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Sammanfattning 

 

Teknologiutvecklingen har medfört konsekvenser för skivbolagsbranschen. Idag konsumeras 

musik till stor del på Internet genom fildelning av mp3-filer. Detta konsumtionssätt skulle 

kunna vara idealiskt om det inte vore för att det till största delen sker illegalt. Musik som 

skivbolagen har rättigheterna till konsumeras utan att de erhåller någon inkomst. Skivbolagen 

måste därför agera ifall de inte ska gå under. Detta ledde oss fram till uppsatsens syfte: 

Utvärdera skivbolagens förutsättningar för överlevnad. 

Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats. Empirin har inhämtas från kvalitativa intervjuer på 

ett stort respektive två små skivbolag.  

Den slutsats författarna kommit fram till är att de stora skivbolagen måste förstå vikten av 

mervärdesskapande aktiviteter för att tillfredsställa konsumenterna. För att kunna leverera 

mervärde krävs nya samarbetsformer mellan aktörer och leverantörer. Vår uppfattning är att 

de skivbolag som lutar sig tillbaka och agerar passivt kommer få svårt att överleva. 

För de små skivbolagen, som klarat den nya situationen lättare, gäller det att inte slappna av 

utan se till att ”underhålla” organisationen för fortsatt överensstämmelse med omgivningen.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

 

Denna uppsats handlar om skivbolagens förutsättningar på en marknad som befinner sig i 

förändring.  

 

Skivbolagsbranschen befinner sig idag i en föränderlig omvärld. Såväl produkten som sättet 

att konsumera musik är annorlunda idag än för tio år sedan. I media har dessa förändringar 

framställts som en kris för skivbolagen där nedladdningen av musik på Internet setts som den 

största fienden1. Skivbranschen har varit en bransch som historiskt varit tämligen oföränderlig 

och med en konservativ attityd där musiken som ensam produkt varit en självklar 

inkomstkälla2. Nu står skivbolagen inför en ny situation där de inte längre kan förlita sig på att 

musiken på egen hand ska stå för den huvudsakliga inkomsten. Detta kräver en ny syn på vad 

som är ”produkten”, och vad det är som konsumenten värdesätter. För skivbolagen gäller det 

att gå från ett traditionellt förhållningssätt till musiken till ett nytt för att överleva.  

 

Den finns en mängd orsaker till varför branschen ser ut som den gör. I branschens inledning 

bestod aktörerna endast av två internationella bolag och ett helsvenskt bolag. Men under 50- 

60- och 70-talet kom en rad större utländska bolag in på den svenska marknaden. De fick 

ordentligt med luft under vingarna, ett 10-tal multinationella företag blev dominerande i 

branschen3. Detta visar på att de stora skivbolagen historiskt haft en relativt gynnsam 

utveckling.  

 

Emellertid framträdde en ny struktur under 90-talet i och med ”det svenska musikundret” då 

svenska artister bl.a. Ace of Base och The Cardigans nådde stora framgångar i Sverige och 

övriga världen4. De stora skivbolagsstrukturerna gick sönder efter att små skivbolag etablerats 

i rasande takt. Under 90-talet kunde man jämföra nybildningstakten av småbolag ”med en 

droppande kran – på 2000-talet en öppen dammlucka”5. Idag karaktäriseras branschen av 

                                                 
1 http://www.aftonbladet.se/vss/noje/story/0,2789,373881,00.html 
2 http://sydsvenskan.se/digitalt/article199607.ece 
3 Gutheim, A. (1996) s.136 
4 http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=587568 
5 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=579859 
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stora multinationella skivbolag som går allt sämre och av mindre bolag som blir fler och fler6. 

Detta visar på att det finns förutsättningar som gynnar etableringen av små skivbolag. 

 

Skivbranschen har genomgått tekniska nyskapelser under en historia på drygt etthundra år. 

Stenkakan, vinylskivan och CD-skivan har alla på sitt sätt gjort avtryck i historien7. Dessa 

produkter har skivbolagen haft relativt god kontroll över även om piratkopiering länge 

existerat har den varit beskedlig. Den illegala musikspridningen har varit ett litet problem 

historiskt sett8. Dock skedde under senare delen av 90-talet och i början av 2000-talet en 

förändring då mp3-filen introducerades. En icke fysisk produkt som möjliggjorde kopiering 

och spridning på Internet, och som inte behövde den traditionella distribution och affär som 

tidigare9. Förändringen innebar att skivbolagens kontroll över musiken kraftigt minskade.  

 

I och med mp3-filens inträde eftersöktes en lagstiftning som förhindrade den illegala 

nedladdningen. Lagstiftningen ansågs nämligen inte följa med i utvecklingen10. Skivbolagen 

reagerade också mot de fildelningstjänster (bl.a. Napster) som dök upp på Internet. De 

agerade kraftfullt och fick mer eller mindre tjänsterna att upphöra. Uppkomsten av nya 

tjänster ökade kort därefter närapå lavinartat. Lösningen blev, efter påtryckningar, att ändra 

lagen. Det förverkligades också; den nya lagen innebär att upphovsrättsligt material inte får 

laddas ned utan upphovsmannens tillstånd. Enligt en undersökning från SCB11 fildelar 

uppemot 1 miljon människor i Sverige. I nuläget verkar lagstiftningen inte fått den 

avskräckande effekt man hoppats på. 

 

Varför nedladdningen vuxit mycket kraftigt de senaste åren kan även till stor del bero på att 

många konsumenter anser att skivpriserna är för höga och av den anledningen väljer att ladda 

ned musik illegalt12. Det finns lagliga alternativ men de legala nedladdningstjänster som finns 

idag lider av besvärliga barnsjukdomar13. Försäljningen är begränsad men trenden visar på att 

Internet kan komma att bli en välordnad försäljningsplats14. Men då gäller det för skivbolagen 

                                                 
6 http://sr.se (kris i den svenska musikbranschen) 
7 http://sv.wikipedia.org/wiki/Stenkaka 
8 http://computersweden.idg.se/2.139/1.80392 
9 Ranum Brandt, S. (2002) 
10 Gutheim, A. (1996) s.155 
11 http://www.idg.se/2.1085/1.16326 
12 http://svt.se 
13 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=583730 
14 IFPI (pressrelease från professor Jan Rosén) 
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att tänka nytt. I stället för att försvåra för konsumenterna borde de konkurrera om fildelarna 

genom att erbjuda ett mervärde – som enkla och tillförlitliga nedladdningssajter15.  
 

Mot denna bakgrund framgår att skivbolagen måste anpassa sig till den föränderliga 

omgivningen. Från att ha arbetat traditionellt krävs idag att de ser situationen ur ett nytt 

perspektiv.  

  

1.2 Problemdiskussion 

 

Skivbranschen befinner sig i en föränderlig omgivning. Teknologiutvecklingen har skapat 

en ny produkt som möjliggör illegal kopiering vilket fått till konsekvens att 

konsumtionsbeteendet förändrats. Ett beteende som fått till följd att alltfler människor 

konsumerar sin musik på Internet illegalt istället för att betala för en cd-skiva. Vad 

skivbranschen måste göra är att återupprätta utbytet med konsumenten för att kunna överleva. 

Detta leder oss fram till problemformuleringen.  

 

1.3 Problemformulering 

 

Vilka faktorer är viktiga för skivbolagens långsiktiga överlevnad? 

 

1.4 Syfte  

 

Syftet är att utvärdera stora respektive små svenska skivbolags förutsättningar för överlevnad.  

 

1.5 Avgränsningar och perspektivval 

 

Fokuseringen i uppsatsen ligger på säljaren sett ur ett organisatoriskt perspektiv. 

Skivbolagens förutsättningar för överlevnad ligger i organisationens förmåga att anpassa sig 

till omgivningen - att upprätta ett utbyte mot konsumenterna. För att undersöka  
                                                 
15http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=573&a=584775  
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förutsättningarna för överlevnad ställer vi det organisatoriska perspektivet mot ett teoretiskt 

konsumentbeteendeperspektiv. Någon konsumentbeteendeundersökning kommer inte att 

ingå i den empiriska undersökningen.  

Uppsatsen har inte någon juridisk utgångspunkt och kommer därför inte behandla 

lagstiftningen. 

 

1.6 Ordlista 
 

EP – eller extended play. Benämning för skivor som är för långa för att klassas som singlar 

men för korta för att klassas som album. En EP innehåller vanligtvis 4 låtar. 

Mp3 – förkortning av MPEG – 1 Audio Layer 3. Formatet bygger på en komprimering av 

ljud. Mp3-formatet kallas vanligen mp3-filer eller kort och gott mp3:or. Vanligtvis förknippas 

också mp3-filer med digitala musikfiler16.  

 

DRM – förkortning av Digital Rights Management. Är en teknik som förhindrar att 

musikfiler sprids vidare17.  

 

Fildelning – innebär att man delar med sig av sina filer till andra användare. Program som 

används vid olaglig fildelning är exempelvis Direct Connect, Kazaa.  

 

Hype Machine – en plats på Internet där man kan lyssna på musik och läsa andras 

musikrekommendationer18.  

 

Indiebolag – litet oberoende skivbolag.  

 

Itunes – programvara för uppspelning av musik. Utvecklad av Apple.  

Itunes store - den största försäljningstjänsten av bl.a. mp3-filer på Internet. Tjänsten bygger 

på DRM-teknik.  

 

Majorbolag – är de bolag som inte är indiebolag. Majorbolag är stora multinationella företag. 

 

                                                 
16 http://sv.wikipedia.org/wiki/Mp3 
17 http://www.internetsvar.com/article/79/kopa-mp3-spelare-vad-ar-drm 
18 http://hype.non-standard.net/    
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Myspace.com – populär nätgemenskap där bl.a. artister kan lägga upp sin musik för 

musiklyssnare. 

 

Last FM – webbaserat program som skapar musikprofiler baserat på vilken musik du har 

sedan tidigare.  

 

YouTube – är framförallt en webbplats där man kan se videofilmer. Tex. Musikvideos. 

 

Webshop – en nätbutik där man kan handla exempelvis musik. ITune store är ett exempel på 

webshop 
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2. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs den metod och det tillvägagångssätt uppsatsen utgår från. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

 

Uppsatsen bygger på fallstudier av två små respektive ett stort skivbolag. Principen bakom 

fallstudier är att sökarljuset riktas mot enskilda enheter än mot ett brett spektrum. Fördelen 

med att inrikta sig på enskilda fall är att man kan studera saker i detalj och därmed skaffa sig 

värdefulla insikter som annars, vid exempelvis masstudier, inte skulle ha upptäckts. 

Målsättningen med fallstudier är att belysa det generella genom att titta på det enskilda19.  

 

2.2 Undersökningsmetod  

 

Denna uppsats utgår från en kvalitativ metod. I forskning skiljer man mellan kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Kvantitativ forskning har en tendens att uppfatta siffror som den 

centrala analysenheten och associeras med storskaliga studier. Kvalitativ forskning har en 

tendens att uppfatta ord som den centrala analysenheten och associeras med småskaliga 

studier20.  

Vidare kommer uppsatsen att ha en deduktiv ansats, ”från teori till empiri”, för att se om 

empirin bekräftar teorin eller inte. Med det menas att generella påståenden (teorier) testas med 

empirisk data. En induktiv ansats blir ej aktuellt eftersom denna metod har sin utgångspunkt i 

empirin21.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod  

 

                                                 
19 Denscombe, M. (2000) s. 41 
20 ibid. s. 204-205 
21 Johannessen, A. & Tufte, P.A. (2003) s. 35 
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Empirin kommer att inhämtas från kvalitativa intervjuer på skivbolag för att få en tydlig bild 

av undersökningsområdet.   

