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Sammanfattning 
Den här undersökningen beskriver hur den svenska skivbranschen skall överleva 

vid nya teknikskiften. Syftet med undersökning är att genom en fallstudie få en 

djup förståelse och kunskap om hur branschen och dess externa faktorer ser ut, 

och därefter analysera och utvärdera tre företag i skivbranschen och dess 

långsiktiga strategier.  

 

Genom att ha genomfört intervjuer med tre personer från tre olika skivbolag har 

syftet kunnat besvaras. Intervjuerna som genomfördes var ostrukturerade och ej 

standardiserade, detta för att få en djup kunskap och förståelse för branschen som 

undersöks, samt att få ut så mycket relevant information som möjligt.   

I undersökningens analys har empirin analyserats utifrån de variabler som har 

tagits ut från de valda teorierna. De svenska skivbolagen befinner sig på en 

marknad där konkurrensen är hög, vilket bolagen inte har uppmärksammat. 

Omstruktureringar har varit nödvändiga i organisationerna på grund av den nya 

digitala tekniken. Skivbolagen befinner sig i en situation där nyskapande och 

flexibilitet är viktiga utgångspunkter för framgång.  

 

Skivbolagen började sent utnyttja möjligheten att sälja sin musik via distributions- 

och försäljningskanaler på Internet. Om bolagen utsätts för samma fenomen en 

gång till måste de bli mer flexibla och agera snabbare för att inte hamna i den 

situation som de befinner sig i idag. En annan aspekt som kommer att ha stor 

betydelse i framtiden är kommunikationen inom företagen så att de anställda är 

uppdaterade när det gäller utvecklingen inom den digitala tekniken.  
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1. Inledning 
Det finns många branscher som har genomgått stora förändringar i och med den 

snabba tekniska utvecklingen. En av dessa branscher är skivbranschen.  

 

1.1 Problembakgrund 
Skivbolagens historia går tillbaka till mitten av 1800-talet. Allt började år 1857 

med att fransmannen Léon Scott uppfann den så kallade fonoautografen. Den 

registrerade ljud genom visuell framställning av ljudvågor, dock inte akustiskt. 

Tjugo år senare uppfann amerikanen Thomas Edison fonografen som 

kompletterade Scotts fonoautografen med det akustiska ljudet. Problemet med 

fonografen var att man inte kunde massproducera skivorna utan de fick spelas in 

en i taget. Det riktiga genombrottet kom 1887 genom tysk-amerikanskan Emilie 

Berliner som uppfann grammofonen. Hon blev år 1898 grundaren till ett av 

världens första internationella skivbolag, Deutsche Grammophon Gesellschaft.1  

Deutsche Grammophon Gesellschaft öppnade ett kontor i Stockholm år 1903 som 

fick namnet Skandinaviska Grammophon. Varför det dröjde med de svenska 

inspelningarna var för att mikrofonen uppfanns först år 1924 och blev 

revolutionerande inom musiken. Den första svenska inspelningen gjordes för 

första gången 1927, det handlade då om opera med svenska artister. Epoken med 

akustiska inspelningar var över och de nya elektriska inspelningarna var 

framtiden.2  

Av informationen ovan framgår att den ständigt nya utvecklingen av redskap som 

har använts för att spela in musik, började redan i mitten på 1800-talet. 

 

Det första helsvenska skivbolaget startades 1932 under namnet Sonora. Sonora 

ägnade sig mest åt svenska artister. Vid denna tid fanns det bara två andra  

skivbolag i Sverige. Det var de internationella bolagen Electrical Musical 

Industries (EMI) och Deutsche Grammophon.3  

                                                 
1 Gutheim Allan,1997, s.84 
2 Ibid 
3 Gutheim Allan,1997, s.84 
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Den svenska skivbranschen gick igenom en kris under 2: a världskriget. En av 

grunderna till denna kris var materialbristen på shellack och inspelningsvax som 

användes vid skivproduktionen. År 1942 var skivbolagen tvungna att kräva en 

skiva i retur av kunden när han eller hon köpte en ny. Detta för att smälta ner och 

få shellack och inspelningsvax till nya skivor. År 1944 lanserades en ny och bättre 

typ av skivor. De hade bättre kvalitet och större kapacitet. Det var först när vinyl 

och Hi-Fi tekniken kom som den riktiga framgången skedde i skivbranschen. 

Long Playing (LP)- och Extendend Playing (EP) plattorna kom 1948-49, det var 

definitivt slutet för de skivor som hade använts innan.4 Detta visar på hur 

skivbranschens produkter åter igen har varit under ständig utveckling.5

 

När 2: a världskriget var över påbörjades uppgången för skivbranschen. Det 

startades nya helsvenska skivbolag, bland annat Cupol (1947), Metronome (1949) 

och Sonet (1956). Genom de stora framgångarna av populärmusiken på 60-talet 

med bland andra Elvis Presley, Rolling Stones och Beatles etablerade sig de 

utländska skivbolagen i Sverige. De började sakta men säkert att köpa upp de 

svenska skivbolagen. Genom den svenska gruppen ABBA tog Sverige ett rejält 

kliv upp i populärmusiken runt om i världen i början av 1970-talet. Stig ”Stikkan” 

Andersson intog en dominerande roll i den svenska musikbranschen med sitt 

skivbolag Polar Music. Genom sitt musikförlag SWEDEN MUSIC köpte han upp 

en rad svenska bolag bland annat Sonet. Samtidigt förhandlade han till sig många 

utländska musikrättigheter för att sälja dessa i Sverige.6  

Vid samma tidpunkt som Stikkan Andersson verkade fortsatte de utländska 

skivbolagen att växa och expandera.  

 

År 1983 kom cd-skivan (Compact Disc) ut på marknaden. Den var det nya 

digitala skivformatet som skulle hålla fram till idag.7  

 

 

                                                 
4 Ibid 
5 Gutheim Allan,2001, s.90 
6 Gutheim Allan,1997, s.85 
7 Gutheim Allan, 2001, s.90 
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Multinationella koncerner blev verksamma i Sverige för att stärka sin ställning på 

den svenska marknaden. Dessa koncerner kom att bestå av både musikförlag och 

skivbolag.8  

De största skivbolagen idag är Sony BMG Music Entertainment, Universal Music 

Group, EMI Group och Warner Music Group. Dessa skivbolag kontrollerar 

ungefär 70 procent av världsmarknaden.9 I Sverige förra året hade Sony/BMG 26 

procent, EMI 23 procent och Universal Music 21 procent av den svenska 

marknaden. Det betyder att de tillsammans kontrollerar tre fjärdedelar av den 

svenska musikmarknaden och det är de här bolagen som idag dominerar den 

svenska skiv- och förlagsbranschen.10 Andra skivbolag som är stora i Sverige idag 

är till exempel Virgin Records, Stockholm Records och EVA Records men de är 

inte helt oberoende av de ”största”.11 Den svenska musikindustrin sysselsätter 

mellan fyra och femtusen personer, enligt Kim Forss.12

Ovanstående text beskriver skivbranschens produktutveckling, samt att den visar 

hur hela skivbranschen har utvecklats genom åren. 

