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Sammanfattning 

Skivindustrin har idag existerat i över 100 år och har under dessa år frodats och utvecklats. 

Med nya teknologiska framsteg har dess tillväxt fortsatt växa under nästan varje år. Men med 

internets intåg under 2000-talet förändrades hela branschen och skivbolagen ställdes inför 

stora utmaningar. Med piratkopiering och illegala nedladdningssajter kunde konsumenter nu 

få tillgång till musik utan kostnad något som ledde till en kris i hela skivindustrin. 

Skivförsäljningen rasade och för att inte tvingas gå i konkurs gjorde skivbolagen allt i sin 

makt för att stoppa denna utveckling. Till slut kom en vändning där nya aktörer äntrade 

branschen och skakade om branschen på nytt. Med nya legala nedladdningssajter och 

streamingtjänster kunde konsumenter nu få tillgång till skivbolagens musik i digital form. 

 

Den här studien undersöker hur digitaliseringen har påverkat svenska skivbolag och dess 

kärnverksamhet, samt vad skivbolagen har gjort för att anpassa sig efter de nya 

förutsättningarna digitaliseringen medfört. Med hjälp av Paul Hirschs (1969) modell över 

skivindustrin och dess aktörer samt med Peter Tschmucks (2006) fyra verksamhetsprocesser, 

vilka utgör skivbolagens kärnverksamhet, har författarna undersökt hur digitaliseringen 

påverkat svenska skivbolag och dess verksamhet. Studien har genomförts med sex 

semistrukturerade intervjuer, med skivbolag baserade i Stockholm, i syfte att identifiera de 

förändringar som skett för att sedan beskriva dagens skivbolag och dess kärnverksamhet.  

 

Studien visar på att Hirschs modell över skivindustrin har förändrats markant, med aktörer 

som har förlorat sin relevans och nya aktörer som tagit deras plats. Verksamhetsprocesserna 

som Tschmuck beskriver existerar än idag men hur innehållen och tillvägagångssätten ser ut 

har förändrats, där vissa processer har fått mer fokus än andra.  

 

Nyckelord: Digitalisering, skivbolag, skivindustrin, streaming, streamingtjänster, isomorfism, 

organisatorisk tröghet, organisatoriskt lärande 
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Abstract 

The record industry has been around for just over 100 years and it’s an industry that mostly 

has been growing and growing ever since its inception. New technology has always pushed 

the industry forwards and helped it grow bigger and bigger with almost each year. But when 

the internet came in the early 2000’s it changed everything. It caused a stir in the industry 

when the music consumers now had the possibility to rip CD's, download music files illegally 

and share them with the world for free. In desperate actions to try to save the record labels 

from going bankrupt they did all in their power to fight the change. What eventually 

happened was that other actors came in and saved the business with services that embraced 

the change from a physical way of consuming music, to a new digital one. 

 

This is a study of how that change has been perceived and affected the record labels and their 

ways of working. By using Paul Hirschs modell charting the organization of the pop music 

industry and the four processes that Tschmuck describes as the core activities of a record 

label, we’ve interviewed six record labels in the Stockholm area in an attempt to describe the 

new core activities and organization of the industry now that the digitization has changed the 

way the customers consume music.  

 

Our findings show that the value added chain that Hirsch modelled has changed drastically, 

with several actors losing importance in it, while others actors has traded places. The core 

activities that Tschmuck described remains the same, but the ways they are executed has 

become more effective thanks to the new technology.  
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Begreppslista 
Då vi i denna studie använder oss av fackspråk som är typiskt för musikbranschen 

har vi ansett det vara väsentligt att sammanställa och beskriva några av dessa ord 

här:    

 

A&R: Står för Artist & Repertoire, även känd som A&R-agent, vars uppgift är att 

identifiera nya talanger. 

Backkatalog: Ett skivbolags tidigare utgivna musik som de äger rättigheterna till. 

Gatekeepers: Adjektiv som beskriver de som har makten att avgöra vad som ska 

lyftas fram och nå den breda massan. 

IFPI: International Federation of the Phonographic Industry. Skivbolagens rättighets- 

och branschorganisation 

Promoter: En marknadsförare vars uppgift är att skapa efterfrågan av den 

producerade musiken. 

Scouta: En A&R-agents uppgift är att scouta, det vill säga, söka efter och identifiera 

nya talanger åt skivbolagen. 

Signa: Att via kontrakt knyta en artist till skivbolaget 
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1. Inledning 

  

“We run the risk of witnessing a genuine destruction of culture…” 

(Nicolas Sarkozy, 23 november 2007) 

  

Året är 2007 och kris råder världen över (Rogers, 2013). Tack vare internets genomslag under 

90-talet har det skett en teknisk revolution som påverkat näst intill alla aspekter av det 

vardagliga livet. Allt ifrån sättet vi kommunicerar på, till hur vi söker fram och sprider vidare 

information har inte genomgått en lika drastisk förändring sedan telefonens och televisionens 

intåg (Al-Shahi, Bateman, Rees & Sadler, 2002). Med hjälp av en internetuppkoppling finns 

nu allting inom ett klicks avstånd och inte ens kulturen vi konsumerar har lyckats undkomma 

denna omfattande utveckling. Piratkopiering, streamingtjänster, mp3-nedladdningar och 

hemsidor såsom Soundcloud och YouTube har påverkat de tidigare dominerande 

kulturinstitutionernas roller och intressen, samt konsumenternas krav på dem, och därmed 

råder det en smärre kris världen över (Rogers, 2013). 

  

För skivbolag och skivindustrin har den här krisen inneburit en plötslig övergång från en 

produktorienterad företagsmodell till en serviceorienterad sådan, där nya digitala och 

snabbare alternativ till musikkonsumtion har tagit över (Bustinza, Parry & Vendrell-Herrero, 

2011). Istället för att fokusera på att tillhandahålla fysiska produkter sålda över disk har 

olaglig nedladdning och alternativa digitala tjänster tagit över, först i och med iTunes intåg, 

därefter följt av YouTube och dagens alla streamingtjänster som Spotify och Apple Music. 

Denna förändring har påverkat konsumentens åsikt om musikens värde samt branschens syn 

på musik som en handelsvara, där musiken i sig inte längre är det konsumenten betalar för, 

utan snarare prenumerationerna för oändlig tillgång till den (Fleischer, 2017). Det här har i 

sin tur lett till diskussioner och profetior om att skivbolagens domedag är kommen och att de 

inte fyller någon funktion i dagens branschklimat (Rogers, 2013). Men hur mycket sanning 

finns det i dessa resonemang och vad är skivbolagens roll i dagens digitaliserade 

musikindustri? 
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1.1. Bakgrund 

Historien om musikbranschen har historiskt sett varit en munter sådan som genom åren har 

gått hand i hand med teknikens utveckling. Det som ursprungligen var en bransch som 

enhälligt handlade om liveframträdanden och levande musik blev inte en industriell 

angelägenhet förrän massproduktionens, och därmed upphovsrättens, intåg under 1500-talet 

(Arvidsson, 2007). Det första stora tekniska framsteget i branschen var notbladen som gjorde 

det möjligt för konsumenten att lära sig verken de annars endast kunnat höra på publika 

konserter (Wikström, 2009b). Men det gjorde det även möjligt för “pirater” att kopiera och 

sälja dessa noter för egen vinning (Ernst, 2008). Således är historien om musikbranschen till 

stor del även historierna om upphovsrätten och teknologins utveckling. 

  

Det var först på 1880-talet som inspelningstekniken äntrade bilden. Med denna teknik kom en 

enorm förändring av branschen som helhet och de första riktiga skivbolagen bildades runt 

denna tid (Ernst, 2008). Tekniken i sig led av många barnsjukdomar och var i stor 

utsträckning för dyr och omständlig för hemmabruk, men fortsatt utveckling av den initialt 

primitiva inspelnings- och produktionstekniken leder slutligen fram till grammofonen och 

vinylskivan (ibid). Därmed skiftar fokus från själva tekniken och hårdvaran till den faktiska 

musiken som spelades in och skivindustrin var således född (Wikström, 2009b). I Sverige 

öppnade det första skivbolaget under 1903, utlandsägda Skandinaviska Grammofon AB, följt 

av desto fler inhemska skivbolag framåt 1930-talet (Ernst, 2008). Och fler skulle det komma 

att bli. 

  

På 1950-talet sker nämligen en dubbel revolution inom musikvärlden. Dels slår rock’n’rollen 

igenom på allvar och blir ett populärkulturellt fenomen världen över, dels konkurrerar 

televisionen ut radion som hushållens främsta val av underhållnings- och 

informationsmedium (Wikström, 2009b). För att inte tappa lyssnare börjar således 

radiokanalerna att fokusera mindre på följetonger och talradio och mer på den nya populära 

musiken. Radion blev samlingsplatsen för att upptäcka ny musik och förblev det ända fram 

till 90-talet, då CD-skivans intåg tog musikbranschen till nya höjder med rekordstora 

försäljningsintäkter (ibid). 
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1.2. Skivbolag och musikbranschens aktörer 

Böcker har skrivits och studier har gjorts på musikbranschen som helhet, en bransch som är 

väldigt omfattande och som innefattar flertalet olika verksamheter och som det råder viss 

oenighet om vad den innefattar (Wikström, 2009b). Forskaren Patrik Wikström delar i sin 

bok The Music Industry ändock in denna enorma bransch i tre huvudkategorier: skivindustrin, 

förlagsindustrin och livemusikindustrin (ibid). Under och emellan respektive kategori ryms 

det ett myller av aktörer såsom artister, låtskrivare, producenter, managers, distributörer, 

återförsäljare, intresseorganisationer, konsumenter, konsertarrangörer med flera. 

Skivindustrin är således enbart ett mindre fält i ett betydligt större sådant och det är därmed 

viktigt att skilja mellan musikbranschen som helhet och skivindustrin. Inte minst då 

intäkterna från t.ex. liveframträdanden fortsätter att öka i Sverige i betydligt högre takt än 

intäkterna från inspelad musik (Musiksverige, 2017), men även då skivindustrin, 

förlagsindustrin och livemusikindustrin i sig är tre distinkt olika verksamheter som kan vara 

nödvändiga att definiera (Wikström, 2009b). 

  

Skivbolag har i mångt och mycket fyra stycken verksamhetsområden - att scouta fram nya 

artister, att spela in deras musik, marknadsföra artisten och slutligen distribuera musiken så 

den blir tillgänglig för slutkonsumenten (Florén, 2010). Skivbolagens främsta uppgift är 

således att identifiera talanger och arbeta med att få ut deras musik till en betalande publik 

(Wikström, 2009b). Skivförlag har i sin tur hand om den ekonomiska aspekten för låtskrivare 

och arbetar mer med det ekonomiska flödet vid ägande av upphovsrätten till ett verk. 

Skivförlagens främsta uppgift är därmed att ha översikt över att intäkterna från verken 

kommer in till låtskrivarna, samt att hjälpa låtskrivare att hitta artister att skriva åt och vice 

versa (Florén, 2010). Det är således en business-to-business-industri, där det inte existerar en 

betalande slutkonsument på samma sätt som i resterande två delar av musikbranschen 

(Wikström, 2009b). Livemusikbolag till sist beskrivs av Wikström (2009b) som den mest 

svåröverskådliga delen då livemusik kan förekomma på många olika nivåer, från 

gatumusikanter till enorma världsturnéer och allt däremellan. Han lyfter dock fram fyra 

viktiga aktörer inom industrin - artisterna, bokningsagenterna, marknadsförarna och 

konsertlokalsägarna. Likt skivindustrin är målet här att nå ut till en betalande konsument, 

men oenigheter råder kring huruvida livemusik tillhör musikindustrin eller 

scenkonstsbranschen (ibid). 
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I denna studie kommer fokus ligga på svenska skivbolags erfarenheter av digitaliseringen, då 

deras verksamheter i större utsträckning anses ha påverkats av fenomenet i fråga (Rogers, 

2013). För på 1990-talet, ett årtionde som började som ett fantastiskt årtionde för 

skivindustrin tack vare en CD-försäljning som låg på topp, kom en stor omställning för hela 

branschen i och med internets intåg (Wikström, 2009b). Internet fick radion, CD-skivor och 

alla andra tekniska och branschmässiga framsteg att framstå som förlegade (Arvidsson, 2007) 

och mellan åren 2000–2008 halverades den totala skivförsäljningen i Sverige (Ernst, 2008). 

Idag, 10 år senare, står den fysiska musikförsäljningen för rekordlåga 11% av de totala 

intäkterna som kommer från inspelad musik (Musiksverige 2017). Skulden lades tidigt på 

fildelning, ett fenomen som i media beskrevs som ett stort problem för branschen som helhet 

och något som skulle visa sig utmana hela industrin i grunden (Ernst, 2008).  

1.3 Problemformulering och syfte 

Piratkopiering i sig är ingenting som var nytt i slutet av 1990-talet. Sedan persondatorernas 

allt mer ökade popularitet under seklets sista årtionde förekom det på diverse olika sätt 

(Ernst, 2008). Men med internets nya möjligheter och ett gäng musikälskande college-

studenters idérikedom kom fildelning att bli musikbranschens genom tidernas största hot 

(Ibid). Sedan Napster, den första stora fildelningstjänsten, lanserades 1999 och det att 

piratkopiering blivit ett utbrett fenomen minskade nämligen musikförsäljningen avsevärt i en 

aldrig tidigare skådad takt (Cesareo & Pastore, 2014). Under tidigt 2000-tal såg skivbolagen 

internet och nya distributionskanaler, som inte kontrollerades av skivbolagen själva, som ett 

stort hot mot hela musikindustrin (Lam & Tan, 2001). Skivbolagen var till och med oroliga 

för att behöva sättas i konkurs (Arditi, 2014). För att deras farhågor inte skulle bli sanningar 

började de göra allt i sin makt för att neutralisera fildelningshotet och detta genom vitt skilda 

satsningar såsom kopieringsskyddade skivor, pådrivande kring nya lagförslag och bildandet 

av olika sorters gemensamma branschorganisationer (Arvidsson, 2008). 

  

Men det visade sig vara svårt att försöka kontrollera en så snabbt fortskridande utveckling 

och som talesättet säger: If you can’t beat them, join them (ibid). Fyra år senare, år 2003, 

efter många och långa förhandlingsprocesser, lanserades till slut den första legala 

musiktjänsten, iTunes Music Store. Där tillät skivbolagen för första gången konsumenterna 

åtkomst till deras musikkataloger i digitalt format (Moreau, 2013). I och med iTunes Music 

Store förändrades pris- och marknadssystemet i grunden då konsumenterna nu hade möjlighet 
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att köpa enstaka låtar istället för hela album (Arditi, 2013). Åren därefter dök det upp en 

mångfald av flera nya digitala musiktjänster, däribland YouTube, Soundcloud och MySpace 

och således hade den digitala eran tagit ett stort kliv framåt (Haupt, 2012). 

  

Men ännu var inte digitaliseringen över och fem år senare kom nästa sjumilakliv i 

utvecklingen av skivindustrins distributionskanaler, nämligen utvecklandet av diverse 

streamingtjänster, med svenska Spotify i spetsen (Hracs & Jansson, 2017). Spotify lanserades 

2008 och är en musiktjänst som erbjuder konsumenter ett stort utbud av musik, antingen via 

en reklamfinansierad gratisversion eller till ett fast månadspris. Med totalt 159 miljoner 

aktiva användare, varav 71 miljoner betalande användare (Breakit, 2018), är Spotify idag den 

mest framgångsrika streamingtjänsten i världen (Hracs & Jansson, 2017). Efter lanseringen 

av Spotify har fler streamingtjänster dykt upp på marknaden. Den största konkurrenten, 

Apple Music, lanserades 2015 och har idag 38 miljoner betalande användare samt åtta 

miljoner gratisanvändare över hela världen (Breakit, 2018). Streamingtjänsternas ökade 

popularitet har resulterat i en enorm reducering av fysisk skivförsäljning och därmed nya 

utmaningar för hela skivindustrin och deras verksamhetsområden (Watson, 2015).  

 

Bower & Christensen (1995) menar att många företag i stor mån misslyckas med att anpassa 

sig efter teknologins och marknadens utveckling och att kunna klara av en sådan svår uppgift 

är direkt livsavgörande för ett företags överlevnadsförmåga (Foster, 1986). 

Skivbolagsbranschen har påståtts behöva genomgå en stor förvandlingsprocess under 00-talet 

(Wlömert & Papies, 2016), något som har inneburit nya affärsmodeller och strategier för att 

kunna anpassa sig efter de nya förutsättningar, normer och praxis som digitaliseringen har 

medfört (Bustinza, Parry & Vendrell-Herrero, 2011; Eiriz & Leite, 2017). Maria 

Westergaard, streamingchef på Warner Music i Sverige, säger i en intervju med DI Digital, 

att skivbolagens stora utmaning, i och med digitaliseringen, är att ändra fokus och bli bra 

inom helt nya områden (Billing, 2016). Det här har till exempel resulterat i så kallade 360-

kontrakt, där skivbolagen inte längre enbart erhåller intäkter från musiken som produceras, 

utan även ifrån merchandise, turnéintäkter och annat som hör artistens varumärke till (Ernst, 

2008). Samtidigt har artister det enklare än någonsin med att producera, distribuera och 

marknadsföra sin musik på helt egen hand utan skivbolagens hjälp, så för varje ny 

landvinning skivbolagen gör följer ett nytt tekniskt framsteg som påverkar artisters krav på 

skivbolagen (Billing, 2016). 
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Under 00-talet har skivbolagen ändå, på något outgrundligt sätt, lyckats hantera den extremt 

föränderliga och oförutsägbara miljö och utveckling, i och med att skivbolagen ändå 

fortfarande existerar, medias dödsrunor till trots. Internet och de nya streamingtjänsterna, som 

tidigare setts som ett hot (Lam & Tan, 2001), har idag blivit viktiga kanaler för distribution 

av musik och stora inkomstkällor för skivbolagen (Wlömert & Papies, 2016), en utveckling 

och process som det forskats lite om. Det sägs lite om hur förändringen påverkat skivbolagen, 

hur skivbolagen som organisationer har förändrats som resultat av den och vad skivbolagen 

har gjort för att hantera denna tekniska revolution. Frågor som därför kommer vara i fokus för 

denna studie. Syftet med studien är således att undersöka svenska skivbolags verksamhet 

efter digitaliseringen av skivindustrin. Därmed syftar studien till att undersöka skivbolagens 

erfarenheter av digitaliseringen, det vill säga, hur de har hanterat alla utmaningar och 

möjligheter som denna process har inneburit samt hur det har påverkat deras kärnverksamhet.  
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2. Teoretisk referensram 
Följande kapitel innehåller modeller och teorier som erbjuder en beskrivning av skivbolags 

historiska arbetsområden, deras fält samt en genomgång av hur digitaliseringen av 

musikhandeln möjligtvis påverkat denna verksamhet. Det här fylls ut med nyinstitutionella 

teorier om organisatoriskt anpassande till omvärldsfaktorer, isomorfism och läroprocesser. 

