått från att köpa eller ladda ned musik till 

att konsumera musik via abonnemang eller gratis på streamingtjänster som exempelvis Spotify. 

Musikbranschen har utvecklats och utgår numera från streamintjänster, och har på så sätt börjat 

tillämpas utifrån en tjänst-dominerad syn. Wlömert & Papies (2016) tyder vidare på att musik är en 

upplevelse vara, och kan därav anses som att det inte säljs som en produkt i sig, utan som en tjänst.  

 

2.3. VÄRDEKEDJA   

Värdekedjan beskriver aktiviteter som genomförs inom företag för att skapa en produkt eller tjänst och 

ge den sitt värde (Rayport & Sviokla 1995). Aktiviteter som ingår i värdekedjan följer olika steg; från 

produktutveckling och produktion till marknadsföring och försäljning. Inom varje av dessa aktiviteter 

finns det vidare processer som hjälper till att skapa värdet (Kaplinsky & Morris 2001).  

 

Rayport & Sviokla (1995) ser på värdekedjan som ett verktyg för att skapa värde i den så kallade fysiska 

världen, som även kallas för ‘marketplace’. Enligt Kaplinsky & Morris (2001) anses värdekedjan vara 

en enkel och linjär kedja, däremot menar författarna på att det oftast inte är fallet, utan snarare påverkas 

alla aktiviteter av varandra. Vidare menar forskarna genom att analysera alla element inom värdekedjan 

kan företag förbättra och effektivisera sitt arbete, i både de interna och de externa processerna. Även 

Håkansson et al. (2009) tittar på aktiviteter som en del av värdeskapandet för företag, men inkluderar 

dessutom elementen resurser och aktörer. Likt Kaplinsky & Morris (2001), menar Håkansson et al. 

(2009) att var och en av dessa element påverkar varandra internt, men har även en effekt på varandra 

utöver elementen. Hur aktiviteter struktureras, genomförs och länkas, samt hur resurser kombineras och 

sammankopplas påverkas av aktörerna och deras erfarenheter. Samtidigt påverkar även aktiviteter och 

resurser i sin tur aktörerna och deras kunskap.  
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Inom musikbranschen kan aktörerna som Håkansson et al. (2009) ovannämnt tar upp i sina resonemang 

anses förhålla sig till artister, management och skivbolag inom musikbranschen, samt låtskrivare och 

producenter. Medan resurser som även är en viktig del enligt Håkansson et al. (2009) kan tolkas som de 

redskap och verktyg aktörerna erhåller, som exempelvis kan anses vara inspelningsstudio, kontakter och 

sociala medier.  

 

Produkten inom musikbranschen är det som skivbolagen traditionellt sett skapar, fonogram, alltså musik 

som spelats in på exempelvis CD-skivor. Produkten är det som skapas efter processerna och 

aktiviteterna som utförs i den fysiska världen. De processer och aktiviteter som skivbolagen inkluderar 

är att upptäcka nya artister och undersöka hur pass bra de kan lyckas på marknaden, spela in artistens 

musik i en studio som sedan redigeras och skapas master versioner av, samt tillverka CD-skivor som 

därefter packas, marknadsförs och distribueras (Rayport & Sviokla 1995). Bockstedt et al. (2006) tar 

utöver även upp artistutveckling, PR (Public Relations), juridisk representation, upphovsrätt, inventering 

och försäljning som aktiviteter och tjänster skivbolagen genomför för att skapa värde för sina artister (se 

figur 1). Författarna menar att i och med att dessa tjänster är väsentliga, är det skivbolagen som tjänar 

mest på det och har därav mest kontroll och makt över värdekedjan på den traditionella marknaden.  

 

 

Figur 1 (Bockstedt et al., 2006, s. 16).  

 

2.4. VIRTUELL VÄRDEKEDJA 

Tillsammans med den fysiska världen och ‘marketplace’ som Rayport & Sviokla (1995) skriver om, 

menar de även på att det finns en virtuell värld. Denna virtuella värld benämns av forskarna som 

‘marketspace’, där en annan typ av värdeskapande tillkommit, som utgår från information. Rayport & 

Sviokla (1995) menar på att den fysiska värdekedjan hanterar information som bara en del av den 

värdeskapande processen, medan den virtuella värdekedjan lägger tyngdpunkten på information och är 

det som skapar värdet. Exempelvis i den fysiska värdekedjan; information som fångas upp under 

produktionsfasen i en inspelningsstudio anses skapa värde eftersom det bidrar till att CD-skivor säljs. I 
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den virtuella värdekedjan däremot, anses samma information kunna bidra till en extra intäkt, genom att 

till exempel fans bjuds in via nätet för att sitta med och lyssna när artisten spelar in sin musik. En ny 

form av mervärde kan skapas genom en virtuell värdekedja (Rayport & Sviokla 1995). Forskarna 

Bockstedt et al. (2006) menar även de att nytt mervärde kan skapas genom en informationspräglad 

värdekedja, konsumenterna får exempelvis ta del av låttexter och olika typer av illustrationer (artwork).  

 

Till följd av att informationsteknologin utvecklats och en virtuell värld tillkommit har även traditionella 

värdekedjan inom musikbranschen förändrats och resulterat i en digital värdekedja (se figur 2) 

(Bockstedt et al. 2006). Warr & Goode (2011) menar på att det har lett till att den digitala värdekedjan 

inkluderar det faktum att digitala distributionskanaler har ökat i värde, medan det traditionella sättet att 

tillverka och sälja musik har minskat i värde (se figur 2). Även författren Wikström (2009) menar på att 

fysisk distribution av musik – det vill säga de traditionella distributionskanalerna – har minskat i och 

med att en ny kommunikationsteknologi och utveckling av digital teknologi har tillkommit. Ett högre 

värde skapas istället genom marknadsföring och promotion, i motsats till genom produktion och 

distribuering (Bockstedt et al. 2006).  

 

Figur 2 (Bockstedt et al., 2006, s. 19). 

 

Inom den virtuella värdekedjan tar Rayport & Sviokla (1995) upp fem steg: insamling (gathering), 

organisering (organizing), urval (selecting), framställning (synthesizing) och distribution av information. 

Dessa steg gör upp en värdematris som bidrar till att företag kan identifiera och tillfredsställa 

konsumenternas behov med en ökad effektivitet. Genom att använda sig av dessa fem steg på 

informationen som företag använder i processerna i den fysiska värdekedjan, kan företag, såsom 

skivbolag, skapa nytt värde för konsumenter (Rayport & Sviokla 1995). 
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Inom den digitala värdekedjan för musikbranschen ses skapandet och inspelningen av musik, samt 

signing och marknadsföring av artister som de två första stegen insamling och organisering. När artister 

och skivbolag producerar digital musik anses det vara stegen urval och framställning. Då konsumenter 

köper, laddar ned eller streamar musik har det sista steget distribution av information utförts (Bockstedt 

et al. 2006). Var och en av dessa aktiviteter genomförs parallellt med processerna i den fysiska 

värdekedjan (Rayport & Sviokla 1995). 
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3. METOD 

 

3.1. VETENSKAPLIGT SYNSÄTT 

Denna undersökning grundar sig i hermeneutiken - det vill säga läran om texttolkning - som från början 

skapades för förståelse och tolkning av främst teologiska texter inom religionsvetenskapen. 

Hermeneutikens fokus ligger på uppfattning och tolkning utifrån andra författares perspektiv i texter, 

vilket innebär att texternas betydelse har utgångspunkt i det historiska och sociala sammanhanget som 

texterna uppstått ifrån (Bryman & Bell 2013).  

 

Denna ansats stärker betydelsen av att utgå från respondenternas perspektiv för att kunna skapa en 

välgrundad förståelse. I denna studie är det av stor vikt att använda detta tolkningsperspektiv på den 

insamlade data då studiens syfte grundar sig i att skapa förståelse för ett fenomen utifrån 

respondenternas synvinkel. 

 

3.2. FORSKNINGSANSATS 

Studien präglas av en deduktiv forskningsansats, som innebär att uppsatsen utgår från teorier som redan 

är existerande för att därmed kunna studera och koppla det till data som är insamlad. Det vill säga inga 

nya teorier genereras, utan teorier används i denna uppsats för att förstå hur skivbolagens roll ser ut i en 

digitaliserad och tjänst-dominerad musikbransch (Bryman & Bell 2013). 

 

3.3. FORSKNINGSMETOD 

I undersökningen används en kvalitativ forskningsmetod, eftersom att studiens syfte är att skapa djupare 

förståelse för hur skivbolag arbetar. Kvalitativa forskningsmetoder är lämpligast då fokuset ligger på 

individers uppfattningar och tolkningar (Bryman & Bell 2013). 