 

I takt med att de stora multinationella skivbolagen har visat allt sämre resultat har 

de mindre så kallade oberoende skivbolagen bara blivit fler. Dessa bolag är då 

ofta skivbolag, produktionsbolag samt musikförlag och ägs av ett fåtal personer. 

Om de sköter inspelningarna själva också blir de helt oberoende och kan försörja 

sig själva. De tar dock ofta hjälp av de stora bolagen i distribution - och 

marknadsföringsfrågor.13   

Under år 2000 började intresset för Internetdistributionen att växa fram. Många av 

skivbolagen köptes upp eller fusionerade med andra. Ett exempel är när Warner 

fusionerade med amerikanska American On Line (AOL), ett Internetföretag.14   

 

                                                 
8 Gutheim Allan, 1997, s.85 
9 http://sv.wikipedia.org/wiki/Skivbolag  
10 http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_10339652.asp 
11 Gutheim Allan, 1997, s.85 
12http://64.233.179.104/search?q=cache:8JJnKBTZfH8J:www.bbs.hik.se/forskning/arvidsson/SO
Mrapport2004.pdf+antal+anst%C3%A4llda+inom+skivbranschen&hl=sv  
13 Gutheim Allan, 2001, s.91 
14 Gutheim Allan, 2001, s. 91 
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Skivbranschen har under många år använt sig av samma affärsmodell och därmed 

varit en mycket homogen bransch.15 Branschen har också genomgått många 

förändringar från dess början och fram till idag. Dessa förändringar har visat sig 

både i organisationen samt att produkterna under de olika decennierna har 

utvecklats i takt med teknikens utveckling.16 De flesta rekryteringar av personal i 

skivbranschen har skett mellan bolagen. Vilket har gjort att det har varit mycket 

svårt för utomstående att få jobb inom branschen, samt att nya innovativa 

personer har sökt sig någon annanstans.17 

 

Skivbolagen slåss idag mot den nya digitala tekniken som de borde ha angripit för 

flera år sedan.18 Många inom skivbranschen skyller den minskade CD-

försäljningen på de olagliga nedladdningarna av musik från Internet, vilket är en 

omdiskuterad fråga. CD-försäljningen av album minskade med 14,9 procent det 

första kvartalet år 2005 jämfört med samma period år 2004. Mätt i pengar var det 

en förlust på 215 miljoner kronor. Däremot finns det inga tecken som visar att 

själva musikintresset skulle ha minskat i Sverige. Intresset har snarare ökat.19  

Henrik Ferdtfeldt forskar om skivindustrin på Stockholms universitet, han menar 

att branschen under lång tid har haft för svag konkurrens. Branschen måste nu 

offerera billigare produkter och sänka kostnaderna för att kunna överleva.20  

Musikbranschen har varit en bransch som utmärkt sig för att vara kreativ, unik 

och spännande. Branschen befinner sig nu i en kris och frågan är om den kommer 

att vinna tillbaka sitt rykte om att vara en kreativ, spännande och unik bransch.21  

 

Samtidigt som de stora multinationella skivbolagen har visat allt sämre resultat 

har de mindre oberoende skivbolag vuxit fram och blivit fler och fler. Ola 

Borgström som jobbar på det oberoende skivbolaget Service har marknadsfört  

                                                 
15 Svd, 23 april 2005
16 Gutheim Allan, 2001, s. 89-91 
17 Svd,23 april 2005
18 http://kund.alstra.se/mahir/spaning/nr16.htm 
19 http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_10339652.asp 
20 http://www.sr.se/cgi-
bin/P1/program/amnessida.asp?programID=478&Nyheter=1&grupp=2285&artikel=553988 
21 http://kund.alstra.se/mahir/spaning/nr16.htm 
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musik genom fildelning på Internet. Detta har gett de små bolagen möjligheten att 

öka konkurrensen på marknaden.22  

 

Företaget Apple har genom sin Internetbutik iTunes Music Store idag sålt över 

200 miljoner låtar sedan den öppnade i april 2003. Vilket har visat att det går att 

tjäna pengar på musik som säljs via Internet.23  

 

Skivbranschen har ständigt tacklat olika förändringar som har behövts göras på 

grund av externa faktorer. Dessa förändringar har bland annat gjorts i 

organisationen, det vill säga omstruktureringar samt att nya produkter har tagits 

fram. Branschen står idag inför ett sådant skifte och bör använda sig av olika 

strategier för att överleva på marknaden.   

 

1.2 Problemdiskussion  
De svenska skivbolagen befinner sig på en marknad med många aktörer och där 

konkurrensen är hög, vilket sätter bolagen i en utsatt position. Den höga 

konkurrensen gör att skivbolagen måste arbeta mer och till viss del vara mer 

flexibla för att inte försvinna från marknaden. Skivbolagen har genomgått 

ständiga förändringar genom åren. I och med många sammanslagningar av olika 

bolag, har skivbolagen vuxit och blivit stora organisationer. De stora skivbolagen 

har haft svårt att anpassa sig till nya externa faktorer, ett exempel är den nya 

digitala tekniken som används för att sälja musik via Internet. Några aktörer har 

fått erfara att det är lönsamt att sälja musik på Internet och har använt Internet 

som en distributionskanal för att sälja och marknadsföra musiken där. 

Användningen av Internet som distributionskanal kan leda till att många företag 

omstrukturerar sina organisationer. Skivbolagen måste tänka om och eventuellt 

förnya sina mål eller anställa ny kompetent personal som är bekant med det som    

                                                 
22 http://www.sr.se/cgi-
bin/P1/program/amnessida.asp?programID=478&Nyheter=1&grupp=2285&artikel=554549 
23 http://www.sr.se/cgi-
bin/P1/program/amnessida.asp?programID=478&Nyheter=1&grupp=2285&artikel=554549 
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är nytt, till exempel ny digital teknik inom ett specifikt område. Företagen 

behöver utveckla nya strategier som kan göra att de lättare kan anpassa sig till det 

som är nytt och främmande. Anpassar sig inte företagen kan det bli svår att 

överleva på en marknad där konkurrensen är hög. 

 

 

1.3 Problemformulering  
Vilka faktorer är avgörande för skivbolagens överlevnad vid nya teknikskiften? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att genom en fallstudie analysera och utvärdera 

tre företag i skivbranschen och dess långsiktiga strategier.  

 

1.5 Avgränsning 
Skivbranschen är en internationell bransch och denna undersökning kommer att 

ha fokus på den svenska skivbranschen. 
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2 Metod 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för vilka tillvägagångssätt jag har använt 

vid insamlingen av information och material till denna undersökning. Samt att 

redogöra för vilka metoder som har används för att uppnå syftet med uppsatsen. 