2.1. Skivbolagens historiska verklighet och fält 

För att kunna studera en potentiell utveckling i skivbolagens verksamhet krävs det en 

förståelse för hur deras verklighet och fält sett ut historiskt sett, något sociologen Paul Hirsch 

var tidig med att studera. 1969 kom hans studie The structure of popular music industry, en 

studie i vilken han analyserade vilka aktörer och processer som var delaktiga i den växande 

skivindustrins dagliga verksamhet. Hans utgångspunkt är att skivindustrin, likt andra 

kulturindustrier, är en industri i vilket endast ett fåtal av de produkter som produceras 

kommer kunna framgångsrikt marknadsföras hela vägen fram till slutkonsumenterna. Därför 

måste antalet produkter reduceras innan de skickas ut till konsumenterna, något som leder till 

att det bildas en process där produkterna förädlas eller sållas bort (Hirsch, 1969). 

  

Hela processen sammanfattade han i en modell som förklarar hela detta produktionsled, från 

artistens kreativa skapelseprocess, till skivbolagens förädlingsprocess, via marknadsförarnas 

intresseskapande till de avslutande mediernas gatekeeping-uppdrag. Den beskriver dessutom 

aktörerna inom skivbolagens verksamhetsfält och vilken roll alla aktörer fyller i skivbolagens 

så kallade “värdeförädlingskedja”. 

  

De aktörer inom skivbolagsfältet han identifierar som delaktiga i den här processen 

innefattar: 

1. Artisten - Den kreativa skaparen som all efterfrågan kretsar kring. 

2. Agenten - Även känd som A&R-representant för skivbolagen. Agenten är den som 

scoutar fram nya talanger åt skivbolagen. 

3. Producenten - Finansiären som erbjuder kapital och organisering för att kunna 

producera artisternas skapelser, även känt som skivbolagens kanske främsta uppgift. 

4. Promoters - Marknadsförare som med hjälp av strategier och kreativitet har som 

uppdrag att skapa efterfrågan för den producerade musiken och artisten i fråga. Även 

denna arbetsuppgift är tätt förknippad med skivbolagens kärnverksamhet. 
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5. Gatekeepers - De som sitter likt språkrör mellan skivbolagen och slutkonsumenten 

och väljer vad som ska lyftas fram, även känt som media. 

6. Offentligheten - Slutkonsumenten som har som avslutande uppgift att stå för den 

avslutande filtreringen av vad som blir framgångsrikt och inte inom skivindustrin. 

(Hirsch, 1969) 

 

Tillsammans utgör dessa aktörer den värdeförädlingskedja som i flera år stått som mall för 

studier kring skivbolag och deras verksamheter (Se bland annat Arvidsson, 2007; Florén, 

2010; Wikström 2009b). Att processerna beskrivs som en värdeförädlingskedja innebär att 

“produkten” eller artisten, måste genomgå och bearbetas i samtliga steg för att kunna ta sig 

till den sista processen (Hirsch, 1969). Artisten måste därför upptäckas av en A&R för att 

sedan få en producents uppmärksamhet, därefter är det upp till producenten om denne vill gå 

vidare med artisten och marknadsföra produkten. När musiken slutligen distribueras ligger 

kontrollen hos “gatekeepers” som avgör vad som synliggörs för offentligheten. I det 

slutgiltiga steget, som utgörs av offentligheten eller slutkonsumenten, avgörs det vad som blir 

framgångsrikt eller inte (Ibid.). Det hela är kopplat likt en kedja där inga genvägar kan tas 

och där varje länk spelar sin viktiga roll. 

                   

 

The Organization of the Pop Music Industry. Hirsch, 1969, s. 17–18. 
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2.2. Skivbolagens verksamhet och handlingsprocesser 

Med Hirschs klassiska modell i åtanke går det att vidare analysera skivbolagens faktiska 

verksamhetsområden, något forskaren och professorn Peter Tschmuck har gjort. I sin bok 

Creativity and innovation in the music industry (2006) menar Tschmuck att skivindustrin 

sedan 1950-talet speglats av fyra huvudsakliga handlingsprocesser vilka har utgjort 

skivbolagens kärnverksamhet: (1) Identifiering av talang, (2) inspelning och produktion, (3) 

marknadsföring och slutligen (4) distribution. 

  

Den första processen, identifiering av talang, sker genom en Artist & Repertoire Manager 

(A&R) vars centrala uppgift är att söka och identifiera nya och intressanta talanger 

(Tschmuck, 2006). Detta har historiskt sett gått till genom att en A&R-representant behövt 

besöka caféer och barer i jakt på talanger och därefter signa dessa talanger innan något annat 

bolag gör det (Hirsch, 1969). Efter att en ny talang har uppmärksammats och när artisten 

bundits till skivbolaget genom kontrakt övergår arbetet till den andra processen - inspelning 

och produktion. Traditionellt sett har skivinspelningen skett i studios som ägs av skivbolagen 

själva. Detta har dock förändrats under åren och istället sker inspelningar ofta i fristående 

studios med frilansande producenter (Ibid). I och med detta har det blivit enklare för artister 

att spela in sin musik redan innan de kommer i kontakt med skivbolagen, något som gör att 

skivbolagen ibland kommer in senare i processen. När inspelningen av skivan är genomförd 

måste slutprodukten marknadsföras. Det centrala i denna process är att uppmärksamma och 

skapa ett intresse kring artisten och skivan inför den kommande releasen, vanligtvis genom 

att sälja in artisten till radiokanaler som ger musiken speltid (Hirsch, 1969). Därefter, i den 

fjärde och avslutande processen, distribueras skivan till skivbutiker och återförsäljare (Ibid). 

  

Då tidigare forskning lyfter fram Hirschs värdeförädlingskedja och Tschmucks 

verksamhetsdefinitioner som skivbolagens mest centrala och huvudsakliga arbetsprocesser 

(Florén, 2010; Arvidsson, 2007; Wiktröm, 2006) har denna studie utgått från dessa modeller 

vid undersökningen av skivbolagens erfarenheter av digitaliseringens inverkan på dess 

verksamhet.  

2.3. Digitaliseringens påverkan på musikkonsumtionen 

Enligt historikern Rasmus Fleischer (2016) har skivbolagsbranschen som helhet nämligen 

genomgått en stor förändring efter digitaliseringen av musikkonsumtionen, något som 
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inneburit en förändring i bilden av den som handelsvara och därmed något som en 

verksamhet överhuvudtaget kan livnära sig på. Fleischer identifierar fem olika sätt som en 

konsument kan få tillgång till digital musik i dagens digitaliserade musikklimat (bortsett från 

att köpa en CD-skiva fysiskt och bränna över till mp3-format): 

1.  Att handla musiken via en digital näthandel som exempelvis iTunes. 

2.  Ladda ned den illegalt via en fildelningssajt. 

3.  Streama musiken via reklamfinansierade hemsidor såsom YouTube. 

4.  Streama musiken via reklamfinansierade gratistjänster såsom Spotifys 

gratisversion. 

5.  Att betala för ovan nämnda gratistjänst och således slippa reklamen. (ibid) 

  

I endast ett fall av dessa menar Fleischer att musiken är en handelsvara, och det är i fallet 

med iTunes. I resterande fall menar han att det är kundens uppmärksamhet som säljs till 

reklamannonsörer som står som handelsvara (som i fallet med YouTube eller Spotify Free). 

Alternativt är det tillgängligheten till musiken, och därmed inte musiken i sig, som är 

produkten kunden betalar för (som i fallet med Spotify Premium) (Ibid.). 

2.4. Organisatoriska fält och isomorfism 

Inom nyinstitutionell teori finns det ett perspektiv som diskuterar hur organisationer skapas 

och påverkas av varandra i ständigt pågående processer. Teorin utgår från att alla 

organisationer tillhör ett specifikt utformat fält, vilka består av organisationer som på något 

sätt är relaterade till varandra (Svensson & Tomson, 2016). Inom dessa fält bidrar 

organisationerna till att bygga upp fältets regler och normer, men organisationerna skapas 

likväl av fälten i en ständigt pågående process (Powell & DiMaggio, 1991). Organisationerna 

kan sägas ha olika “roller” där organisationer antingen har en central (“mäktig”) roll eller mer 

perifer roll. De “mäktiga” organisationerna har ofta den största påverkan på hur fältets 

normer och regler utvecklas och förändras (Svensson & Tomson, 2016). Rollerna som central 

och perifer kan däremot skifta i takt med att förändringar i fältet sker (Ibid.). 

  

En konsekvens av de organisatoriska fälten är att organisationer inom samma fält tenderar att 

bli lika varandra, vilket inom den nyinstitutionella teorin benämns isomorfism (Powell & 

DiMaggio, 1991). Isomorfism innebär att organisationer anpassar sig och agerar utifrån de 

normer som är legitimerade inom dess omgivning, det vill säga inom dess organisatoriska fält 
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(Pfeffer, 1972). När förändringar inom ett fält sker ställs därför samtliga organisationer, inom 

samma fält, inför samma påtryckningar och organiserar sig därefter utifrån omgivningens 

krav. Isomorfism innebär således att organisationer ofta är uppbyggda på liknande sätt men 

behöver nödvändigtvis inte vara lika i övrigt (Powell & DiMaggio, 1991). Det kan nämligen 

variera mellan olika organisationer hur pass mycket de väljer att anpassa sig då förändringar i 

omgivningen sker (Ibid.). En organisations traditioner och historia är exempel på faktorer 

som kan påverka i vilken utsträckning en organisation anpassar sig efter isomorfismens 

påtryckningar (Young, Stedham & Beekun, 2000). 

 

Powell & DiMaggio (1991) har utifrån teorin om isomorfism identifierat tre olika typer av 

isomorfism: tvingande, imiterande och normativ. Tvingande isomorfism uppstår då de 

dominerande aktörerna inom ett organisatoriskt fält pressar de perifera aktörerna till att 

anpassa sig efter formella och informella krav. Dessa påtryckningar kan uppfattas som ett 

tvång eller som en inbjudan att medverka i något. En stark aktör i dessa fall kan vara en 

organisation i monopol, organisationer i oligopol eller organisationer som andra 

organisationer, på något sätt, har ett beroendeförhållande till. Det kan likväl vara en teknisk 

utveckling eller ett politiskt beslut som leder fram till denna tvingande anpassning.  

 

Den andra formen av isomorfism är den som sker genom imitation (imiterande isomorfism). 

När en organisation känner osäkerhet gällande till exempel dess mål eller teknik är det vanligt 

att organisationen väljer att imitera andra starka och framgångsrika, aktörer, istället för att 

komma med egna lösningar på problemet. Den tredje formen av isomorfism, den normativa, 

berör professionalisering och har två grundläggande antaganden som är viktiga aspekter inom 

isomorfism. Det första antagandet syftar till den formella utbildningen vilken Powell & 

DiMaggio menar leder till att professioner tenderar att utforma organisationen på ett likartat 

sätt då de ofta har gemensamma normer och värderingar. Det andra antagandet belyser det 

faktum att professioner skapar och utvecklar nätverk som sprids inom och över organisationer 

vilket vidare leder till att modeller för organisering snabbt sprids inom fältet. 

2.5. Organisatorisk tröghet och förändring 

Förutom att organisationer påverkas av deras fält, samt de aktörer som verkar inom fältet, 

påverkas även organisationernas beteende och agerande av branschens institutioner, det vill 

säga de idéer, normer och regler som råder inom branschen (Wooten & Hoffman, 2008). När 
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förändringar sker inom den branschen eller den omgivning organisationen verkar inom är det 

även viktigt att anpassa sig efter dessa (Baker & Sinkula, 1999). Denna uppgift kan dock 

uppfattas som svår på grund av de etablerade institutioner som genomsyrar organisationen, 

vilka kan vara svåra att förändra (Hannan & Freeman, 1984). Svårförändrade institutioner 

kallas vanligtvis för organisatorisk tröghet (Svensson & Tomson, 2016) och en faktor som 

starkt påverkar denna organisatoriska tröghet och svårföränderlighet är företags interna 

organisatoriska strukturer (Hannan & Freeman, 1989). 

  

Hannan & Freeman som initierade begreppet organisationsekologi har skrivit en bok med 

samma namn där de beskriver denna typ av organisatoriska tröghet. Författarna menar att 

organisationer med en hög inre tröghet har svårt att hänga med då deras omgivning genomgår 

snabba förändringar. Större, äldre och mäktiga organisationer har till viss del bättre 

förutsättningar i dessa situationer då de sitter på mer resurser (materiella, personal, kunskap 

och ekonomiska) än vad de mindre organisationerna gör (Hannan & Freeman, 1989). Genom 

att använda sig av dessa resurser kan de större organisationerna utveckla nya avdelningar och 

enheter i syfte att hantera förändringarna i omvärlden (Ibid.). Däremot har de väletablerade 

organisationerna även de sina nackdelar på grund av deras djupt ingrodda 

internorganisatoriska strukturer och rutiner (Ibid.). 

  

De internorganisatoriska strukturerna leder nämligen till ett enkelspårigt och oreflekterat 

tänkande då organisationer ofta fastnar i de normer, rutiner och regler som genomsyrar 

verksamheten (Hannan & Freeman, 1989). Därmed ifrågasätts sällan organisationens rutiner 

och strukturer då tanken på att göra på något annat sätt inte ens uppstår (Svensson & Tomson, 

2016). Detta leder till att organisationer automatiskt reproducerar de invanda 

beteendemönstren och en tröghet mot förändring uppstår (Florén, 2010). Lyttkens (2001) 

menar att, då vi idag gått från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle (i och med 

teknologins och digitaliseringens utveckling) är det viktigt för företag att förflytta sin 

tyngdpunkt från rutin till kreativitet och förnyelse för att överleva. 

2.6. Organisatoriskt lärande 

För att motverka den tröghet och svårföränderlighet som ovan beskrevs, och för att främja 

kreativitet och förnyelse är organisatoriskt lärande av stor vikt (Flores, Zheng, Rau & 

Thomas, 2012). Organisatoriskt lärande handlar i stort sett om att anpassa organisationen och 
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dess handlingsmönster i och med att omgivningen förändras (Argyris, 1976). Forskare 

betonar vikten av att se anpassningsprocesserna som processer för lärande (Wikström, 

2009a). Det innebär att en organisation måste ta lärdom av sina erfarenheter och sedan 

använda sig av den nya kunskapen i praktiken för att kunna anpassa sig efter sin omgivning 

(Argote & Miron-Spektor, 2011). Organisatoriskt lärande är därmed en förutsättning för en 

organisations förmåga för kontinuerlig förnyelse och förändring (Flores et al., 2012). 

Kapaciteten att hantera osäkerheter i miljö, såsom tekniska innovationer och förändringar i 

omvärlden, kan öka genom denna inlärningsprocess (Wikström, 2009a). 

  

Argyris & Schön har vidareutvecklat teorin om organisatoriskt lärande där de identifierat två 

olika typer av lärande: singel-loopslärande och dubbel-loopslärande. Den organisatoriska 

tröghet som ovan beskrevs ger upphov till det som kallas singel-loopslärande vilket innebär 

att en organisation enbart tar till sig ny kunskap och korrigerar fel så länge den nya 

kunskapen inte ifrågasätter dess nuvarande normer och sätt att agera (Argyris & Schön, 

1996). Singel-loopslärandet, även kallat adaptivt lärande, anses vara en lägre nivå av lärande 

(Baker & Sinkula, 1999) och används för att effektivisera verksamheten för att på ett bättre 

sätt kunna uppnå sina mål utan att behöva rubba de rådande normerna och värderingarna 

(Argyris & Schön, 1996). 

  

Genom att istället använda sig av ett dubbel-loopslärande kan en organisation, på ett bättre 

sätt, anpassa sig efter förändringar i omvärlden och byta ut och förändra föråldrade arbetssätt, 

system och handlingsmönster (Baker & Sinkula, 1999). Baker & Sinkula beskriver även detta 

som ett generativt lärande, något som kräver mer kreativitet och engagemang. Vid 

användning av dubbel-loopslärande identifierar organisationen problem eller fel för att 

därefter förändra organisationens tanke- och bettendemönster för att kunna anpassa sig efter 

den specifika situationen (Argyris & Schön, 1996). Dubbel-loopslärandet visar på en 

organisations förmåga att kunna läsa av förändringar i omvärlden (Baker & Sinkula, 1999). 

Detta anses vara nödvändigt för att en organisation ska kunna anpassa sig efter förändringar 

på marknaden vilket i sin tur ökar organisationens förmåga att klara av paradigmskiften 

såsom innovativa genombrott (Ibid.). 

  

En organisations förmåga att klara av en sådan uppgift, det vill säga, att anpassa sig efter sin 

omgivning är avgörande för organisationens konkurrenskraft vilket vidare påverkar 

organisationens överlevnadskapacitet (Baker & Sinkula, 1999; Foster, 1986). Det innebär 
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således att en organisation måste vara beredd på att göra förändringar för att förhindra att 

hamna i det enkelspåriga tänkandet. Hannan & Freeman (1984) hävdar att det är svårt för 

organisationer att genomföra förändringar som innebär motsättningar i organisationens 

identitet och kärna och därför uppstår ofta motstånd till förändring. Då organisationer 

uppfattar denna uppgift som svår tenderar de att fastna i ett singel-loopslärande (Argyris & 

Schön, 1996). Singel-loopslärande är nödvändigtvis inte sämre än dubbel-loopslärande, utan 

det handlar snarare att använda sig av det lärandet som passar bäst i den givna situationen 

(Ibid.). Vissa situationer kräver en djupare inlärningsprocess, ett djup som inte går att uppnå 

genom singel-loopslärande (Baker & Sinkula, 1999). 