 

3.4. URVAL  

Studiens urval omfattas av individer som jobbar på den digitala avdelningen med marknadsföring och 

sociala medier, samt som Label Manager och Artist and Repertoire (A&R) inom Universal Music 

Group, Amuseio AB, samt ett independent bolag i Stockholm. Dessa respondenters arbete är relevant i 

och med att studien tittar på hur skivbolag arbetar idag, och kan därmed vara till hjälp för att besvara 

syftet. Då specifika egenskaper eftersöks för att kunna besvara syftet är denna studie baserad på ett icke-
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slumpmässigt urval, vilket innebär att en del av populationen har större chans att utgöra urvalet än andra 

(Bryman & Bell 2013). Faktorer som berör utformningen av urvalet är de möjligheter som uppkommit 

med att få en tid med respondenter, det vill säga framgången i att boka in intervjutider med 

respondenterna som kontaktades. 

 

3.5. DATAINSAMLING 

Datainsamlingen består av primärdata som är den information som studien samlar in från intervjuerna 

(Hultén et al. 2007). Tre intervjuer genomfördes inom Stockholmsområdet. En intervju inkluderade två 

respondenter som valde att vara anonyma och benämns därmed i denna studie som Sara och Jacob. 

Resterande två respondenter har godkänt användningen av deras namn och företagens namn. 

 

Respondenter Företag Datum Intervjutid Var intervjun 

tog plats 

Båda studiens 

skribenter på 

plats? 

Fredrika Sjöö Universal Music 2017-03-30 45 minuter Konferensrum Ja 

Sara & Jacob Independent 

bolag i 

Stockholm 

2017-04-11 55 minuter Konferensrum Ja 

Andreas 

Ahlénius 

Amuse 2017-04-19 25 minuter Lunchrum Ja 

 

 

3.6. SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 

Studien har utgått från befintliga teorier och utifrån det formulerat intervjufrågor. Semistrukturerade 

intervjuer har genomförts för att kunna få en förståelse av hur skivbolagen arbetar idag och resonerar 

kring deras värdeskapande process. Valet av semistrukturerade intervjuer motiveras av den fördel att 

respondenten har en möjlighet att svara fritt och ta upp det som denne tycker är relevant och viktigt 

inom förutbestämda övergripande teman under intervjun. Därför är det viktigt att intervjufrågorna 

formuleras så pass öppet som möjligt så att de intervjuade kan svara på sina egna sätt genom egna 

resonemang. Det finns även utrymme för studiens författare att ställa följdfrågor utefter 

intervjupersonernas svar (Bryman & Bell 2013).  

 



12 

 

Semistrukturerade intervjuer används i syftet att analysera och kartlägga skivbolagens värdeskapande 

process som genomförs i deras unika sammanhang, då detta är grundläggande för studien. Intervjun 

styrs därav av respondenternas svar, som arbetar inom områdena; sociala medier, marknadsföring, 

management och rekrytering av artister. Då de intervjuades fokusområden rör studiens 

undersökningsfrågor bidrar kvalitativa intervjuer till denna studie och är en viktig primärkälla. (Bryman 

& Bell 2013).  

 

3.7. INSPELNING & TRANSKRIBERING  

De semistrukturerade intervjuerna spelas in på band och skrivs därefter ner genom att transkribera 

inspelningen. Skribenterna av studien är i detta fall intresserade av vad respondenten säger samt hur 

denne svarar på intervjufrågorna. Denna typ av tillvägagångssätt underlättar för att förbättra minnet och 

för en mer noggrann analys om vad som har sagts. Intervjupersonernas svar kan upprepas av studiens 

författare, vilket är till fördel då det kan ske feltolkningar och kan då lyssnas om igen så att det kan 

rättas. Trots att denna typ av tillvägagångssätt kan vara mycket tidskrävande, är skribenterna medvetna 

om detta och har tagit hänsyn till det. Skribenterna har valt att använda sig av denna metod då den anses 

vara mest lämplig och bidra mest till studien. 

 

3.8. TROVÄRDIGHET 

Bryman & Bell (2013) menar att begreppet trovärdighet ska användas för bedömning av kvalitativ 

forskning, som består av fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

 

3.8.1. TILLFÖRLITLIGHET 

Studiens skribenter har eftersträvat att höja tillförlitligheten i studien genom att i så stor utsträckning 

som möjligt vara transparenta och redogöra för varje fas i forskningsprocessen. Transkribering av 

intervjuer gör det möjligt för transparens, för läsaren att följa vad som exakt gjordes och huruvida 

studien har påverkats av vinklade perspektiv. Detta ökar tillförlitligheten (Bryman & Bell 2013). 

 

3.8.2. ÖVERFÖRBARHET 

Inom kvalitativ forskning ligger fokuset på möjligheten att tillämpa studiens resultat på liknande miljöer 

(Bryman & Bell 2013). För att göra resultaten överförbara har uppsatsens skribenter format 

intervjufrågorna i öppen karaktär. Detta för att ge läsaren möjligheten att bedöma om studiens resultat är 

överförbart i en liknande social kontext (Denscombe 2016). 
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3.8.3. PÅLITLIGHET 

För att uppsatsen ska anta en pålitlighet krävs att alla delar i forskningsprocessen redogörs tydligt och 

detaljerat för att läsare ska kunna följa skribenternas tillvägagångssätt (Denscombe 2016). Pålitligheten 

stärks även genom att uppsatsen granskats av handledare samt opponeringgrupper under forskningens 

gång (Bryman & Bell 2013). 

 

3.8.4. KONFIRMERING 

Konfirmering utgår från att undersökningens skribenter medvetet inte utgått från sina egna värderingar 

och teoretiska inriktningar i förberedelsen och utförandet av intervjuer, samt slutsatserna i studien 

(Bryman & Bell 2013). Konfirmeringen stärks dessutom i och med att uppsatsen utgår ifrån ett 

hermeneutiskt förhållningssätt, det vill säga att studiens författare utgår från respondenternas synvinkel.  
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4. EMPIRI 

 

Nedan följer en sammanställning av intervjuerna, där respondenternas erfarenheter inom 

musikbranschen samt utformningen av skivbolagen de jobbar på beskrivs först. Därefter följer en 

sammanställning av respondenternas svar under olika kategorier. 

 

4.1. RESPONDENTERNAS ERFARENHETER INOM MUSIKBRANSCHEN 

4.1.1. FREDRIKA SJÖÖ, SOCIAL MEDIA MANAGER PÅ UNIVERSAL MUSIC 

GROUP 

Fredrika började med att studera marknadskommunikatör inom sociala medier på Nackademin 

Yrkeshögskola. Sedan gjorde hon praktik på bland annat Warner Music, där hon fick jobb direkt efteråt 

som Social Media Manager, och jobbade där under två år. Jobbet Fredrika nu har på Universal Music 

har hon haft i ungefär ett halvår, med samma titel - Social Media Manager.  

 

Fredrikas främsta huvudansvar är att uppdatera bolagets sociala kanaler, det vill säga skivbolagets 

Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter och även YouTube. Sedan jobbar hon även med digital 

marknadsföring med alla artister, både internationellt och lokalt. Hon jobbar med artisternas strategi, 

olika släpp, och hur de ska jobba med fans och community3 management. Fredrika nämner dock att hon 

inte jobbar med allt detta själv, utan det finns ett team där alla hjälps åt med olika uppgifter och 

diskuterar kring hur man ska jobba, exempelvis hur man ska göra renodlade annonser på Facebook. 

Detta gör de inte bara från Universals plattform, utan de har även tillgång till artisternas Facebook sidor, 

vilket gör att Fredrika och hennes kollegor får en bra bild över vad som går ut digitalt. 

 

4.1.2. SARA, A&R & JACOB, LABEL MANAGER PÅ ETT INDEPENDENT BOLAG I 

STOCKHOLM 

Jacob studerade Företagsekonomi på Uppsala universitet innan han började jobba på det independent 

bolaget han jobbar på nu. Karriären på det bolaget påbörjades i slutet av 2015, då han började som 

praktikant och arbetade med sociala medier. Under sommaren som följde anställdes Jacob som 

marknadsföringskoordinator på samma arbetsplats, som inkluderade mycket jobb med sociala medier 

och även management. Idag är han Label Manager och jobbar helt och hållet med management inom 

                                                 
3 Processen i att skapa eller vidaretablera en gemenskap (med andra ord alla fans) och förbättra den (DeMers, Forbes, 2015).  
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skivbolaget, samtidigt som han även ansvarar för sociala medier tillsammans med sin praktikant och en 

kollega som är digital manager.  

 

Sara har jobbat inom musikbranschen sedan hennes uppväxt, då hon var musiker. Sedan har hon även 

varit delaktig i att boka band till både festivaler på västkusten, samt till klubbar som hon också drev. 

Vad det gäller utbildning har Sara studerat till ljudtekniker för att bli musikproducent. Därefter startade 

hon ett eget managementbolag där hon jobbade med olika artister och låtskrivare. Innan Sara fortsatte 

med sitt managementbolag, jobbade hon ett tag på Universal Music, där hon var med och startade upp 

den digital distributionstjänst vid namn Spinnup. Sara jobbade även med utbildning inom musik på SAE 

Institute i Solna, innan hon till sist hamnade på detta independent bolag där positionen är A&R. 