Metoden används som ett verktyg för att kunna uppnå de mål man har med sin 

undersökning och med sitt forskningsprojekt.24  

 

2.1 Fallstudie 
Syftet med denna undersökning är att genom en fallstudie analysera och utvärdera 

tre företag i skivbranschen och dess långsiktiga strategier. 

För att samla information till denna undersökning har intervjuer gjorts med tre 

personer från de olika skivbolagen. Genom att en fallstudie kommer att användas i 

undersökningen har forskaren kunnat tränga ner på djupet och studera olika 

situationer mer i detalj.25 Vilket ger möjligheten att förklara varför särskilda 

resultat uppstår.26 Med hjälp av en fallstudie kan till exempel olika system och 

komplexa organisationer undersökas. Fallstudien behandlar inte alltid bara ett fall 

utan kan använda sig av flera fall i en studie. Användningen av en fallstudie är 

speciellt lämplig vid utvärderingar där undersökningsobjekten är mycket 

komplexa. 27 Denna metod var den mest lämpade att använda i denna 

undersökning eftersom den ger en djup kunskap och förståelse om det som ska 

undersökas.  

 

2.2 Hermeneutiskt synsätt 
Författaren Jan Hartman beskriver två vetenskapliga teorier nämligen 

Hermeneutik och Positivism.28 Genom att denna undersökning kommer att 

genomföras med hjälp en fallstudie faller det naturligt att den stöds av  

 

                                                 
24 Hartman Jan, 2004, s.14 
25 Denscomb Martyn, 2000, s.41 
26 Denscombe Martyn, 2000, s.42 
27 Backman,1998, s.49 
28 Hartman Jan, 2004, s.105-107 
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hermeneutiken. Hartman beskriver hermeneutiken så att som forskare måste man 

sätta sig in i hur olika människors föreställningar om hur världen ser ut. Det här 

går inte att mäta utan måste iakttas. Denna kunskap beskrivs ofta som 

”förståelse”, i det här sammanhanget är man intresserad av hur världen uppfattas 

eller tolkas, inte hur den är. En individ handlar inte efter hur verkligheten är, utan 

hur hon upplever den.29 Hermeneutiken passar bäst i denna undersökning 

eftersom valet av att göra en fallstudie betyder att man går in på djupet och får 

kunskap och djupförståelse för det problem som undersökningen tar upp. 

Problemet är vilka faktorer som är avgörande för skivbolagens överlevnad vid nya 

teknikskiften?  

 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 
Författaren Magne Holme tar upp två olika teoretiska angreppssätt i sin bok 

”Forskningsmetodik” nämligen induktiv metod och deduktiv metod. Den 

induktiva metoden beskrivs som upptäcktens väg och den deduktiva metoden som 

bevisandets.30 Den här undersökningen stöder sig på den deduktiva metoden då 

författare Hartman beskriver hur den utgår från idén att det inte är möjligt att 

observera och samtidigt vara teorineutral.31 Eftersom teorierna är givna från 

början i denna undersökning faller det naturligt att den deduktiva metoden är mer 

passande än Induktion.32  

 

2.4 Metodteorier 

2.4.1 Kvalitativ och  kvantitativ metod 
Det finns två vetenskapliga metoder att samla in information till en undersökning. 

Den ena metoden är den kvantitativa och den andra är den kvalitativa metoden.33 I 

denna undersökning kommer den kvalitativa metoden att användas. Intervjuer 

kommer att genomföras med tre olika personer från tre olika företag inom 

                                                 
29 Hartman Jan, 2004, s.105-107 
30 Holme, 1991, s.51 
31 Hartman Jan, 1998, s.159-162 
32 Hartman Jan, 1998, s.151-158 
33 Holme, 1991, s.76 
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skivbranschen, för att få djupare kunskap och få fram information som är relevant 

för denna undersöknings problemformulering. Samt att se om informationen 

överensstämmer med de teorier som har valts till denna undersökning.  

         

2.5 Primärdata och sekundärdata 

I den här undersökningen är informationen som har samlats in genom intervjuer 

primärdata. Annan betydande information som har använts i undersökningen har 

hämtats från böcker, databaser, på Internet eller i befintliga rapporter denna 

information är undersökningens sekundära källor.34 Tyngdpunkten kommer att 

ligga på primärkällorna. 

 

2.6 Intervju som metod 

I undersökningen har intervjuer genomförts för insamlingen av primärdata. 

Författaren Jan Hartman beskriver olika metoder som används vid en kvalitativ 

undersökning. Den form som skall användas för denna undersökning är den 

ostrukturerade och ej standardiserad intervju. Den här intervjuformen beskriver 

Hartman, använder man vid kvalitativa undersökningar och den sker alltid genom 

personlig kontakt. Kännetecken för den här intervjuformen är att frågorna inte ger 

ett direkt svar som ”ja” eller ”nej”, utan att frågorna inte är färdiga från början. 

Utöver detta beskriver författaren även att den som blir intervjuad har stort 

inflytande på vad som diskuteras och vad han eller hon tycker är viktigt. För 

intervjuaren är det viktigt att diskussionen håller sig runt de ämnen som är 

aktuella för undersökningen och problemformuleringen. För att intervjun inte 

skall lämna ämnet och att det blir risk att materialet blir irrelevant för 

undersökningen, är det bra att ha en intervjuguide som man har förberett innan 

intervjun.35 Intervjuguiden skickades ut ungefär två dagar innan intervjun, via 

mejl till varje person. Intervjuguiden är uppdelad i tre delar nämligen  

 

                                                 
34 Hartman Jan, 1998, s.214 
35 Hartman Jan, 1998, s.280-281 
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företagspresentation, branschen och till sist den nya tekniken. Frågorna som 

ställdes innehöll många av de variabler som har haft stor betydelse för denna 

undersökning. Dessa variabler har markerats med kursiv stil i kapitlet om 

företagspresentation samt i empiriavsnittet .  

 

Trattekniken är en metod som Hartman beskriver och som har använts vid 

intervjuerna i denna undersökning. Intervjuerna började med att allmänt diskutera 

ämnet och gick sedan in på mer precisa frågor36. Intervjuerna pågick mellan en 

timme och tjugo minuter. En av de tre intervjuerna som genomfördes var en 

telefonintervju. Varför en telefonintervju gjordes var för att det var ont om tid och 

det var viktigt för undersökningen att få informationen av en tredje part. 