En kvalitativ intervju är en längre intervju eller ett samtal mellan en intervjuare och en 

informant. Intervjuaren ställer öppna frågor som inbjuder den intervjuade att formulera svaren 

själv22. Intervjun bygger på en intervjuguide, men den behöver inte följas slaviskt. Under 

intervjuns gång kan strukturen ändras. Om informanten tar upp ett tema tidigare än planerat är 

det ofta naturligt att följa upp det direkt. Forskaren kan också ställa följdfrågor och 

fördjupningsfrågor under intervjun. Ibland kan intervjuerna vara mer samtal än intervju. Även 

informanten har större inflytande över hur den kvalitativa intervjun förlöper och vilken 

information som kommer fram23.  

De intervjuer som genomförts byggde på ett antal frågor indelade i teman. Informanten fick 

fritt berätta om respektive tema medan intervjuarna ställde frågor som följde temat. 

Intervjuerna hade karaktären av ett samtal men följde ändå den struktur intervjuarna hade 

ställt upp. 

 

Man skiljer på data som redan finns och den data som man själv samlar in. Data som redan finns 

brukar kallas sekundärdata, eftersom det samlats in tidigare av någon annan för något annat 

ändamål. Data som man själv samlar kallas primärdata, eftersom man själv samlar in dem för ett 

bestämt ändamål24. Denna uppsats empiriska del består endast av primärdata. 

 

2.4 Urval 

 

Det som är undersökningens målgrupp kallas populationen. Ibland är det omöjligt, eller 

olämpligt, att ta med hela populationen i undersökningen. Det är heller inte nödvändigt 

eftersom det är möjligt att undersöka ett urval av populationen25.  

Vårt urval grundade sig på att vi skulle ha två små respektive två stora skivbolag. För 

bekvämlighets skull valde vi att välja skivbolag från Stockholm. Utifrån en förteckning av 

skivbolag lokaliserade i Stockholm valdes fyra godtyckliga företag. Tyvärr kunde inte 

intervjun med ett av de stora skivbolagen genomföras så det blev endast en intervju med de 

stora skivbolagen. 

                                                 
22 Johannessen, A. & Tufte, P.A. (2003) s. 70 
23 ibid. s. 71 
24 ibid. s. 20 
25 ibid. s. 132 
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2.5 Reliabilitet och validitet 

 

Validitet är hur bra, eller relevant, data representerar fenomenet. Man skiljer mellan olika 

former av validitet, bl.a. begreppsvaliditet, intern validitet och yttre 

validitet. Begreppsvaliditet rör relationen mellan det generella fenomen som ska undersökas 

och konkreta data. Är data bra (valida) representationer av det generella fenomenet?26  

 

Intern validitet påvisar ifall det råder ett orsakssamband mellan två variabler. Hög intern 

validitet innebär att en undersökning gjorts på ett sådant sätt att det gör det möjligt att säga att 

ett påvisat samband mellan två variabler är ett möjligt orsakssamband27. 

 

Yttre validitet rör generalisering från urval till population. Det som avses är följande: 1) I 

vilken mån urvalet är representativt för populationen. 2) I vilken mån det är relevant att 

överföra resultat från en undersökning till andra områden eller situationer, i tid och rum28.  

 

Reliabiliteten visar hur tillförlitliga data är och rör undersökningens data, vilken data som 

används, insamlingssätten och hur de bearbetats29.  

 

Författarens jag har naturligtvis något slags påverkan på hur data som insamlats är tillförlitlig 

eller ej. Det som kan sägas vara till nackdel vid denna uppsats datainsamling är att det vid 

intervjuer är svårt att uppnå objektivitet. Intervjuarna kan oavsiktligt ha påverkat 

respondenterna i vissa svar. Vid insamlingssätten användes en bandare vilket kan ha hämmat 

respondenten men det är svårt att säga om så skedde. Bearbetningen av intervjuerna skedde 

genom att lyssna av de inspelade intervjuerna för att sedan skriva ut dem. Denna metod kan 

utsättas för tolkning från författarens sida. Troligt är att så skett i vissa fall, det är 

ofrånkomligt. 

 

De data som insamlats bedöms vara bra representationer av det fenomen som skall 

undersökas. För att nå insikt i skivbolagens situation har data inhämtas från anställda på 

                                                 
26 Johannessen, A. & Tufte, P.A. (2003) s. 47 
27 ibid. s. 192 
28 ibid. s. 267-268 
29 Johannessen, A. & Tufte, P.A. (2003) s. 28 
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skivbolag. För att bekräfta resultatet skulle fler datainsamlingsmetoder kunna ha använts, 

exempelvis skriftliga källor, frågeformulär eller dylikt, vilket skulle ha ökat validiteten. 
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3. Teoriavsnitt 
 

Fokuseringen i uppsatsen ligger på säljaren sett ur ett organisatoriskt perspektiv. 

Skivbolagens förutsättningar för överlevnad ligger i organisationens förmåga att anpassa sig 

till omgivningen, att upprätta ett utbyte mot konsumenterna. För att undersöka  

förutsättningarna för överlevnad ställer vi det organisatoriska perspektivet mot ett teoretiskt 

konsumentbeteendeperspektiv. 

  Syftet med teorigenomgången är att med en deduktiv ansats förbereda läsaren för 

jämförelsen mellan empiri och teori. Avsnittet börjar med en övergriplig motivering kring 

valet av teorier. Därefter följer de valda teorierna som efter varje teori avslutas med relevans 

för uppsatsen. Efter teorigenomgången följer syntesen som behandlar de teorier som anses 

tillämpliga för uppsatsens problem. Kapitlet avslutas med den teoretiska referensramen som 

med förankring i syftet presenterar de variabler som vi ämnar undersöka i empirin.   

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

 

Det problem vi vill belysa är: de faktorer som är viktiga för skivbolagens långsiktiga 

överlevnad. Marknaden har, som tidigare beskrivits i bakgrunden, på senare år genomgått en 

radikal förändring, en förändring som saknar motsvarighet i skivbranschens historia. Detta 

förändringsfenomen, som anses ligga till grund för problemet, är teknologiutvecklingen och 

det nya konsumtionsbeteendet. Förändringar som ställer krav på en organisations anpassning 

för att upprätthålla ett utbyte med omgivningen. Den teoretiska genomgången kommer med 

anledning av detta, ur ett organisatoriskt perspektiv att redogöra för en organisations utbyte 

med omgivningen. Teoriområden inom detta perspektiv som avses behandlas rör: 

organisatorisk struktur, affärsidé och intern marknadsföring. Organisatorisk struktur 

anses viktig eftersom en organisation har krav på förändring i takt med att omgivningen 

förändras. Då man undersöker organisationens struktur ligger affärsidén i nära anslutning. Det 

är viktigt att affärsidén inte låses fast av strukturen. Affärsidésynsättet förklarar samspelet 

mellan företagets produkter/tjänster, kompetens/resurser och marknadens krav. För att ett 

utbyte skall kunna ske är det viktigt att det råder överrensstämmelse mellan dessa delar. Intern 

marknadsföring kan anpassas och tillämpas för att få organisationen effektivare. Syftet är att 

organisationen genom ett motiverat och engagerat sätt sälja den produkt man arbetar med och 

utveckla företaget i den marknad man verkar på.  
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Om man utgår från att företagets utbyte från marknaden är en spegelbild, att marknadens 

behov är föränderliga och att marknaden ignorerar företagets historia bör intresset hos 

företaget ligga i framtiden. Genom samarbeten kan mervärdesskapande aktiviteter uppnås, 

eller en uppbyggnad av kringtjänster till produkten för att tillgodose konsumentens behov.  

 

Av denna ovannämnda anledning måste skivbolag konkurrera under nya förutsättningar för att 

vinna tillbaka konsumenten. Den produkt de under åratal tillverkat måste ”paketeras i ny 

förpackning” – en upplevelse som kunden värdesätter högre än det lagbrott hon idag begår för 

få tillgång till musiken. Av denna grund behandlas i uppsatsen andra perspektiv, 

konsumentbeteendeperspektivet. De teorier som berörs är: mervärde och service 

management. 

 

I bakgrunden, som beskrevs i uppsatsen inledning, har det framlagts väsentliga orsaker till 

varför branschen över tiden förändrats, och hur situationen ser ut idag. Förändringar är 

förvisso ingenting som är signifikant för just skivbranschen, men skivbranschen har försatts i 

en mycket problematisk situation som hittills inte pekar på någon förbättring.  

 

Relationers uppkomst skapas genom former av kommunicering, varav interna relationer fyller 

en viktig roll i sammanhanget, och inte att förglömma den externa; kundrelationen. 

En naturlig inriktning blir därför att få organisationen mot ett mål som stämmer överens med 

idéer, de produkter de tillverkar och det kunden önskar. För skivbolagen skulle skapandet av 

en produkt som kunden värdesätter högt och är beredd att betala för vara en drömsituation. 
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3.2 Organisatorisk struktur 

 

3.2.1 Katz & Kahn – en utvecklingsmodell 

 

Enligt denna teori utvecklar organisationen en struktur utifrån den tekniska kärnans behov 

varvid ett internt tryck i kombination med omgivningens krav skapar en ”output”. För att 

skapa denna ”output” krävs en ”input” och samarbete mellan individer som vill samordna sina 

krafter och resurser för att uppnå målet30.  

 
Figur 1 Katz & Kahn (1966) beskriver utvecklingen av en social struktur i förhållande till den 

tekniska kärnans behov och omgivningens krav31 
. 

 

Katz och Kahn menar att en organisation måste utveckla sin organisatoriska struktur för att 

                                                 
30 Hatch, M.J. (1997) s. 208 
31 ibid. s. 208 
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överleva. Denna utveckling sker i olika steg som alla inbegriper differentiering och 

integration. Modellens utgångspunkt bygger på en primitiv organisation som med tiden 

utvecklar en god social struktur.  Det första steget innebär en differentiering av aktiviteter som 

t.ex. inköp och marknadsföring som är helt avskilt från uppgifter som rör kärnproduktionen. 

Vid denna tidpunkt börjar organisationen ta form; personal i produktionskärnan ägnar sig helt 

åt att tillverka produkter och personal inom inköp får en specialiserad roll som inköpare.  

När den initiala differentieringen av verksamheten har kommit igång, uppkommer kravet på 

integration eftersom delar inom verksamheten förlorat kontakten med varandra. Katz & Kahn  

identifierar tre huvudsakliga områden som måste anpassas till varandra: inköp, produktion 

och försäljning32. 

 

När organisationen utvecklats och fått anpassning uppkommer ett krav på underhåll – 

anställda måste utbildas, företaget måste se över sin strategi, finansiell planering måste ses 

över osv. Dessutom har intresset för organisationen från det omgivande samhället ökat. 

Omgivningen kan börja kräva att organisationen tar ett större samhällsansvar eller ställa en 

mängd andra krav som i hög grad påverkar organisationen33.  

 

Vid denna tidpunkt i utvecklingen blir det nödvändigt att komplettera kärnproduktion, inköp 

och försäljning med servicefunktioner som redovisning och personal. Dessa servicefunktioner 

gör att organisationen står i ständig beredskap att agera. Eftersom servicefunktionerna inte 

står i direkt anslutning till inköp, produktion och försäljning kan de i stort sätt utföras 

oberoende av kärnteknologin. Denna differentiering skapar så småningom också kravet på 

integration34.  