2.7. Sammanfattning 

Med Fleischers (2016) teoretiska bild av den digitala musikens olika distributionskanaler, 

samt med den fortsatt sjunkande fysiska musikförsäljningen i åtanke, har det varit av intresse 

att studera huruvida förändringarna av konsumtionsmöjligheter har påverkat skivbolagen och 

deras värdeförädlingskedja. Denna studie kommer därmed att utgå från Hirschs (1969) 

modell över skivbolagsfältet, samt Tschmuscks (2006) beskrivning av skivbolagens 

verksamhetsprocesser för att kunna identifiera de eventuella förändringar som skett. Det vill 

säga att studien undersöker om skivbolagens arbetssätt och kärnverksamhet har förändrats 

sedan den digitala revolutionen, för att därefter identifiera eventuella förändringar i fältet som 

helhet och processerna som digitaliseringen möjligtvis medfört. För att kunna analysera den 

eventuella förändringen kommer studien även att använda sig av teorierna som beskriver 

organisatoriska förändringar och lärandeprocesser, i det här fallet isomorfism, singel- och 

dubbel-loopslärande samt organisatorisk tröghet. Utifrån teorin om organisatoriska fält och 

isomorfism undersöks hur de olika skivbolagen har gått till väga för att hantera 

digitaliseringen, det vill säga, går det att identifiera någon form av isomorfism? Går det 

dessutom att urskilja rollerna som “mäktiga” och “perifera” inom skivbolagsfältet? Utifrån 

teorier om lärandeprocesser och organisatorisk tröghet kommer studien undersöka 

skivbolagens agerande under digitaliseringsprocessen. Teorierna kommer därmed ligga till 

grund för att kunna förklara och förstå skivbolagens agerande då nya förutsättningar och 

utmaningar uppstått.  
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3. Metod 
I metodkapitlet redogör vi för valet av flerfallsstudie som den forskningsstrategi vi utgått 

ifrån, samt för valet av semistrukturerade intervjuer som tillvägagångssätt vid 

datainsamlingen. Detta följs av en beskrivning kring hur urvalsprocessen gått till och 

avslutningsvis presenteras och beskrivs de skivbolag som slutligen blev aktuella för studien; 

Bad Taste Records, Dominique Records, Mr. Radar, Playground Music, Universal Music och 

Warner Music.    

3.1. Forskningsstrategi 

I val av forskningsstrategi har vi i denna studie använt oss av en flerfallsstudie, vilket innebär 

ett kvalitativt sökande efter likheter och skillnader i flertalet olika utvalda fall emellan (Bell 

& Bryman, 2013). I detta avseende utgör de utvalda skivbolagen de fall vi studerat och den 

jämförelse som utförs baseras på deras erfarenheter och uppfattningar av digitaliseringen och 

hur den påverkat respektive skivbolags verksamhet. Valet av strategi grundar sig i studiens 

syfte som vi anser gå hand i hand med flerfallsstudien som forskningsstrategi då den anses 

vara ett tillvägagångssätt för att beskriva och tolka ett antal utvalda fall för att få en tydligare 

bild av deras likheter och skillnader (ibid).  

  

Flerfallsstudier ger dessutom möjligheten att gå in på djupet i frågor, vilket i sin tur ger oss 

möjlighet att, på ett noggrannare plan, testa våra utvalda teorier. Detta gör det inte enbart 

enklare för oss att se saken ur respondenternas synvinkel, utan det gör det även möjligt att 

kunna jämföra dessa synvinklar med varandra (Bell & Bryman, 2013). Denna aspekt är 

nödvändig för vår studie då det finns begränsad forskning kring hur svenska skivbolag har 

förändrats och anpassat sig efter digitaliseringen av musikindustrin, något som innebär att vi 

är starkt beroende av skivbolagens subjektiva erfarenheter och uppfattningar för att kunna 

klargöra det. 

3.2. Forskningsdesign 

Då vår studie är av kvalitativt slag har vi utgått från en forskningsdesign och ett 

tillvägagångssätt som grundar sig i semistrukturerade intervjuer, detta för att få en bred och 

mångsidig bild av digitaliseringens effekter på skivbolagen (Bell & Bryman, 2013). Det 

innebär att vi utgått från ett antal öppna frågor (se bilaga 1) men likväl varit flexibla i hur 
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intervjun fortlöpte, där respondenterna haft möjlighet att tala fritt och ta upp sådant som 

denne ansett vara viktigt (Denscombe, 2016). Då vi vill undersöka skivbolagens erfarenheter 

av digitaliseringen samt deras verksamhetsförändringar till följd av digitaliseringen anses 

intervjuer vara den bäst lämpade metoden för datainsamling då vi på så vis kan gå in på 

djupet i respektive fall (Ibid). 

  

Intervjufrågorna bestod av ett antal ramfrågor som användes vid samtliga intervjuer. Frågorna 

formulerades utifrån de teorier som vi ansett vara användbara för den efterföljande analysen 

av det insamlade materialet, med fokus på de eventuella organisatoriska förändringar som 

skett inom skivbolagen (Bell & Bryman, 2013). I och med att intervjuerna varit 

semistrukturerade har dock intervjuerna varit högst beroende av respondentens förmåga att 

hålla sig till ämnet eller ge användbara svar (Denscombe, 2016). Teorierna vi använt oss av i 

formulerandet av frågorna hämtades från närliggande studiers källhänvisningar, samt vår 

egna litteratursökning i diverse vetenskapliga databaser. Forskningen som gjorts på skivbolag 

är omfattande, men få talar om skivbolagens egna uppfattning och verksamhet om och efter 

digitaliseringen, framförallt inte inom den svenska skivindustrin. Istället handlar de flesta om 

förändringar i den kreativa processen, om hur marknaden förändrats och särskilda genrer eller 

länders påverkan av digitaliseringen. 

3.3. Urval 

Valet att direkt vända sig till skivbolag grundar sig i vårt val av forskningsstrategi, då det 

mest utförliga sätt att studera skivbolagens verksamheter på är att vända sig till dem direkt. 

Vi valde att inte i förväg bestämma ett konkret antal intervjuer som skulle genomföras utan 

utgick från mättnadsprincipen, det vill säga att urvalsprocessen fortsatte tills det att ingen ny 

data bidrog till ökad kunskap för studien (Bell & Bryman, 2013). Då samma teman och 

snarlik information framgick under intervjuerna avslutades urvalsprocessen efter sex 

genomförda intervjuer.   

  

Vid val av studieobjekt användes sedermera ett kvoturval, vilket innebar att vi utgick från ett 

antal kategorier eller kriterier som vi ansåg var av stor betydelse för studien (Denscombe, 

2016). När vi sökte efter potentiella studieobjekt utgick vi från tre kriterier. Det första 

kriteriet var att skivbolaget skulle grundats senast år 2008, året då Spotify lanserades, det vill 

säga innan den mest framgångsrika streamingtjänsten påverkade branschen (Rogers, 2013). 
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Detta då studiens syfte är att studera de potentiella förändringarna som ägde rum därefter. För 

att underlätta tillgängligheten för oss uppsatsförfattare, samt öka möjligheterna till personliga 

intervjuer, var det andra kriteriet att skivbolagen skulle ha kontor i Stockholm. Dessutom 

hade vi som utgångspunkt att få tillgång till både major- och indiebolag, för att på så sätt få 

en bredare bild av branschen och således även kunna jämföra digitaliseringens påverkan på 

deras potentiellt olika verksamheter. 

  

Skivbolag brukar delas upp i två svårdefinierade kategorier: major- och indiebolag. Det 

verkar inte råda någon övergripande konsensus om vad som krävs för att definieras som det 

ena eller det andra, men Wikström (2009b) definierar majorbolag som ett större skivbolag 

med kontor i flera länder som ägs av stora underhållningskonglomerat. Deras verksamhet är 

ofta väldigt omfattande och de sitter på stora resurser som indiebolag ofta inte kan konkurrera 

med. Det existerar idag tre majorbolag; Universal Music, Sony Music och Warner Music 

(EMI, det tidigare fjärde största majorbolaget köptes år 2012 upp av Universal) och 

tillsammans står de för cirka 85% av marknadsandelarna i Sverige (Florén, 2010). Indiebolag 

beskrivs i sin tur som majorbolagens motsats; varken ägda av stora multinationella företag 

eller beroende av majorbolagen, oftast lokalt förankrade och med betydligt mindre 

organisationer och resurser (Wikström, 2009b). Indiebolag är oftast nischade i sina 

verksamheter, alternativt dömda till att få agera talangscouter åt nya talanger som 

majorbolagen sedan tjuvar åt sig (Ibid). 

  

Valet av respondent låg enhälligt hos den individ vi fick kontakt med på respektive skivbolag 

och utsågs därefter av denne, efter en kort beskrivning av vårt syfte och mål med studien, 

utefter vem som ansågs mest lämpad till att besvara våra frågor så utförligt som möjligt. 

Respondenterna som deltog i studien är anonyma och kommer därför, i empirikapitlet, 

benämnas med skivbolagets namn. Således kommer respondenten representera det skivbolag 

denne tillhör. Samtliga intervjuer har spelats in för att, efter genomförandet, kunna 

transkriberas. Detta för att underlätta bearbetningen av det empiriska materialet. 

3.3.1. Bad Taste Records 

Bildat 1992 i Lund, då i form av ett postorderföretag med inriktning på utländsk punk, 

breddade Bad Taste sin verksamhet 1994 till att även börja ge ut egna skivor under egen 

flagg. Bad Taste Records var således fött och sedan dess har verksamheten vuxit ytterligare 
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till att även inkludera artistmanagement och eventbokning, med ett nyöppnat huvudkontor i 

huvudstaden (Bad Taste Empire, 2017). Bad Taste är ett litet indiebolag med totalt åtta 

anställda. Den vi intervjuat i denna studie står som delägare till bolaget och manager i 

företaget. 

3.3.2. Dominique Records 

Det lilla skivbolaget Dominique Records grundades 1987 av paret Carl-Axel och Monica 

Dominique, två erfarna och smått legendariska musiker som varit aktiva inom 

musikbranschen sedan 60-talet. Skivbolaget, som är beläget i Huddinge, arbetar 

huvudsakligen med att ge ut paret Dominiques egna musik i diverse konstellationer, men ger 

likväl även ut enstaka orelaterade jazzskivor med utomstående artister (Dominique Records). 

Vi har intervjuat en av deras fyra anställda vars ansvarsområden innefattar allt ifrån att 

producera musik, ansvara för logistiken kring turnéer samt att sköta skivbolagets 

marknadsföring. 

3.3.3. Mr. Radar 

Mr. Radar är en relativ ny aktör på marknaden då bolaget endast varit aktivt sedan 2008. Det 

är idag totalt sex personer som arbetar på Mr. Radar (Mr. Radar, 2018). Bolagets VD, som vi 

har intervjuat, har varit med i branschen sedan slutet av 90-talet och har därmed stor insikt 

och erfarenhet inom utvecklingen som skett. Bolagets verksamhet sträcker sig, bortom 

skivbolagsdelen, även till management och förlagsarbete och trots att de kallar sig själva för 

ett indiebolag har de flertalet samarbeten med andra bolag i branschen, något som ger dem en 

säregen roll bland våra studieobjekt. 

3.3.4. Playground Music 

Playground Music är ett indiebolag som grundades 1999 av Torgny Sjöö som tidigare varit 

verksam på skivbolaget MNW. Playground Musics verksamhet hade till en början främst 

fokus på export av nordisk musik. Bolaget hade en rivstart i slutet av 1900-talet och ansågs i 

ett tidigt skede vara nästan lika stora och betydelsefulla som majorbolagen (Arvidsson, 2007). 

Bolaget har sedan dess haft stora framgångar och är idag nordens största indiebolag 

(Playground Music, 2018). Idag arbetar Playground, med sina 25 anställda, aktivt med att 

hjälpa sina artister att nå en internationell marknad och verksamheten jobbar med allt från 
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artistscouting, marknadsföring, digital utveckling och förlagsverksamhet (Ibid.). Vi har i 

denna studie intervjuat deras Head of Artist & Repertoire (A&R). 

3.3.5. Universal Music 

Universal Music Group är ett av världens ledande major-skivbolag och deras kontor i Sverige 

har existerat sedan 1926. Då gick bolaget under namnet Ernst Bergmans Bandfabrik, men 

döptes sedermera om efter att ha blivit uppköpta av vad som idag blivit Universal Music. 

Bolaget har sedan dess vuxit ännu mer genom att köpa upp och inkludera än fler skivbolag, 

bland annat Polar Music och Sonet (Arvidsson, 2007). Deras storlek och relevans har gjort 

dem till en inflytelserik aktör inom branschen och deras verksamhet inkluderar främst 

distribution och inspelning av musik (Wikström, 2009b). Deras kontor i Sverige består, enligt 

egen utsago, av uppåt 110 anställda. Den person vi har intervjuat för denna studie är en högt 

uppsatt person med lång erfarenhet av branschen som har stor insikt i skivbolagets 

verksamhet. 

3.3.6. Warner Music 

Det svenska skivbolaget Metronome grundades 1949 och såldes sedermera till amerikanska 

W/E/A på 70-talet, en akronym och sammanslagning av Warner Bros, Elektra och Atlantic 

(Arvidsson, 2007). Således kan Warner Musics historia i Sverige sägas sträcka sig långt 

tillbaka och de är, efter flertalet uppköp, ett av dem tre världsomfattande majorbolagen som 

är aktiva än idag (Ibid.). De har idag runt 41 anställda (Alla Bolag, 2018) och deras 

verksamhet inkluderar främst distribution och inspelning av musik. Intervjun genomfördes 

med deras Head of Digital. 

3.4 Metodkritik 

Urvalet i sig, samt våra val av kriterier, kommer dock med flera problem som inte går att 

bortse ifrån. Dels då digitaliseringen fullt möjligen kan ha påverkat skivbolag grundade efter 

2008 lika hårt som de som grundades dessförinnan, något vi i denna studie valt att inte 

undersöka. Även den geografiska begränsningen kan påverka hur representativt resultatet 

blir. Skivbolag i Stockholm har fullt möjligen andra förutsättningar än skivbolag i andra 

städer eller länder och Stockholmsbolagen kan således ha en annan världsbild och social 

verklighet än skivbolag på andra orter. Det vi däremot har valt att ha i åtanke är olika 

skivbolags storlek och medföljande förutsättningar. I Sverige existerar det tre majorbolag, 
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Universal Music, Sony Music och Warner Music, resterande klassificeras som indiebolag 

(Musiksverige, 2017). Likheter och skillnader däremellan har varit av intresse för oss och 

något vi haft i åtanke vid val av studieobjekt.  

 

Alla intervjuer genomfördes personligen med båda författarna, samt den utvalde 

respondenten, närvarande. Intervjuernas längd har varierat mellan 25–80 minuter beroende på 

hur utförligt våra frågor besvarats av respondenterna och varje intervju spelades in för att 

sedan transkriberas. Inga citat eller utlåtanden har manipulerats eller omarbetats mer än att 

överföras från talat ord till skriftspråk.  
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4. Empiri 
I följande kapitel samlas och presenteras respondenternas utsagor och perspektiv. Bland 

annat delar de med sig av deras erfarenheter av digitaliseringen, hur den har påverkat deras 

verksamhetsprocesser samt hur de själva upplever deras hantering av digitaliseringen. De 

beskriver även hur skivbolagen förhåller sig till varandra och hur relationen dem emellan 

uppfattas.  

4.1. Det digitala strålbadet 

  

“Jag skulle vilja argumentera för att vi var den första industrin som gick igenom det digitala 

strålbadet.” (Universal) 

  

På våra frågor kring hur skivbolagen uppfattat digitaliseringen och dess påverkan på deras 

verksamhet beskriver alla det som en omvälvande tid för hela skivindustrin. “När det blir ett 

stort paradigmskifte som det blev då, 2009, då var det digitala verkligen ett hot. Pirate Bay 

och Napster var ute i media varannan dag och IFPI1 säger: “vi ska sänka er i rättegång”” 

(Mr. Radar). Anledningen till att det uppfattades som ett sådant stort hot beskrivs som att det 

fick skivförsäljningen att dala och att de lagliga alternativen till digital musikdistribution inte 

erbjöd några större intäkter till skivbolagen. “Spotify hade inte kommit igång, vi tjänade inga 

pengar på någon av dom digitala, iTunes eller någonting” (Bad Taste). Den här situationen 

fick skivbolagen, oavsett storlek, att ifrågasätta sin kärnverksamhet. “Det vi gör är att vi 

riskerar pengar i att försöka lansera nya artister. Och sen när vi inte kan tjäna pengar på 

det, då kan vi inte satsa på nya artister” (Mr. Radar). 

  

För att inte gå under berättar alla respondenter att de testat diverse mer eller mindre 

misslyckade lösningar för att förhindra denna enorma branschförändring. “Vi gjorde misstag 

under halva 00-talet där vi försökte lagstifta emot utveckling. Skicka folk i fängelse, hota, 

allt! Vi gjorde alla misstag du kan tänka dig” (Universal). En annan lösning ansågs vara att 

kopieringsskydda CD-skivor för att göra dem svårare att dela digitalt, en lösning skivbolagen 

i efterhand inte ser tillbaka på med blida ögon. “Vi kopieringsskyddade filer. Om du betalade 

för någonting kunde du inte föra över det från din dator till din telefon. Men laddade du ner 

                                                
1 IFPI: Skivbolagens rättighets- och branschorganisation  
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det illegalt så gick det fint. Och sådana idiotgrejer höll vi på med” (Universal). Bad Taste 

hade sin egna lösning på problemet: “Jag kommer ihåg att vi hade jävligt mycket knep för att 

inte skivorna skulle spridas. Vissa försökte kopieringsskydda CD-skivor. Men det vara bara 

sånt skräp, för vissa bilstereos kunde inte spela dom och vissa datorer kunde inte spela dom. 