 

 

2.7 Urval 
I den svenska skivbranschen finns det fyra stora aktörer på marknaden. Dessa 

aktörer är Warner Music Group, Universal Music Group, Sony/BMG Music 

Entertainment och EMI. I denna undersökning har ett bekvämlighetsurval gjorts 

och därmed har de tre först nämnda valts ut. Warner Music Group valdes, då jag 

har en kontakt där som har arbetat i branschen i ungefär tjugo år och därför 

kommer att ge undersökningen mycket värdefull information. Denna kontakt 

hjälpte mig att få en trovärdig kontakt på Universal Music Group och Sony/BMG 

kontaktade jag själv för att de är det största skivbolaget i Sverige.  

    

 

2.8 Trovärdigheten för den insamlande informationen 

2.8.1 Reliabilitet  
Det finns två olika sätt på hur man mäter trovärdigheten på den information man 

får fram i sin undersökning det är reliabilitet och validitet. 

Ett viktigt mål för en undersökning är att reliabiliteten är så hög som möjligt. Det 

vill säga att informationen är så trovärdig som möjlig. Det är viktigt att  
                                                 
36 Hartman Jan, 1998 s.280-281 
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reliabiliteten är tillräckligt hög så att forskaren kan pröva frågeställningens 

påståenden. För att kunna mäta pålitligheten i en undersökning, gör man en 

jämförelse mellan olika undersökningar som behandlar samma fenomen. Man kan 

också låta en forskare göra samma undersökning vid två olika tillfällen eller att 

låta flera forskare göra samma undersökning.37 Reliabiliteten för denna 

undersökning framgår i slutsatsen.  

 

2.8.2 Validitet 
För att kunna pröva undersökningens frågeställning måste vi kunna mäta 

validiteten. Detta är beroende av vad man mäter i undersökningen och om det är 

formulerat i frågeställningen.38  

För att validiteten ska ha ett värde är det viktigt att forskaren erkänner att han eller 

hon kan ha influerat undersökningen. Som forskare måste man även tänka på om 

undersökningsobjekten har valts ut på ett rimligt sätt i förhållande till syftet med 

undersökningen samt att man skall använda olika metoder för att få fram bästa 

möjliga information. Metoderna kan vara intervjuer, frågeformulär och 

observationer.39 Denna undersöknings validitet kommer att framgå i slutsatsen. 

 

2.9 Självkritik 
Genom intervjuerna har mycket viktig och betydande information om branschen 

och de förändringar den genomgår framkommit. De personer som har intervjuvats 

har arbetat länge i branschen eller är mycket involverade i den tekniska 

utvecklingen. Därför har dessa intervjuer stor betydelse för denna undersökning.  

Vid den kvalitativa fallstudien som har använts i denna undersökning är det 

viktigt att lägga på minnet att forskarens beteende har stor betydelse och ofta 

präglas hela situationen av dennes beteende.40  

 

 

                                                 
37 Holme, 1991, s.163, 165,  
38 Holme, 1991, s.167, 169,  
39Denscombe Martyn, 2000, s.251  
40 Ibid s.92-93 
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Det som kan kritiseras i samband med intervjuerna är att de genomfördes endast 

med en person från varje företag. Vilket kan ifrågasätta undersökningens 

trovärdighet.   

 

2.10 Källkritik  
I undersökningen intervjuades bara tre personer från tre olika företag. Detta kan 

ifrågasättas vad som är sant eller vad som kan vara sannolikt av den information 

som har samlats in med hjälp av intervjuerna. En aspekt som kan leda till skepsis 

är att de intervjuade personerna hade så olika erfarenhet av branschen. Jag anser 

mig vara nöjd med den information som har samlats in genom intervjuerna, då jag 

har fått både information från personer som har varit länge i branschen samt från 

en person som är relativt ny. 

  

2.11 Generalisering 
Denna undersökning är inte generaliserbar då intervjuer endast har skett med en 

person från varje företag. Något som bör uppmärksammas i undersökningens 

empiri är vilken position i företaget de tre intervjuade har.  
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3 Teori 
I detta kapitel kommer att redovisas vilka teorier som anses på bästa sätt ge svar 

på denna undersöknings problemformulering.  

 

3.1 Inledning 
Syftet med denna undersökning är att genom en fallstudie analysera och utvärdera 

tre företag i skivbranschen och dess långsiktiga strategier. 

Problemformuleringen lyder enligt följande: vilka faktorer är avgörande för 

skivbolagens överlevnad vid nya teknikskiften? 

Det som framgår i problemdiskussionen är att användningen av Internet som 

marknadsplats kan leda till att många företag omstrukturerar sina organisationer. 

Företagen måste tänka om och eventuellt lägga om företagets mål eller anställa ny 

kompetent personal som är bekant med det som är nytt, som till exempel ny 

teknik inom ett specifikt område. Företagen behöver utveckla nya strategier som 

kan göra att de lättare kan anpassa sig till det som är nytt och främmande. 

Anpassar sig inte företagen kan det bli svår att överleva på en marknad där 

konkurrensen är hög. Detta leder till de val som har gjorts av teorier för denna 

undersökning.  

Först kommer det att beskrivas hur organisationer kan omstruktureras på grund 

av en förändrad marknad. Eftersom skivbolagen länge har använt sig av en 

gammal affärsmodell och nu behöver förändra sin struktur för att kunna bli mer 

flexibla mot det nya teknikskiftet inom branschen. Med det nya teknikskiftet 

menas här den digitala tekniken, som gör att människan kan lyssna på musik 

digitalt.  

 

I och med att skivbranschen befinner sig i ett förändringsskede, där ett företags 

mål eller nya mål är av stor vikt, kommer två planeringsfilosofier från Richard 

Normann att presenteras, nämligen målsyn och processyn. 

 

Skivbranschen befinner sig idag på en mogen marknad. Detta kommer jag att 

beskriva för att visa hur skivbolagens marknad ser ut. 
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Eftersom marknaden för skivbranschen har gått igenom stora förändringar skall 

här även olika marknadsföringsstrategier beskrivas som skivbolagen kan använda 

sig av för att klara ut de problem de står inför idag.  

 

Den strategi som anses vara av störst vikt för denna undersökning är 

produktutveckling, men här kommer även marknadsutveckling och 

marknadsmixen att beskrivas. I och med den nya tekniken måste skivbolagen 

anpassa sina produkter till kunden, samt att använda sig av nya försäljningssätt för 

att anpassa sig till den nya marknaden. 

 

Product Line-Streching är en annan teori som tas upp och skall belysas med tanke 

på att skivbolagen behöver nya sätt att få ut musiken på marknaden och därför 

behöver nya samarbetspartners. Dessa aktörer behöver skivbolagen för att de ska 

få framgång på den digitala marknaden.  

 

 

3.2 Mogen marknad 
Mognadsfasen är den tredje fasen av fyra i produktlivcykeln. Produktlivcykeln 

beskriver en produkts utveckling och försäljning under sin livstid.41 Det är i 

mognadsfasen som försäljningen går ner och företaget får ställa sig frågan om 

man ska sluta att producera produkten eller om man skall utveckla den. 