 

När en organisation är verksam tillräckligt länge kommer den förmodligen att utsättas för 

förändringar i omvärlden som ställer krav på företagets produkt. Sådana förändringar skapar 

problem, såsom att företaget måste förutsäga nivån på försäljningen, och därmed hur mycket 

råvaror som skall köpas in och hur mycket som skall produceras. Sker misstag i planeringen 

kommer det få konsekvenser för exempelvis kunden vilket i ett senare skede kan påverka 

organisationens framtida rykte35.  

 
                                                 
32 Hatch, M.J. (1997) s. 209 
33 ibid. s. 209 
34 ibid. s. 209 
35 ibid. s. 210 
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Den anpassningsfunktion som ansvarar för bevakningen av förändringar får till uppgift att 

tolka vad dessa förändringar innebär för resten av organisationen. Anpassningsfunktionen 

förekommer dels på ledningsnivå men också som specialfunktioner inom enheter strategisk 

planering, prognoser, forskning och utveckling36.  

 

Modellens relevans för uppsatsen: 

 

Det som Katz & Kahn menar är att det måste finnas ett stöd för produkten, både bland 

anställda och från ledning. Utan stöd till produkten kommer förutsättningar för överlevnad att 

minska. Om inte företaget stödjer produkten blir det svårt att nå ett utbyte med omgivningen. 

För den här uppsatsen blir det intressant att mäta graden av stöd.  

 

3.2.2 Normans organisationsmodell 

   

Normann beskriver företag som öppna system som integrerar med sin omgivning. Olika 

former av inputs (råvaror och olika slag av energi) omvandlas till outputs (produkter och 

system). Denna process kallas utbytesprocessen. Företaget måste utveckla mekanismer för att 

skydda utbytesprocessen mot störningar, variationer och andra hot som kan leda till begränsad 

effektivitet. Genom att anpassa den organisatoriska strukturen; ansvarsgränser i företaget, 

belöningssystem, kommunikationskanaler, grad av differentiering och integrering mellan 

enheter osv. kan utbytesprocessen stödjas. I takt med att utbytesmiljön, dvs. den del av miljön 

med vilken företaget har löpande utbytesrelationer, förändras, måste företagets struktur 

anpassas för att hantera dessa förändringar. Den process varigenom företaget ändrar sin 

struktur benämner Normann utvecklingsprocessen. Viktiga drag i utvecklingsprocessen är 

bl.a. upptäckt av nya affärsmöjligheter, intern teknologisk förnyelse och inlärning av nya 

mönster för bedrivande av utbytesprocesser37.   

  Organisationsstrukturen påverkar både utbytesprocessen och utvecklingsprocessen vilket 

figur 3 nedan visar: 

                                                 
36 Hatch, M.J. (1997) s. 210 
37 Normann, R. (1975) s. 27-28 
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Figur 2 Strukturen påverkar utbytet och utvecklingen38 

 
 

De egenskaper i organisationsstrukturen som befrämjar en effektiv utvecklingsprocess är inte 

alltid desamma som de som stödjer en effektiv utbytesprocess.  

Normann beskriver att ett företags struktur kan ses som ett antal sinsemellan beroende 

delsystem, exempelvis belöningssystem, maktsystem, statussystem och kognitivt system, dvs. 

system för informationsbehandling och problemlösning. Uppdelningar i delsystem fyller en 

viktig analytisk uppgift eftersom de gör det möjligt att beskriva samband mellan delsystem på 

ett sätt som kan förklara förekomsten av effektivitet eller ineffektivitet. Normann beskriver 

vidare relationerna mellan delsystemen i termer av överensstämmelse eller ”fit”. Om 

delsystemen stödjer varandras funktioner föreligger fit mellan dem, och om delsystemen inte 

stöds föreligger en misfit. En förutsättning för effektivitet i ett företag är att de olika 

delsystemens utformning överensstämmer med de speciella krav som den aktuella 

utbytesprocessen ställer. I Normanns modell kallas detta för ”principen om 

överensstämmelse”39.  

   

I varje organisation finns en uppsättning värderingar, normer, trossatser, begrepp, antagande, 

osv. som tillsammans utgör en viktig del av den verklighet som aktörerna befinner sig i, en 

                                                 
38 Normann, R. (1975) s. 28 
39 ibid. s. 28-29 
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del som Normann benämner idésystemet.  Alla ”idéer” i ett företag kan inte ha ett avgörande 

inflytande över hur företaget fungerar och kommer att utformas. Det pågår i de flesta företag 

en kontinuerlig kamp om vilka idéer som skall vara de vägledande. Normann kallar vinnarna 

av denna kamp för företagets dominerande idéer.  

Med signifikanta aktörer menar Normann personer med tillräckligt mycket makt och 

inflytande för att kunna påverka de dominerande idéerna. Inom företag är det inte sällan en 

liten grupp människor som besitter denna förmåga40.  

 

Den organisatoriska strukturen är som tidigare beskrivits, företagsledningens instrument för 

att påverka utbytes- och utvecklingsprocesserna och åstadkomma effektivitet. Hur 

företagsledningen agerar beror på de dominerande idéer och på hur man uppfattar situationen. 

Företagsledningen kan dock misslyckas med detta på en rad olika sätt: den aktuella 

situationen kan misstolkas, de dominerande idéerna kan vara alltför bristfälliga för att klara av 

en komplicerad situation etc. Företagets situation kan beskrivas som faktorer som påverkar 

företaget exempelvis omvärldsförändringar såsom teknologin, den kulturella miljön, olika 

slag av värderingar i den externa miljön etc.41. 

 

Grunden för misfits kan förklaras av figur 4 nedan. Misfit uppstår då det inte råder 

överensstämmelse mellan ”ringarna”. 

                                                 
40 Normann, R. (1975) s. 30-31 
41 ibid. s. 32 
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Figur 3 Normann beskriver att denna process antas traditionellt försiggå ”medurs”: på 

grundval av företagets situation utformar företagsledningen strategier och påverkar sedan 

strukturen för att få den att överensstämma med och möjliggöra förverkligandet av 

strategierna.42.  

 

 

Den vanligaste strategin vid misfits är att göra förändringar i strukturen, för att försöka få 

strukturen att överensstämma med utvecklingssituationen. Enligt Normann är en sådan åtgärd 

otillräcklig eftersom den bara i bästa fall löser en del av företagets problem. Vill man få 

bestående förändringar skall man hantera misfits mellan företagets dominerande idéer och 

företagets utvecklingssituation, eftersom det är dessa misfits som i sin tur leder till andra 

misfits. Om inte denna grundläggande misfit elimineras kan man inte förvänta sig att nya 

åtgärder som vidtagits med den organisatoriska strukturen kommer att vara lämpliga. Den 

mest centrala process som pågår i ett företag är därför den process varigenom de dominerande 

idéerna uppkommer, förändras och situationsanpassas43. 

 

Teorins relevans för uppsatsen: 

                                                 
42 Normann, R. (1975) s. 33 
43 ibid. s. 32-33 
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För den här uppsatsen blir det relevant att undersöka förhållandet mellan företagets situation, 

företagets idésystem och företagets struktur. Överrensstämmelse/stöd mellan delarna är en 

förutsättning för överlevnad och därmed underlättas utbytet med omgivningen.  

 

 

3.3 Affärsidésynsättet 

 

Med utgångspunkt från systemtänkande (systemsynsättet) har en helhetssyn på företags 

effektivitet och förnyelseförmåga utvecklats, affärsidésynsättet. Affärsidésynsättet handlar om 

samspelet mellan de produkter och/eller tjänster som företaget erbjuder, de kunder och 

marknader som företaget betjänar samt de resurser företaget utnyttjar för att klara detta. I en 

organisation med en bra affärsidé finns överensstämmelse mellan marknadens behov, 

företagets produkter/tjänster och företagets kompetens och resurser44.  Se figur 5 nedan. 

 

 
Figur 4 Överensstämmelse mellan markandens behov, företagets produkter/tjänster och 

företagets kompetens och resurser. 

                                                 
44 Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (1995) s. 107 
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Normann menar att en affärsidé inom ett företag står för överlägsenhet av något slag och är 

inbyggd i företagets organisationsstruktur eller hos de individer som verkar inom företaget. 

Centralt för denna teori är ”principen om överensstämmelse”45.  

 

I affärsidésynsättet handlar hög total effektivitet att nå samordning och anpassning mellan en 

mängd olika faktorer. När denna samordning och anpassning mellan olika faktorer resulterar i 

god total effektivitet har företaget utvecklat en bra affärsidé46.  

 

I organisationer förekommer två slags effektivitetsbegrepp; yttre respektive inre effektivitet. 

Den yttre effektiviteten handlar om att göra rätt saker, den inre handlar om att göra dem på 

rätt sätt. Tillsammans utgör det organisationens totala effektivitet. Den yttre effektiviteten 

omfattar effektiviteten i relation till omvärlden och kan beskrivas i form av strategisk 

position. Det handlar om den lönsamhetspotential (eller attraktivitet) på det eller de 

affärsområden inom vilket företaget verkar och av den affärsposition, som företaget uppnått 

inom affärsområdet. Yttre effektivitet har på senare år kommit att beskrivas som kundvärde, 

dvs. i vilken grad företagets prestationer motsvarar kundernas krav. Inre effektivitet brukar 

mätas i form av kostnadseffektivitet och produktivitet och gäller förmågan att hushålla med 

resurser för att producera en viss vara eller tjänst47.  

 

I en omvärld i förändring blir det allt viktigare att försvara och flytta fram sina positioner, 

vilket kan kräva teknologibyte, organisationsförändringar etc. Man talar då om 

förändringseffektivitet. Med förändringseffektivitet menas förmågan att i rätt tid och med 

minsta resursinsats genomföra nödvändiga förändringar48.  

 

Affärsidén kan delas upp i en yttre respektive en inre affärsidé. Den yttre affärsidén baseras 

på de yttre omständigheter som är verksamhetens förutsättningar och anger den marknad, till 

vilken företaget vänder sig med sina produkter och/eller tjänster, och vad man erbjuder 

kunderna. Den inre affärsidén anger hur företaget utnyttjar resurser och kompetens för att 

förädla, sälja och leverera sina produkter respektive tjänster. Hur väl produkten mottas av 

marknaden anger företagets yttre effektivitet. Relationen mellan resurser och produkt/tjänst 

                                                 
45 Normann, R. (1975) s. 43 
46 Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (1995) s. 108 
47 Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (1995) s. 108 
48 ibid. s. 110 
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visar hur effektivt företaget anskaffar, framställer och säljer de efterfrågade produkterna och 

är sålunda ett mått på företagets inre effektivitet49.  

 

Affärsidén bärs upp av företagets signifikanta aktörer och baseras på ett antal dominerande 

idéer (figur 6). Dessa begrepp beskrevs tidigare i kapitlet organisatorisk struktur. En affärsidé 

kan ofta förändras endast om de dominerande idéerna omprövas och ersätts med andra 

och/eller om de signifikanta aktörerna ersätts av nya50.  

 

 
Figur 5 Affärsidén bärs upp av företagets signifikanta aktörer och baseras på ett antal 

dominerande idéer 

 

 

Teorins relevans för uppsatsen: 

För den här uppsatsen blir det relevant att undersöka överrensstämmelsen mellan företagets 

produkter/tjänster, företagets kompetens/resurser och marknadens krav. 