Men det vi gjorde var att, innan recensionsskivorna skickades ut, för det var de som alltid 

rippades och lades ut på Piratebay, splittrade vi upp dom i 99 spår” (Bad Taste). Detta för 

att göra piratkopiering av CD-skivan svårare. 

  

De stora majorbolagen gick till och med så pass långt att de började försöka skapa sina egna 

digitala musiktjänster för att förhindra den illegala nedladdningen, något som även det gick 

sisådär. “Alla skivbolagen gjorde det under 00-talet och det gick för jävla dåligt. För dels 

utvecklar vi aldrig en produkt utifrån kundens perspektiv. Vi utvecklade ifrån vad VI behöver 

och det fungerar inte” (Universal). Till slut nådde skivbolagen en punkt som beskrivs som 

avgörande för hela branschen: “...då kom vi till en punkt där vi hade ingenting att förlora. Vi 

kommer antingen dö eller så kommer vi testa det här. Och vi testade det här och vi gick all in 

för det och det blev väldigt framgångsrikt” (Universal). 

  

Det Universal och Warner i fråga gick in och finansierade var den svenska streamingtjänsten 

vid namn Spotify, som i dag vuxit till att bli ledande på musikstreamingmarknaden. Spotify 

och streamingtjänsterna ses idag av majoriteten av respondenterna som skivindustrins 

räddning. “Där är den stora jätteförändringen. Det och att de nu tjänar bra pengar, riktigt 

bra med pengar. Inte som skivbolagen gjorde back in the hayday 1998 när CD-priserna låg 

på 220 spänn. [...] Men ändå väldigt bra pengar.” (Mr. Radar). Därmed insåg skivbolag, 

oavsett storlek, att de kunde tjäna pengar på musiken igen. “...sen kom det en era därefter, 

när Spotify faktiskt började generera lite pengar och vi såg framförallt att vår backkatalog2, 

att det var något som ändrades för oss. Fram tills dess hade det varit så att tidigare skivor 

som vi släppte, då var det inte värt att återpressa dom, utan då dödade vi en release, då var 

den slut. Vi tänkte inte återpressa, för vi kanske sålde för lite för att det skulle va värt att 

trycka om dom, men när Spotify kom kunde vi lägga upp hela backkatalogen och då insåg vi 

också att det var mycket skivor över hela världen som folk letat efter som folk helt plötsligt 

kunde få tag i igen. Där började vår backkatalog ge igen och generera intäkter. Det gjorde 

                                                
2 Backkatalog: Ett skivbolags tidigare utgivna musik som de äger rättigheterna till 
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att vi kunde satsa pengar på att släppa skivor igen för vi hade dels säkring i backkatalogen” 

(Bad Taste). 

  

För jazzinriktade indiebolaget Dominique har dock inte Spotify inneburit samma räddning 

som för resterande respondenter. “Hela streamingbiten med Spotify, det håller på att förstöra 

branschen inom jazz. De branscherna jag tillhör, jazz, nutida och klassisk musik, får in ännu 

mindre på strömningar, rent procentuellt. Mycket av den musiken Dominique Records gör 

går inte som ett konsumtionsmönster till 18–25-åringssegmenten, “the early adopters”, dom 

som var tidiga med att använda Spotify. Men nu märker vi att Spotify har kommit till en äldre 

generation som annars skulle köpa” (Dominique). För majorbolaget Universal har Spotify 

däremot varit desto mer uppskattat. “Möjligheterna har varit otroligt många skulle jag säga. 

Det Daniel Ek och Martin gjort har faktiskt revolutionerat hela vår bransch” (Universal). 

  

Ordet “revolution” dyker upp vid flera tillfällen, likaså en beskrivning av den utmaning som 

skivbolagen stått inför. På frågan om varför skivbolagen varit bra på att anpassa sig till denna 

förändring svarar Universal: “För att vi inte haft något val. Vi var inte speciellt bra på att 

anpassa oss om vi blickar tillbaka under 00-talet” och fortsätter sedan med att 

konstatera”...att kampen står mellan dom som kan förändra sig snabbast och anpassa sig till 

verkligheten som den är nu. För vi har verkligen dålig koll på hur det kommer att se ut om 

fem år” (Universal). 

  

Men hur ser det ut idag? Hur har digitaliseringen påverkat skivbolagens kärnverksamhet och 

verksamhetsprocesser? 

4.2. Identifiering av talang 

Den första processen som innebär identifiering av talang, vilken börjar med en A&R som 

söker efter potentiella artister, har enligt skivbolagens uppfattning inte genomgått några 

radikala förändringar. Playground beskriver sin erfarenhet av digitaliseringens påverkan på 

A&R-arbetet och menar att det fortfarande fungerar på ungefär samma sätt: ”På ett sätt kan 

man säga att det är samma jobb, att identifiera talang, hitta nya artister och sen närma sig 

dom och inleda en relation som sen leder fram till ett samarbete och ett avtal och att vi sen 

jobbar tillsammans och gör skivor och ger ut musik”. 
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Mr. Radar delar Playgrounds syn av hur identifiering av talang sker och menar att det är 

samma kärna i arbetet även idag, det vill säga att hitta nya artister och inleda ett samarbete 

med dessa som leder till skapande av musik. Vad de däremot menar har förändrats är 

tillvägagångssätten. Förändringen beror till stor del på att det idag är enklare för artister att 

spela in musik på egen hand och att de på ett enkelt sätt kan skicka iväg en digital ljudfil till 

skivbolagen. Den digitala utvecklingen har därmed uppfattats som en effektivisering av 

arbetsprocessen: “Förut, när jag började, fick vi bränna demos på en CD-skiva och skicka 

med Fedex till New York. Sen åker vi dit och träffar den här personen sex månader senare 

och då såg vi den där stora högen med alla oöppnade Fedex-paket” (Mr. Radar). Idag kan du 

istället “enkelt skicka iväg ett beat till någon klient [...] nu kan du se med Soundcloud om 

personen ifråga har lyssnat. Det är otroligt mycket lättare att hålla kontakt med folk för att få 

saker att hända i framtiden” (Mr. Radar). 

  

Playground beskriver den digitala utvecklingen som en explosion och menar att “...vi kan 

jobba mycket snabbare nu från ax till limpa, från det att vi signar någon till att det kommer 

ut. Om vi ska släppa en låt kan det gå väldigt snabbt, det kan gå på två-tre veckor idag”. 

Innan digitaliseringen var det dessutom vanligare att en A&R åkte runt på klubbar för att 

scouta artister något som idag har skiftat till en mer digital process: “Ja, men nu sitter alla 

och gör låtar på laptops. Det är klart det blir mer musik, enklare att få access och lyssna på 

Soundcloud-länkar. Så scoutingen har ändrats lite. Man kanske sitter och kollar på 

YouTube” (Mr. Radar). 

  

Samtidigt som både Mr. Radar och Playground ser en positiv utveckling av A&R-arbetet, där 

processen idag är smidigare och effektivare, uppfattar Bad Taste denna utveckling som delvis 

negativ. Idag får skivbolagen mycket mer material att bearbeta då inspelningsprocessen blivit 

enklare, innan hela digitaliseringen av musikindustrin krävdes det mycket mer av ett band 

eller en artist för att ens få ihop en demo att skicka iväg. “När hemmastudion började 

explodera från att vi fick ett par demos i veckan till att det fladdrade in och det var så jävla 

mycket skit [...] Idag får vi Soundcloud-länkar och mp3 som vi lyssnar på och bara “nej”. 

Ibland är det så dålig kvalitet att jag tänker att fan, kan de inte kolla med sina föräldrar och 

fråga vad de tycker först?” (Bad Taste). Även om detta uppfattas som negativt menar Bad 

Taste samtidigt att detta leder till att skivbolagen får tillgång till ett större och bredare utbud 

av artister. Playground menar dessutom att det underlättar arbetet för skivbolagen när de 

kommer i kontakt med en artist eftersom de redan har material att utgå ifrån. 
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Ytterligare en följd av att det idag är enklare för artister att skapa musik och att det även 

produceras mer musik är att det ställs mer krav på skivbolagens kreativitet i 

tillvägagångssätten kring denna process. Universal menar bland annat att det idag krävs ett 

nytänk och att skivbolagen måste våga satsa på nya idéer även om det inte garanterar en 

vinst. En sådan idé resulterade i utvecklandet av tjänsten “Spinnup”. En tjänst som gör det 

möjligt för osignade artister att få sin musik distribuerad till alla existerande digitala 

plattformar, inklusive Spotify och iTunes, och vars syfte för Universal är att kunna identifiera 

artister på ett nytt sätt. “...som är den totala motsatsen till vår affärsmodell. Det handlar om 

att du kan spela in din musik själv och sedan lägga upp den. Du betalar 99kr och då äger du 

alla rättigheter själv och du får in alla pengar själv och du får ut musiken över hela världen. 

Men det gör vi för att vi vill hitta ett sätt att upptäcka nya artister på [...] Vår affärsmodell 

skiljer sig väldigt beroende på artist till artist” (Universal). 

4.3. Inspelning och produktion 

Med den digitala musiken har även möjligheterna till att skapa musik hemma, utan dyra 

studios och CD-fabriker, förenklats, något majoriteten av respondenter ser som en enorm 

förändring för branschen: “även inspelningsproceduren, där har den förändrats. Att nu är det 

många som kommer med helt färdiga grejer som de har gjort själva i sovrummet, i studio 

eller tillsammans med ett produktionsbolag eller team. Det kommer mer färdiga grejer.” 

(Playground) 

  

Enligt Bad Taste är denna förändring något positiv: “Samtidigt är det positivt att små band, 

som kan spela in själva och göra en jävligt fet produkt med små medel kan få ut den. Även 

Moby spelade in sin mest säljande skiva med väldigt lite utrustning i sitt sovrum och det hade 

inte kunnat hända innan själva digitaliseringen av studiojobbet” (Bad Taste). Men för 

indiebolaget Dominique har det inte förändrats mycket, då en kvalitativ inspelning är något 

de ser som kanske den främsta tjänsten de kan erbjuda sina artister: “Allting från att se till att 

det funkar och blir av. Det är studioinbokning, mickval, bestämma beroende på budget om vi 

ska ha en extern tekniker och ibland sitta som producent. Jag spelar också in. Det är mycket 

med inspelningar och att ta hand om musiker och att ta hand om hela biten” (Dominique). 

Således är processen likvärdig, även om möjligheterna för artisterna blivit fler. 
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4.4. Marknadsföring 

Om det däremot finns en aspekt som alla skivbolag, oavsett storlek, kan skriva under på så är 

det förändringen som skett i marknadsföringen. Digitaliseringen av musikindustrin har fått 

skivbolagen att ifrågasätta sina tillvägagångssätt och marknadsföringsstrategier då den 

traditionella marknadsföringen inte fungerar i denna snabbföränderliga och oförutsägbara 

bransch (Playground). Warner Music instämmer och bekräftar denna syn och anser dessutom 

att det varit en positiv och hälsosam utveckling för skivbolagen. Även om det oftast är 

enklare att ha det som det alltid har varit så uppfattas förändring ibland vara nödvändigt: 

“Jag tror det har varit bra för alla att rannsaka sig själva och behöva förändra sig baserat 

på hur marknaden ser ut och hur mottagliga folk är. Det är klart det är bekvämt när det är 

väldigt lätt att nå till folk, när vi vet exakt hur det fungerar. Så är det inte riktigt nu [...] för 

allting är hela tiden nytt. Vi letar hela tiden efter nästa grej eller hur vi ska knäcka 

marknadsföringsnöten. Det handlar väldigt mycket om att ta fram teorier och sen testa dom 

och sen baserat på utfallet förfina teorierna” (Warner). 

 

Innan digitaliseringen “handlade det mer om traditionell marknadsföring, det fanns färre 

outlets, färre ställen att synas på för en artist och vi var samtidigt mer hänvisad till dom som 

satt i vägen då, gatekeepers, radio eller journalister. Om de sa nej kunde artister inte göra 

mycket mer än att kanske åka ut och spela på pizzerior för att bygga en publik.” 

(Playground). Playground fortsätter med att beskriva svårigheten som skivindustrin alltid haft 

när det kommer till marknadsföringen av sina artister: “Skivbranschen är så specifik. Det är 

korta puckar och produkter som har kort livslängd. Vi kan inte göra traditionella 

marknadsundersökningar inför att vi ska lansera en ny artist. Utan det är mycket färdiga 

recept som finns, men även att tänka utanför och hitta nya vägar hela tiden och jobba med 

korta puckar, små pengar, pröva sig fram. Är det något som funkar fortsätter vi på det spåret 

och funkar det inte skippar vi det” (Playground). 

 

Bad Taste menar dessutom att de gamla sätten att marknadsföra artister var betydligt mer 

kostsamma än dagens alternativ: “Det var något förr som var traditionell marknadsföring. Vi 

skulle skapa en annons som skulle sättas i tidningar, vi hade en budget. Budget har vi 

fortfarande men vi kan göra mycket mer gratis idag. Marknadsföring kan bli billigare idag 

speciellt om vi skapar något som folk vill sprida. Det var svårare förr att få en tryckt annons 

spridd förutom för den som läste den. Det har skiftat lite så” (Bad Taste). 
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Det som revolutionerat marknadsföringen är enligt respondenterna de traditionella mediernas 

tappade relevans och de sociala mediernas stora genomslagskraft: “...idag kan artisten 

kommunicera direkt till sin publik. Det är en jätteskillnad, en jätterevolution. Idag är det inte 

alls så att det som spelas mycket på radio streamar mycket. Eller att en artist som spelas på 

radio har många followers. Så radio har tappat i betydelse, att kommunicera direkt med 

fansen, det är jätteviktigt. Det ställer också större krav på artisterna, det är inte alla artister 

som gillar det, som gillar Facebook, gillar att kommunicera på det sättet. Det är nog många 

karriärer som har fastnat på det. Det är egentligen jättebra musik och jättebra artister men 

de kommer inte ur startgroparna för att de inte kan kommunicera” (Playground) 

 

Sociala medier och tankar om att få sin information spridd av publiken är något Warner 

arbetat aktivt med och ser som en enorm utveckling för skivbolagen: “Det är nya roller och 

helt andra sätt att tänka marknadsföringsmässigt. Marketing rent generellt har fått väldigt 

många olika nya sätt att nå ut på. Jag tror det var svårare som det gick till förut, med 

traditionell marketing. Tv-reklam fungerade jättebra för CD-skivor, men det gör vi aldrig 

numera. Influenser har kommit upp de senaste åren. Sociala medier var enbart Facebook och 

nu finns det hur många som helst, det är Facebook, Instagram, Instastory, Snapchat, 

Musical.ly det är messenger, CRM, mailutskick och ta hand om dom och sina artisters fans.” 

(Warner). 

 

Vad som tydligt framgår i intervjuerna är att nya roller och helt nya sätt att tänka 

marknadsföringsmässigt har skapats. “Vi säljer fortfarande fysiska produkter och det är 

fortfarande en stor, viktig del för oss, men fokuset har skiftat gällande promotion och 

marknadsföring väldigt mycket mot det digitala, istället för det fysiska. Det är färre säljare, 

fysiska säljare, men fler som jobbar med det digitala” (Playground). På Universal menar de 

dessutom att det har krävts mer kreativitet i marknadsföringsstrategierna, något som anses 

vara nödvändigt för att kunna hjälpa artisterna att nå ut med sin musik idag: “Det som vi har 

försökt att ta tillbaka de senaste tre åren är kreativiteten i det vi gör. För där har skivbolag 

generellt sett brustit mycket. Idag har vi en avdelning på 10 personer som jobbar med att 

skapa innehåll för artisterna, för rätt person och rätt målgrupp, och att vara kreativa kring 

hela det konceptet. Att ifrågasätta allt vi har gjort tidigare och se om vi kan göra det 

annorlunda” (Universal). 
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Att tänka kreativt är något Playground arbetat aktivt med då det uppstått nya gatekeepers som 

ersatt till exempel radion. Vidare berättar de om hur andra digitala plattformar blivit viktiga 

marknadsföringskanaler åt deras artister och att det krävs aktivt arbete för att hålla sig 

relevant på dem: “Och sen video content, vi är ruskigt bra på YouTube till exempel. Vi styr 

upp artisternas YouTubekanaler, ser till att de ser bra ut och är formaterade på rätt sätt och 

vi jobbar väldigt aktivt för att dra till oss prenumeranter till deras YouTube-kanaler vilket vi 

då har nytta av på sikt. Har man mycket prenumeranter kan vi nå ut bra vid nya släpp och vi 

jobbar mycket med sociala medier, Instagram och Facebook framförallt” (Playground). 

 

Marknadsföring har inte enbart förändrats på så sätt att nya tillvägagångssätt, nya 

medieplattformar och nya gatekeepers har uppstått utan marknadsföring har dessutom fått en 

helt ny relevans för skivbolagen, något som samtliga respondenter hävdar. Respondenterna 

beskriver marknadsföring som en av de främsta resurser de kan erbjuda artister idag i och 

med det brus av musik som artisterna måste ta sig igenom. “Tyvärr är det så att när hela 

världen kan lägga upp nya låtar varje dag och alla gör det blir det ett sånt bisarrt brus [...] 

Du kommer aldrig kunna bli en Lana Del Ray utan att ha ett stort skivbolag som är villiga att 

riskera några miljoner på att göra PR. Det är det som krävs fortfarande” (Mr. Radar). 

Universal menar även att “det är väldigt mycket musik som är otroligt otroligt bra som aldrig 

får se dagens ljus på grund av att det inte finns resurser eller kompetens eller uthållighet att 

driva den musiken till konsumenten. Och det vill jag hävda, det är någonting som vi har och 

är väldigt duktiga på”. 