Konkurrensen ökar också i denna fas, det kan vara till exempel genom 

prissänkningar eller att företagen sattsar mer på marknadsföring och promotion 

och till sist att produkten görs mer attraktiv, genom att den tillverkas i en mer 

eftertraktad version. Detta gör att resultatet minskar och många av konkurrenterna 

slutar att producera sina produkter, så att det bara är de väletablerade 

konkurrenterna som har möjlighet att vara kvar på marknaden. Det bästa sättet att 

klara av en situation när produkten befinner sig i mognadsfasen är att utveckla 

produkten och följa med det förändrande konsumentbehovet.42    

                                                 
41 Kotler Philip, 2002 s.518 
42 Kotler Philip, 2002 s.521 
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3.2.1 Relevans för fenomenet 
Eftersom skivbranschen befinner sig i den mogna fasen på marknaden där 

konkurrensen är hög och det är många aktörer har jag valt att ta upp denna teori. I 

och med den nya tekniken och att man kan ladda ner musik från Internet har 

skivförsäljningen gått ner ungefär 40 procent.43  

 

3.3 Organisationsteori 
Dagens nya teknologi i produktionen har kommit att bli så komplicerad att det 

sägs att det endast är de stora organisationerna som tycks ha de resurser och de 

möjligheter som krävs för att tillgodose den service och systemutveckling som 

ställs av samhället. Det har resulterat i att de som leder dessa stora organisationer 

har fått ett stort ansvar att bära. Detta skall inte bara ses som en börda utan även 

som ett tillfälle till att, med hjälp av de resurser de har, stimulera nyskapande och 

innovation för företagen.44 Idag talar man om det nya postindustriella samhället 

där den nya kunskapsteknologin spelar en stor roll. Utmaningen som dagens stora 

företag och organisationer står inför är att skapa lika hög kvalitet som kvantitet. 

Det är en stor förändring mot hur det var vid genomförandet av 

massproduktionssamhället.45  

Organisationsteori är läran om sammanhang mellan olika funktionsmått, som till 

exempel effektivitet, olika processer som pågår i organisationen och 

organisationens struktur.46   

 

                                                 
43 Intervju med Bo Frölander vice verkställande direktör på Warner Music Sverige 
44 Normann Richard, 1999,s.13 
45 Normann Richard, 1999,s.14 
46 Ibid s.22 
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3.3.1 Organisationsmodell som visar företagens 

utvecklingsproblem 
Den organisatoriska strukturen är det instrument som företagets ledning använder 

sig av för att kunna inverka på utvecklings- och utbytesprocesserna för att 

frambringa effektivitet.47 Utvecklingsprocessen är den process där företaget 

ändrar sina miljörelationer och sin struktur. Förnyelse av intern teknologi och nya 

upptäckter av affärsmöjligheter är några viktiga delar i utvecklingsprocessen. 

Utbytesprocessen är varierande slag av inputs (växlande former av energi och 

råvaror) som omvandlas till outputs (system och produkter).48  

 

• Under den organisatoriska strukturen finns bland annat budgetsystem, 

administrativa och ekonomiska styrsystem, ansvarsgränser i företaget, 

belöningssystem, kommunikationskanaler, formaliseringsgrad och integrering 

och differentiering mellan de olika enheterna.  

 

• Idésystemet är de värderingar, normer, antagande, trossatser och begrepp som 

bildar en stor del av aktörernas verklighet där de befinner sig. Några av de 

delar som idésystemet innefattar är alternativ som kan bidrag till den 

organisations struktur som kan uppnå effektivitet. En annan del är 

uppfattningar om vad företagets roll och uppgift är. Föreställningar om vad det 

är som motiverar de anställda och vad som gör en speciell ledarstil effektiv.49  

 

• Företagets situation finns det några olika exempel på, som teknologins 

inflytande på företagets situation. En annan är från Burns & Stalker (1961) där 

de talar om ”miljöns grad av föränderlighet” och dess betydelse för strukturen 

på företaget.50 

 

 

                                                 
47 Normann Richard, 1999, s.32 
48 Ibid s.27-28 
49 Ibid s.30 
50 Ibid s.33-34 
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Organisatorisk 
struktur 

Företagets 
idésystem 

Företags 
situation  

 

 

 

 

 

Figur 1: Denna figur representerar en pågående process. Där företagsledningen 

ställer upp strategier för att anpassa företaget till den situation det befinner sig i.51   

 

 

3.3.2 Relevans för fenomenet 
Valet av organisationsteori grundar sig på att skivbranschen just nu befinner sig i 

en stor förändringsprocess på grund av det nya teknikskiftet. När ett företag 

genomgår en så stor förändring förändras många gånger även organisationens 

uppbyggnad.  

 

 

3.4 Två planeringsfilosofier Målsyn och processyn 

Målsyn ser man utifrån att beslutsfattaren utformar sina mål som han eller hon 

sedan bryter ner till delmål. Efter detta söker man alternativ som man väger mot 

de mål man har kommit fram till och avgör sedan om de är tillfredsställda eller 

inte. Därefter väljer man det alternativ som är mest tillfredsställande eller det som 

ger högsta möjliga måluppfyllelse. Finns det inte ett alternativ som är 

tillfredställande får man sänka kraven eller göra en ny sökning av nya alternativ.52  

 

 

                                                 
51 Normann Richard, 1999, s.32 
52 Normann Richard, 1999, s.65 
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Målsynen är passande att använda i situationer där ”planeringsmiljön” till 

exempel de externa elementen i företagets omgivning är relativt strukturerade och 

teknologin är välkänd.53  

I processynen uttrycker man inte mål som en situation i framtiden dit man skall 

komma utan man uttrycker det som en vision av en framtida situation. Denna 

vision bygger på de kunskaper man har vid den tidpunkten som företaget då 

befinner sig i. Man utgår då ifrån den vision man för tillfället har och tar det första 

eller andra steget i en process. Därefter skall erfarenheterna utvärderas. Visionen 

ändras beroende på det kunskapsläge som dominerar och då börjar processen om 

och man tar nya steg.54  

Processynen är lämplig i situationer där ”planeringsmiljön” till viss del inte är 

känd och i situationer där nyskapande och flexibilitet är viktiga utgångspunkter 

för framgång.55   

Målsyn 
 
Beslutsfattaren formulerar först mål och 
sedan (alternativa) planer som bedöms 
med hänsyn till beräknad måluppfyllelse  
 
Människan (och företagsledningen) som 
rationell beslutsfattare 
 
Lämplig i väl avgränsade och kända 
planeringsmiljöer eller då man har så 
överlägsen styrka, att man i sin planering 
inte behöver ta hänsyn till omgivningen 
 