 

En vanlig arbetsdag ser oftast ut på det sättet att mejlkorgen betas av samtidigt som A&R arbete ingår 

tillsammans med förlaget, som innebär att låtar ska hittas för att kunna släppa låtar med bolagets artister. 

Utöver det kan dagarna variera väldigt mycket beroende på releasedatum, det vill säga om bolaget har 

en kommande release där en singel eller ett album ska släppas är arbetsdagarna långa och intensiva. För 

Jacob är det mycket mail som ska besvaras och flera möten som ska betas av med folk som hjälper till 

med bland annat artwork och musikvideo. Jacob är den som ser till att alla avtal är på plats och tar hand 

om label copy, som är likt ett kvitto och innehåller all information angående musikproduktionen. 

 

Jobbet inom independent bolag innebär att vara en förmedlare för företaget samt förmedlare för artisten, 

vilket gör att frågan “hur ska man få alla nöjda?” uppstår. Jacob menar att “[vi] i första hand är 

kontakter för artister”.  

 

Jobbet innebär även att mycket jobb utförs utanför kontoret, Jacob följer exempelvis med artister ut på 

spelningar samt press- och promotions-ärenden hos bland annat radiostationer. Sara får även springa 

runt mellan förlaget, bolaget samt olika studios och låtskrivare. Som A&R är den främsta uppgiften att 

hitta nya artister och låtar som ska signas, och att “se potentialen i nya låtskrivare eller nya produkter 

som man kan ta in och se om man kan göra någonting av” (Sara, independent bolag i Stockholm, 2017-

04-11). Samtidigt agerar Sara ofta som en manager och projektledare. Vid releaser måste information 

samlas in om bland annat låten, vilka som varit producenter och låtskrivare. Kontakt måste tas med 

exempelvis grafiker, som ger råd angående omslag och video. Det Sara även behöver göra är att se till 

att en mix av en låt ser ut som alla parter vill, att alla är nöjda med den mastrade versionen, samt försöka 

hålla en god stämning. 
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4.1.3. ANDREAS AHLÉNIUS, HEAD OF MARKETING PÅ AMUSEIO AB 

Innan Andreas kom in på musikbranschen jobbade han som digital marknadsföringsexpert på Svenska 

Spel, där han arbetade med marknadsföring, försäljning och att dra in nya kunder till företagets hemsida. 

År 2011 kom Andreas in på musikbranschen genom bekanta på Spotify som hade tipsat Universals VD 

vid det tillfälle som de letade efter en digital person att leda digital försäljning och marknadsföring på 

Universal. 2011 började Andreas då att jobba som försäljningschef digitalt där han hade hand om olika 

konton - bland annat Spotify, Deezer och Apple - och Universals spellista Digster, samt arbetade med 

marknadsföring kring alla artister på och utanför Spotify. Sedan jobbade han även som Commercial 

Director som innebar att han tog hand om all försäljning - även den fysiska - samt affärsutveckling. Han 

var dessutom med och startade upp projektet Spinnup. Efter 5 år på Universal hoppade han av och var 

med och startade det digitala skivbolaget han nu jobbar på: Amuse. På Amuse är Andreas ansvarig för 

marknadsföring och marknadsföring inom tillväxt av nya artister, signa låtar och artister till skivbolaget, 

samt licensiera olika tjänster.  

 

4.2. ALLMÄN INFORMATION OM OLIKA TYPER AV SKIVBOLAG 

Respondenten Sara från independent bolaget i Stockholm förklarar de två typer av skivbolag som finns; 

major bolag och independent bolag. “Stora major bolag äger massa musik” sedan 40-talet och har 

backkataloger4 och bibliotek fullt av gammal musik. Independent bolag är skivbolag “som startat från 

ingenstans och [inte har] någon backkatalog, utan man skapar saker och ting här och nu”. Nya produkter 

och nya artister skapas. Inom stora major bolag finns det olika bolag, som startat som independent 

bolag, men som sedan köpts upp. Exempelvis, Capitol och Polydor startade som independent bolag på 

60-talet, “sen så köptes de upp av Universal koncernen och blev ett major label”. De mindre bolagen 

inom de stora major labels får stöd av moderbolagen, som är även de som tar beslut. Då independent 

bolag inte ägs av något annat bolag, sköter de allting och tar sina egna beslut, “det är väldigt 

självständigt”. Samarbeten kan dock ske med de stora bolagen som Universal och Sony. 

 

Sara berättar vidare att independent bolag inte har samma ramar som major bolagen har, som måste 

förhålla sig till “byråkratiska historier”. En annan skillnad är att independent bolag oftast har ett mindre 

kapital, samt att independent bolag “gör kanske fler saker än vad ett major bolag gör”. Jacob på samma 

independent bolag tillägger att på major bolag har man sitt arbetsområde och är där och jobbar med det, 

medan på independent bolag “jobbar [man] överallt”, som exempelvis Sara som har titeln A&R, men 

som även jobbar med management. 

                                                 
4 Kollektion av äldre musik (Merriam-Webster u.å.).  
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En annan form av skivbolag som nyligen tillkommit är bolaget som Andreas jobbar på; Amuse. Andreas 

berättar att Amuse är ett digitalt skivbolag som erbjuder artister gratis distribution. Det vill säga alla 

artister kan använda sig av appen som Amuse skapat för att ladda upp sin musik helt gratis, vilket gör att 

företaget kan hitta de artister de tror på och vill satsa på. Att vara signad på detta skivbolag innebär 100 

% royalty och ingen bindningstid, som gör det möjligt för artister att hoppa av och byta till ett annat 

skivbolag eller en annan distributionstjänst. Amuse jobbar på det sättet att de får in statistik och data 

från olika tjänster såsom Spotify och Apple. Med hjälp av olika system kan de sedan identifiera låtar och 

artister som de tror att de “kan hjälpa att bli större”. Därefter erbjuder de ett kontrakt och en licens för 

att få licensiera artistens musik.  

 

Upprättningen av ett kontrakt ser likadant ut på Universal och independent bolaget i Stockholm. 

Skivbolagen upprättar ett avtal för ett ex antal singlar eller album, och ser hur det går, för att sedan välja 

att upprätta nytt kontrakt för ett ex antal singlar eller album. När kontraktet gått ut har skivbolaget första 

rätten att upprätta ett nytt avtal, innan artisten väljer går till ett annat bolag. Avtalen ser även olika ut 

beroende på vem artisten är och vad båda parter förhandlar fram. På Amuse däremot, innebär avtalen att 

bolaget betalar all marknadsföring, de betalar ut ett förskott av royalties till artisten och vinsten delas 

upp 50/50. Ett licensavtal görs dessutom, som innebär att när den kontrakterade perioden är slut går alla 

rättigheter tillbaka till artisten.  

 

4.3. RELATIONEN MELLAN SKIVBOLAG OCH ARTISTER 

Fredrika från Universal Music ser på relationen mellan artister och skivbolag som att “det handlar 

ursprungligen om relationen mellan människor”. Vilket betyder att det inte alltid är så bra, utan det kan 

gå dåligt och bli jobbigt. Därför menar hon att det är viktigt att se till att ingen part har fel förväntningar. 

Hon tror att artister har sina förväntningar när de blir signade om att de breakar5 direkt och får många 

fans, vilket inte är fallet. Att vara artist innebär att vara i tjänst hela tiden. Det kräver mycket jobb; både 

att gå på intervjuer och att sitta aktivt på sociala medier för att marknadsföra sig själv och prata med sina 

fans samt skaffa sig fans. Fredrika menar att artister har sina drömmar och oftast inte den verkliga bilden 

på hur yrket ser ut och kan därav bli besvikna och skylla på skivbolag. I och med detta menar hon att det 

är viktigt för skivbolagen att förmedla rätt förväntningar till artisten.  

 

                                                 
5 Från engelska ordet ‘break’; få ett genombrott (Tyda 1995). 
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Sara och Jacob på independent bolaget i Stockholm har liknande åsikter och anser att de fall som skrivs i 

media där artister inte känner att de får tillräckligt med betalt, har att göra med att artister kommer in 

med fel bild. De är inte medvetna om vad som väntar dem, vad musikbranschen faktiskt innebär när de 

går in i avtal med skivbolag och vad skivbolagen ska göra för dem. Sara menar på att detta är 

musikbranschens fel från början då de velat hålla allting hemligt och byggt upp en drömvärld för 

artister. Skivbolagen måste klargöra vad som kommer att hända och vad de kommer att göra för artisten. 

“Jag tycker att 2017 där du kan läsa dig till allting på nätet, så måste alla vara så transparenta som 

möjligt” (Sara, independent bolag i Stockholm, 2017-04-11). Vidare menar Sara att genom att vara 

transparenta slipper man relationsbråk och spänning mellan artister och skivbolag. Jacob menar även att 

artisterna bör bli mer “inkopplade i sina projekt” och att som skivbolag “[ska man vilja] vara med dem 

istället för att vara för dem”.  