En god affärsidé förutsätter överensstämmelse, både inom organisationen och mot 

marknaden.  

                                                 
49 ibid. s. 111 
50 ibid. s. 113 
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3.4 Kommunikation – intern marknadsföring 

 

Tidigare i teorin har vikten av effektivitet beskrivits för ett fungerande samspel mellan olika 

delar inom ett företag. Internmarknadsföring kan i detta sammanhang anses som en viktig 

aspekt för att få anställda och ledning att jobba efter gemensamma kundinriktade mål. I en 

situation då kunderna överger traditionella mönster är det extra viktigt att styra personalen åt 

rätt håll för en så kundinriktad insats som möjligt. Detta för att bevara kundrelationer och 

vinna nya51. 

 

Den centrala uppgiften för intern marknadsföring är att styra och motivera medarbetarna. Att 

motivera människor är i grunden en fråga om att påverka attityder och värderingar. 

För att den interna marknadsföringen skall ha en chans att ge bra resultat krävs att 

företagsledningen ger den sitt fulla stöd. För att ätgärderna skall falla väl ut måste ledningen 

med ett aktivt stöd backa upp och stötta personalen i de beslut som är tagna. En passiv ledning 

kan orsaka att tagna beslut falls i glömska och inte får den effekt som ämnats52.  

 

Kommunikationen inom företaget är synnerligen viktig för att motivera och påverka 

personalen till en kundinriktad ansats. Den kommunikation som sker intern kallas för intern 

interaktiv kommunikation. Speciellt är denna kommunikation viktig för företag på olika 

nivåer53. Kommunikationen mellan positioner och enheter som arbetsdelningen utformar är 

nödvändig för samordningen av organisationens aktiviteter54.  

 

Den interna kommunikationen kan användas för två syften. För det första, att påverka 

attityder hos personalen och väcka intresse för försäljnings- och marknadsföringssatsningar i 

arbetet. För det andra,  att informera om nya tjänster, stödtjänster och utåtriktade traditionella 

marknadsföringsåtgärder55.  

 

I takt med att de yttre omständigheterna förändras, ny teknologi tillkommer, nya medarbetare 

anställs etc. är interaktiv kommunikation ett viktigt medel att skapa nya attityder. För att 

ändra på attityder krävs i de allra flesta fall interaktiv kommunikation, det vill säga en 

                                                 
51 Grönroos, C. (1996) s. 80 
52 Grönroos, C. (1996) s. 82 
53 ibid. s. 93 
54 Hatch, M.J. (1997) s. 196 
55 Grönroos, C. (1996) s. 93 
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personlig kommunikation. Opersonlig kommunikation, exempelvis veckobrev och 

personaltidskrifter är ensamma inte tillräckligt användbara medel56.  

 

Teorins relevans för uppsatsen: 

Intern kommunikation är ett viktigt medel för att påverka eller förändra en attityd. För att ett 

företag ska överleva på lång sikt krävs att attityder anpassas så att anställda blir positiva till 

rådande situation. Det blir därför relevant för uppsatsen att studera hur kommunikationen 

förmedlas inom företaget.  

 

3.5 Kommunikation – service management 

 

Extern kommunicering rör aktiviteter som den mellan organisationer och kunder. På olika sätt 

förmedlas kommunikation och på olika sätt tas den emot57.  

 

Det man vill kommunicera, det vill säga meddelandet kan delas in i fyra kategorier (figur 7): 

 

1. Planerat meddelande (planned messages) 

2. Produktmeddelande (product messages) 

3. Servicemeddelande (service messages) 

4. Oplanerat meddelande (unplanned messages) 

 
 

 
Figur 6 Gradering av meddelanden. Grönroos (urspr. Duncan & Moriarty. 1997) 

 

 

                                                 
56 ibid. s. 93 
57 Grönroos, C. (2000) s. 264 
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Ett planerat meddelande är i regel en aktivitet som genom ett antal medium som exempelvis 

television, Internet och radio förmedlar budskapen. Generellt har meddelandet förhållandevis 

liten trovärdighet. Kunden är vanligtvis medveten om att budskapet är planerat och att 

budskapet vill skapa en viss riktning åt kunden.  

 

Produktmeddelanden är meddelande som handlar om vilken produkt som erbjuds: hur ser 

produkten ut, hur fungerar den etc.  

 

Servicemeddelanden behandlar interaktionen mellan kunden och organisationen. Graden av 

förtroende ökar vanligtvis eftersom kunden, för att nämna ett exempel, erbjuds information 

som hon värdesätter högt.  

 

Slutligen, oplanerade meddelanden, vilket har en hög trovärdighet. Det kan t.ex. vara att en 

befintlig kund pratar gott om en produkt eller ett företag till en icke kund58.  

 

Teorins relevans för uppsatsen: 

Hur effektiv kommunikationen är utåt är avgörande för hur hög trovärdighet det förmedlade 

budskapet har. För den här uppsatsen är den externa kommunikationen högst intressant för 

att se hur effektivt kommunikationen förmedlas. 

 

3.6 Mervärde – värdekedjan och värdestjärnan 

 

Värdeskapande aktivitet är den grundläggande byggstenen i all affärsverksamhet59. 

Organisationer som insett detta och kan skapa en dynamisk affärslogik som speglar 

markandens (föränderliga) logik för värdeskapande, och som till följd av detta förmår skapa 

praktiskt genomförbara erbjudanden, är de långsiktiga överlevarna60.  

 

Det finns skäl till att etablerade kundrelationer inte längre kan tas för givna. Den tekniska 

utvecklingen har gjort att kunder blivit mer aktiva och kunniga och värdesätter sin tid alltmer. 

De har blivit kräsnare och vill betraktas som individer, inte som ”fall”, ”patienter” eller 

                                                 
58 Grönroos, C. (2000) s. 264-268 
59 Normann, R. & Ramirez, R. (1994) s. 44 
60 ibid. s. 74 
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”konton”61. Det har därmed blivit viktigt att systematiskt anpassa sig till värdeskapande 

aktiviteter inom den specifika kundgrupp man riktar sig till62.  

 

Samarbete mellan aktörer i en kedja har en viktig funktion i processen att skapa mervärde.  

I Porters värdekedja isoleras enskilda aktiviteter, den är i första hand sekventiell och 

funktionerna är avgränsade. Även om värdekedjan är värdeskapande för kunden ingår inte 

kunden i kedjan63. I värdestjärnan ( Normann) däremot ses relationen och interaktionen med 

kunden som ett led i en värdeskapande process. Aktörerna i stjärnan samverkar med kunden 

för att skapa ett värde. Samspelet fungerar så att specifika aktiviteter fördelas på de aktörer 

som är bäst lämpade för ett visst kunderbjudande64. 

 

För att kunna generera värdeskapande aktiviteter i ett föränderligt samhälle gäller det för 

företag att se över sina strukturer. De företag som har förmåga att fokusera på en allt 

effektivare integration, både internt och med sin omvärld, kommer sannolikt att lyckas bättre 

än de som enbart inriktar sig på intern utveckling. Normann benämner detta som 

omkonfigurering, en process som innefattar omformulering av gamla samarbetsformer och 

skapandet av nya sådana, omformning av system för värdeskapande, nya rollfördelningar 

m.m. I denna utveckling ingår ständiga bedömningar av både det egna företagets och kunders 

kunskaper och kompetenser65.  

 

Hur effektivt ett erbjudande är beror på erbjudandets kod, hur väl det passar användarens 

resurser och därmed vilka värdeskapande aktiviteter det möjliggör. Hur kunden upplever 

värdet beror följaktligen på koden. Koden kan anta många olika former: den kan ligga i 

prissättningen (garantier m.m.), i varans fysiska design, i förpackningen, i utformningen av 

servicemiljön, osv. Företag måste vara uppmärksamma på vad som är värdeskapande för den 

specifika kundgrupp man riktar sig till och ständigt anpassa sina aktiviteter utifrån detta66.  

 

Teorins relevans för uppsatsen: 

För den här uppsatsen blir det relevant att studera samarbeten som ger mervärden. För ett 

skapande av mervärde blir samverkan betydelsefullt och intressant för uppsatsen.   
                                                 
61 ibid. s. 112 
62 ibid. s. 95 
63 Gummesson, E. (1998) s. 254 
64 Normann, R. & Ramirez, R. (1994) s. 81 
65 ibid. s. 136-137 
66 ibid. s. 86 



Svenska skivbolag 
- om de nya förutsättningarna 

 29

3.8 Teoretisk syntes 

 

De teorier som anses viktiga för att kunna svara på skivbolagens förutsättningar för 

överlevnad presenteras i syntesen nedan. 

 

 
Figur 7 Teoretisk syntes 
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3.9 Teoretisk referensram 

 

Syftet med denna uppsats är att utvärdera stora respektive små svenska skivbolags 

förutsättningar för överlevnad. I detta avsnitt presenteras de variabler vi har för avsikt att 

undersöka för att kunna svara på syftet. 

 

De variabler som valts ut, presenteras i figur 9 (se nästa sida), kännetecknas av att de bär en 

specifik egenskap som är direkt kopplad till teorin. Variabler kan också ses som 

bakomliggande faktorer som kan inta flera olika värden. Genom att använda oss av flera 

variabler kan vi bättre operationalisera fenomen och på så sätt besvara vårt syfte och 

problemformulering. Med referensramen vägleds de fakta som skall inhämtas från det 

verkliga livet. 
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Figur 8Teoretisk referensram 
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Graden av stöd 

För att mäta denna variabel analyseras överrensstämmelse mellan företagets situation, 

företagets idésystem och företagets struktur för att kunna svara på graden av stöd. 

En organisation som genomgående stödjer ny teknik och utveckling förmodas ha bättre 

förutsättningar för överlevnad. 

 

Lågt stöd bland de anställda till nya produkter förorsakar en tröghet till förändring vilket 

påverkar förutsättningarna för överlevnad negativt.  

 

Graden av överrensstämmelse 

Vid hög grad av överrensstämmelse (fit) så föreligger det en nästintill perfekt situation mellan 

företagets produkter/tjänster, företagets kompetens/resurser och marknadens krav. Företaget 

har då en affärsidé som stämmer bra in på den situation som råder. Vid fit har företaget en hög 

förmåga till överlevnad och kan anpassa sig på en föränderlig marknad. 

Vid låg grad av överensstämmelse (misfit) måste företaget sträva efter att noggrant gå igenom 

och utvärdera sin affärsidé. Det föreligger ett behov till förändring som dock kan vara mycket 

resurskrävande. Vid misfit har företaget en låg förmåga till överlevnad och har en tung väg att 

vandra för att anpassa sig till omgivningens krav.  

 

Intern kommunikation – personlig/opersonlig 

Vid personlig kommunikation är möjligheterna större att påverka anställdas attityder än 

genom opersonlig kommunikation. Att förändra attityder anses viktigt vid förändringar och 

genom personlig kommunikation från ledningen kan anställda motiveras och fås dit man vill. 

Ett företag med en hög grad av personlig kommunikation har större förutsättningar till 

överlevnad än ett företag där opersonlig kommunikation genomsyrar organisationen. 