Mogna stadier i företagets 
utvecklingscykel 
 
Spänningar och misfits är inte önskvärda 
och elimineras genom planeringen 
 

Processyn 
 
Planering är ett inlärningsförlopp i vilket 
perspektivet ständigt skiftar mellan 
visioner och omedelbara åtgärder 
 
Människan (och företagsledningen) som 
lärande och kunskapsbyggande system 
 
Lämplig i komplexa planeringsmiljöer 
(orsak-verkan-samband, restriktioner och 
möjligheter samt systemgränser delvis 
okända) 
 
Tidiga stadier i företagets 
utvecklingscykel 
 
Spänningar och misfits är i stor 
utsträckning önskvärda och utgör resurser 
i planeringen; ibland eftersträvar man att 
skapa spänningar 

 

Figur 2: Några skillnader mellan målsyn och processyn som planeringsfilosofier 

                                                 
53 Normann Richard, 1999, s.67 
54 Ibid s.66 
55 Ibid s.68 
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3.4.1 Relevans för fenomenet   
Målsyn och processyn har jag valt att ta med i undersökningen eftersom 

skivbranschen genomgår en stor förändring. Där de på grund av det nya 

teknikskiftet som bolagen förmodligen måste ta fram nya mål och visioner för att 

kunna vara framgångsrika i den föränderliga processen. Processyn är mest lämplig 

i komplexa ”planeringsmiljöer”, där dessa bara till viss del är kända, samt i 

situationer där nyskapande och flexibilitet är viktiga utgångspunkter för framgång.    

Processyn är den filosofi som kommer att ha störst betydelse för denna 

undersökning, eftersom den filosofin stämmer bäst överens med skivbolagens 

situation. 

 

3.5 Marknadsstrategier 
Företag som befinner sig i mognadsfasen kan ta hjälp av följande strategier för att 

utveckla sina produkter:  

• Marknadsutveckling att man hittar nya vägar för sin produkt 

• Produktutveckling att man gör sin produkt mer attraktiv 

• Marknadsföringsmixen att man använder sig av innovativ marknadsföring 

 

I denna undersökning kommer fokus att läggas på produktutvecklingen då den 

anses ha störst relevans för fenomenet eftersom det är produkterna som har 

förändrats genom tiden och följt den tekniska utvecklingen.  

 

3.5.1 Marknadsutveckling 
När ett företag använder sig av marknadsutveckling försöker de att öka 

konsumtionen av den befintliga produkten. De försöker att ompositionera märket 

och hitta nya konsumenter eller ett nytt marknads segment som är helt nytt för 

företaget. Företaget kan också ompoitionera märket för att nå ett större eller mer 

snabbväxt segment, som Lucozade gjorde när de introducerade nya dricker som 

var ämnade till en yngre segment än de tidigare hade haft.56  

 
                                                 
56 Kotler Philip, 2002 s.522 
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3.5.2 Produktutveckling 
Produktutveckling kan ske på många olika sätt. Ett sätt är att försöka göra 

produkten mer attraktiv genom att byta karaktär på den. Det kan man göra genom 

till exempel bättre kvalitet, ändra designen så att produkten är mer moderiktig, 

detta gör man för att göra produkten mer användbar och för att attrahera nya 

användare. Det är också viktigt att produkten vinner kundens trovärdighet. Sony 

gjorde en produktutveckling på sitt PlayStation 1 genom att introducera 

PlayStation 2. Med det nya PlayStation kunde konsumenten nu memorera var i 

spelet denne befann sig med hjälp av ett minneskort. Konsumenten kunde även 

använda sitt PlayStation som en DVD-spelare och koppla in bredband, förutsatt 

att denne hade köpt en mjukvara som hade ett program för Internet. I och med 

denna tekniska utveckling hade de gjort en fantastisk produktutveckling och 

samtidigt gjort kunden nöjd.  

Det finns många sätt att göra en produkt mer attraktiv för kunden, både tekniskt 

och utseende mässigt.57   

 

 

3.5.3 Omorientering och produktvariation 
Richard Normann beskriver två olika delar av två produktutvecklingsmönster. Det 

första mönstrets del är omorientering, det är förändringar där man utvecklar nya 

produkter som inte ingår i de existerande affärsidéerna. Dessa bildar en början till 

nya verksamhetsenheter och affärsidéer.58 När de nya verksamhetsenheterna 

växer fram leder detta ofta till djupa förändringar i det härskande maktsystem som 

dominerar inom företaget.59 Det andra mönstrets del kallar han för 

produktvariationer. Det utgörs av förbättringar och förändringar inom företagets 

gränser och de befintliga affärsidéerna som företaget har utan att förhållandena på 

produktmarknaden får några påtagliga förändringar.60  

 

                                                 
57 Kotler Philip, 2002 s.522 
58 Normann Richard, 1999 s.59 
59 Ibid s.60 
60 Ibid s.59 
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Den mest påtagliga skillnaden mellan dessa två är de tekniska och de 

kunskapsmässiga. Omorientering erfordrar nya sorters kunskaper, resurser och 

färdigheter medan produktvariationer i allmänhet kan uträttas med hjälp av 

företagets befintliga teknologi och resurser.       

 

 

3.5.4 Marknadsföringsmixen 
Marknadsföringsmixen består av fyra taktiska marknadsförings instrument 

nämligen61  

• Produkt (Allting som kan säljas, erbjudas och konsumeras på en marknad 

samt som uppfyller ett krav eller behov hos konsumenten) 

 

• Pris (Den summa pengar som man får betala för en produkt eller service) 

 

• Plats (Alla företagets aktiviteter som gör produkten eller servicen åtkomlig för 

målgruppen) 

 

• Promotion (De aktiviteter som kommunicerar produkten eller servicen till 

målgruppen som gör att de köper den)62 

 

Genom att ändra på ett eller flera av marknadsmixens element kan företaget 

förbättra försäljningen. Att sänka priset på en produkt kan locka till sig nya 

konsumenter och även konkurrenternas kunder. Företagen kan dessutom använda 

sig av bredare marknads kanaler som Dell Computers gjorde när de började sälja 

persondatorer via telefon. Till sist kan företaget erbjuda en ny och förbättrad 

kundservice. Företagen kan också satsa mer på reklamkampanjer eller använda en 

aggressiv försäljnings promotion, som till exempel rabatter, tävlingar och 

premerationer.63

 
                                                 
61 Kotler Philip, 2002 s.97 
62 Ibid s.98 
63 Ibid s.523 
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3.5.5 Relevans för fenomenet 
Företag som befinner sig i mognadsfasen kan ta hjälp av olika strategier för att 

utveckla sina produkter. Jag kommer att koncentrera mig på produktutveckling, 

samt Normanns produktutvecklingsmönster omorientering och produktvariation.  

Syftet med denna undersökning är att genom en fallstudie analysera och utvärdera 

tre företag i skivbranschen och dess långsiktiga strategier. Produktutveckling är 

ett alternativ som kan användas genom att göra cd-skivan mer attraktiv för 

konsumenten, till exempel genom att ta med extra material som kan vara från en 

konsert där artisten har uppträtt.   