 

När vi ställt frågan om hur skivbolagen ställer sig till ryktet om att digitaliseringen skulle leda 

till skivbolagens domedag ställer sig samtliga respondenter kritiska till detta. Flera av dem 

menar att de som påstår detta har ingen aning om vad de pratar om. Även i dessa fall lyfter de 

fram marknadsföring som en avgörande faktor som artister ännu är i behov av: “nu finns det 

alla möjligheter som egen artist att lägga upp på Spotify, du kan gå med i massa tjänster som 

gör den grejen. Varför har inte dom artisterna blivit jättestora och exploderat? Det är för att 

du behöver marknadsföring, du behöver någon som jobbar med en långsiktig plan. Det är 

mycket av dom delarna som folk inte ser. De tror att det räcker med att lägga upp på Spotify 

så fixar det sig” (Bad Taste). 

  

Oavsett i vilken kapacitet respektive skivbolag kan bidra med till marknadsföringen, av sina 

artisters musik, håller alla respondenter med om att det är en av de viktigaste tjänster de kan 
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erbjuda sina artister: “Jag tror att du som artist själv, bara för att du kan ge ut din låt och att 

det finns där i en sfär av miljontals låtar, betyder inte det att... Eller din dröm kanske är att 

släppa en låt, då är det superbra, då behöver du inte ett skivbolag. Men är din dröm att nå ut 

med din musik tror jag att det behövs ett par spelare till” (Warner). Indiebolaget Mr. Radar 

håller med om att inga artister kan klara sig utan ett skivbolag om drömmarna sträcker sig 

längre än till den lokala pizzerian: “Även om det är demokratiskt absolut, du kan använda 

vad som helst på Soundcloud och du kanske får massa streams, jättekul med jättemycket 

plays, men du kommer aldrig kunna bli en jättestor artist. Och det får vi hoppas att folk har 

ambitionen till att bli och inte bara vilja giga i Eskilstuna. Utan att de vill komma lite längre. 

Och då måste du ha ett skivbolag. Nu är det extremt relevant” (Mr. Radar) 

4.4.1. Konsument- och artistfokus 

Ytterligare en följd av det digitala paradigmskiftet är att konsumentfokus blivit allt viktigare, 

något som samtliga respondenter lyfter fram. Universal menar att under den tid då den 

fysiska CD-skivan fortfarande var aktuell var skivbolagen mer fokuserade på att producera 

och sälja in så många skivor som möjligt till sina återförsäljare. Idag handlar det istället om 

att “folk ska spendera så mycket tid som möjligt på våra produkter. Det här innebär att vi 

måste ha kvalitet och vi måste lyssna på vad användarna tycker” (Universal). Det menar 

respondenterna leder till att de idag talar mer direkt till slutkonsumenten snarare än att gå via 

“gatekeepers” vilket skivbolagen gjort traditionellt sett: “På Warner är vi intresserade av 

folk, det är en jätteviktig del. Nu pratar vi mycket mycket mer direkt med konsumenten. 

Medan förr var det mera musikjournalister, bloggar, musikbloggar, press rent generellt” 

(Warner). 

 

Universal menar dessutom att det idag har blivit viktigare att utveckla och jobba med sina 

artisters varumärken och inte sitt egna. “Vi har mycket artister idag som fortfarande behöver 

hjälp med att hitta rätt samarbeten i form av låtskrivare, producenter, artister o.s.v., till att 

bygga hela konceptet kring en artist. Från grafisk profil till att placera musiken i rätt miljö 

och nå ut till kunden o.s.v. Och sen har du vissa artister som kommer och har spelat in allting 

själv och gjort sina egna musikvideos och som har en väldigt tydlig bild av vad de själva vill 

göra. Och de behöver enbart någon som kan se till att förstärka den bilden de har” 

(Universal). Det här håller Playground likväl med om, även om de som indiebolag inte sitter 

på samma resurser: “Ja, majorbolagen har satsat jättemycket på det här. De har hela 
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avdelningar som uteslutande pysslar med den biten och som jobbar nästan som små 

fristående reklambyråer. Det har indiebolagen väldigt svårt att ha. Indiebolagen, det är 

väldigt få indiebolag, de allra flesta är en människa. Det finns gränser för hur mycket vi 

orkar med. Indiebolagen tvingas nog låta artisterna göra mycket utav det jobbet, digital 

promotion” (Playground). 

 

Hur den här förstärkningen av artisternas varumärken tar form skiljer sig mellan bolagen, 

men Universal har sin strategi klar: “Vi jobbar mycket på att kunna stärka artisterna där de 

behöver hjälp helt enkelt. Sen jobbar vi väldigt mycket mer med analys och 

konsumentbeteende idag än vad vi någonsin har gjort. Vi segmenterar hela vår marknad 

utifrån beteende och målgrupper för att det ska bli bättre kännedom om vilket typ av språk vi 

använder. Ska vi ha rött eller blått o.s.v.?” (Universal). Warner arbetar liknande: “Vi hjälper 

dom väldigt mycket med resurser. Den typen av resurser hade vi inte förut. Då var det mer en 

PR-person som följde med ut och gjorde radio eller gjorde TV framträdande eller följde med 

på en intervju. Det gör vi fortfarande men nu har de fått ett helt digitalt team som inte 

existerade förut, som också är en service till dom” (Warner). 

 

Den svåraste utmaningen ses som den redan nämnda kampen om folks uppmärksamhet: “Att 

träffa konsumenter i rätt tid och på rätt plattform, skulle jag säga. För vi tittar väldigt mycket 

på hur beteende och konsumtionsmönster ser ut under dagen. När du pendlar till jobbet eller 

när du är på väg till skolan eller när du har rast eller på helger eller vart du sitter. Är du 

uppkopplad på paddan, mobilen, klockan? För att kunna hitta folk vid rätt tidpunkt. För det 

är inte alltid du är mottaglig för viss typ av musik och viss typ av, ja, det kan vara stadie i 

livet eller tid på dagen” (Universal). Dominique Records håller med om att sociala medier 

inte enbart är guld och gröna skogar: “Det har förändrat hela marknadsföringsbiten. “Nu 

släpper vi en platta om en månad”. Kommer vi med det nu har folk glömt det två timmar 

senare, för då har en annan grupp gått ut med något” (Dominique). 

 

Vidare menar Universal att de, i och med det konstanta informationsflödet som sociala 

medier innebär, har ställts inför nya utmaningar de inte stått inför tidigare: “Folk har 

adblockers, de lyssnar inte på radio, läser inte dagstidningar. Vi måste försöka hitta dom 

med andra typer av forum och nå ut med musiken i andra typer av forum. Och det släpps 

mycket mer musik idag än vad det någonsin gjort. Det släpps 35 000 låtar varje dag. Om vi 

räknar ihop Universal, Sony Music, och Warner Music står vi för 1% av all musik som släpps 
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i hela världen. Så var det inte förr. Gick du in i en skivbutik kontrollerade vi kanske 80–90% 

av ytan i en skivbutik. Idag står vi för 1% av allt som släpps. Det handlar väldigt mycket om 

hur vi når den här repetitionen för människor, som vi ska kunna få lyssna på musiken” 

(Universal). 

 

4.5. Distributionens utmaningar och möjligheter 

Det sista ledet i värdeförädlingskedjan, distributionen, är enligt respondenterna det som 

förändrats allra mest under 00-talet. Skivbolagen har däremot något skilda erfarenheter av 

transformeringen från fysisk till digital musik. Bad Taste beskriver övergången från fysisk 

musikhandel till digital musikhandel och vidare till dagens dominerande 

streamingkonsumtion, som en långsam, knappt märkbar, utfasning av de traditionella CD-

skivorna: “Vi märkte inte av det speciellt mycket. Vi var inte lika skadade av digitaliseringen 

eller när den fysiska skivförsäljningen försvann och innan någon digital tjänst hade kommit 

igång. När man har ett lite mindre skivbolag har man lite mer dedikerade fans som vill stödja 

artisten och köpa skivan. Även om de kanske laddade ner, köpte de ändå skivorna. Det tog 

längre tid innan vi verkligen kände av skiftet, vilket gjorde att vi kunde jobba lite längre på 

den fysiska skivan. Det var också att vi försökte vara mer kreativa och inte enbart göra en 

helt vanlig skiva och försöka sälja den som vanligt. Utan vi försökte paketera den annorlunda 

och försökte göra den mer attraktiv och göra mervärde runt att köpa skivan, vilket gjorde att 

vi kunde hålla ut lite längre i hela den eran av fysisk försäljning” (Bad Taste). 

  

Dominique har liknande erfarenheter av denna övergång och kände inte av hotet förrän 

skivbolagets målgrupp började använda sig av Spotify. Även om möjligheten fanns att ladda 

ner både legalt och illegalt innan fortsatte Dominiques konsumenter att köpa CD-skivor fram 

till att streamingtjänsterna slog igenom på riktigt. De större bolagen, Universal, Warner och 

Playground, påverkades däremot mer drastiskt och kände av skivförsäljningsförlusterna redan 

under tidigt 00-tal. Universal drabbades så pass hårt att de fick göra stora nedskärningar 

bland personalen. Från att ha varit 200 personer på 90-talet till att gå ner till runt 30 personer 

på 00-talet. Men som tidigare nämnt har de större bolagen även haft mer positiva erfarenheter 

av streamingtjänsternas genombrott med tiden. 
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Förändringen i hur slutkonsumenterna väljer att införskaffa och konsumera sin musik har som 

resultat påverkat skivbolagens fokus. I en tid där skivbolagens intäkter i större mån är 

beroende av tiden som kunderna spenderar streamandes av musiken, och desto mindre på den 

fysiska handeln av den, har det inneburit att kvaliteten på musiken anses vara viktigare än 

någonsin: “Under 00-talet var det viktigaste för oss att någon gick in och köpte en CD-skiva 

och betalade för den och gick hem. Branschen var som sådan att vi kunde ha med två stycken 

starka låtar som vi visste skulle sälja och 10 stycken mindre starka.” (Universal). 

  

Förändringen i fokus har lett vidare till att konkurrensen skivbolagen emellan inte längre 

handlar om kundens pengar, utan deras tid: “Men framförallt har det inneburit att vi har 

ändrat om hela vårt tänk från en försäljningsbusiness till en streamingmarknad där vi 

tidigare tävlade om att få folks pengar, eller få folk att lägga sina pengar på en CD-skiva vi 

skapat eller tagit fram. Nu handlar det om att vi konkurrerar om folks tid därför att musiken 

finns tillgänglig hela tiden. Då gäller det att få folket att ta tiden att lyssna på Spotify och då 

även på våra låtar. Det är en annan spelplan helt och hållet faktiskt” (Warner). Warner 

fortsätter med att beskriva de nya spelregler som gäller på denna “spelplan”: “Men sen är det 

klart att om det går bra för oss, går det mindre bra från dom andra, det är så det är på 

Spotify. Om du tar 1% marknadsandel förlorar de andra 1% för det finns endast 100%. Det 

är inte som i en CD-värld där du kan sälja 200 000 av en Madonna-skiva och 200 000 av en 

Backstreet Boys-skiva, de påverkar inte varandra riktigt. På Spotify så, det du tar förlorar 

någon annan” (Warner).  

 

I och med den ökade användningen av streamingtjänster har även playlists tagit både radion 

och CD-skivans plats, där skivbolagen idag strävar efter att komma så långt upp som möjligt 

på streamingtjänsternas egenkurerade spellistor för att öka konsumtionen av sin egen musik 

(Mr. Radar; Playground). Således beskrivs skivbolagens främsta uppgift i den digitala 

skivindustrin att vinna kundernas uppmärksamhet, något som gjort att singeln har fått en helt 

ny innebörd för artisterna och skivbolagen: “Får skivbolagen en hit idag på en skiva eller en 

hit då, tror jag att skivbolagen tjänar mer pengar idag. Nu kan du tjäna mer pengar på en 

singel. En singel förr var enbart ett verktyg för att sälja en LP eller CD. Idag kan en singel 

göra mycket, det är därför artister släpper en låt. Nästan hela skivan är ute när skivan 

faktiskt släpps” (Bad Taste).   
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Men framförallt har streamingtjänsterna, enligt respondenterna, gett nytt liv åt skivor som 

kanske inte sålde speciellt bra vid en första release. Skivor kan idag få nytt liv längre fram i 

tiden, något som gjort att signande av artister och utgivning av deras musik blivit en form av 

långsiktiga investeringar: “För förr, vi kanske hade gjort 20 000 ex av en skiva men när de 

var slut och den sålde kanske 20 ex i halvåret eller någonting, då lönar det sig inte att göra 

en ny upplaga. Tar det slut tar det slut, då går den inte att köpa. Då är det noll i intäkter. 

Men nu fortsätter det hela tiden. Det är väldigt positivt, om vi ska se något positivt för mindre 

nischade artister. Men nackdelen har väl ofta varit det här att förr kunde vi sälja en kanske 

lite smalare skiva på ett förhandssnack, eller att få en hype. Ett fåtal hippa journalister 

skriver att ni måste höra nya Popsicle, eller var det nu är för någonting. Då är det många 

som går och köper för de är nyfikna, men kanske enbart lyssnar på den en gång. Men de har 

ändå köpt den och det funkar inte idag.” (Playground) 

  

Det faktum att skivbolagen inte längre behöver trycka upp flera upplagor och lagerhålla dem 

är något indiebolaget Bad Taste beskriver som något positivt, både ekonomiskt likväl som 

logistiskt: “Det finns ingen kostnad för lagerhållning, det finns ingen kostnad för 

distribution. Det är klart det finns en “distributions fee” men inte på samma sätt som om vi 

skulle hålla det i lager. Det var en grej som förändrades. Distributionsaspekten ses som ett 

enormt framsteg av Mr. Radar: “Dels har du hela avräkningsmekanismen och transparensen 

där, det har påverkat jättemycket. Men nu också hela konsumtionen och distributionen för 

skivbolagens räkning. Nu är det att du måste fylla i lite info och sen trycker du på en knapp 

och då finns det över hela världen. Den distributionen kunde vi inte drömma om för 10 år 

sen” (Mr. Radar). 

  

Men med enklare distributionsmöjligheter, både för skivbolagen och artisterna, och ett 

mindre behov av lagerhållning har skivbolagen varit tvungna att erbjuda sina artister andra 

tjänster för att locka till sig dem: “Vi har behövt anpassa vår affärsmodell och organisation 

utifrån artisternas behov idag. För i och med att vår kärnprodukt som vi sålde till artister för 

8–10 år sen, det var distribution, lagerhållning, radio. Vi var “gatekeepers” kan man kalla 

det. Och finansiering av inspelningar och musikvideos och så vidare. Men idag behöver du 

inget lager eller fysisk distribution, så länge du inte är en viss typ av artist, men det är sällan 

som du är det” (Universal). Det faktum att det blivit enklare än någonsin för artister att spela 

in och distribuera sin musik beskrivs som att ha haft en stor påverkan på skivbolagen: “En 
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artist kan ladda upp vad som helst när som helst, så det är inte distributionen som är grejen 

utan då är det paketeringen, promotion, försäljningen mot Spotify och allt sånt” (Mr. Radar). 

  

Men Spotifys dominans på den svenska marknaden har likväl börjat kännas problematisk för 

skivbolagen. Bland annat är det svårt att växa på en begränsad marknad, enligt Universal: 

“Spotify står för en större del av musiken som konsumeras i Sverige, vilket är otroligt, men vi 

uppmuntrar även andra aktörer som t.ex. Apple och YouTube [...] Vi tror att vi kan växa mer. 

Men jag tror att vi behöver andra aktörer, för jag tror vi kommer behöva tilltala en annan typ 

av publik” (Universal). Denna, nästintill monopolliknande situation, håller Mr. Radar med 

om: “Det som vore toppen är om det kunde komma fler tjänster som Spotify [...] Det är det 

enda jag kan önska, att det kan komma en större variation, en större bredd, rent 

distributionsmässigt” (Mr. Radar). 

  

Bad Taste beskriver situationen vidare: “Förr fanns det ett par tre, fyra distributörer som 

indiebolag kunde välja mellan och kunde då kanske få bättre dealer och nätverk. Nu finns det 

nästan bara en och det är Spotify. Den situationen är alltid farlig för då är det någon som 

kontrollerar marknaden så otroligt mycket. Vad de väljer att fokusera på och inte kan make it 

eller break it för artister eller hela bolag. Det är farligt. Vi hade önskat att iTunes och 

Google Music hade blivit tre stora jättar i streamingvärlden istället för att endast ha en 

storspelare” (Bad Taste). Som resultat av den sviktande skivförsäljningen och allmän 

omstrukturering av verksamheten löste Bad Taste situationen genom att nästintill helhjärtat 

satsa på artistmanagement samt bokning och göra skivbolagsdelen till en bisyssla: “Vi 

hjälper artister med allting vilket inte är skivbolagens egentliga roll. Då separerade vi den 

verksamheten och började som ett renodlat management på en gren, skivbolaget fanns kvar 

och sen hade vi ett bokningsbolag. Det var också någonstans senare, det var när 

skivförsäljningen började dala, den fysiska skivan, då var det framförallt bokningen som vi 

satsade mer på för att få det att rulla runt” (Bad Taste). 

  

Även för de andra indiebolagen har digitaliseringen lett till omprioriteringar. För Dominique 

har Spotify inneburit en negativ utveckling och således har det bollats en del idéer inom 

bolaget: “...det finns inte så mycket att göra. För den distributören som vi använder oss av 

lägger det på Spotify och iTunes och allt. [...] För några år sedan var jag inne på att vi skulle 

bort från Spotify, men sen kom det annat emellan.” (Dominique). 
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Playground har dock i sin tur omfamnat utvecklingen och arbetat aktivt med den: “Ja, det är 

follow the money, det är vart kommer pengarna in. Det är Spotify, Apple och Deezer i viss 

mån och de andra tjänsterna och sen är det YouTube. Där har vi sett att sen när vi började 

för ett par år sen att jobba aktivt med YouTube har intäkterna ökat. Generellt, det gäller då 

både, vi jobbar med till exempel Ace of Base och då har vi gått in och jobbat väldigt aktivt 

med deras YouTube-kanal och förbättrat den och trimmat den på alla möjliga sätt som finns 

och då ser vi efter ett tag hur visningarna ökar och prenumeranterna ökar och även 

intäkterna ökar. Då ser vi att det är värt att hålla på med det” (Playground). 