 

Extern kommunikation – mest trovärdig/minst trovärdig 

Vid ”mest trovärdighet” förmedlar företaget sina budskap ut till konsumenter på ett trovärdigt 

sätt och som konsumenten för vidare genom resulterar word of mouth. Användandet av 

budskap som har hög trovärdighet gör företag mer benägna till överlevnad eftersom folk får 

upp ögonen för företagets produkter och ett gott rykte sprids.  

Vid ”minst trovärdighet” kännetecknas budskapen av masskommunikation och annonsering. 

Företag med låg trovärdighet i budskapen bör sträva efter högre trovärdighet för att öka sina 

chanser till överlevnad. 
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Graden av samarbete 

Vid ett aktivt samarbete mellan aktörer ökar möjligheterna till att skapa ett mervärde till 

slutkunden. Då kraven på förändring är stora är ökar möjligheterna till överlevnad ifall aktörer 

går samman och skapar unika kringtjänster och dylikt.   

 

Sammanfattningsvis anses ovanstående variabler viktiga för att företag skall ha goda 

förutsättningar för överlevnad. Dessa områden bör prioriteras om företag har för avsikt att 

förbli konkurrenskraftiga och nyskapande.  

 



4. Empiri 
I följande avsnitt redovisas intervjuerna från två små skivbolag, Hybris och Labrador, och 

från ett stort skivbolag, Warner Music Sweden. 

 

4.1 Hybris 

 
Intervju med ägare Mattias Lövkvist. 
 

Om Hybris 

Hybris startades för två år sedan, våren 2004. Samma år släppte de en EP och året därefter 

släppte de sin första fullängdare. Idag har de släppt runt 10 fullängdare och ett par EP. 

Att starta ett skivbolag växte fram efter att några kompisar skrev om musik på en hemsida. 

När de sedan anordnade en musikfestival i Malmö blev drömmen om att starta ett skivbolag 

en realitet.  

 

Skivbolaget består idag av två stycken ägare. I skivbolaget ingår 12 band/artister. 

 

Om att vara ett litet skivbolag 

Hybris är inte bara ett bolag som säljer skivor, de är mer ett bolag som handhar artister genom 

att de ger dem en plattform varifrån de kan verka ifrån. Att de säljer skivor är bara ett medel 

att få ut musiken. 

 

På ett litet skivbolag är den största skillnaden att två personer gör allt, på ett majorbolag är 

uppgifterna utspridda på ett större antal personer. ”Vi är två personer, vi gör allt. På 

majorbolag är de så många personer. Här sker kommunikationen oss emellan mer informellt, 

som kompisjargong”. Mattias anser också att det finns en stor skillnad i hur man hanterar 

artisterna på stora och små skivbolag. ”Vi vet hur man hanterar artisterna på ett helt annat sätt 

än stora.” Mattias anser också att de som litet skivbolag har fördelar i hur man marknadsför 

sig på Internet, via e-mail och musik-communities som exempelvis myspace.  

 

Om mp3 

Försäljningen av mp3-låtar började så sent som i somras. De kontaktade digitala distributörer 

som såg till att låtarna lades upp på webshopar och bara några dagar innan intervjun 
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genomfördes lades en länk upp på hemsidan till en webshop.  

Den digitala försäljningen är hittills begränsad, det handlar om små pengar enligt Mattias. 

Men det är ett bra komplement till skivor anser han.  

 

Det märks tydligt att Mattias ställer sig positiv till att musiklyssnare väljer att ladda ned.  

”Hela vår existens bygger på nedladdningen, därför kan vi inte klaga. Hade vi startat för tio 

år sedan är det kanske inte säkert att vi hade funnits idag, då kanske vi inte nått ut alls”  

 

Utvecklingen mot att allt fler väljer mp3-filer som musikkonsumtion tror Mattias kommer att 

vara ett ännu mer självklart val i framtiden. ”Skivor kommer att marginaliseras, men om de 

kommer att försvinna helt är kanske inte självklart.  

 

När det gäller den synen på mp3-filer har Hybris agerat som ett ansikte utåt för unga moderna 

skivbolag. Nedladdningen har bidragit med mycket positivt även till kulturvärlden. ”Det är en 

positiv sak och jag kan inte önska att någon fildelare ska sättas dit”. Han förklarar att det 

skulle bli ett övervakningssamhälle. ”Ett sådant samhälle vill ingen ha”.  

 

Det som är nedladdningens främsta bidrag är att det har ökat intresset för musik. ”De som 

tidigare bara köpte 5 skivor har säkert fått ett större musikintresse, tack vare fildelningen”. 

Intresset märks också tydligt ute på Stockholms nattklubbar. Bland annat spelar Hybris egna 

skivor på en nattklubb vid Stureplan. Från att bara funnits 3-4 nattklubbar har det bara på 

några år blivit en nästan explosionsartad utveckling på antalet klubbar. Detta är mycket tack 

vare nedladdningen.  

 

När vi talar om nedladdningens negativa aspekter är han övertygad om att vissa artister och 

därmed vissa skivbolag drabbas hårdare. Speciellt är det de artister som befinner sig i 

mittenfåran av musikutbudet som drabbas värst.. ”Det är ett faktum att skivförsäljningen 

pekar nedåt för många skivbolag” Men att skivbranschen som helhet kommer att försvinna 

tror han inte på. 

 

Varför mp3-filer blivit så populära är framförallt lättillgängligheten. ”Förut var det bara de 

musiknördar som orkade rota i skivbackar, idag kan i princip vem som helst ladda hem ett par 

hundra låtar under en kväll. Det är framförallt bekvämligheten, man laddar hem ett par låtar 

för att kolla om det är bra. Om det skulle visa sig vara dåligt kan man bara radera filen från 
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datorn. Idag har alla minst ett par hundra låtar hemma. ”För Mattias har mp3-filen givit dem 

möjligheter att ge musiklyssnarna tips på deras artister. Genom att lägga upp en låt på 

hemsidan utan några kostnader alls får de spridning på vilka artister de har. Det är en 

utmärkt marknadsföringsmetod, tycker han. ”Det handlar om enkla grejer, skicka ut ett 

nyhetsbrev till 3-4000 musikintresserade. Samma kväll laddar 500 personer ned låten. Efter 

en månad har 10 000 laddad ned den.”  

 

Om framtiden 

Den stora utmaningen för framtiden är att få till stånd en eller flera kraftfulla tjänster. 

Mattias nämner I-tunes som ett exempel men menar att den inte är fantasifull. Han tycker att 

det är en shop där det inte händer så mycket, och som litet skivbolag kan man inte påverka 

speciellt mycket.  

 

Framtiden kommer kanske utvecklas underifrån, precis som hype machine, tror Mattias. Han 

tror också att det är de små skivbolagen som kommer hitta vägen ur det här. ”Om de stora 

bolagen bara förstår sig på denna utveckling kommer de ha mycket bättre förutsättningar att 

klara sig” Problemet för de stora är att det är mycket svår uppgift att ta sig an. ”Alla bra 

lösningar som u-tube, last-fm, hype machine bygger i någon mening på att inte respektera 

upphovsrätten.”  

 

En viktig milstolpe i framtiden är enligt Mattias att utveckla en naturlig plattform. Där anser 

han att staten borde gå in med pengar för att utveckla en bra infrastruktur. Han förklarar att 

det måste vara en plattform som är fantasifull och som ständigt utvecklas i takt med 

teknologiutvecklingen 

 

När det gäller branschstrukturen har de små skivbolagen bara de senaste 3-4 åren nästan 

fördubblats. Anledningen till detta är att fler kan hålla på med musik idag. De nya 

förutsättningarna som finns idag innebär att man kan få en inkomst. Att lägga ut en mp3-låt 

kostar inga pengar och idag liksom i framtiden behöver man inte förlita sig på att tidningar 

skriver om eller recenserar ens artisten, säger han.  

 

En förändring som nästan slagit ut helt är att EP och traditionella singlar i princip försvunnit. 

Mattias tror att konsumenter inte längre vill ha fyra låtar. Förmodligen vill man bara ha ett 

spår, tror han. Skivor kommer förmodligen inte finnas i någon större utsträckning, kanske i en 
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begränsad mängd. ”Det finns egentligen inte någon bra anledning att köpa skivor om man har 

en Ipod” 

 

Om de nya förutsättningarna 

De skivbolag som har ett stort kapital och de som kan anpassa sig extremt fort har bra 

förutsättningar att klara sig. De som håller fast vid den gamla distributionen kommer få det 

svårt , säger han. ”Den som förlitar sig till en enda stor distributör som säljer alla ens skivor 

måste nog börja tänka i nya banor.” Mattias anser att problemet idag, är att distributörerna 

har ett förlegat tänkande. Det är generellt så att de har en negativ syn på nedladdningen.  

 

Eftersom Hybris vet att konsumenter laddar hem mp3:or råder det inga tvivel om att det är 

mp3-filer konsumenter vill ha. ”De laddar ju ned från hemsidan, så vi vet ju att behovet finns. 

De flesta som klagar har ju varit med om att skivförsäljningen minskar.” För Hybris har 

däremot nedladdningen inte visat på någon minskad skivförsäljning av de ”fysiska” skivorna.  

Trenden har snarare pekat uppåt.  

 

De nya förutsättningarna som präglar marknaden idag tror Mattias ställer högre krav på att 

skivbolag tar intryck från det som finns på nätet. Han är själv en aktiv Internetanvändare och 

ser många fördelar med många av de sidor som finns på nätet där man kan ladda ned musik 

gratis. Intrycket är att dessa sidor har en enkelhet som inte finns framtaget hos skivbolagen 

ännu.  

 

På frågan om han tror att stora och små kommer att samarbete i framtiden tror han inte på. 

De stora skulle förmodligen skapa ett enormt skyltfönster där de visar upp deras 20 största 

artister. Mattias tror också att fokuseringen inte kommer att ligga i skapandet av en 

spännande plats för alternativ musik utan enbart en premiering av de allra största artisterna. 

 

 

4.2 Labrador 

 
Intervju med ägare Johan Angergård 
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Om Labrador 

Verksamheten startades 1997 och består i huvudsak av 2 personer. Labrador inriktar sig mot 

att släppa den bästa svenska musiken på internationell basis. Ungefär 70 % av företagets 

försäljning sker utomlands i länder som exempelvis Japan, Tyskland och USA.  

Enligt Johan Angergård, en av grundarna till Labrador, riktar sig deras musik till människor 

som har ett aktivt musikintresse.  

Labrador är ett mindre skivbolag med cirka 25 artister och band.  

 

Om att vara ett litet skivbolag 

Mindre skivbolag är enligt Johan definitivt mer flexibla än större. Men ibland hämmas 

flexibiliteten när de arbetar med exempelvis förlag som utför arbete efter mer traditionella 

metoder.  

 

Ett litet skivbolag har av naturliga orsaker sämre förutsättningar att komma fram med nya 

lösningar. Stora skivbolag kan lägga både mer pengar och tid på att utveckla nya intressanta 

lösningar för kunderna, säger Johan. När det gäller mp3-filens utveckling så märks det tydligt 

att stora skivbolag har haft mer tid och kraft att lägga på fenomenet. Vi önskar att vi kunde 

lägga ned mer tid på att lyfta fram våra artister och band. Inom detta område borde vi bli 

betydligt bättre.  

 

En fördel som artist att ligga på ett litet skivbolag som Labrador är att de numera kan nå ut 

med sin musik tack vare mp3-filens uppkomst. Det finns bra och billiga metoder att nå ut med 

musiken idag. En helt ny artist får spridning genom att låten laddas ned från hemsidan.  