Normanns produkt omorientering erfordrar nya sorters kunskaper, resurser och 

färdigheter vilket i skivbranschen skulle bli att använda sig av den nya digitala 

tekniken och på så sätt sälja musik. Normanns produktvariationer kan i allmänhet 

uträttas med hjälp av företagets befintliga teknologi och resurser vilket är som 

produktutvecklingen som är beskriven ovan.  
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3.6 Product Line beslut 
Jag har valt att nämna Product Line, produktsortiment.   

Ett produktsortiment är ett antal produkter som är relaterade till varandra för att de 

fungerar på ett liknande sätt. De säljs till samma kundgrupp, de blir även 

marknadsförda genom samma kanaler och befinner sig i samma prisklass. Ett 

exempel på detta är Philips som producerar olika typer av hi-fi system ett annat är 

Volvo som producerar olika bil modeller.64  

 

 

3.6.1 Product Line-Length beslut 
Det är produktchefen som bestämmer antalet varor i ett produktsortiment. 

Sortimentet är för litet om man kan öka vinsten genom att lägga till med nya varor 

och sortimentet är för stort om man kan öka vinsten genom att ta bort varor. Ett 

produkt sortiment påverkas av ett företags tillgångar och mål. Företag som vill 

uppnå hög marknadsandel och en växande marknad har ofta ett större sortiment av 

varor. Medan företag som är intresserade av en hög kortsiktig vinst generellt har 

ett mindre sortiment av speciellt utvalda varor som med tiden lägger till nya 

produkter.65 Det kan också vara så att säljavdelningen och olika återförsäljare 

hänvisar till ett mer komplett varusortiment för att kunna tillfredställa deras 

kunder eller att företaget behöver komplettera produktsortimentet för att öka 

försäljningen och vinsten. Det är mycket viktigt att planera en utökning av ett 

varusortiment. Eftersom det tillkommer många nya kostnader till exempel 

marknadsföringskostnader, designkostnader och nya produktionskostnader.  

Ett varusortiment kan öka sin längd på två olika sätt nämligen genom stretching 

eller genom filling.66 Line-stretching betyder att något extra måste tillföras för att 

göra en produkt mer attraktiv. Detta för att skapa en ny potentiell vinstgivande 

affärsverksamhet.67   

 

                                                 
64 Kotler Philip, 2002 s.486 
65 Ibid 
66 Ibid s.487 
67 Mercer David, 1996 s.191 
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Product Line-Stretching förekommer när ett företag bräddar sitt varusortiment 

utöver det nuvarande. Ett företag kan använda stretching downwards, upwards or 

both ways, two-way stretch.68  

 

3.6.2 Downward stretch  
Downward stretch kan användas av ett företag för att täcka en lycka i marknaden 

som annars skulle kunna vara av intresse för nya konkurrenter eller som ett svar 

på en konkurrents attack på den övre delen av marknaden. Eller att företaget 

sattsar på low-end produkter för att tillväxten på den lägre delen av marknaden är 

högre. Mercedes har 

gjort en downward 

stretch genom att de 

introducerade 

bilmodellen C-Klasse. 

Marknaden för lyx 

bilar hade en låg 

tillväxt och 

konkurrensen från 

japanska biltillverkare 

gjorde att de behövde 

ett mitten segment i 

sin produktserie för 

att täcka lyckan i 

marknaden. Detta gjordes med stor framgång utan att förstöra förmågan att sälja 

deras mer exklusiva bilar.69  
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68 Kotler Philip, 2002 s.487 
69 Ibid 
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3.6.3 Upward stretch 
Det finns olika anledningar till varför ett företag använder sig av upward stretch 

en anledning är att man vill att varumärket skall bära mer prestige en annan är att 

företaget vill täcka alla sorters sortiment från billiga till dyra och exklusiva 

produkter. Ett exempel är Toyota som började tillverka bilmärket Lexus.70 Här 

bestämde Toyota att använda ett helt nytt varumärkes namn för att det nya namnet 

Lexus inte skulle påverkas av Toyota. En risk med upward stretch är att 

konsumenterna inte litar på att det nya märket kan producera produkter av god 

kvalitet.71
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70 Kotler Philip, 2002 s.487 
71 Ibid s.488 
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3.6.4 Two-way stretch 
Företag som befinner sig i mitten av ett marknadssortiment kan använda sig av 

både downward- och upward stretch det vill säga two-way strech. Sony har använt 

sig av two-way stretch för att hålla konkurrenter borta från sitt sortiment av 

Walkman kassettspelare. Sony började med att positionera sin Walkman i mitten 

av marknaden. När konkurrenterna kom med billigare modeller gjorde Sony en 

downward stretch för att täcka upp den lägre delen av marknaden, det vill säga där 

produkterna är billigare. För att senare attrahera konsumenter som ville ha en mer 

exklusiv produkt gjorde de en upward stretch för att täcka den övre delen av 

marknaden, det vill säga där produkterna är mer exklusiva och dyrare. Genom att 

använda sig av two-way stretch blev Sony världs dominerande på marknaden för 

kassettspelare.72  
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3.6.5 Relevans för fenomenet 

Denna teori har jag valt eftersom skivbranschen befinner sig på en mättad 

marknad och med hjälp av line-streching kan de distribuera sin musik genom nya 

kanaler. I och med den nya digitala tekniken kan skivbolagen distribuera sin 

musik på Internet med hjälp av återförsäljare som redan är etablerade på Internet. 

På det sättet blir deras musik både mer lätt åtkomlig för konsumenterna och de når 

ut till ett bredare konsumentsegment.  
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3.7 Teoretisk syntes 
Skivbranschen befinner sig idag i den mogna fasen på marknaden. Jag har valt att 

ta upp denna teori eftersom det är viktigt att skivbolagen hittar nya kanaler där de 

kan sälja sin musik. I och med den nya tekniken och att man kan ladda ner musik 

från Internet har skivförsäljningen gått ner ungefär 40 %. 

 

Valet av organisationsteori grundar sig på att skivbranschen just nu befinner sig i 

en stor förändringsprocess på grund av det nya teknikskiftet. När ett företag 

genomgår en så stor förändring, förändras många gånger även organisationens 

uppbyggnad. 

Målsyn och processyn är två andra mycket viktiga aspekter. De har jag valt att ta 

med i undersökningen eftersom skivbranschen genomgår en stor förändring. Där 

skivbolagen på grund av det nya teknikskiftet förmodligen måste ta fram nya mål 

och visioner för att kunna vara framgångsrika i den föränderliga processen.  

 

Företag som befinner sig i mognadsfasen kan ta hjälp av olika strategier för att 

utveckla sina produkter. Jag har valt att ta upp produktutveckling, samt Normanns 

produktutvecklingsmönster omorientering och produktvariation.  