 

Andreas från Amuse bygger vidare på dessa resonemang och tror på att problemet med att många 

artister inte känner att de får tillräckligt med betalt har att göra med hur kontrakten ser ut. Skivbolagen 

upprättar fortfarande sina kontrakt utefter en gammal modell, där de står för alla kostnader gällande 

utgivning av skivor, distribution, frakt, lagerhållning, tillverkning av skivor och returer. Dessa kostnader 

har försvunnit idag i och med att allt blivit digitalt, men kontrakten ser fortfarande likadana ut.  

 

Fredrika tror att det är viktigt att både artisterna och deras management samt skivbolaget har en 

gemensam bild på vad målet är och vad som ska göras. Som Andreas nämner: “det är ett samarbete 

kring att göra artisterna till stjärnor och att göra deras musik så stor som möjligt”. Sara berättar: “det är 

alltid en investering man gör i en artist, man investerar i någonting man tror på, och i sin tur så får 

artisten det som den vill utföra. Och så försöker man dra mot det tillsammans och nå de här målen 

ihop”. I och med att det är en investering skivbolagen gör är det viktigt att pengarna kommer tillbaka. 

Eftersom att det handlar om att skapa ett projekt kostar allting som genomförs, alla anställda måste även 

få betalt, och dessa pengar måste komma från någonstans. Sara förklarar vidare: “Skivbolag är i stort 

sett - alltså om man ska förenkla det - så är skivbolag banker utan ränta. Du kommer till ett skivbolag, 

blir signad, får pengar för att utföra din dröm, men sen så måste de här pengarna tillbaka på något sätt 

innan man kan börja få nya pengar”.  

 

Fredrika förklarar ytterligare att branschen ser ut som den gör och är utformat på ett sätt för att allting 

ska fungera. Den är komplicerad och väldigt uppstrukturerad, med mycket kontrakt och förhandlingar 

samt aktörer såsom låtskrivare och producenter. Fredrika menar att som artist ska man inte försöka 

förändra, utan bara acceptera hur det är och “följa med strömmen”, men ändå jobba och se till att man 
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får det man vill ha i sin relation till skivbolaget. Det gör att Fredrika tycker att det i slutändan är viktigt 

för skivbolagen att de har en väldigt bra relation med artister och deras management, där de är öppna 

och har en bra kommunikation. 

 

4.4. VÄRDESKAPANDE AKTIVITETER 

Idag jobbar skivbolagen mycket med sociala medier såsom Instagram, Facebook och Twitter, för att 

hitta nya talanger. Digitala plattformar som SoundCloud, YouTube, bloggar samt distributionstjänster 

som Amuse bland annat erbjuder, används på liknande sätt för att hitta artister. Även Spotify används 

för att se hur det faktiskt går för artisten. Sara berättar att så som hon har förstått sig till och läst var det 

tips från andra som var det sättet som A&R jobbade på tidigare, innan digitaliseringen. “Det var mycket 

inavlat på det sättet”, artister upptäcktes genom att “de kände någon som kände någon”. Idag, däremot, 

finns det många som inte har några kopplingar överhuvudtaget till musikbranschen, och upptäcks genom 

YouTube till exempel. Shawn Mendes “är ett klassiskt exempel på en helt random person som inte hade 

några kopplingar till branschen”, menar Sara. Genom hans YouTube kanal blev han upptäckt och signad 

till Island Records i New York, efter att många hade tittat och gillat hans videoklipp. Följaktligen påstår 

Sara att “digitaliseringen har ju påverkat enormt”. 

 

Samtidigt som Sara anser att “[det idag är] ett öppet nätverk där vem som helst kan hitta talang”, och att 

digitala revolutionen har öppnat upp många möjligheter för artister, måste det finnas kunskap om hur 

dessa möjligheter ska kunna utnyttjas; hur man som artist ska göra. Det är i sådana fall som Sara på 

independent bolaget i Stockholm och Andreas på Amuse påstår att skivbolagen behövs. För att 

skivbolagen ska vara relevanta idag måste de vara experter inom vissa delar såsom marknadsföring och 

sociala medier. De finns för att “bygga hela grejen”, som Sara förklarar det. Även Fredrika pratar om 

byggandet av artisten och att det krävs en ‘story’ bakom artisten. Skivbolagen måste veta historien och 

berättelsen kring musiken, och då är det viktigt att ha duktiga PR personer som vet hur man ska använda 

sig av historien. Detta måste samtidigt göras tillsammans med betald marknadsföring. Fredrika menar på 

så vis att alla delar hänger ihop. 

 

Förr var skivbolagen den enda vägen för artister att släppa sin musik, enligt Andreas. Idag är inte 

skivbolagen den enda vägen längre, utan artister kan göra allting själva både när det gäller att 

marknadsföra sig (via sociala medier) och att släppa musik (via sociala medier och andra 

distributionstjänster, som exempelvis Amuse erbjuder). Fredrika tror att även om artister kan göra saker 

och ting helt själva - kontakta Spotify och radion bland annat - kan det vara väldigt svårt. Som 
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independent6 artist som nyligen påbörjat sin karriär kan det vara svårt att ha det kontaktnät som 

skivbolag har, berättar Jacob. Enligt Fredrika är sociala medier ett bra sätt att marknadsföra sig själv 

som artist och starta sin karriär, men framförallt för att bli uppmärksammad av ett skivbolag och bli 

signad. Om man däremot vill nå upp till en viss nivå krävs det att vara signad av ett skivbolag, som 

bland annat kan hjälpa till med att plugga7 artisten till radio. Jacob tillägger att: “vi är en hjälpreda för 

artister att nå ut med sin musik, både artistmässigt, men även sångmässigt. Det är det skivbolag i princip 

gör”.  

 

Vidare tar Sara upp ett exempel rörande den väletablerade artisten Chance The Rapper, som det talats 

mycket om då han blivit framgångsrik och skapat sig en karriär inom musikbranschen som en 

independent artist, utan hjälp från skivbolag. Däremot har han haft ett team av kompetenta människor 

omkring sig, med spetskompetens inom management, PR och social media “som inte har varit ett 

skivbolag bara”. För att kunna anställa ett sådant team för ett projekt behövs dock mycket kapital, menar 

Sara. Jacob påpekar att Chance även hade väletablerade artister med på hans projekt, vilket då “också 

skapade en hype” och hjälpte till med succén. Därför menar Sara att man som artist kan göra allting 

själv, “men inte själv själv”. Det går att få streaming succéer på Spotify utan några hjälpmedel, då 

artister släppt en låt på tjänsten och fått 1 miljon streams. Däremot att sedan ta det vidare, få nästa låt att 

streama mycket och att driva och bygga upp en karriär, det är i det steget som det krävs mer, menar 

Sara. Detta är det som skivbolagen finns till för, och gör att skivbolagen har en viktig roll. I major 

bolagens fall fungerar de som en bank. Andreas menar på liknande vis att skivbolagen finns idag för att 

stötta och hjälpa artister med planer och råd, samt för att finansiera och hjälpa artisterna att uppfylla sina 

drömmar.  

 

Fredrika menar på att skivbolagen finns som en push8; “för att det ska bli en hit i flera länder, då har vi 

ju vårt nätverk med alla andra Universal kontor”. Respondenten Sara är inne på liknande spår och pratar 

om att i och med uppkomsten av internet och sociala medier har världen krympt, vilket gjort att det är 

lättare för artister att själva nå ut till andra länder. Independent artister har fått möjligheten att lansera sig 

själva på en global skala, genom att släppa sin musik på Spotify. Däremot går det bara att nå så pass 

långt genom det sättet, menar Sara. Det krävs spetskompetens av folk som jobbar i andra länder för att 

kunna få hjälp med att breaka i ett land. Det är de som arbetar i ett land som kan den marknaden bäst 

                                                 
6 Engelskt ord som översätts till självständig/oberoende (Tyda 1995).  
7 Synonym för att ansluta, koppla in (Synonymer u.å.) 
8 Från engelska ordet ‘push’; en drivkraft (Tyda 1995). 
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och vet hur den funkar. “Då krävs det att man har kontakter med människor som gör det” (Sara, 

independent bolag i Stockholm, 2017-04-11).  

 

Andreas på Amuse berättar att i och med digitaliseringen har branschen blivit tjänst-dominerad. Det har 

gått från en enhetsbaserad styckeförsäljning av en produkt till att musik finns tillgängligt överallt som 

individer kan betala abonnemang för att få tillgång till det. Han menar att det handlar mindre om att 

sälja enheter och få folk att spendera pengar på musiken, och mer om att ta folks tid - som är det som 

översätts till streams och “streams är pengar”. Tidigare var det mer av försäljningsjobb och att sälja in 

skivor till skivbutiker. Idag handlar det om att sälja in låtar för att få in dem på olika spellistor och att 

göra bra marknadsföringsaktiviteter för att få folk att lyssna så mycket som möjligt. Andreas påstår 

vidare att det är just det som skivbolagen måste göra idag; att vara en marknadsföringspartner. 