4.6. Resurser 

Även om skivbolagens erfarenheter av digitaliseringens påverkan på verksamheten i stora 

drag varit lika har det framkommit att de haft olika förutsättningar inför detta paradigmskifte, 

något som visats ha stor betydelse. Universal menar att de skivbolag som överlever i denna 

bransch är de som är redo att förändra sig och anpassa sig efter den verklighet som de lever i. 

I samtliga intervjuer framgår det dock även att resurser tros ha en stor inverkan på ett 

skivbolags konkurrenskraft och överlevnadsförmåga. 

  

En form av resurs som återkommande tagits upp under intervjuerna och som anses haft stor 

betydelse för skivbolagen under hela digitaliseringsprocessen är deras backkataloger eller 

musikkataloger. Playground beskriver dess betydelse så här: “De som har klarat sig förbi den 

[digitaliseringen], eller en faktor att klara sig bra det är, tror jag, att man antingen jobbar 

med artister som är jätteframgångsrika på streaming, man måste streama ganska mycket 

innan det blir några pengar, eller att man har en stor katalog. Och det är väl vår smala 

lycka. Vi har inte haft många Zara Larsson-hits utan vi har en stor katalog med en del 

internationella hits av typ Ace of Base, Eagle Eye Cherry, The Rasmus, låtar som är stora i 

många länder” (Playground). Även majorbolagen, Universal och Warner hävdar att 

backkatalogen och ett skivbolags resurser har stor betydelse för skivbolagen i dagens 

branschklimat. Universal menar att de har en så pass stor backkatalog, det vill säga så pass 

mycket musik, att den alltid kommer att generera pengar. Warner berättar även om hur deras 

musik från 50- och 60-talet genererar mer pengar idag på grund av att konsumenter enkelt har 

åtkomst till musiken på diverse streamingtjänster. 
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För majorbolagen, Universal och Warner, samt det stora indiebolaget Playground har detta 

varit en stor fördel men för de något mindre bolagen, med mindre backkatalog och färre 

resurser, har det inneburit större utmaningar. För Bad Taste har digitaliseringen inneburit en 

hel del förändringar och nytänk: “Vi var så pass små att vi inte hade så mycket katalog att 

luta oss på eller något annat [...] Spotify först var inga pengar alls och då känner vi att om 

folk använder den här tjänsten, som är en jävlig bra tjänst, men vi tjänar inga pengar på den 

och folk köper inte fysiskt då måste vi göra något annat för att överleva.” Vad de då 

bestämde sig för att göra var att expandera verksamheten och därmed även inkludera 

management och bokning i bolaget. Dominique beskriver liknande erfarenheter och menar att 

de digitala streamingtjänsterna inte genererar några större pengar till bolaget och idag kämpar 

de med att få deras skivor sålda på spelningar. 

  

Bad Taste beskriver att majorbolagen, i detta fall, haft bättre förutsättningar: “Där tror jag de 

stora bolagen har gynnats otroligt mycket för de sitter på en massiv backkatalog som de hela 

tiden kan luta sig på. Förr i tiden var det ett jobb att hålla backkatalogen levande. Nu lägger 

vi upp den en gång och sen ligger den där för evigt. Då kan de stora som har tusentals skivor 

i backkatalogen luta sig tillbaka” (Bad Taste). Samtidigt som Playground anser sig vara ett 

stort indiebolag med en stor backkatalog menar de på bolaget att majorbolagen ändå haft 

något bättre förutsättningar. Detta då majorbolagen har så pass mycket ekonomiska och 

personalmässiga resurser att de kan utveckla nya avdelningar. På majorbolagens 

marknadsavdelningar kan du nästan se små fristående reklambyråer, något som Playground 

menar att ett indiebolag skulle ha svårt att klara av. Mr. Radar delar uppfattningen om att 

mindre bolag har det något tuffare i tider när så pass stora förändringar sker: “De ekonomiska 

spelreglerna har inte förändrats. Ett bolag som vårt, som är så pass litet, blir också väldigt 

sårbart [...] För att förr eller senare blir det för dyrt för oss, för vi har inte den plånboken.” 

  

Universal menar dessutom att de ekonomiska resurserna de besitter låter dem ta fler risker, de 

kan satsa på artister och nya tjänster även om det inte säkert kommer gynna skivbolaget 

ekonomiskt. I vissa fall är de till och med redo att förlora pengar men med förhoppningar om 

att det någon gång kommer vända. Dessa chansningar vågar de ta då de vet att de har så pass 

mycket resurser att de kan överleva motgångar, något respondenten menar att inte alla 

skivbolag har. Warner anser även att skivbolagens resurser är det viktigaste de kan erbjuda 

artister idag då de kan lansera sin musik på egen hand: “Det artister får som största tjänst 
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hos ett skivbolag, det är alla resurser, alla människor som kan jobba i samma riktning åt 

något och alla resursers kontaktnätverk”. 

4.7. Nätverk 

En annan aspekt vi var nyfikna att studera var hur förhållandet mellan skivbolagen såg ut och 

om de på något sätt samarbetat med varandra då de ställdes inför det digitala paradigmskiftet. 

Vad som då framgick var att även om det råder stor konkurrens mellan bolagen sker det till 

viss mån samarbeten, i dessa fall främst tillsammans med skivbolagens 

branschorganisationer. 

  

I branschorganisationen IFPI sitter representanter från varje skivbolag, vilka är med och tar 

fram riktlinjer för hur skivbolagen ska jobba. IFPI hade bland annat en stor del i 

motarbetandet av fildelningshotet och införandet av lagen mot fildelare (Warner; Universal). 

Branschorganisationen SOM, Svenska Oberoende Musikproducenter, som är en 

branschorganisation för indiebolagen, tar upp gemensamma frågor, frågor som skivbolagen 

känner att de bör driva tillsammans (Playground). De ses en till två gånger per år för att 

diskutera vad som händer i branschen där de delar med sig av tips och råd till varandra (Bad 

Taste). För Dominique som har en annan branschorganisation, Svensk Jazz, fungerar det på 

liknande sätt. Även de ses för att dela med sig av sina erfarenheter i förhoppning om att 

kunna hjälpa varandra. Även Universal och Warner menar att, i de fall något påverkar hela 

branschen, vänder de sig till branschorganisationen för att skivbolagen tillsammans ska 

hantera en komplex situation. I och med att skivbolagsbranschen utsätts för mycket 

förändringar menar Playground även att de måste vara nyfikna på hur andra skivbolag 

hanterar svåra situationer för att försöka lära sig av dem. 

  

Samtidigt finns det aspekter som inte skivbolagen kan diskutera med varandra på grund av 

den konkurrens som existerar. Trots detta menar skivbolagen att de har en sund relation till 

varandra: “Utifrån konkurrensperspektiv är det saker som vi inte får hjälpas åt med eller 

diskutera för den delen heller. Men jag skulle säga i form av relation har vi väldigt god 

relation. Vi är en väldigt liten bransch, det får man inte glömma [...] Och vi har alla den 

gemensamma målsättningen att vi vill öka den totala marknaden” (Universal). Dessutom är 

det många i branschen som arbetat på flertalet olika skivbolag vilket inte på något vis 

uppfattas som problematiskt: “Jag tycker relationen är bra och folk hoppar mellan bolag 
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hela tiden. Vi har jättemånga här som har jobbat på både Sony och Universal och både Sony 

och Universal har tidigare Warner-anställda också. Det är en så liten bransch” (Warner). 

  

Det framgår även att de olika skivbolagen, beroende på storlek, har olika möjligheter till att 

påverka vad som sker i branschen. Majorbolagen, Universal och Warner, anser sig ha 

kapacitet och förmåga till att påverka. Warner menar att det till viss del beror på den 

oligopolliknande marknaden som råder inom skivindustrin: “Nu finns det bara tre majors 

kvar. I och med att vi majors står för en sån stor del av branschen har vi definitivt möjlighet 

till att påverka” (Warner). Indiebolaget Bad Taste instämmer i att majorbolagen har större 

inflytande på marknaden och anser att de själva, som indiebolag, inte har det inflytande och 

de resurser som krävs för att göra större förändringar inom branschen. Playground anser sig 

kunna vara med och påverka till en viss gräns men menar att de har svårt att kontrollera vad 

som faktiskt händer. Samtidigt som Universal är en stark aktör bland skivbolagen menar de 

att det finns andra aktörer som har stort inflytande vilka skivbolagen ofta behöver anpassa sig 

efter: “För det kommer nya saker som gör att vi måste förändra vårt arbetssätt hela tiden. 

Det kan vara en algoritmförändring i Facebook eller Spotify eller Apple Music som gör 

någonting nytt. Eller nu kommer röststyrning som slog gigantiskt stort i USA och som 

kommer komma till resten av världen. Hur agerar vi på det för att ställa om?” (Universal).  
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5. Analys 
I följande kapitel görs en analys av hur digitaliseringen påverkat skivbolagen samt 

förklaringar till hur och varför anpassningsprocesserna sett ut som de gjort. Bland annat går 

det att utmärka att digitaliseringen inneburit utmaningar för skivbolagen då den påverkat de 

rådande normerna inom fältet. Skivbolagsbranschen led till en början av en organisatorisk 

tröghet med starka internorganisatoriska strukturer vilket gjorde anpassningen problematisk. 

I och med omgivningens påtryckningar, med bland annat Spotifys intåg, skakades 

skivbolagen om och anpassningen tog därefter sin form.  

5.1. Skivbolagens institutionaliserade beteende 

När internet och den digitala eran gjorde sitt intåg i skivindustrin under 00-talet gjorde 

skivbolagen allt i sin makt för att försöka motarbeta och till och med förbjuda nya aktörer och 

ny teknik på marknaden. Skivbolagen ser själva tillbaka på detta som en tid av många 

misslyckanden. Skivbolagens agerande kan beskrivas som ett institutionaliserat beteende då 

de kämpade för att inte behöva förändra sina strukturer och handlingsmönster, en företeelse 

som inte anses vara helt ovanlig. Hannan & Freeman (1984) menar nämligen att en 

organisations etablerade institutioner ofta är svårföränderliga, vilka i sig ger upphov till en 

organisatorisk tröghet (Svensson & Tomson, 2016). 

  

Den värdeförädlingskedja Hirsch identifierade 1969, som stått modell i flera studier kring 

skivbolag samt de handlingsprocesser Tschmuck (2006) menar utgjort skivbolagens 

kärnverksamhet sedan 1950-talet, kan sägas ha utgjort skivbolagens internorganisatoriska 

strukturer under en lång period. Att skivbolagen under så pass lång tid haft samma beteende- 

och handlingsmönster kan ge en förklaring till varför skivbolagen till en början hade stora 

problem till att anpassa sig och förändra sig efter digitaliseringens nya förutsättningar istället 

för att motarbeta den. Faktum är att organisationer gärna fastnar i ett enkelspårigt tänkande i 

de fall då de internorganisatoriska strukturerna, normerna och rutinerna är djupt rotade i 

organisationen (Hannan & Freeman, 1989; Svensson & Tomson, 2016). Därför sker heller 

inga större försök till förändring (Ibid.), vilket vidare kan vara en orsak till att skivbolagen 

inte prioriterade självrannsakan av verksamheten utan fortsatte som de tidigare gjort. Istället 

för att anpassa sig och utveckla verksamheten i linje med digitaliseringen försökte 

skivbolagen stoppa de nya digitala möjligheterna för konsumenter att få tillgång till musik.  
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Skivbolagens olika försök till att “hantera” digitaliseringen handlade främst om att inte låta 

digitaliseringen förändra eller påverka deras skivförsäljning, det vill säga deras kärnprodukt. 

Hur skivbolagen valde att hantera situationen skiljer sig dem emellan. Det var allt från 

lagstiftningar till kopieringsskyddade CD-skivor, men i samtliga fall handlade det om att 

bevara kärnprodukten och den traditionella affärsmodellen. Vad skivbolagen därmed gjorde 

var att ta till sig kunskap för att lösa det som uppfattades som problem, det vill säga 

piratkopiering och fildelning, istället för att anamma digitaliseringen och förändra sin egen 

kärnprodukt efter vad konsumenterna ville ha. Den typen av handlingar visar på ett tydligt 

singel-loopslärande. De hamnade i en försvarsposition för att bevara kärnprodukten, 

processerna och aktiviteterna i den värdeförädlingskedja som länge utgjort skivbolagens 

verksamhet. Singel-loopslärande behöver i sig inte vara någonting negativt men i en situation 

som denna kan det tänkas att ett dubbel-loopslärande hade underlättat för skivbolagens egna 

vinning. Baker & Sinkula (1999) menar att ett dubbel-loopslärande ökar en organisations 

förmåga att kunna stå starka genom ett teknologiskt paradigmskifte då en organisation, 

genom det kreativa lärandet, kan läsa av förändringar på marknaden och därefter anpassa sig 

efter dessa. En sådan förändring skulle således innebära att skivbolagen, i detta fall, hade 

förändrat tidigare beteendemönster efter marknadens nya krav istället för att bevara sin 

kärnprodukt och aktiviteterna som hörde den till.  

 

När skivbolagen insåg att digitaliseringen av musikindustrin var ofrånkomlig gjorde de 

tillslut sina egna försök till att lansera digitala musiktjänster, något de dock aldrig riktigt 

lyckades med fullt ut. Vad skivbolagen gjorde var att utveckla tjänster utifrån sitt egna 

intresse och inte konsumentens och konsekvensen av det blev att de inte fick någon 

genomslagskraft. Under de år CD-skivan fortfarande hade sin relevans låg nämligen 

skivbolagens intresse i att sälja så många skivor till återförsäljare som möjligt med mindre 

fokus på att göra en produkt för konsumenterna. Problemet låg därmed i de etablerade 

beteendemönstren som ofta uppfattas svårföränderliga och därför automatiskt reproduceras 

(Florén, 2010). Den organisatoriska trögheten och de internorganisatoriska strukturerna 

ställde till det för skivbolagen då de hade svårt att bryta det institutionaliserade beteendet. 

Konsekvensen av att göra alla möjliga försök till att bevara de beteendemönster och 

värderingar som präglade branschen, istället för att aktivt anpassa sig efter de nya 

omvärldsfaktorerna, möjliggjorde för nya aktörer att äntra fältet och det tog därmed lång tid 

innan krisen tog en vändning.  
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5.2. Tvingande anpassningar och nya 

distributionskanaler 

Digitaliseringen av skivindustrin har, trots branschens ursprungliga försök till motverkan, 

inneburit stora omställningar för alla dess aktörer. När skivbolagen insåg att digitaliseringen 

av skivindustrin var ostoppbar, att skivförsäljningen inte skulle gå att rädda och att iTunes 

inte genererade lika stora intäkter som de tidigare hoppats på fanns det endast en sak kvar för 

skivbolagen att göra och det var att anpassa sig. Hur skivbolagen valde att anpassa sig skiljer 

dem emellan. Det kunde handla om allt från enorma nedskärningar till omstruktureringar i 

organisationen, men likväl även en breddning av verksamheten och en satsning på nya 

affärsområden och nya tekniska lösningar. Den stora vändningen inleddes 2008, det år då 

Spotify lanserades, en musiktjänst som skulle förändra hela skivindustrin och dess fält. Delvis 

finansierad av majorbolagen innebar Spotify en förändring i hur musik konsumerades av 

slutkonsumenten och således även för skivbolagen i deras arbetssätt. 

 

Det var likväl efter skivbolagen insett att de var tvungen att anpassa sig efter digitaliseringen 

och inte försöka motverka den som det började gå bättre för skivbolagen igen. Denna 

påtryckning, samt ursprungliga motvillighet och efterföljande anpassning är ett tydligt 

exempel på tvingande isomorfism (Powell & DiMaggio, 1991) även om alla skivbolag valde 

att hantera det på olika sätt. Den tvingande isomorfismen har inneburit en ny affärsmodell 

och nytt fokus hos skivbolagen där stora likheter går att skilja skivbolagen emellan. Däremot 

har skivbolagen ur vissa aspekter valt, eller till och med tvingats, att hantera de nya 

förutsättningarna på olika sätt. Powell & DiMaggio (1991) menar att det kan skifta hur pass 

mycket en organisation anpassar sig efter omgivningens nya krav. För skivbolaget 

Dominique har Spotify inte inneburit samma möjligheter som hos övriga skivbolag och 

därför har de inte anpassat sig i samma utsträckning som resterande skivbolag. Dominique 

har till och med haft tankar på att ta bort sin musik från streamingtjänsten och har fortfarande 

stort fokus på att sälja CD-skivor och vinyl och därmed har de inte kunnat anpassa sig fullt ut. 

Men de facto är att Spotifys inträde i fältet innebar förändringar i skivbolagens verklighet och 

fält och de hade i slutändan inget annat val än att hantera och ställa om efter de förändrade 

förhållandena.  

 

Den förändring som alla skivbolag genomgått ter sig tydlig i respondenternas beskrivning av 

skivbolagens förhållande gentemot de dominerande streamingtjänsterna, Spotify och Apple 
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Music, vars ständiga uppdateringar av funktioner och villkor är bortom skivbolagens kontroll 

och vetskap. Respondenterna beskriver hur de ständigt behöver vara uppmärksamma på 

förändringar som sker hos de digitala musiktjänsterna och hela tiden anpassa sina arbetssätt 

efter dessa. Således beskrivs skivindustrin som en föränderlig bransch där ingen riktigt vet 

hur morgondagens musikkonsumtion och villkor kommer att te sig.  

  

Samtidigt beskrivs branschen som liten och tajt sammansvetsad. Anställda hoppar mellan 

bolag, samarbeten mellan bolag existerar och skivbolagens frågor förs fram i gemensamma 

intresseorganisationer. I och med detta går det att potentiellt se en tendens av normativ 

isomorfism, det vill säga, att nätverk utvecklas och sprids över skivbolagen och på så sätt 

påverkar de rådande normerna inom fältet (Powell & DiMaggio, 1991). Inom 

branschorganisationerna diskuteras riktlinjer för hur skivbolagen ska jobba där de 

tillsammans hanterar komplexa situationer som rör hela skivbolagsbranschen, något som 

även gjordes i fallet med digitaliseringen och fildelningen. En vanlig konsekvens av normativ 

isomorfism är att organisationer tenderar att organisera sig på likartade sätt (Powell & 

DiMaggio, 1991) vilket därför, i skivbolagens fall, kan ha påverkat hur hanteringen av 

digitaliseringen skett och en förklaring till att en hel del likheter går att urskilja, såsom det 

initiala motarbetandet av förändringen och efterföljande anpassandet.  