 

En fördel för de större skivbolagen är att de får stor plats på exempelvis Itunes. Riktigt små 

skivbolag får inte ens sälja på Itunes eftersom de är alldeles för små och obetydliga.  

 

Om mp3 

Labradors mp3-försäljning är mycket liten enligt Johan. ”Det rör sig om mycket små 

summor”. Men i framtiden kommer mp3-försäljningen med all sannolikhet att öka. 

Ett bidrag med denna digitala teknik är att den traditionella singeln förmodligen kommer att 

försvinna. ”Mp3-filen blir den nya singeln. Det är bra eftersom den får spridning. Singeln är 

ändå  bara till för att sälja albumet.” 
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En negativ aspekt med mp3-filen är att den inte får lika mycket uppmärksamhet i media. En 

mp3-singel recenseras nästan aldrig.  

 

Om framtiden 

Den digitala försäljningen tror Johan kommer att öka, och han känner ingen oro inför 

framtiden. ”Det kommer alltid att finnas utrymme för folk som marknadsför musik, alltså de 

som etiketterar musiken. Labrador har en tydlig profil med en nischad smal genre.”  

 

Något som kanske kommer i framtiden, och som Labrador redan idag har börjat fundera över 

är ett skapande av mervärde. ”Om man köper skivan skulle man i sånt fall få mp3:orna på 

köpet.” 

 

Om de nya förutsättningarna 

Förutsättningarna på marknaden gynnar främst de mindre. De nya förutsättningarna har också 

skapat ett tryck på att jobba annorlunda, säger Johan: ”Skivbolagens uppdrag blir mer att göra 

promotions och marknadsföring. Ungefär som ett förlag jobbar idag, ungefär samma uppdrag 

kommer skivbolagen att få i framtiden. Det är inte lika viktigt att ha mycket pengar för att 

trycka en skiva, den kan man ju bara ladda upp.” Vidare är övertygelsen att framtiden 

kommer att kännetecknas av att stora och små skivbolag agerar som en aktör som sållar 

musik. 

 

Generellt inom branschen har mp3-filerna ökat och skivförsäljningen minskat. Men för 

Labrador ser den trenden inte ut så. ”För vår del ökar skivförsäljningen men vi vet ju inte hur 

många skivor vi sålt om mp3:filen aldrig uppfunnits” 

 

Det som gynnat Labrador är att mycket beroende på att infrastrukturen äntligen börjat komma 

på plats. ”Stora spelare som Itunes finns, då blir det lättare att komma in. Man (Labrador) 

behöver inte lägga tid och kraft på att få det att fungera”. 

 

 

4.3 Warner Music Sweden 

 
Intervju med affärsutvecklingschef Jacob Key. 



Svenska skivbolag 
- om de nya förutsättningarna 

 40

Om Warner 

Warner är ett multinationellt skivbolag och är ett av de fyra största i världen. De är ett 

traditionellt skivbolag som äger rättigheterna på inspelning av musik. De säljer inte själva 

musiken till slutkonsument utan går alltid via återförsäljare som exempelvis Åhléns. Vid en 

skivlansering ger man återförsäljaren material om hur mycket man tror artisten kommer att 

sälja. Sedan köper återförsäljaren in x antal skivor och promotar därefter. ”På liknande sätt 

med digitalt, går vi till återförsäljare, Itunes, alla de stora operatörerna, 3 och Telia m.fl. Vi 

säljer inte så mycket direkt själva”, säger Jacob, affärsutvecklingschef på Warner. Jacob säger 

att det finns 20 shopar i Skandinavien som säljer musik på det här sättet och att de sedan i sin 

tur ansvarar för marknadsföring till konsumenterna för dem här shoparna. ”Jag kan inte säga 

att vi kör särskilt mycket specialreklam för marknadsföring kring det digitala. Det handlar 

egentligen inte om att det är vi som ska göra det. Utan det är de som säljer musiken, Telia, 

Bredbandsbolaget, Itunes m.fl. som står för det”. 

 

De samarbeten man kan se är främst med de återförsäljare som säljer musik men även med 

olika teknikleverantörer som har någon unik teknisk lösning för att göra exempelvis online-

undersökningar för att mäta någonting. Andra samarbeten som ses är teknikbolag som sköter 

grejen med ringsignaler att ladda ned till mobilen. 

 

Om att vara ett stort skivbolag 

Jacob förklarar att i ett stort skivbolag är det ett enormt tempo vilket gör att man måste bygga 

upp en informell struktur så att folk vet hur saker fungerar. När det väl finns en struktur så går 

det av sig själv. Vad gäller det digitala har vissa bolag byggt upp helt egna bolag, 

organisationer som sköter det digitala och varit skilda från det fysiska. Jacob tror inte på den 

lösningen. ”Det tror jag är obegåvat. Det har visat sig i många fall att det inte fungerar och att 

det blivit konflikt mellan de här två enheterna. Vi på Warner försöker jobba som en 

integrerad del”.  

 

Jacob tycker att de anställda har bra chans att vara med och påverka och att beslut uppifrån 

inte är bra i alla sammanhang. ”Ska man skapa nåt nytt och vara innovativ så kan man inte i 

USA sitta och bestämma att så här ska man göra i hela världen, i Japan, i Buenos Aires och i 

Stockholm. Alla marknader ser olika ut när det gäller den digitala musiken. Man har kommit 

olika långt, så det är relativt stor frihetsgrad för att alla ska hitta någonting som funkar”. Jacob 

menar att idéer kring det digitala om vad man ska göra och hur det ska ske diskuteras öppet 
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bland anställda. ”Man måste kommunicera mycket för det händer så mycket, annars blir det 

svårt att överblicka allt som händer.” 

 
Om mp3 

Den illegala nedladdningen är enligt Jacob ett stort problem men att det alltid är svårt att veta 

vad som beror på vad men tillägger att: ”Definitivt har den fysiska försäljningen kraftigt gått 

ned de senaste fem åren, den har nästan halverats”. Dock har den digitala försäljningen ökat 

med tusentals procent. ”Beroende på vilken marknad du är på, så ligger väl den digitala 

försäljningen på runt 10-20 procent av den totala omsättningen. I år har det verkligen tagit fart 

ordentligt, vi börjar få en substantiell volym på försäljningen nu”. Jacob menar att detta beror 

på att folk lärt sig mer och mer och att man lärt sig av varandra. Att 3 och Telia gör mycket 

reklam för det är också en anledning till stigande försäljning.   

 

Jacob tycker det varit en utmaning att ta reda på vad kunderna efterfrågar för tjänster kring 

mp3-produkten. I början lades stora resurser ned på att standardisera informationsflödet. Nu 

har detta flöde effektiviserats. ”Det har tagit en del tid, så det har varit lite råddigt att mäta 

men det har blivit mycket bättre”.  

 

Jacob tror att ifall skivbolagen skulle ha reagerat snabbare och varit med från början vid mp3-

filens lansering så hade den illegala utbredningen inte kommit lika långt som den gjort idag. 

”Man hade förhoppningsvis reagerat snabbare och insett att man varit tvungen att bygga bra 

legala saker också. Sen är det en timing-fråga också, man måste ha x antal 

bredbandsuppkopplingar, du måste ha vettiga mobiltelefoner som klarar av avancerade video 

downloads. Det är en timing-fråga rent mognadsmässigt på markanden också. Så jag tror vi 

äter ikapp ganska snabbt ändå”. Jacob menar att även ifall man varit med från början så hade 

den teknik som krävts inte varit tillgänglig. ”Men lite snabbare på puckarna kunde man nog 

varit ändå”. 

 

Om framtiden 

Jacob tror inte att branschen kommer att gå mot fler stora sammangåenden. ”Det har varit 

några stora samgåenden, Sony och BMG”. ”EU har ifrågasatt ifall det stödjer 

konkurrenslagarna så det har gjort att alla andra tänkbara sammanslagningar backat.” Om 

sammanslagningen var en konsekvens av den illegala nedladdningen, säger Jacob så här: 
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”Oftast när man slår ihop bolag är det vid starkt uppåtgående eller nedgående trender”. ”Så 

det är snarare av en starkt nedgående trend man gjort så för att dra synergier av att gå ihop”.  

 

Det klassiska, att man köper en singel och ett album menar Jacob, kommer att förändras mer 

och mer till att du tecknar dig till en tjänst och betalar exempelvis 99 kronor i månaden och 

får tillgång till en massa musik. Denna tjänst innebär att du inte äger musiken utan bara lånar 

den. När du inte längre vill betala 99 kronor så har du inte någon musik längre. Än så länge 

finns det inte så många sådana tjänster i Sverige men det kommer att komma. Denna tjänst 

fungerar som så, att till filen kommer det en nyckel som håller reda på hur många kopior du 

tagit och hur många gånger du lyssnat på den. Varje månad betalar kunden 99 kronor för att få 

en uppdatering på nyckeln annars dör alla musikfiler och man kan inte använda dem. Andra 

alternativa tjänster som kommer att dyka upp tror Jacob kan vara olika paketeringar som t.ex., 

att du köper tre låtar och en video och får möjlighet att även köpa en konsertbiljett. Jacob ser 

med tillförsikt på framtiden och säger att: ”Det blir möjligt att bygga mycket spännande 

affärsmodeller kring den digitala produkten.”  

 

I USA har man sett att reklambranschen gått in och betalat för låtarna. Jacob menar att till viss 

del kan sådant även bli förekommande i Sverige, reklam på nätet växer ju. ”Det är klart att vi 

tittar på modeller där konsumenten inte betalar fullt pris och får reklamen som en del istället. 

Det är också en trend man ser lite överallt”.  

 

Jacob säger att Warners största utmaning just nu är att tillsammans med sina partners 

utbilda folk i att det finns sätt att ladda ned lagligt, att det är säkert att ladda ned, att det är 

bra kvalitet på grejerna och att det är prisvärt osv. Ett problem är att många mp3-spelare 

saknar drm-skydd, ett skydd som förhindrar att musikfilerna sprids illegalt. ”De första mp3-

spelarna som skeppades ut hade inget drm-stöd men marknaden växte och återförsäljarna 

köpte på sig massor som de nu reat ut de senaste åren och folk har därför köpt dessa. Men 

testar du då att köpa mp3or från en shop så funkar det inte med de gamla mp3-spelarna, du 

måste ha stöd för drm-skydd, vi säljer ingenting som folk bara kan skicka vidare, vi säljer 

bara sådant vi kan kontrollera vilket kan få folk att undra vad det är för skräp de köpt när det 

sen inte går att lyssna på låtarna de köpt”. Jacob säger att de nya mp3-spelarna och mobilerna 

har drm-stöd men att det fortfarande finns många gamla mp3-spelare kvar och att det även 

finns andra begränsningar. ”Allt du köper från Itunes går bara att ladda ned i en Ipod. Det är 
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ett sätt för dem att behålla kunderna men vi tycker det är ett ganska dåligt sätt men det är det 

svårt att göra någonting åt”. 

 

Om framtiden säger Jacob att det alltid kommer att finnas en målgrupp som vill köpa skivor 

och ha dem i skivstället. ”Men det blir ju en brytningsgräns någonstans över hur lönsamt det 

är att fortsätta med den fysiska försäljningen. Men det är lite av en million dollar question att 

veta hur det kommer att se ut. Men det är ju mycket enklare att med datorn och mobilen välja 

exakt vilken låt du vill ha. På Åhléns är det ganska begränsat och du måste gå till en butik 

istället för att sitta hemma i soffan”. 