Skivbolagen måste hitta en ny roll “i det här ekosystemet” som digitaliseringen gett upphov till, vilket 

respondenten tror innebär att skivbolagen agerar mer som en musik- och reklambyrå, men tar även hand 

om den finansiella delen då de tar risker och finansierar artisterna i deras karriärer. Som tidigare nämnt 

bör skivbolagen, enligt Andreas, dessutom vara experter. I dagens läge förväntas de kunna hantera 

sociala medier och marknadsföring, “det är det som är att vara ett skivbolag idag”. 

 

Enligt Sara har digitaliseringen bidragit med bara positiva effekter. Hon menar att musikbranschen hade 

sin chans att ta kontroll över situationen då Napster9 uppstod. “Den digitala revolutionen kommer alltid 

vara snabbare än allt annat, det går inte att stoppa den, så det enda sättet är bara att join forces” (Sara, 

independent bolag i Stockholm, 2017-04-11). Jacob tillägger att: ”branschen måste lära sig att rida på 

vågen, annars är det bara sig själv de stoppar”.  

 

4.5. ANVÄNDNING AV DIGITALA MEDIER 

För skivbolagen menar Fredrika – som Social Media Manager - att sociala medier är väldigt användbart. 

Facebook, till exempel, kan skivbolagen göra mycket med och använda för att rikta marknadsföringen 

till de exakta målgrupperna. Fredrika berättar att de inte använder sig av traditionell marknadsföring 

såsom TV-reklam, eftersom det både är billigare och lättare att använda sig av sociala medier för att nå 

folk som har visat sig vara intresserade och som kan komma att bli intresserade.  

 

                                                 
9 “Tjänst på internet, ursprungligen avsedd för gratis utbyte av komprimerade musikfiler mellan privatpersoner” 

(Nationalencyklopedin u.å.). 
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Även Spotify gör det lättare för skivbolagen att se vad konsumenterna faktiskt gillar, menar Fredrika. 

Statistikmässigt kan skivbolagen se vad människor lyssnar på, hur många gånger de lyssnar på något, 

om de hoppar över en låt och vilka spellistor de lyssnar på. Genom detta kan skivbolagen i ett tidigt 

skede se vad de ska satsa på, vad som går bra och mindre bra. Fredrika menar att detta kunde man inte 

göra tidigare. Både Sara och Jacob anser att Spotify är den nya distributionsformen och att “det är den 

enda, det är där vi är”. Det är så skivbolag jobbar - utifrån streamingtjänster. Allt de gör är anpassat efter 

de digitala medierna. Även Andreas instämmer och tror att “det [bara] kommer att fortsätta öka och 

växa, och [att] det har räddat musikbranschen”.  

 

För artisten anser alla fyra respondenter att sociala medier är viktigt och är det sättet som artister bör 

använda sig av för att nå ut till lyssnare och fans. Andreas tror på att det idag är ett krav att artister ska 

kunna förstå hur de ska kommunicera med sina lyssnare, och inte att de bara ska kunna sjunga och/eller 

spela instrument. Därför använder sig artister och band av sociala medier såsom Instagram, Snapchat, 

YouTube och även Spotify för att bygga upp kanaler och plattformar i form av följare. Likaså anser 

Jacob att sociala medier spelar en stor roll då det är där som artister uttrycker sig, vilket är viktigt i och 

med att folk idag förväntar sig att artister ska vara mer än bara det, och mer som förebilder. Vidare 

menar både Jacob och Sara att artister aktivt måste jobba med sociala medier och hitta sin nisch och sina 

följare eftersom att det kan vara svårt att synas bland överflödet av artister; “finns man inte på sociala 

medier, så existerar man ju inte idag” (Sara, independent bolag i Stockholm, 2017-04-11). 

 

A&R jobbar mycket med sociala medier för att hitta nya artister och låtar, därför är det viktigt att 

personen finns på sociala medier och har exempelvis en Facebook-sida. Om Sara - som A&R på 

independent bolaget i Stockholm - hittar en bra låt vill hon veta mer om personen som gjort låten. Detta 

så att A&R kan se vad för typ av person och artist individen är, vilka ideal denne har, vad för koncept 

som finns och om det finns någonting att ta på och jobba med. Om en person finns på sociala medier 

och redan har en grupp följare hjälper det den personen att bli signad. Samtidigt hjälper det även 

skivbolagens arbete med att bygga den individens karriär som artist. Att artister finns på sociala medier 

och kan marknadsföra sig själva menar Fredrika är en positiv sak: “det bidrar också till att 

konsumenterna blir mer aktiva, för att ju mer fans det finns, ju mer folk som bryr sig om artister och 

musik, ju bättre är det för oss, för då har vi en större målgrupp att rikta oss mot. Det skapar ju mer 

engagerade människor”.  
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5. ANALYS 

 

5.1. RELATIONEN MELLAN SKIVBOLAG OCH ARTISTER 

Inom företagsmarknader menar Schultz et al. (2012) att företag säljer produkter och tjänster utefter 

kundernas krav. Avtalen – som nämns i empirin - som skivbolagen upprättar ser olika ut beroende på 

vem artisten är och vad båda parter förhandlar fram. Detta gör att varje artist har sitt eget kontrakt som 

utformats av skivbolagen som kan anses ha gjorts i syfte att tillfredsställa artisternas behov och skapa ett 

värde för artisterna, som Schultz et al. (2012) menar.  

 

Att uppfylla kundernas behov är enligt Schultz et al. (2012) viktigt för relationer företag emellan, då det 

bidrar till att parterna får sina behov tillfredsställda, som i sin tur förbättrar relationen. I och med att det 

finns avtal som upprättas kan det ses som att skivbolag på så vis måste förstå artisternas behov och 

förhandla med dem för att bidra till en ömsesidig och välutvecklad relation. Om skivbolag utvecklar 

strategier utefter artisternas behov, kan det bidra till att det föreligger en välutvecklad relation som gör 

att artister får på så sätt det de vill ha utav relationen. Det i sin tur kan bidra till att artisterna utvecklas 

och fortsätter att producera bra musik. Detta kan kopplas till påståendet som Schultz et al. (2012) 

framför om att då kunder får erbjudanden som är anpassade till deras önskemål och krav producerar de 

bättre produkter. Att utgå från artisternas krav och önskemål kan anses vara viktigt för skivbolagen då 

respondenterna menar att de i första hand är kontakter för artister och har som i uppgift att se till att 

artisterna är nöjda. Vikten av att förstå artisternas behov kan anses vara av betydelse idag i och med att 

musikbranschen är digital och tjänst-dominerad. Skivbolagen måste hitta en ny roll, enligt 

respondenterna, och på så sätt förstå vad artister behöver idag för att kunna erbjuda dem något som är av 

värde, som Schultz et al. (2012) menar. Detta gör att skivbolagen måste agera mer som en partner för att 

se till att relationen är bra och att båda parter får det de vill ha, vilket framgår i empirin. 

 

Enligt Grönroos (2004) bidrar båda parter i en företagsmarknad i syfte att driva verksamheten, vilket 

syns i empirin då den tar upp att i dagens musikbransch ses skivbolag som banker utan ränta eftersom de 

erbjuder kapital för att artister ska kunna uppfylla sina drömmar. Skivbolagen investerar i artister och 

någonting de tror på, och i sin tur levererar artisten pengar tillbaka. Det som empirin även tar upp är att 

skivbolag och artister dessutom erbjuder varandra kunskap. Artister bidrar med kunskap de redan har 

genom att de sedan tidigare har erfarenhet och ett stort antal följare innan de går in i avtal med 

skivbolag. Detta kan anses skapa värde för skivbolagen då deras arbete med att bygga upp artisternas 

karriärer förenklas. Skivbolagen i sin tur erbjuder kunskap utifrån sina erfarenheter om hur och vad som 
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ska göras. Det vill säga kunskap om att skapa, distribuera och marknadsföra musik i större omfattning, 

som Graham et al. (2004) poängterar och som kan anses vara av värde för artisterna. Detta stämmer på 

så vis in på det som författarna Håkansson et al. (2009) påstår om att aktörer med olika erfarenheter 

inom interaktioner mellan företag bidrar till utveckling av företaget och kunskapsskapande, vilket ökar 

värdet.  

 

Grönroos (2004) menar på att välutvecklade relationer är viktiga inom företagsmarknader, då båda 

parter drar nytta av varandra. Vilket innebär att om relationen är bra, utvecklas båda parter. I 

musikbranschens fall innebär det att om relationen är bra och båda parter utvecklas, kan det ses som att 

artister får utföra sin dröm och skivbolagen går i vinst och överlever som företag. I grund och botten 

handlar det om att det är en relation mellan människor, enligt respondenterna i studien, vilket gör att det 

är viktigt att båda parter hjälper varandra. På det viset som skivbolag hjälper artister att bli större, kan 

det ses som att även artister måste bidra med att driva verksamheten framåt och öka värdet som 

Grönroos (2004) menar. Eftersom att båda parter drar nytta av varandra måste båda parter se till att de 

erbjuder varandra sin kunskap och tillgängliga resurser, enligt Grönroos (2004). Detta för att artister ska 

få det de vill ha – som respondenterna påpekar - samtidigt som skivbolagen får det de vill ha. I och med 

att avtalen som upprättas baseras på ett ex antal singlar eller album, som nämns i empirin, tyder det på 

att artisten måste leverera sin del för att skivbolagen ska kunna erbjuda dem sina resurser, och sedan 

fortsätta att göra det om artisten gjort bra ifrån sig. Detta stämmer även in på Grönroos (2004) 

resonemang om att båda parter bidrar till verksamheten för att föra det framåt och skapa ett ökat värde.  