 

Vad gäller någon form av imiterande isomorfism framgår det inte alls lika tydligt som den 

normativa, framförallt inte hos majorbolagen. Indiebolagen menar däremot att de till viss 

mån behöver vara nyfikna på hur andra bolag löser vissa problem för att sedan lära sig av 

dem. Skivbolagen delar även med sig av sina erfarenheter, tips och råd inom skivbolagens 

branschorganisationer för att kunna hjälpa varandra och således skapas även en grad av 

imiterande isomorfism genom den normativa.  

 

Relationen mellan skivbolagen beskrivs vidare som bra, även om streamingkonsumtionen 

bidragit till att de idag konkurrerar på helt andra sätt och att konkurrenslagar förhindrar total 

transparens bolagen emellan. Det är dock en oligopolliknande bransch där de tre 

majorbolagen ses som de centrala aktörerna på fältet, med sina stora resurser och påverkan, 

medan indiebolagen står som perifera, tvungna att förhålla sig till majorbolagens agerande 

gentemot förändrade omvärldsfaktorer. Rollerna som central och perifer kan även förändras 

beroende på situation och när förändringar inom fältet sker (Svensson & Tomson, 2016). 

Detta visar sig i fallet med streamingtjänsternas inflytande på skivbolagen. Den 
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monopolliknande streamingmarknaden i Sverige innebär att även majorbolagen ser sig som 

perifera i vissa situationer då Spotify har, vad skivbolagen beskriver, allt för mycket makt och 

därför måste anpassa sig efter deras agerande.   

5.3. Digitaliseringens påverkan på de fyra 

verksamhetsprocesserna 

Att skivbolagens distribution har genomgått en enorm förändring under 00-talet, med ett 

flertal nya distributionskanaler, har redan poängterats och beskrivits genomgående i denna 

uppsats, även om skivbolagens organisatoriska tröghet, till en början, fördröjde denna 

utveckling. Som tidigare beskrevs innebar lanseringen av nya digitala distributionskanaler, 

med Spotify i spetsen, att skivbolagen utsattes för tvingande omständigheter och en stor 

branschomställning. Skivbolagen fick ställa om sig och anpassa sig efter en ny affärsmodell, 

något som även skulle visa sig ha stor inverkan på de övriga verksamhetsprocesserna. 

  

Den inledande processen, identifiering av talang, anser skivbolagen ha förändrats i sätten 

skivbolagen arbetar på, men det handlar främst om en ökad effektivitet. Det har inte krävts 

några större förändringar i normer, värderingar eller internorganisatoriska strukturer, vilket 

underlättar anpassningsprocessen för bolagen i detta avseende (Argyris, 1976; Baker & 

Sinkula, 1999). Det som krävdes var ett singel-loopslärande där skivbolagen kunde acceptera 

den digitala förändringen och anamma den nya tekniken och kunskapen utan att påverka 

processens kärna, nämligen att hitta och bygga en relation med osignade artister. 

  

Det första steget, identifieringen av talang, beskrivs som betydligt lättare efter den digitala 

utvecklingen då artisterna kan lägga upp och skicka digitala musikfiler till A&R-

representanterna på skivbolagen, som i sin tur blivit mindre beroende av att besöka caféer och 

barer på jakt efter nästa sound. Överlag beskrivs processen som att den sker, till stor del, på 

samma sätt som den gjorde innan digitaliseringen. Det framgår att en A&R har samma 

uppgift som tidigare och att relationen mellan A&R och artist inte förändrats speciellt 

mycket. Beskrivningen som ges är dessutom nästintill identisk med Tschmucks (2006) 

historiska beskrivning, det vill säga att kärnan i processen är fortfarande densamma, att 

identifiera nya potentiella artister i syfte att skapa musik. Därmed har inga djupgående 

förändringar varken krävts eller utförts. Utan vad de gjort är att, genom ett singel-

loopslärande, effektiviserat processen för att på ett enklare sätt uppnå sina mål. Argyris & 
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Schön (1996) menar att ett singel-loopslärande används i situationer där målet är 

effektivisering och anses därför lämpligt i detta fall. På så vis har både effektivitet och 

mängden material som bearbetas stigit, något som är ett resultat av digitaliseringens 

förenklande av musikinspelningsprocessen. 

 

Vad gäller den andra processen, inspelning och produktion, beskrivs processen likvärdig mot 

hur den fungerade innan digitaliseringen, däremot går vissa betydande förändringar att 

urskilja. Även här handlar förändringarna om en ökad effektivitet, men likaså har 

förändringar i de internorganisatoriska strukturerna skett. Digitaliseringen av studiojobbet 

har skapat möjligheter för artister att själva spela in sin musik, något som legat utanför 

skivbolagens kontroll. Utvecklingen med medföljande förändringar har därmed uppstått 

genom en demokratisering av inspelningsprocessen som skivbolagen måste förhålla sig till. 

Skivbolagen ser dock inte detta som ett hot eller problem utan beskriver det istället som en 

positiv utveckling som underlättar deras jobb då artister ofta har färdigt material när de 

inleder ett samarbete. Därmed går det även att se att processen minskat sin betydelse som 

central process. Demokratiseringen har således även påverkat värderingar och de 

internorganisatoriska strukturerna hos majoriteten av skivbolagen och fokus har skiftat från 

inspelning och produktion till att hjälpa artister med att nå ut med sin musik. För jazzbolaget 

Dominique ses dock denna process fortfarande som en central del av verksamheten, som än 

idag inte förändrat sina internorganisatoriska strukturer i samma utsträckning som övriga 

bolag. Däremot beskriver Dominique att marknadsföring trots allt fått mer fokus även hos 

dem.   

 

Samtidigt som produktion har förlorat fokus hos majoriteten av skivbolagen går det se en 

ökad medvetenhet av kvalitet i musiken. Då skivbolagens värderingar gällande album och 

singlar förändrats, där albumet har fått mindre relevans och singeln blivit allt mer erkänd, 

lägger skivbolagen mer fokus på att göra varje låt av hög kvalitet och lyssna på vad 

konsumenterna tycker. Under CD-skivans tid kunde ett album bestå av två bra låtar samt tio 

mindre bra, något som inte håller i dagens streamingkonsumtion. Därmed har skivbolagen 

även ifrågasatt tidigare värderingar och tillvägagångssätt för att anpassa sig efter 

streamingmarknadens nya förutsättningar och för att, på ett bättre sätt, kunna tillfredsställa 

konsumenterna. 
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Att marknadsföring får alltmer fokus beror på att det idag både är enklare för artister att 

själva spela in sin musik och att inspelning och produktion hos skivbolagen blivit effektivare, 

samt att det produceras otroligt mycket mer musik idag än vad det någonsin har gjort. En 

konsekvens av den ökade produktionen av musik är att det har blivit svårare för artister att nå 

ut med sin musik, vilket skapat ett ökat fokus för skivbolagen, att forma artister som 

varumärken för att sedan nå ut med det till konsumenterna. För skivbolagen har det inneburit 

diverse utmaningar vilket resulterat i att de ifrågasatt sina tidigare strukturer, 

tillvägagångssätt och därmed förändrat hela sättet att se på marknadsföring. Skivbolagen 

lyfter även fram vikten av att hela tiden anpassa sig efter marknadens ständiga förändringar 

vilket tyder på en medvetenhet och ett organisatoriskt lärande (Argyris, 1976). Därmed har 

marknadsföringsprocessen genomgått en radikal omvandling. 

  

En följd av digitaliseringen är att traditionella medier, som både Tschmuck (2006) och Hirsch 

(1969) tidigare beskrivit som de främsta marknadsföringsförmedlarna av musik 

(“gatekeepern”) har fått mindre relevans idag. Att så är fallet beror till stor del på att 

traditionella medier inte fungerar i dagens branschklimat, samt att skivbolagen blivit mer 

konsumentfokuserade och att de idag talar mer direkt till slutkonsumenten. Detta var något 

som de under digitaliseringens intåg misslyckades med, vilket bland annat visade sig i 

skivbolagens försök till lansering av egna musiktjänster då de utvecklade tjänster utifrån sitt 

egna intresse och inte konsumentens. Idag har skivbolagen däremot lyckats bryta de invanda 

beteendemönstren och blivit mer konsumentfokuserade än någonsin och ser idag mer till 

konsumentens behov. 

 

Ytterligare förändringar som skett inom verksamhetsprocessen marknadsföring är att 

skivbolagen nu blivit mer kreativa i sina marknadsföringsstrategier, de måste sticka ut i och 

med den mängd av både musik och information som vi människor matas med idag. Även då 

branschen är i ständig förändring, menar skivbolagen, att det är viktigt att hela tiden rannsaka 

sig själva och främja kreativitet och förnyelse. Detta synsätt går hand i hand med Lyttkens 

(2001) uppfattning om vad som är viktigt då dagens samhälle gått från ett industrisamhälle 

till ett informationssamhälle. 

  

Förutom att det är viktigt att anpassa sig efter förändringar genom organisatoriskt lärande 

lyfter Hannan & Freeman (1989) fram vikten av organisationers resurser då förändringar i 

omgivningen sker. Det har även i skivbolagens fall visats ha betydelse. Majorbolagen, 
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Universal och Warner, har med hjälp av sina ekonomiska resurser samt deras stora 

backkataloger haft bättre förutsättningar än de mindre bolagen. Vad gäller marknadsföring 

har majorbolagen kunnat utveckla nya avdelningar för att hantera förändringar i omvärlden, 

något som indiebolagen menar de inte haft möjlighet att göra. Dessutom har backkatalogen 

gett majorbolagen ekonomiska fördelar där backkatalogen, med hjälp av nya 

streamingtjänster, genererat stora pengar för både Universal och Warner. De mindre 

indiebolagen har i detta avseende varit mer sårbara och för Bad Tastes del innebar det till och 

med ett behov av nya verksamhetsområden för att överleva. På så vis har skivbolaget tvingats 

till omorganisering vilken resulterat i nya internorganisatatoriska strukturer och värderingar, 

där management- och bokningsenheterna är det som prioriteras idag. Därmed har de tvingats 

till att förnya verksamheten utanför skivbolagens verksamhetsområden och bygga broar till 

övriga delar av musikbranschen. Ett sådant agerande, ett breddande av verksamhetsområden 

till livemusiksbranschen och förlagsbranschen, tyder på ett dubbel-loopslärande, med en hög 

kreativitet där både system och handlingsmönster bytts ut, ändock om det sågs som ett måste. 

Handlingar i detta slag uppfattas ofta som svåra (Hannan & Freeman, 1984), och är dessutom 

livsavgörande (Baker & Sinkula, 1999), något som låg till grund för detta agerande. För 

Dominique har brist på backkatalog och ekonomiska resurser istället inneburit att de i stora 

drag har kvar de tidigare internorganisatoriska strukturerna än idag.  

5.4. Den digitala värdeförädlingskedjan 

I och med att de verksamhetsprocesser som Tschmuck (2006) lagt fram förändrats under de 

senaste 12 åren har dessa förändringar även haft sin inverkan på Hirschs (1969) idag nästan 

50 år gamla värdeförädlingskedja samt hans analys av skivindustrin som fält. Även om de 

flesta respondenter håller med om att skivindustrin är en bransch där det idag råder högt 

tempo marknadsföringsmässigt och en ständig kamp om folks uppmärksamhet, så har det 

likväl skett flera förändringar till Hirschs (1969) modell. 

  

Dels har digitaliseringen påverkat aktörerna som Hirsch (1969) identifierat som viktiga i 

processen och inom fältet. Det har även påverkat de olika aktörernas väsentlighet. Enligt 

respondenterna har artisten och A&R-agenternas roller inte förändrats märkbart, men 

producenten har gått från att vara starkt knuten till skivbolagen till att idag ligga mer i 

artisternas händer då de idag kan sköta inspelningen av sin musik på egen hand och således 

vara sina egna producenter, alternativt kontakta en frilansande producent. Således har rollen 
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som producent minskat i väsentlighet, samtidigt som rollen som promoter blivit än mer viktig 

för skivbolagen, till den grad att det idag blivit deras kanske främsta uppgift gentemot sina 

artister. Sponsorer och reklambyråer behövs knappt alls längre då skivbolagen själva sköter 

marknadsföringen direkt via sociala medier och direkt till slutkonsumenten. Dessa 

förändringar kan ses som ett resultat av den anpassningsförmåga och det organisatoriska 

lärandet som skivbolagen utvecklat under hela digitaliseringsprocessen. De har efter en lång 

period av organisatorisk tröghet brutit tidigare beteende- och handlingsmönster och skiftat 

fokus efter vad marknaden kräver. 

  

Likväl har rollen som gatekeepers förändrats. Skivbolagen ser sig själva idag som 

gatekeepers i större mån än tidigare då det är de som avgör vilka artister de ska signa och 

lyfta fram ur bruset som uppstått. Samtidigt beskrivs streamingtjänsterna som ersättare av de 

traditionella mediekanalerna som förut var avgörande i framlyftandet av nya artister. De 

traditionella mediernas minskade relevans har således även lagt större tyngd på 

offentlighetens godkännande, något som inneburit att skivbolagen idag vänder sig direkt till 

slutkonsumenten via sociala medier, alternativa reklamkampanjer samt via streamingtjänster. 

Denna utveckling kan ses både som en konsekvens av den tvingande isomorfismen, ett 

singel-loopslärande för en ökad effektivitet samt maximering i form av minskade kostnader 

men även ett dubbel-loopslärande då de idag förändrat stora delar av sitt fokus och därmed 

även de internorganisatoriska strukturerna.  

5.5. Förändrade synsätt 

Som ett resultat av digitaliseringen av skivindustrin menar de flesta respondenter att det de 

har att erbjuda artisterna de signar har förändrats. De menar att förut var det mest 

eftertraktansvärda de kunde erbjuda sina artister inspelningsmöjligheter och distribution, 

något som innan digitaliseringen var omständligt att göra själv utan ett skivbolags resurser. I 

dag har istället fokus skiftat därifrån till marknadsföring, något som pekar på att skivbolagen 

behövt se över sitt fokus och ifrågasätta sitt tidigare agerande för att anpassa sig efter 

marknadens nya förutsättningar. Detta på grund av de ökade möjligheterna hos artisterna att 

själva göra sina inspelningar och efterföljande distribution. Svårigheterna för dagens artister, 

menar respondenterna, ligger i att göra sig hörd genom allt brus som uppstår när alla kan 

skapa och släppa sin egen musik och att det är där skivbolagens styrka ligger idag. På så vis 

har skivbolagen förändrat och bytt ut de traditionella arbetssätten och systemen, det vill säga 
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att de har identifierat problem för att sedan förändra tidigare beteendemönster, något som 

tyder på ett dubbel-loopslärande. Det är dock svårt att avgöra om det handlar om ett dubbel-

loopslärande hos samtliga skivbolag då ett eller fler bolag kan varit föregångare och 

resterande skivbolag imiterat dessa då det visat sig vara framgångsrikt. I ett sådant scenario 

skulle det handla om en imiterande isomorfism, något som dock varit svårt att tyda då inget 

skivbolag “erkänt” att så varit fallet. Men då majorbolagen anses ha större inflytande och 

möjligheter till påverkan inom branschen, något indiebolagen menar att de i stor utsträckning 

saknar, går det att anta att det i sådana fall hade varit majorbolagens agerande som blivit de 

normativa. 

  

Även om resterande verksamhetsprocesser ännu existerar för skivbolagen ligger mer fokus nu 

på marknadsföring, något som bidrar till skapandet av en smärre paradox. Enligt Fleischers 

teori (2016) har digitaliseringen av skivindustrin nämligen bidragit till att musiken inte längre 

är en handelsvara och att det snarare är streamingtjänsterna i sig som är den tjänst som 

konsumenterna måste betala för för att få tillgång till musiken. En intressant iakttagelse är 

dock att skivbolagen ändock ser musiken som de producerar som varor och musiklyssnarna 

som konsumenter och dessutom beskriver de sig själva som mer konsumentfokuserade än 

någonsin. Det här har inneburit ett ökat kvalitetstänk när det kommer till den producerade 

musiken och således är musiken ännu en handelsvara i skivbolagens ögon, även om folk inte 

längre spenderar pengar på produkten i samma utsträckning som tidigare. 

  

Den nya affärsmodellen som streamingtjänsterna bidragit med kan anses spela en stor roll i 

detta då den har gjort att konkurrensen skivbolagen emellan blivit större. Då skivbolagen 

förut konkurrerade om kundernas pengar konkurrerar de idag om kundernas tid och med en 

betalningsmodell där alla streamingtjänsters intäkter samlas ihop och fördelas utefter 

popularitet handlar det om att ha flest streams med sina låtar. Detta har resulterat i ett 

nollsummespel om tid, det vill säga, går det bra för ett skivbolag går det sämre för ett annat. 

Således har det lett till en ökad mån om musikens kvalitet och folks medvetenhet om den, 

något som i slutändan pekar på att musiken i skivbolagens ögon även fortsättningsvis 

kommer vara en handelsvara att konkurrera med varandra om.  
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5.6. Skivbolagens ökade anpassningsförmåga 

Vad som framgår i skivbolagens erfarenheter av hela digitaliseringsprocessen är att 

skivbolagen har blivit mindre institutionaliserade och mer öppna och förberedda på 

förändringar. Den motståndsattityd som präglade stora delar av 00-talet existerar inte hos 

majoriteten av skivbolagen idag. Det institutionaliserade beteendet börjar försvinna och de 

internorganisatoriska strukturerna har luckrats upp vilket vidare gör det enklare för 

skivbolagen att förnya sig och enklare att hantera förändringar i omvärlden (Hannan & 

Freeman, 1989). Från att under tidigt 00-tal aktivt motarbeta marknadens förändringar har 

skivbolagen blivit mer mottagliga för de förändringar som sker. De läser av marknaden och 

tar till sig ny kunskap för att ifrågasätta och förändra deras beteende- och handlingsmönster, 

det vill säga att ett dubbel-loopslärande har anammats (Argyris & Schön, 1996). 