 

Om de nya förutsättningarna 

Jacob säger att Warner för att möta de nya förutsättningarna på markanden, tog in folk som 

inte kom från musikbranschen. Man anställde folk som hade kompetens inom det digitala för 

att företaget behövde denna kunskap. ”Det kom påtryckningar från cheferna och ägarna i 

USA och tvingade oss att bli duktiga på det här, annars var det ingen idé att vi jobbade kvar i 

branschen”. Organisationen var helt enkelt tvungen att anpassas. Jacob tydliggör dock att 

den digitala biten inte får bli en separat del i företaget, skilt från den fysiska. På Warner har 

bestämts att alla måste jobba med digital musik på ett eller annat sätt. ”En liten grupp ska inte 

själva sitta och jobba med det”.  

 

Det som varit svårt i företaget och fortfarande är det, är att få anställda att jobba på ett nytt 

sätt. ”Det tar ju en stund att få folk som varit vana att jobba med cd-skivor att förstå allt det 

här nya. Även folk från den yngre generationen tycker det är svårt med den nya tekniken. 

Tänk er då den som jobbat i 20 år med det traditionella sättet”. För de anställda har det helt 

enkelt blivit ett helt nytt sätt att tänka. Detta och att vissa anställda motarbetet en förnyelse 

har bidragit till att de stora skivbolagen varit rätt långsamma i inledningen. Att folk varit 

fientligt inställda till digitaliseringen säger Jacob så här om: ”Folk blandar ihop det illegala 

och det digitala och sätter ett lika-med-tecken mellan det digitala och det illegala, innan man 

inser att vi kan ju tjäna pengar på det här också. Vi kan se det som att vi tjänar mer pengar än 

förlorar pengar på att inte använda oss av det”.  

 

I media har man fått uppfattningen om att skivbolagen kommer gå under. Jacobs kommentar 

till detta är att media ibland vill underbygga förutfattade meningar och skapa en debatt mot 

skivbolagen som de av någon anledning inte gillar. ”Men det är klart att det är en utmaning 
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för skivbolagen, vi har ju halverat personalstyrkan under fyra år. Det har varit tufft och det är 

tufft men nu är man ändå inne på rätt väg. Man har hittat modeller som funkar. Alla branscher 

kommer någon gång att uppleva en kris och ibland är snabbaste vägen till förändring är då 

man går in i väggen, då måste man ändra”. 
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5. Analys 
 

I följande avsnitt analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt från den teorietiska 

referensramen. I analysen redogörs för följande variabler: 

graden av stöd, graden av överrensstämmelse, intern och extern kommunikation samt graden 

av samarbeten.  

Hybris och Labrador har i analysen grupperats samman pga. deras snarlika åsikter.  

 

 

5.1 Graden av stöd 
 

 

Hybris/Labrador: Graden av stöd för musikformatet mp3 är hög hos de två mindre 

skivbolagen. De framgår att de har gynnats av nedladdningen, skivförsäljningen har allt sedan 

starten pekat uppåt. Det är visserligen svårt att analysera huruvida försäljningen sett ut om 

mp3-format aldrig utvecklats men resonemanget kan stödjas i det som Labrador förmedlar: 

mp3-filen har varit positiv i syfte att få spridning på en artist som är förhållandevis okänd. 

Vidare gäller att de små skivbolagen också startades under samma period som mp3-filen 

lanserades. Det föreligger alltså en situation som visar att små skivbolag har förutsättningar 

som gynnas av den digitala musikens frammarsch. En logisk förklaring till denna situation, 

och som Labrador uttrycker: små skivbolag har en högre grad av flexibilitet. De har kortare 

beslutsvägar, få anställda vilket förenklar en anpassning. 

 

Den största skillnaden mellan de små skivbolagen var att Hybris hade en mycket öppnare syn 

på nedladdningen. Labrador eftersökte en hårdare fokusering på upphovsrätten än vad Hybris 

gav intrycket av att göra. Respondenten på Hybris talade om att nedladdningen, oavsett laglig 

eller olaglig, alltid bidrar med någonting positivt till kulturvärlden. Respondenten på Labrador 

tycktes tydligt ta avstånd från situationer som inte gynnar upphovsmannen.  

 

Warner: För det stora skivbolaget föreligger en helt annan situation, de har genomlevt några 

tuffa år i branschen. Som ett traditionellt stort skivbolag har den digitala utvecklingen manat 

fram en stor förändring. Dels en större fokusering kring teknik vilket inte tidigare präglat 

branschen och dels en hårdare fokusering mot att förändra lagstiftningen. Stödet för tekniken 
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har sakta men säkert vuxit sig starkare. Lagstiftningen har förändrats vilket förbättrat 

situationen något. 

 

Med utgångspunkt i företagens struktur framkom det av respondenten på Warner att de 

genomgått en stor strukturanpassning. Tidigare var den ”digitala” och ”fysiska” 

organisationen separerade från varandra men har efter en tid blivit en samordnad/integrerad 

del. Strukturanpassningen har mer eller mindre varit framtvingad när förhållandet på 

marknaden har förändrats. Genom en koncentrering på teknik och genom att integrera 

affärsområdena för den traditionella verksamheten och den nya tekniskt orienterade 

verksamheten har anpassningen vuxit fram. Det visar på att problemet verkligen tagits på 

största allvar och att mp3-produkten har ett förtroende. Att helt skilja dessa affärsområden 

från varandra skulle troligtvis skapa en tydlig uppdelning på företaget – på ena sidan den 

digitala enheten och på den andra den ”fysiska” traditionella enheten.  

 

Det idésystem som genomsyrar företagen har, främst när det gäller Warner, genomgått en 

genomgripande förändring. Det fundamentala och mest grundläggande är att mp3-tekniken 

accepterats. Den frihet som respondenten på Warner upplever, att anställda får vara med och 

skapa, att vara innovativ, tyder på att de är i fart med att komma fram med lösningar. De 

agerar inte passivt utan ser den digitala miljön som en stor utmaning. Dessutom ger 

respondenten på Warner ett resonemang om att de också lämnats viss frihet att utveckla 

musikportaler på Internet. De stärker uppfattningen om att de dominerande idéerna riktar sig 

mot att acceptera att marknaden förändras och att innovationsförmågan måste premieras.  

 

 

5.2 Graden av överensstämmelse 
 

 

Hybris/Labrador: Det kan om de små skivbolagen sägas att det råder en inte fullständig men 

ändå tillfredsställande överensstämmelse mellan företagets produkter/tjänster och 

marknadens krav. De säljer inte enbart CD-skivor utan har även de senaste månaderna 

erbjudit kunderna att köpa musiken i mp3-format. Således har kunden givits en större 

valmöjlighet. De har genom dessa två försäljningskanaler tillgodosett delar av marknadens 
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krav. Bara det faktum att skivförsäljningen inte uppvisat någon nedgång visar på att det finns 

en överrensstämmelse mellan produkten och marknadens krav.    

 

Mellan företagets produkter/tjänster och resurser/kompetens är förekomsten av 

överensstämmelse god. De agerar på marknaden som nischade skivbolag med små resurser. 

Eftersom affärsidén är att sälja den bästa musiken blir kompetensområdet inte inriktat på att 

tekniskt förse marknaden med nya produkter/tjänster. De är istället skivbolag som ser sig som 

en plattform som handhar artister och band. Kompetensen på de små skivbolagen bär 

karaktären av ett gediget musikintresse som i grund och botten handlar om att hitta en produkt 

som samstämmer med deras preferenser.  

 

För närvarande kan det sägas råda överensstämmelse mellan företagets resurser/kompetens 

och marknadens krav. De små skivbolagens skivförsäljning har inte minskat vilket visar på 

att skivförsäljningen fortfarande har en betydande roll för lönsamheten. Dessutom gäller att 

kompetensen för små skivbolag inte i någon större utsträckning har förändrats. De riktar sina 

resurser åt att hitta nya artister och band som marknaden anser är bra.  

 

Warner: För närvarande föreligger det en oöverensstämmelse mellan företagets 

produkter/tjänster och marknadens krav. Respondenten på Warner beskrev att 

marknadens krav på digitala tjänster har tvingat Warner att se till kundens behov. Han beskrev 

situationen som tuff och där många anställda sagts upp. Denna oöverensstämmelse grundas på 

det svaret att branschen inte i tid förstått potentialen i den digitala musiken. Vidare fortsätter 

han med att vissa anställda varit fientligt inställda till de digitala filerna. Detta förklarar varför 

branschen varit sen i att anamma mp3-filen. Respondenten ger dock ett tydligt svar på att nya 

tjänster och produkter är under utveckling. 

 

Mellan företagets produkter/tjänster och företagets kompetens/resurser kan 

överensstämmelsen sägas vara i huvudsak god. Företaget har tillsatt kompetens för att hantera 

den digitala musiken och man har resurser i form av stort kapital. Respondenten berättar att 

det togs in folk som inte kom från musikbranschen men som hade kunskap från digital teknik. 

Det tekniska kunnandet har därmed anpassats för de produkter/tjänster som den nya 

situationen kräver. 
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Mellan marknadens krav och företagets kompetens/resurser kan det sägas råda 

överensstämmelse eftersom de har anställt ny kompetens för att kunna möta marknadens krav 

på tillfredsställande försäljningsajter. Det framkom under intervjuerna att för att få fram en 

bra infrastruktur för det digitala formatet måste de stora skivbolagen gå i bräschen för denna 

utveckling. Det är nämligen de stora skivbolagen som har resurser och kompetens för att klara 

detta, inte de små. 

 

 

5.3 Intern kommunikation 
 

 

Hybris/Labrador: Den personliga kommunikationen kan ses som hög hos de små 

skivbolagen. De har få anställda och den interna kommunikationen är informell och personlig. 

På Hybris är man endast två som arbetar och respondenten beskriver kommunikationen som 

ett slags kompisjargong.  

 

Warner: Den personliga kommunikationen är hög hos Warner. På Warner beskrivs den 

interna kommunikationen som öppen och informell. De jobbar integrerat, den digitala enheten 

är inte skild från övrig verksamhet. Anställda har en bra chans att vara med och påverka vilket 

ger motiverade medarbetare. I början var det svårt att förändra attityderna bland de anställda 

eftersom vissa var tveksamma till den digitala musiken. Genom en öppen och personlig 

kommunikation har det gått lättare att få personalen åt samma håll.  

 

 

5.4 Extern kommunikation 
 

 

Hybris/Labrador: På de små skivbolagen har den externa kommunikationen hög 

trovärdighetsgrad. Respondenten på Hybris vet hur man på ett effektivt sätt marknadsför sig 

på Internet. Genom e-mail och musik-communities som exempelvis myspace får deras artister 

en omfattande spridning genom word of mouth. Även Labrador utnyttjar mp3-filens 

spridningsmöjligheter. Låtar finns till gratis nedladdning på hemsidan. Denna typ av 

kommunikation lämpar sig troligen bättre på små skivbolag än stora. 
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Warner: Den externa kommunikationen skiljer sig på stora skivbolag jämfört med små. De 

stora arbetar traditionellt och har återförsäljare som har hand om den huvudsakliga 

försäljningen. De är därför återförsäljarna som också står för kommunikationen externt till 

slutkund.  