 

Avtalen som upprättas mellan artister och skivbolag kan utifrån det ovannämnda tyda på att relationen 

mellan artister och skivbolag präglas av ett långsiktigt perspektiv. Artisterna är bundna till det som står i 

avtalen och även bundna till själva skivbolaget. När kontraktet går ut har skivbolagen första rätten att 

upprätta ett nytt kontrakt, vilket kan visa att relationen bygger på en långsiktig syn. Detta gör att det är 

viktigt för skivbolagen att ha en bra relation med artisterna, som även Schultz et al. (2012) menar i sitt 

påstående om att företagsrelationer är viktiga eftersom att dessa förväntas att vara under en lång tid. Å 

andra sidan kan bundenheten till kontrakten anses som att relationen inte är ömsesidig, i de fall - som 

nämnts i empirin – då artister känt att de inte fått tillräckligt med betalt. Detta i synnerhet då många 

skivbolag fortfarande utgår från en gammal utformning av avtal, där skivbolagen betalar för kostnader 

som inte finns idag i och med att allt blivit digitalt. Det kan även anses som att relationen inte är 

ömsesidig då empirin tar upp att artisten inte ska försöka förändra hur det ser ut och hur musikbranschen 

är uppbyggd, utan artister ska bara ”följa med strömmen” (Fredrika Sjöö, Universal Music Group, 2017-

03-30). Både Wu et al. (2015) och Grönroos (2004) menar på att välutvecklade relationer kännetecknas 
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av att båda parter är engagerade i förhållandet och på så vis av en hög samarbetsvilja, vilket i ovan fall 

kan anses motsäga detta. Warr & Goode (2011) menar dessutom på att ett högt värde – som Grönroos 

(2004) menar på är viktigt inom företagsrelationer - är viktigt för att bibehålla och binda nya kontakter 

med artister. Utifrån empirin påpekas det att på det digitala skivbolaget Amuse är avtalen inte upprättade 

utifrån samma modell som andra skivbolag använder sig av. På Amuse finns ingen bindningstid, vilket 

innebär att artisten kan säga upp sig när som helst och byta till ett annat bolag. Detta avtal inkluderar 

även ett licensavtal som innebär att när den kontrakterade perioden är slut går alla rättigheter tillbaka till 

artisten. Denna modell som Amuse använder sig av gör att relationen mellan artister och skivbolaget kan 

anses vara mer utvecklad, eftersom att den är mer transparent och ömsesidig, och stämmer därmed in på 

ovannämnda påståenden framförda av Wu et al. (2015), Grönroos (2004) samt Warr & Goode (2011).  

 

För att kunna bidra till ett ökat värde och en välutvecklad relation - som Grönroos (2004) menar på att 

företagsrelationer går ut på - är det viktigt att skivbolagen är transparenta och klargör vad de kommer att 

göra för artisten, som tas upp i empiriavsnittet. Detta så att artister får den verkliga bilden av hur 

artistyrket ser ut som innebär att vara i tjänst hela tiden, i motsats till den drömbild som musikbranschen 

byggt upp, där artisten blir känd direkt efter att ha blivit signad. Därmed är det viktigt att 

kommunikationen och relationen mellan skivbolag och artister är öppen för att på så vis undvika att fel 

förväntningar uppstår. Däremot, tar empirin vidare upp att eftersom det ändå handlar om relationer 

mellan människor kan det finnas perioder då det inte alltid är bra och missförstånd kan förekomma. 

Detta gör att artisterna måste vara insatta i samarbetet, samtidigt som skivbolagen ska vilja “vara med 

dem istället för att vara för dem” (Jacob, independent bolag i Stockholm, 2017-04-11). I och med att 

relationen är ett samarbete är det viktigt att skivbolagen och artister har en gemensam syn på vad målet 

är.  

 

5.2. VÄRDEKSKAPANDE AKTIVITETER 

Rayport & Sviokla (1995) tar upp att värdekedjan består av aktiviteter som genomförs för att skapa 

produkter och tjänster och ge dem sitt värde. Aktiviteter forskarna tar upp inkluderar produktutveckling, 

produktion, marknadsföring och försäljning. Produkten i musikbranschen är musiken - det vill säga 

fonogram/ljudinspelning på till exempel CD-skivor - och skapas efter de processer och aktiviteter som 

skivbolag genomför. Dessa aktiviteter och processer, som både empirin och Rayport & Sviokla (1995) 

tar upp, inkluderar att hitta och upptäcka nya artister och låtar, samt undersöka om det finns potential för 

artisten att lyckas och om skivbolagen kan göra någonting med dem. En annan aktivitet som 

respondenterna inom skivbolagen nämner är marknadsföring, både internationellt och lokalt. De 
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använder både skivbolagens plattformar och artistens, för att exempelvis göra annonser på Facebook. 

Marknadsföring innebär dessutom att skivbolagen jobbar med artisternas strategier, olika släpp och 

Community management. Skivbolag jobbar även med artistutveckling som Bockstedt et al. (2006) 

nämner, vilket empirin menar utförs genom PR. Licensiering ingår på liknande sätt som en aktivitet i 

skivbolagens värdeskapande process.    

 

Håkansson et al. (2009) menar att utöver aktiviteter påverkar även resurser och aktörer värdeskapandet. 

Skivbolag som aktörer har sina resurser, som kan anses vara de redskap och verktyg som skivbolagen 

erhåller. En resurs kan genom empirin anses inkludera kapital, som skivbolag nyttjar i syfte att 

finansiera artisternas karriärer. En annan resurs kan ses som den kunskap skivbolag besitter och som 

tidigare nämnt innefattar kunskapen om hur och vad som behöver göras för att lyckas som artist. En 

tredje resurs kan anses vara skivbolagens kontaktnät. De har, enligt respondenterna, kontakter med 

radio, Spotify, press, andra skivbolag samt individer med spetskompetens i andra länder. Genom sina 

kontakter kan skivbolagen få ut musik och exempelvis få in musik i diverse spellistor samt plugga 

artister till radio.  

 

Kaplinsky & Morris (2001) nämner att alla aktiviteter inom den värdeskapande processen påverkar 

varandra, vilket även Håkansson et al. (2009) påstår. Utifrån empirin syns detta, då det tas upp att allting 

hänger ihop. När skivbolag ska bygga artister är det av betydelse att veta historien kring artisten och 

dennes musik och vem artisten är som person, för att kunna bygga upp artisten och marknadsföra. Detta 

har i sin tur att göra med att skivbolag har kunskap om hur saker och ting ska göras. Med hjälp av 

skivbolagens kontakter kan de på så vis distribuera och marknadsföra i en större omfattning. Alla dessa 

delar ingår i skivbolagens värdeskapande, vilket kan anses göra att alla delar påverkas av varandra och 

gör att det kan bli svårt att skapa ett högt värde om någon del saknas. Detta stämmer in på resonemang 

som förs av Rayport & Sviokla (1995) samt Håkansson et al. (2009), som menar på att 

sammankopplingen av alla aktiviteter och processer kan förbättra effektiviteten av arbetet samt värdet. 

Utifrån empirin, upptäcker skivbolag först och främst nya artister, vilket gör att det kan tolkas som att 

om det faller redan vid denna aktivitet påverkas resten, eftersom en uppbyggnad av artister inte kan ske 

om det inte finns en artist som upptäckts till att börja med. Samtidigt kan det ses som att ett lägre värde 

inte behöver betyda att en del i den värdeskapande processen saknas, snarare kan värdet på ett annat sätt 

istället anses stärkas om aktiviteter sammankopplas. Exempelvis nämner respondenterna i empirin att 

PR måste göras tillsammans med betald marknadsföring. Detta kan antas göras för att få en maximerad 

effekt.  
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I och med att informationsteknologin har utvecklats har värdekedjan blivit virtuell enligt Rayport & 

Sviokla (1995) och därmed digital inom musikbranschen, som Bockstedt et al. (2006) påstår. Det 

innebär att de digitala distributionskanalerna har ökat i värde, medan det traditionella sättet att sälja och 

tillverka musik har gått ner i värde, enligt Warr & Goode (2011). Empirin visar att skivbolagen 

genomför samma aktiviteter som finns i den traditionella värdekedjan, men präglas av en digitalisering. 