  

Återkommande i skivbolagens utsagor är uttryck som “ifrågasätta allt vi gjort”, “helt nya sätt 

att tänka”, “förfina teorier efter marknaden”, “rannsaka sig” och även uttalanden om att lära 

sig av sina misstag och erfarenheter. Vad som blir extra tydligt i hur nya tankesätt och 

värderingar uppstått framgår i Universals uttalande: “kampen står mellan dom som kan 

förändra sig snabbast och anpassa sig till den verklighet som är nu”. Dessa uttalanden tyder 

på att skivbolagen blivit mer öppna för nya perspektiv och dessutom att de ser anpassning 

och förändring som processer för lärande. Något som har stor betydelse för det 

organisatoriska lärandet och vidare gör att de ökar sin förmåga att hantera förändringar 

(Argote & Miron-Spektor, 2011; Wikström, 2009a). Att skivbolagen lyckats utveckla och 

anpassa sin marknadsföring utifrån hur marknaden ser ut, anses dessutom haft stor inverkan 

på deras fortsatta relevans idag. Något som möjligtvis kan ha varit avgörande för 

skivbolagen. Flertalet forskare (se bl.a. Baker & Sinkula, 1999; Foster, 1986; Lyttkens, 2001) 

menar nämligen att anpassning efter marknaden är avgörande för en organisations 

konkurrenskraft och överlevnadsförmåga. 
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6. Slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka skivbolagens erfarenheter av digitaliseringen, hur 

de hanterat den samt hur den påverkat deras kärnverksamhet. Det råder inga tvivel om att 

skivbolagen utsattes för stora utmaningar och genomgick en tuff period under 00-talet. Alla 

respondenter vittnar om att skivbolagen ställdes inför en enorm utmaning i och med 

fildelningshotet, en utmaning som skulle påverka hela deras verksamhet och industri. Den 

fysiska skivhandeln hade tidigare varit den dominerande intäktskällan för skivbolag, något 

som på kort tid började tappa i omsättning. Sättet skivbolagen valde att hantera 

digitaliseringen må inte ha varit det mest optimala och under en lång tid hade de svårt att 

anpassa sig efter teknologins utveckling. Det var inte förrän lanseringen av Spotify, en 

hjärtstartare till tjänst som lyckades återuppliva en döende bransch, som skivbolagens 

anpassningsförmåga började ta sin form. Den nya digitala streamingtjänsten kom att 

revolutionera hela branschen på nytt och förändra deras verksamheter och prioriteringar i 

grunden. Genom nytt fokus och en ökad förändringskapacitet har skivbolagen slutligen 

lyckats både hantera och anpassa sig efter marknadens nya förutsättningar, där skivbolaget nu 

tagit en ny form.  

  

Vad gäller skivbolagens verksamhetsprocesser: identifiering av talang, inspelning och 

produktion, marknadsföring och distribution har inga nya processer eller bortfall identifierats. 

Det går däremot att se stora skillnader vad gäller innehåll, tillvägagångssätt och relevans av 

respektive process. Identifiering av talang ses än idag som en central process, vad som 

förändrats är att processen har effektiviserats då digitala ljudfiler, streamingtjänster och 

diverse musikplattformar har ersatt café- och barscouting. Liknande utveckling gäller även 

inspelning och produktion, en process som blivit både smidigare och effektivare. Dock har 

dess betydelse som central process minskat och är idag inte skivbolagens främsta resurs till 

artister, då artisterna både enkelt och billigt kan utföra processen på egen hand, något som har 

lett till en demokratisering av den kreativa skapelseprocessen.  

 

Marknadsföringsprocessen har däremot genomgått en mer radikal förändring och ses idag 

som skivbolagens mest centrala och avgörande resurs som de kan erbjuda artister på grund av 

det brus av musik som artister måste ta sig igenom för att göra sig hörd. Det har blivit av stor 

vikt att se artister som varumärken, i och med en ökad produktion, och det blir allt mer viktigt 

att utveckla artisternas imageskapande för att inte försvinna i det svårgenomträngliga 
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“bruset”. Denna utveckling har vidare lett till att mer kreativitet, nya roller och nya 

avdelningar, samt ett ökat konsumentfokus har uppstått. Även vad gäller distribution har stora 

förändringar skett där CD-skivan ersatts av nya streamingtjänster och musikplattformar vilka 

skapat en ny affärsmodell för skivbolagen och även föranlett förändringarna i de föregående 

processerna.  

  

De förändringar som skett inom skivindustrin under 00-talet har således inte enbart påverkat 

dessa processer, utan även aktörernas roller och väsentlighet, samt branschen som helhet. 

Därmed bör Hirschs (1969) värdeförädlingskedja problematiseras och omstruktureras. Den 

moderna skivindustrin och dess aktörers inverkan på varandra är nämligen inte desamma som 

de var för 50 år sedan, och dessa förändringar har vi sammanfattat i vår egen modifierade 

version av Hirschs (1969) modell som vi valt att kalla The Modern Organization of the Music 

Industry: 

 

 
Egen modifiering av The Organization of the Pop Music Industry. Hirsch, 1969, s. 17-18. 
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Vår uppdaterade modell är en förenkling av skivbolagens värdeförädlingskedja, baserat på 

deras egna utsagor angående hur traditionella media, och då framförallt radion, har tappat sin 

relevans när det kommer till marknadsförandet av artisterna. De traditionella mediernas 

förlorade roll som gatekeepers ter sig tydlig i det sätt skivbolagen börjat utnyttja sociala 

medier för att marknadsföra musiken direkt till slutkonsumenterna istället för att gå via de 

traditionella mediekanalerna. Således har även behovet av sponsorer och reklambyråer 

försvunnit och därmed har vi valt att ta bort dem ur vår modell och istället lyfta fram det 

faktum att skivbolagen och deras PR-avdelningar istället vänder sig direkt till 

slutkonsumenterna i större utsträckning.  

 

Processen börjar dock fortfarande vid den kreativa skapelseprocessen som artisten står för. 

När musiken är skriven står däremot artisten idag inför ett beslut om att antingen spela in 

musiken själv, med antingen sig själv eller en egenvald individ som producent, alternativt 

hoppas bli upptäckt av en A&R-agent som hjälper artisten att hitta en producent. Beroende på 

val kan artisten antingen släppa sin musik direkt via dagens streamingtjänster, alternativt låta 

sin musik fortsätta genom skivbolagens värdeförädlingskedja och verksamhetsprocesser. 

Dessa processer, som Tschmuck (2006) identifierat, är i vår modell utgjorda av cirklar för att 

enklare kunna skilja på vilka delar av processen som tillhör skivbolagen och vilka som är 

utanför deras kontroll. Nästa steg i denna kedja innebär godkännande från skivbolaget och 

efterföljande marknadsföring, både gentemot slutkonsumenten, men även för dagens mest 

väsentliga gatekeepers; streamingtjänsterna. Om streamingtjänsterna finner musiken värd att 

promota inkluderas de i streamingtjänsternas egenkurerade spellistor som slutligen når den 

breda offentligheten för ett slutgiltigt godkännande. Antingen i form av att musiken i fråga 

läggs till i personliga spellistor och får rotation på så sätt, alternativt att musiken köps fysiskt 

eller digitalt för att ha i egen ägo. 

 

Således har främst distributionskanalerna av musiken förändrats och därmed har 

streamingtjänsterna samt deras spellistor tagit radions plats som gatekeepers och 

musikstreaming har blivit ett alternativ till musikkonsumtion. Även om den fysiska 

skivförsäljningen fortsätter minska har vi valt att behålla CD-skivan i modellen då de 

fortfarande produceras och säljs, ändock om det är i en liten utsträckning. Dessutom har CD-

skivan fortfarande stor betydelse för bland annat skivbolaget Dominique, som på grund av sin 

niche, inte haft samma lycka med streamingtjänsterna.  
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Den här utvecklingen visar på hur den svenska skivindustrin gått från att vara en form av 

business-to-business-bransch, där försäljningen av musiken tidigare legat gentemot 

återförsäljare och gatekeepers som t.ex. landets radiokanaler, till att idag vara direkt vänd till 

slutkonsumenterna och de streamingtjänster som de konsumerar sin musik via. Därmed går 

det att se en utveckling mot en business-to-customer-bransch där kundens uppmärksamhet 

och tid är det som eftersträvas mest. Samtidigt visar det på att värdeförädlingskedjan, såsom 

Hirsch (1969) beskrev den, inte längre är en lika strikt process där produkten måste genomgå 

alla steg för att ta sig till sitt slutgiltiga mål. I dag finns det genvägar att ta, tack vare 

digitaliseringens påverkan på inspelning, marknadsföring och distribution, något som gör 

hans, och i stor mån även vår förenklade, modell något problematisk.  

  

För då det blivit enklare att spela in sin musik på egen hand har det inneburit att mer musik 

spelas in utan skivbolagens delaktighet, något som inneburit en ökad volym av inskickade 

demos och utgiven musik, vilket vidare innebär att denna process inte längre ses som 

skivbolagens främsta uppgift gentemot sina artister. Detta återspeglas i vår modell i det att 

aktörerna producent och A&R delats upp och placerats jämsides varandra. Artisterna har 

nämligen idag möjligheten att själva stå som producent till sin musik, att ta hjälp av en 

frilansande producent eller via producenter knutna till skivbolaget. Det här återspeglas i de 

pilar som leder mellan artisten, producenten och A&R-representanten och som visar att 

artister som producerat sin musik själva kan få kontakt med en A&R utan att deras musik 

passerar en skivbolagsknuten producent, men att möjligheten för det ändå kvarstår. Då 

artisten idag kan vara sin egen producent, samt med en ökad möjlighet att distribuera sin 

musik via digitala distributionskanaler, har artisten dessutom möjlighet att nå konsumenten 

utan att gå via ett skivbolag och därmed släppa sin musik direkt hos de digitala 

musiktjänsterna. Således har inspelning och produktion blivit en mindre central resurs 

gentemot artisterna. Istället har promotion blivit den främsta resursen skivbolagen kan 

erbjuda sina artister, något som de menar är avgörande för att en artist kunna nå ut med sin 

musik idag.   

  

Även om de tidigare centrala processerna produktion och distribution har demokratiserats, 

där skivbolagen förlorat den fullständiga kontrollen över dem, beskrivs det inte på något sätt 

som ett hot mot skivbolagens existens. Skivbolagen menar snarare att demokratiseringen av 

den kreativa skapelseprocessen underlättar arbetet för skivbolagen när de kommer i kontakt 

med artisterna. Dessutom får skivbolagen tillgång till ett större och bredare utbud av artister 
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och hela processen går snabbare och smidigare. Men samtidigt som teknikens utveckling 

påverkat artisternas valmöjligheter när det kommer till inspelning av sin musik har själva 

processen med musikinspelning i sig inte förändrats nämnvärt för skivbolagen och den 

beskrivs som likvärdig av våra respondenter. Demokratiseringen av processerna, med en 

ökad produktion och distribution av musik, har även lett till att skivbolagen anser sig vara 

mer relevanta än någonsin. 

 

För indiebolagen har digitaliseringen inneburit ett behov av att bredda deras verksamheter till 

att även inkludera delar av musikindustrin som inte tas upp i Hirschs (1969) modell. Bristen 

på backkataloger och marknadsföringsresurser innebar för Bad Taste att de kände sig tvungna 

att lägga mer fokus på deras artistmanagement, samtidigt som Mr. Radar alltid förlitat sig mer 

på sin huvudsyssla som är förlagsarbetet. Detta återspeglas inte i vår uppdaterade modell då 

dessa verksamhetsområden tillhör förlagsbranschen samt livemusiksbranschen, branscher 

denna studie valt att inte gå in på. Digitaliseringen har dock i och med denna breddning av 

verksamhetsområden inneburit att broar har byggts och linjer suddats ut mellan dem olika 

delarna av musikindustrin och att det i framtiden kommer att pratas om “musikbolag” i större 

utsträckning, som sköter allt ifrån förlagsarbete, artistmanagement och musikutgivning, är 

inte helt omöjligt. Digitaliseringen kan därmed sägas ha gjort musikindustrin mer 

sammansvetsad och vad framtiden har att utvisa vågar inte ens skivbolagen själva sia kring. 

  

Sammanfattningsvis går det således att konstatera att de tvingande omständigheter som 

digitaliseringen av skivindustrin inneburit till en början försökte motarbetas, något som 

nästan bidrog till att skivbolagen gick under. Tack vare nya aktörer och deras tjänster, som i 

större mån hade förståelse för vad konsumenten efterfrågade, fick sig branschen en nystart. 

En nystart som innebar stora förändringar för alla aktörer där resurser som backkataloger och 

marknadsföringsavdelningar fick en desto större roll. För dem utan dessa resurser innebar det 

ett behov av att byta eller bredda sin verksamhet utanför skivbolagens faktiska 

verksamhetsområden. För dem som hade tillgång till dessa resurser har det inneburit ett nytt 

fokus i verksamheten. Skivbolagens erfarenheter av digitaliseringen har i stor mån beskrivits 

likvärdiga, de skillnader som gått att urskilja har handlat om skivbolagens resurser, vilka 

skapat antingen en ökad anpassningskapacitet eller sårbarhet. Oavsett resurser ser framtiden 

för skivbolagen i överlag ljus ut, ändock med diverse orosmoln på himlen. Att Spotify fått en 

nästintill monopolliknande ställning inom den svenska skivindustrin har lett till en stagnerad 

marknad. Att marknaden skulle må bra av flera aktörer och alternativ för att fortsätta växa är 
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något alla respondenter skriver under på, men frågan kvarstår hur en sådan tjänst skulle 

kunna rubba den etablerade gigant som Spotify blivit i Sverige. Det är något framtiden får 

utvisa, men en sak som är säker är att skivbolagen låg på dödsbädden innan 

streamingtjänsterna kom likt en defibrillator och gav de ett nytt liv och en ny verklighet att 

vakna till. Det traditionella skivbolaget är således dött. Länge leve skivbolaget. 
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7. Vidare forskning 
Då vi i denna studie har fokuserat på digitaliseringens påverkan på skivbolag har vi enbart 

skrapat på ytan av det som kallas för “musikindustrin” i vår jakt på att undersöka hur 

skivbolagens verksamhet ser ut efter skivans påstådda död. Det finns således en mängd 

studier att genomföra baserade på våra resultat som bland annat kan ta hänsyn till de 

begränsningar vi valt att förhålla oss till. Vad som framgick under intervjuerna var att Sverige 

kommit längre i utvecklingen vad gäller användning av streamingtjänster. Därför skulle bland 

annat kunna undersöka och jämföra hur skivbolagens verksamhet ser ut i andra länder och på 

andra marknader, marknader som kanske inte kommit lika långt i implementerandet av 

streamingtjänster i musikkulturen och där CD-försäljning först nu börjar fasas ut. Att likväl 

göra en jämförande studie med den svenska musikbranschen och närliggande kulturbranscher 

som genomgått liknande processer på senare tid, t.ex. filmbranschen, hade även det varit 

intressant då erfarenheterna och lösningarna kanske skiljer sig åt, alternativt visar sig vara 

påfallande lika. 

  

Vårt val att fokusera på skivbolag lämnar även en del frågor kring andra aktörer inom 

skivindustrin och att genomföra studier på andra aktörer inom branschen, såsom de nu mindre 

relevanta aktörerna radio och tryckt musikpress, alternativt de växande streamingtjänsterna, 

hade varit intressant. Att även undersöka hur slutkonsumenten upplever förändringen som har 

skett vore av intresse. Möjligheterna är således många och vi hoppas att denna studie har fått 

nyfikenheten kring denna ständigt aktuella och intressanta bransch att spira. 
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Bilaga. 1: Intervjufrågor 

  

1. Vad har du för roll på *skivbolag*? Arbetsuppgifter? Roll? 

2. Hur länge har du arbetat här? (Om du inte varit anställd länge; Vad har du för 

tidigare arbetslivserfarenheter?) 

3. Hur såg verksamheten ut när du började här? 

4. Hur ser verksamheten ut idag? 

5. Vad innebär det för skivbolaget att gå från en produktorienterad 

företagsmodell till en serviceorienterad? 

6. Har ni anpassat er efter den föränderliga omgivningen eller har ni varit med 

och påverkat den? Hur är det att arbeta i en bransch som påverkas av den 

föränderliga omgivningen? Hur arbetar ni för att möta/svara på 

förändringarna? 

7. Har arbetsuppgifterna och arbetsområden förändrats? Hur? 

8. Vad kännetecknar skivbolagen och fmedarbetare? Vilken typ av människor 

jobbar på skivbolaget? Utbildade? Kompetens? 

9. Har du märkt av någon markant förändring i organisationens struktur eller 

hierarki under din tid här? I sådana fall vilken, hur och när? 

10. Har ni mycket kontakt eller samarbeten med andra skivbolag? Hur ser du på 

relationen till andra skivbolag och aktörer i branschen? Är den fientlig eller 

vänskaplig? 

11. Går det att säga något om hur digitaliseringen har påverkat musikbranschen 

som “fält”? 

12. Det är idag enklare för artister att sprida sin musik och marknadsföra sig 

själva utan skivbolag, vad innebär detta/hur påverkar det er? Vad för roll har 

ni gentemot artister idag i förhållande till hur det var innan digitaliseringen? 

13. Har skivbolagets kärnverksamhet förändrats? Vad är skivbolagets centrala 

uppgift idag jämfört med innan digitaliseringen?  

14. Har maktförhållandena demokratiserats (mellan skivbolag och artister)? 

15. De största skillnaderna innan och efter de nya legala streamingtjänsterna? 

Skapar det utmaningar eller möjligheter? 

16. Mycket snack om att skivbolag kommer att dö ut på grund av digitalisering, 

hur ser du på detta? 

17. Hur ser ni på musikbranschens framtid? 