 

 

5.5 Graden av samarbete 
 

 

Hybris/Labrador: Graden av samarbete kan beskrivas som relativt passivt. De små 

skivbolagen sköter mycket av sin verksamhet själva. Några direkt ingående samarbeten är 

svåra att urskilja.  

De har samarbete med sina distributörer men att kalla dem ingående är inte möjligt. En orsak 

till detta kan vara att de överlåter hela ansvaret till den digitala distributören för försäljningen 

på webbshoppar. 

 

Warner: Samarbetet mellan Warner och dess leverantörer kan ses som relativt aktivt. Helt 

nya samarbetsformer har vuxit fram i och med den digitala utvecklingen. Samarbeten sker för 

nya tjänster och affärsmodeller kring den digitala produkten. De har samarbeten med olika 

teknikleverantörer för funktioner som nedladdning av ringsignaler, videodownloads mm. De 

har även samarbeten med återförsäljare som I-tunes och operatörer som 3, Telia m.fl. för 

försäljning av det digitala formatet. .  
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6. Resultat 
 

I detta avsnitt besvaras uppsatsens syfte: att utvärdera stora respektive små svenska 

skivbolags förutsättningar för överlevnad. 

 

Resultatet av intervjuerna uppvisar en stor skillnad mellan hur stora respektive små upplever 

sin situation. Med utgångspunkt i analysen framkom det att små skivbolag gynnats av den 

digitala spridningen vilket inte förefallit hos de stora skivbolagen. Däremot har den pessimism 

som förekommit bland stora skivbolag vänds i riktning mot att utnyttja potentialen i det 

digitala formatet.    

 

I analysen framkom följande med betydelse for små skivbolags förutsättningar för 

överlevnad: 

• Graden av stöd. Stödet for mp3-filen har visat sig vara starkt.  

• Graden av överensstämmelse. Företagen har visat sig ha en bra överrensstämmelse 

mellan produkt/tjänst, kompetens/resurser och marknad. Marknadsförändringarna har 

inte påverkat de små skivbolagens kompetensbehov och har därmed minskat 

riskutsattheten för kompetensgap. 

• Intern kommunikation. Den interna kommunikationen är personlig. 

• Extern kommunikation. Små skivbolag har utnyttjat mp3-filens spridningsförmåga. 

Relativt okända artister har därmed fått uppmärksamhet genom en form av word of 

mouth.  

• Graden av samarbete. Samarbetsformerna med andra aktörer har varit relativt 

passiva. Samarbetena har inte varit mervärdeskapande. 

 

I analysen framkom följande med betydelse for stora skivbolags förutsättningar för 

överlevnad: 

• Graden av stöd. Stödet for mp3-filen har gradvis stärkts i takt med att ny kompetens 

tillförts och de dominerande idéerna har försvagats.  
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• Graden av överensstämmelse. De stora skivbolagen har ännu inte nått 

överensstämmelse mellan företagets produkter/tjänster och marknad. Stora skivbolag 

har anpassat kompetensen inom företagen för att möta de nya förutsättningarna. 

Personer utan koppling till musikbranschen har rekryterats med kunskaper inom den 

digitala tekniken för att fylla den kompetens som saknats. 

• Intern kommunikation. Den interna kommunikationen har varit öppen och informell 

vilket underlättat integreringen av det digitala formatet i verksamheten. 

• Extern kommunikation. Den externa kommunikationen mot slutkund sker genom 

återförsäljare. 

• Graden av samarbete. Samarbetsrelationerna med nya aktörer har intensifierats i och 

med digitaliseringen. Samarbetena är mervärdeskapande i syfte att ta fram tillförlitliga 

försäljningsajter. 

 

Sammanfattningsvis, skivbolagens förutsättningar för överlevnad är för de små skivbolagen 

god och för de större förhållandevis god. Det kan konstateras att de stora skivbolagen gått från 

ett traditionellt skivtänkande till ett tekniskt orienterat tänkande. Anpassningen har gått trögt, 

dominerande idéer som tidigare karaktäriserat företaget har bromsat omställningen. 

Fokuseringen har under senare år gått mot mervärdeskapande aktiviteter som ett mål att 

tillgodose marknadens krav.  
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7. Slutsats och diskussion 
 
I detta avsnitt besvaras uppsatsens problemformulering: Vilka faktorer är viktiga för 

skivbolagens långsiktiga överlevnad?  

 

En viktig slutsats i denna uppsats är att skivbolag som förstår vikten av mervärdesskapande 

aktiviteter har bättre förutsättningar att fortsätta verka i branschen.    

 

Situationen är sådan att de företag som helt och hållet förlitar sig på ett historiskt arbetssätt 

förmodligen kommer få svårt att överleva. En slutsats är att samarbetsformerna mellan 

aktörer/leverantörer kommer att förändras. Skivbolag måste vara aktiva och rikta resurser 

mot affärsförbindelser som är koncentrerade till att skapa mervärden.  

 

En ytterliggare slutsats är att skivbolagen kommer att få en ny roll som vägledare åt 

kunden. Den enorma spridningen av musik på Internet innebär att skivbolagens uppgift blir 

att sålla och underlätta musikvalet för kunden.  

 

Vår enade uppfattning när det gäller framtiden för skivbolagen är att de som lutar sig tillbaka 

och agerar passivt inte i några längre avseenden kommer att fortsätta verka på marknaden.  

För det första, innovationer och ett framtidstänkande måste känneteckna branschen, annars 

riskerar skivbolagen ätas upp av en illegal utbredning. För det andra, kundens måste vägledas 

in i den lagliga musikkonsumtionen genom att erbjudas en produkt/tjänst som hon värderar 

högre än något annat alternativ.  

Lösningen i branschen är, som redan påpekats, att utveckla en kraftfull musiktjänst på 

Internet. Det blir en svår men inte omöjlig uppgift för de stora skivbolagen. Små skivbolag 

som har en affärsidé som överensstämmer med omgivningen bör se till att ”underhålla” denna 

symbios genom att kontinuerligt se över sina strategier. Eftersom de små skivbolagen inte har 

de resurser som krävs för att ta fram en kraftfull musiktjänst på egen hand bör se efter sina 

samarbetsformer för att möjliggöra ett deltagande i en omfattande sådan. De bör även fortsätta 

att utnyttja Internet som den marknadsföringskanal den inneburit i form av word of mouth. 

 

7.1 Kritik till uppsatsen 
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Det bör riktas en del kritik till uppsatsen. Vi har intervjuat tre företag vilket kan diskuteras om 

det är en tillräcklig population för denna uppsats. Intervjuer kunde även ha gjorts med 

branschorganisationer och konsumenter för en mer mångsidig bild av undersökningen. 

 

Vidare kan respondenterna ha svarat på frågor som gynnat det företag de själva arbetar på. 

Vad man säger och vad man sedan gör är vitt skilda saker som kan ha haft en inverkan på 

denna uppsats. Vår uppfattning är däremot att de svarat sanningsenligt på de frågor vi ställt.  

 

Det föreligger en viss risk för att vi någonstans misstolkat ett svar eller styrt in respondenten 

till att svara på ett visst sätt.  

 

Det urval som representerat populationen kan kritiskt anses vara av ganska låg validitet. När 

det gäller de små skivbolagen är det endast två som representerar en population som består av 

väldigt många bolag. Det är inte säkert att dessa två skivbolag representerar en hel bransch av 

små bolag. Att klumpa samman alla små skivbolag till en population är vanskligt beroende på 

att de kan ha inriktat sig på helt olika nischer och ha en historia som kan skilja sig avsevärt.  

 

Vid slutsatserna kring de större skivbolagen anses ett skivbolag utgöra en bra representation. 

Vi anser att ett skivbolag av totalt fyra ger en bra bild av populationen. Det har ungefär 

liknande historia och samma inriktning på artister. Gällande i vilken mån resultatet från 

undersökningen är överförbart till andra områden eller situationer kan diskuteras men 

filmbranschen har försatts i en liknande situation. De brottas också med problemet kring 

illegal nedladdning. 
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Bilaga 1 - Frågeformulär 
 

Allmänna: 

 

Berätta om er verksamhet, och om din roll på företaget. (Historia) 

Hur många är anställda hos er? 

Hur ägs bolaget? 

Hur fördelar sig försäljningen av mp3 i jämförelse med skivförsäljningen?  

Hur har den illegala fildelningen påverkat just er?  

Fördelar med mp3-filen? Distribution? Kostnad? 

Förekomsten av andra förändringar, utöver mp3, inom ditt verksamhetsområde? 

Hur ser du på lagstiftningen? 

Hur ser du på massmedias framställning av skivbranschen? Stämmer den med er bild? 

Vad tror du om möjligheterna för skivbolagen i framtiden? 

Vad ser ni för möjligheter med den digitala tekniken? 

I vilken riktning tror du att branschen kommer att utvecklas? Mot många små eller fåtal stora?  

Vad anser ni om folk som fildelar? 

Varför ska man vara signad hos er? Varför är ni bra? 

Fördelen med stora respektive små skivbolag? 

 

Stöd: 

Vad anser ni om fenomenet mp3? 

Finns det meningsskiljaktigheter när det gäller sättet att bedriva verksamheten? (exempelvis 

att lagstiftningen inte stödjer det sätt ni helst skulle vilja arbeta mot) 

Har mp3:an stöd bland de anställda? 

Hur känner man som företagsledare när så många laddar hem olagligt? (Motivation) 

På vilket sätt känner du att du motiverar anställda? 

Eldsjälar? 

Är ni fria att göra mycket på eget intiativ? 

 

Affärsidé 



Svenska skivbolag 
- om de nya förutsättningarna 

 58

Hur lyder er affärsidé?  

Genomsyrar den hela er verksamhet?  

Speglar den dagens situation? 

 

Anpassning: 

Hur ”läser” ni av omvärldens krav? Hur vet ni vad konsumenten vill ha? 

Hur ser ni på er anpassning till den digitala tekniken? Vart befinner sig branschen? (är skivan 

på väg bort?) 

Tror ni att ni är mer flexibla än större/mindre skivbolag när det gäller anpassning till nya 

förutsättningar? 

Den utveckling som sker i USA med b.la Napster (annonsering), tror ni att det kommer till 

Sverige?  

Om vi blickar tillbaka till år 2000. Tror du, nu när vi har facit i hand, att ni/branschen hade 

agerat annorlunda?  

Har kompetensen gått åt att anställa mer teknisk kunnig personal? Är den tekniska 

utmaningen besvärligare idag?  

Vad efterfrågar era kunder för produkter, mp3 eller skiva? 

 

 

Kommunikation (intern) 

Hur sker kommunikationen inom företaget? (Dialog, kompisjargong, formellt, informellt, 

telefonmöten)  

Hur kommunicerar du med dina medarbetare? 

Hur arbetar ni? Teambaserat? Eget ansvar?  

 

Kommunikation (extern) 

Hur får kunden (skivköparna) reda på vad ni erbjuder för produkter? Marknadsföring? 

Vad har ni för relation till era konsumenter? 

Hur inhämtar ni kundens preferenser? Deras beteenden och vanor? 

Vilken är er målgrupp?  

Vad har ni fått för feedback från era kunder? 

Utvecklingsmöjligheter med konsumenten? (skapandet av mervärde) 

 

Samarbete: 
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Vilka samarbeten har ni med andra aktörer i branschen?  

Vilken karaktär bär samarbetena? Nära/distans 

 

 

Övrigt: 

Hur sker beslutsfattandet?  

Ansvarsgränser? 

 

 

 