Det stämmer in på resonemang som förs fram av Rayport & Sviokla (1995) om att företag använder sig 

av den fysiska värdekedjan parallellt med den virtuella för att skapa nytt värde. Detta syns vidare i 

empirin då skivbolagen hittar nya artister via sociala medier, samt använder sociala medier för att 

marknadsföra. Distributionen har även den ändrats, enligt empirin. Rayport & Sviokla (1995) menar att 

en aktivitet som skivbolagen genomför i den fysiska värdekedjan – med andra ord den traditionella 

värdekedjan – är tillverkning, packning, marknadsföring och distribution av CD- skivor. Idag, däremot, 

visar studiens empiri att både marknadsföringen och distributionen sker digitalt, och att det är digital 

musik och inte fysiska CD-skivor som säljs. Empirin visar vidare att marknadsföringen fokuserar istället 

mer på artisten och dennes story, samt musik som ett varumärke. Med digitaliseringen har det 

tillkommit andra aktiviteter för skivbolagen, såsom management och informationspräglade aktiviteter 

som inkluderar att skivbolagen stöttar artister med planer och råd, samt expertis inom digitala områden 

som sociala medier och marknadsföring, vilket respondenterna tar upp i intervjuerna. 

 

Inom den virtuella värdekedjan framkommer det fem steg som Bockstedt et al. (2006) kopplar samman 

med skivbolagens aktiviteter. Skapande och inspelning av musik, samt signing och marknadsföring av 

artister ses som stegen insamling och organisering. När artister och skivbolag producerar digital musik 

anses det vara stegen urval och framställning. Det sista steget har gått från att i den fysiska värdekedjan 

vara distribution av fysiska CD-skivor, till att vara distribution av information i den virtuella 

värdekedjan. Detta steg utförs då konsumenter köper, laddar ned eller streamar musik. Denna digitala 

förändring som sker i det sista steget mellan de två olika värdekedjorna, syns tydligt i empirin i och med 

att skivbolagen upplever att exempelvis streamingtjänster ”har räddat musikbranschen” (Andreas 

Ahlénius, Amuse, 2017-04-19). Det syns även genom att det är just digitala medier som skivbolag 

använder sig utav idag, för att – som tidigare nämnt – upptäcka artister, marknadsföra samt distribuera 

musik. Wlömert & Papies (2016) tar även upp i sina resonemang det faktum att musikbranschen har 

utvecklats och att det har skett ett skift, i och med att streamingtjänster ökat i användning. Vilket har 

gjort att branschen har blivit tjänst-dominerad och kännetecknas mer utav att musik finns tillgängligt 

överallt som konsumenter kan ta del av via abonnemang eller gratis, som även nämnts under empiri 

avsnittet ovan.  
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5.3. ANVÄNDNING AV DIGITALA MEDIER 

I och med digitaliseringen visar empirin att digitala medier och plattformar, såsom Snapchat, Instagram, 

Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter och bloggar, har blivit större och fått en mer betydelsefull 

roll. Detta gör att skivbolagens arbete är anpassat utefter de digitala medierna som stämmer överens med 

Vargo & Luschs (2004) resonemang kring en tjänst-fokuserad logik som utgår från att information 

präglar ekonomiska utbyten istället för fysiska varor. För skivbolagen är sociala medier användbart som 

ett marknadsföringsverktyg, för att nå de exakta målgrupperna, enligt respondenterna. Jämfört med 

traditionell marknadsföring som TV-reklam är sociala medier billigare samt gör det lättare att nå folk 

som visat sig att vara intresserade och som kan komma att bli intresserade.  

 

Streamingtjänsten Spotify är en fördel för skivbolag eftersom att de kan se vad konsumenter gillar. Detta 

kan anses vara viktigt i och med att konsumenterna är en viktig del och anses vara medproducenter och 

medskapare i den tjänst-dominerade synen, som Vargo & Lusch (2008) samt (Pongsakornrungsilp & 

Schroeder 2011) menar. Vargo & Lusch (2004) menar att värdet skapas genom tjänst-baserade 

erbjudanden, som exempelvis tillfredsställelse, som möter kundernas behov. Detta kan digitala medier 

såsom Spotify anses möjliggöra, i och med att empirin tar upp att skivbolag kan statistiskmässigt se vad 

konsumenter lyssnar på, hur många gånger de lyssnar, om de hoppar över låtar, och vilka spellistor de 

lyssnar på. Genom detta vet skivbolagen vad de ska satsa på samt vad som går bra och mindre bra.  

 

Då musik konsumeras utifrån en tjänst-dominerad logik, som Ballantyne & Aitken (2007) tyder på, 

resulterar det i tjänst-baserade erbjudanden. Det innebär att skivbolagen kan tolkas behöva använda sig 

utav tjänst-baserade erbjudanden, samt ta konsumenterna och deras behov i hänsyn - i och med att de är 

medproducenter och medskapare - för att kunna skapa värde. I empirin nämns det vidare att det handlar 

mer om att ta folks tid och få de att lyssna mer, vilket kan kopplas till resonemanget som Wlömert & 

Papies (2016) framför, om att musik är en upplevelse vara, och kan därav anses säljas som en tjänst 

snarare än en produkt i sig. Musik som en upplevelse vara, samt som en tjänst, kan anses leda till att det 

är viktigt för skivbolagen att tänka på konsumenterna och sätta deras behov samt respons i fokus. Då 

information är det som skapar värdet i ekonomiska utbyten som präglas av informationsteknologi, enligt 

Vargo & Lusch (2004) samt Rayport & Sviokla (1995), kan skivbolagen anses skapa en ny form av 

mervärde genom att inkludera konsumenter samt använda information och tjänst-baserade erbjudanden 

såsom tillfredsställelse. 

 



29 

 

Vargo & Lusch (2008) menar att i och med att konsumenter är medproducenter och medskapare i en 

tjänst-dominerad logik och gör att en samvärdering sker är det viktigt att det föreligger ett bra 

förhållande mellan konsumenter och producenter. Därför är det viktigt att ett högt värde skapas som gör 

att skivbolagen kan få möjlighet att bibehålla och binda nya kontakter med konsumenter. Det höga 

värdet kan därav anses skapas enbart genom digitala medier som möjliggör en samvärdering. 

Samvärderingen kan på så vis antas ge skivbolagen möjlighet att utnyttja digitala medier, vilket kan 

också visa att sociala medier är ett viktigt verktyg för skivbolagen, och gjort att streamingtjänster som 

Spotify anses vara den nya samt den enda distributionsformen, som tas upp i empirin. Samvärderingen 

ger också skivbolagen möjligheten att använda musik som ett varumärke och bidrar till förlängt värde då 

musik konsumeras utifrån en tjänst-dominerad logik, som Ballantyne & Aitken (2007) påstår.  

 

Sociala medier är även viktigt för artister eftersom det utifrån empirin anses vara ett krav att artister ska 

kunna kommunicera med sina lyssnare och fans. Idag betraktas artister vara förebilder, vilket gör att det 

är viktigt att de aktivt jobbar med sociala medier i och med att det är där de uttrycker sig. Ballantyne & 

Aitken (2007) påstår att musik bör tillämpas i tjänst-sammanhang och ses som ett varumärke, vilket 

digitala medier kan anses resultera i, i och med att artister med sin närvaro på sociala medier skapar 

engagerade konsumenter och bygger upp en följarbas, enligt empirin. Musik som släpps på Internet och 

digitala medier skapar även det aktiva konsumenter, och i sin tur skapar detta gemenskaper, som 

Ballantyne & Aitken (2007) menar händer när musik används i tjänst-sammanhang. Bortsett från att 

empirin nämner att artister använder sociala medier för kommunikation, nämns det även att medierna 

används för att marknadsföra och släppa musik. Det är dessutom viktigt att artister sitter på sociala 

medier för att synas bland överflödet. Detta kan artister göra genom att hitta sin nisch och sina följare, i 

och med att respondenterna i empirin poängterar att sociala medier är centralt i frågan om individers 

existens.  

 

Vidare framgår det i empirin att skivbolag använder sig av digitala medier för att även hitta nya artister 

och låtar. Digitala medier inkluderar ovannämnda sociala medier, men även distributionstjänster som 

Amuse erbjuder samt Universals tjänst Spinnup. För skivbolag är det viktigt att artister har sociala 

medier där det finns information om artisten. Detta gör det i sin tur lättare för skivbolag att kontakta 

artister och även veta vad det finns för koncept, vad för typ av person hen är, vilka ideal hen har och om 

det finns någonting skivbolagen kan jobba med. Då skivbolag kan få en sådan inblick hjälper det 

skivbolagen att förstå och bygga upp en story kring artisten. I och med att artisten har sociala medier 

förenklar de på så vis skivbolagens arbete, vilket innebär att artister använder sina tillgängliga resurser i 

syfte att erbjuda fördelar, kunskap och färdigheter som stämmer överens med det som Vargo & Lusch 
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(2008) framför. Som tidigare nämnt skapar artister som finns på sociala medier mer engagerade fans och 

på så vis mer individer som bryr sig om artisten och musiken. Även detta förenklar skivbolagens arbete, 

då fler människor som engagerar sig, desto större målgrupp har skivbolagen att rikta sig mot. En tredje 

fördel som artister erbjuder skivbolag genom att använda sig av sociala medier är en större krets av 

potentiella artister som kan upptäckas och sedan signas. Skivbolagen kan upptäcka personer som inte 

har koppling till musikbranschen, såsom Shawn Mendes som nämns i empirin, och därmed förverkliga 

deras drömmar. 
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6. SLUTSATSER 

 

Utifrån de skivbolag som undersökts ser skivbolagens roll ut på det viset att de är artisternas partner, 

som innebär att de är med dem, och inte för dem. Rollen skivbolagen har i en digitaliserad och tjänst-

dominerad musikbransch innebär att de erbjuder artisterna kunskap, kontakter och kapital. De har 

kunskap om hur och vad som ska göras för att lyckas som artist; det stora kontaktnätet skivbolagen har 

gör det lättare att nå ut till fler lyssnare och bli ”stor” som artist; och kapital erbjuder de i och med att de 

investerar i artister och har på så sätt rollen som en bank. Det är i dessa faktorer som skivbolagens roll 

anses vara viktig. Skivbolagens roll har försvagats inom de traditionella aktiviteterna marknadsföring 

och distribution, och anses istället finnas som stöd och komplement inom dessa aktiviteter. Artister kan 

med hjälp av digitala medier marknadsföra och distribuera sin musik på egen hand, vilket leder till att 

skivbolagen inte har kontroll över dessa aktiviteter. Skivbolagens roll har istället blivit viktigare när det 

gäller att upptäcka, bygga samt driva artisternas karriärer, i och med att de har kunskap, kontakter och 

kapital. 
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7. DISKUSSION 

 

Genom att respondenterna arbetar på den digitala avdelningen visar de att skivbolagen har följt med det 

som digitaliseringen har medfört, i och med att skivbolagen anpassar sitt arbete utefter digitala medier. 

Den digitala revolutionen går inte att stoppa, utan det gäller att följa med strömmen och utvecklas med 

den. Skivbolagen har behövt utvecklas för att vara relevanta i artisternas karriärer idag, vilket syns i och 

med att digitala medier har fått en större betydelse för skivbolagen och präglat deras arbetsprocess. 

Utvecklingen har även inneburit att relationen mellan artister och skivbolag har blivit viktigare, i och 

med att artister kan göra allting själva. Relationen leder till att skivbolag inte har makt och kontroll 

längre, som gör att artisten kan ställa mer krav och se till att de får det de vill ha. Artisten driver 

musikbranschen och är varumärket. På så vis är skivbolagen mer som en partner i relation till artisterna. 

Skivbolagen arbetar med dem istället för att vara för dem.  

 

Den traditionella synen på skivbolag och vad de gör är att de tillverkar, säljer, marknadsför och 

distribuerar skivor. Idag handlar det inte lika mycket om att sälja fysiska varor, utan mer om att ”sälja” 

artisten. De tidigare nämnda aktiviteterna utgår istället från artisten samt musiken som varumärke. Detta 

eftersom artisten som ovannämnt driver musikbranschen idag och anses vara en förebild. Image och 

historien kring artisten samt information har på så sätt blivit viktigare. Detta gör att det traditionella 

skivbolaget har förändrats till att bli ett nytt musikbolag som fokuserar på musik som en tjänst snarare 

än skivor.  

 

Digitala medier såsom sociala medier har gjort att artister kan marknadsföra sig själva, vilket har 

bidragit till att det har blivit lättare för de att lyckas på egen hand, utan att ha skivbolag bakom sig. Detta 

har gjort att vi fått bilden av att skivbolagen inte längre har en roll, i och med att det också har skrivits 

mycket i media kring frågan om skivbolag behövs. Samtidigt som detta har det även skrivits mycket om 

problemet att artister inte känner att de får tillräckligt med betalt. Denna kritik har riktats mot 

streamingtjänsten Spotify, vilket vi fått lärdom om från respondenterna att den är felaktigt riktat. Det är 

inte Spotify som betalar ut vinsten till artisterna, utan de betalar ut en avtalad del till skivbolagen, som 

sedan betalar ut till sina artister. Därav ligger problemet i avtalen som skivbolagen upprättar med sina 

artister. Bilden som man får är att det finns mycket brister och fel i relationen mellan artister och 

skivbolag, vilket kan vara en bakomliggande faktor till att artister numera vill vara independent och göra 

allting själva.  
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Independent artister finns eftersom de inte vill vara i avtal med skivbolag, som har kontrollen och tar 

större delen av vinsten. Som independent artist får man alltså all vinst, och har själv kontrollen över allt. 

Genom intervjuerna som utfördes har vi däremot fått en inblick i vad skivbolag faktiskt gör för sina 

artister, vilket är att de gör det lättare att lyckas som artist. Om man som independent artist vill lyckas 

krävs det väldigt mycket; både i faktorer såsom att vara i tjänst hela tiden samt resurser som kontakter 

och kapital. För att lyckas som artist måste man ha kontakter med radio, till exempel, för att få sin musik 

spelad eller kapital för att kunna få musiken spelad på radio och Spotify. Chance The Rapper som är 

independent artist och lyckats få en framgång utan hjälp från skivbolag, har kunnat göra det eftersom 

han haft ett team av individer med kompetens inom PR, management och sociala medier, men som inte 

har varit skivbolag. Därav visar det att även om artister gör allting själva, utan att vara signade till ett 

skivbolag, kan de inte göra det fullständigt själva om de inte besitter kunskap inom områden som 

behövs eller har kontakter som har sådan kunskap. Därför kan det upplevas vara mycket lättare att 

lyckas om man har skivbolag bakom sig, som kan ta hand om allting, så att artisten kan rikta sitt fulla 

fokus på att göra bra musik.  

 

Artister kan släppa musik på sociala medier och bli upptäckta av människor som sprider musiken vidare 

och skapar en ’hype’. Då fler och fler människor upptäcker musiken har man skapat sig en karriär som 

artist. Meningen med att vara artist är att skapa musik och sprida den till individer som lyssnar. Detta är 

nu möjligt. Däremot, i och med att skivbolag fortfarande finns och har överlevt som företag, måste det 

finnas en anledning. Vilket, utifrån empirin, är att de finns för att bygga upp och driva artisternas 

karriärer samt finnas som ett stöd. Skivbolagen har även kontakter som är viktiga att ha för att nå till 

ännu fler lyssnare och bli större som artist. Speciellt internationellt då skivbolagen har kontakter med 

personer i andra länder som vet hur man ska jobba i det specifika landet för att kunna lyckas som artist.  

Dock har respondenterna sina partiska åsikter och kommer alltid att prata gott om skivbolag och anse att 

de behövs. Samtidigt har inte respondenterna flera års arbetserfarenhet och kan inte uttala sig om 

förändringen samt jämföra hur mycket och till vad skivbolagen behövdes förut jämfört med idag. Om 

respondenter med längre arbetserfarenhet kunde ha hittats och bokats för intervju, kunde de ha bidragit 

med kunskap och erfarenhet som skulle ha lyft studien och ökat tillförlitligheten.  

 

Å andra sidan behöver inte sociala medier betyda att de bara används för att artister vill lyckas själva, 

utan sociala medier gör det även lättare att bli upptäckta av skivbolag i syfte att bli signade. Detta 

eftersom det ändå är lättare att lyckas om man är i avtal med skivbolag, då skivbolag har allt som 

behövs, som kontakter och kunskap om hur man ska göra. Shawn Mendes och Justin Bieber är exempel 

på detta. Båda laddade upp videoklipp på YouTube där de sjöng, och upptäcktes sedan av skivbolag som 
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signade dem. Skivbolagen gjorde sedan i sin tur Shawn och Justin mycket större och bidrog till att de 

kunnat släppa mycket musik och åka på världsturnéer.  
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8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 

Ett förslag på framtida forskning är att utgå från artisternas perspektiv och undersöka hur artisterna 

förhåller sig till skivbolagen. Det skulle därav vara intressant att skapa förståelse för hur både 

independent samt signade artister upplever skivbolagens roll inom musikbranschen. Tillsammans med 

denna studie, skulle detta förslag på vidare forskning kunna bidra till en högre förståelse för varför 

skivbolag finns idag.  
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BILAGOR 

INTERVJUGUIDE 

 

- Berätta lite om dig själv, hur har det sett ut för dig under din resa inom branschen? 

- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

- Hur ser du på social media som ett marknadsföringsverktyg? 

- Vad har den digitala revolutionen bidragit med för positiva och negativa förändringar för skivbolag? 

- Hur ser ni på streamingtjänster som distributionsform? 

- Hur jobbar ni med att hitta nya talanger och hur skiljer sig den processen mellan den nationella och 

internationella marknaden? 

- Hur har processen i att hitta nya artister förändrats i och med digitaliseringen? 

- Hur går ni tillväga när ni ska inleda ett samarbete med artister? 

- Hur ser relationen ut mellan skivbolag och artister idag, jämfört med tidigare? Vad tror du kan 

förbättras? 

- Vad för funktioner erbjuder skivbolag artister och hur har dessa funktioner förändrats i förhållande till 

digitaliseringen? 

- Hur skiljer sig skivbolagens erbjudande mellan en nationell och internationell karriär? 

- Har ni något mer att tillägga? 

 

 