Produktutveckling är en strategi man kan använda sig av genom att göra cd-skivan 

mer attraktiv för konsumenten, till exempel genom att ta med extra material som 

kan vara från en konsert där artisten har uppträtt.   

 

Normanns produktomorientering erfordrar nya sorters kunskaper, resurser och 

färdigheter vilket i skivbranschen skulle bli att använda sig av den nya tekniken 

och på så sätt sälja musik. Normanns produktvariationer kan i allmänhet uträttas 

med hjälp av företagets befintliga teknologi och resurser vilket är som 

produktutvecklingen som är beskriven ovan. Den sista strategin är 

marknadsmixen vars element man kan använda sig av för att öka sin försäljning.  
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Teorin om Product Line-Stretching har jag tagit med i denna undersökning 

eftersom skivbranschen befinner sig på en mättad marknad och med hjälp av line-

streching kan de distribuera sin musik genom nya kanaler. I och med den nya 

tekniken kan skivbolagen distribuera sin musik på Internet med hjälp av 

återförsäljare som redan är etablerade. På det sättet blir deras musik både mer lätt 

åtkomlig för konsumenterna och de når ut till ett bredare konsumentsegment. 
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Figur 6: Teoretiska syntesen 
Källa: Egen modell 
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3.8 Teoretisk referensram 
Syftet med denna undersökning är att genom en fallstudie analysera och utvärdera 

tre företag i skivbranschen och dess långsiktiga strategier. För att kunna besvara 

syftet har jag tagit ut olika faktorer från teorierna som jag anser är av relevans för 

undersökningens problemformulering. Intervjuguiden jag har använt mig av är 

uppdelad i tre delar. I den första görs en företagspresentation i den andra ges 

information om branschen och i den sista tas den digitala tekniken upp. De 

faktorer som har tagits ut ur teorierna ligger som grund till de frågor jag har ställt i 

intervjuerna. Syftet med de uttagna faktorerna är att undersökningens 

problemformulering skall besvaras. Problemformuleringen lyder: vilka faktorer är 

avgörande för skivbolagens överlevnad inför det nya teknikskiftet?  

I figuren nedan presenteras den teoretiska referensramen. Där tas de variabler upp 

som är relevanta för denna undersökning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: 7 Teoretiska referensramen 
Källa: Egen modell  
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4 Företagspresentation 
Detta kapitel kommer att presentera de tre företagen i skivbranschen, som är med 

i denna undersökning. Intervjuguiden som har använts i denna undersökning är 

uppdelad enligt följande: företagspresentation, hur branschen ser ut samt den 

digitala tekniken. De senare nämnda presenteras i empirikapitlet.   

 

4.1 Warner Music Group 
Den information som har samlats in kommer från den intervju som har 

genomförts med Bo Frölander, vice verkställande direktör och marknadschef på 

Warner Music Group den 15 december 2005. Företagspresentationen är 

intervjuguidens första frågeområde. 

 

Företaget grundades år 1949 av Anders Buron och Börje Ekberg och hette då 

Metronome. Buron och Ekberg hade ett mycket stort intresse för jazz. Ungefär 

samtidigt som de startade Metronome startades ett företag i USA som hette 

Atlantic av två turkiska bröder som också hade ett stort intresse för jazz. Dessa två 

parter kom i kontakt med varandra och det slutade med att Metronome fick 

licensrätten till deras realiser i USA. Det var till en början jazzmusik men blev 

med tiden pop med artister som till exempel Aretha Frankling.  

Med tiden bildades Warner Brothers i USA, som efter beslut att de skulle ha en 

distributör i världen, köpte Metronome i början på 1980- talet. Idag är företaget ett 

helägt dotterbolag till Warner Music Group som ägs av amerikanen Edgar 

Groveman och ett flertal andra personer. I varje land har bolaget ett eget 

aktiebolag och orsaken till det har med olika länders skatteregler att göra. Från 

början var det meningen att det skulle vara Warner Music Scandinavia AB, men 

på grund av olika skatteregler och momsen i de olika länderna i Skandinavien 

finns det idag fortfarande ett aktiebolag i Sverige, Norge och ett i Danmark. 

Warner Music Group i Sverige har cirka 35 anställda.  
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Den största tillväxten i deras historia var nog i början på 1980-talet när cd-skivan 

kom. Då gick branschen spikrakt uppåt. De senaste fem åren har branschen gått 

igenom en betydande nedgång.  Långsiktigt mål för företaget är att Warner Music 

inte bara är ett skivbolag utan ett underhållnings företag. Företaget skall 

breddas. Det ska vara ett nöjesbolag. 

 

4.1.2 Sony/BMG Music Entertainment  
Den information som har samlats in kommer från den intervju som har 

genomförts med Viktor Fridell, digital affärsutvecklare på Sony/BMG Music 

Entertainment, den 20 december 2005. Företagspresentationen är intervjuguidens 

första frågeområde. 

 

Företaget har en relativ plattorganisation med verkställande direktör, tre olika 

marknadsavdelningar nämligen international som arbetar med internationella 

produkter, artister, releaser, videos. Vidare den lokala marknadsavdelningen som 

arbetar med alla svenska artister och en strategisk marknadsavdelning som arbetar 

med gammalt material som Elvisplattor och samlingsalbum. Sen finns det en 

ekonomiavdelning och säljavdelning samt en ny avdelning för digitalmusik. Idag 

är de 38-39 anställda och företaget grundades för ett år sedan när Sony och BMG, 

Bertelsmann Group, fusionerade. Efter fusionen minskade personalen betydligt 

men kommer förmodligen att öka under år 2006.   

Sony/BMG har länge arbetat med att bygga upp en organisation för att hitta 

lösningar för att vara framtids kompatibla och effektiva i det de gör.  

Det kortsiktiga målet för företaget är att dubbla den digitala omsättningen för 

nästa år. Det långsiktiga målet är att de vill vara det största bolaget i världen och 

vara bäst på det de gör. Långsiktigt mål för den digitala musiken är att se till att 

musik distributionen på Internet sker lagligt. Sony/BMG ser på framtiden mycket 

positivt. De tror att organisationen kommer att bli mycket större. Försäljningen av 

digital musik kommer att växa, vilket kommer att leda till ökade intäkter. 
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4.1.3 Universal Music Group 
Den information som har samlats in kommer från den intervju som har 

genomförts med Mårten Aglander, verkställande direktör på Universal Music 

Group, den 20 december 2005. Företagspresentationen är intervjuguidens första 

frågeområde. 

 

Universal Music i Sverige är ett helägt dotterbolag till Universal Music Group 

som ägs av Vivende Universal som är ett franskt holdingbolag som också är 

börsnoterat på New York börsen. Universal har idag 38 anställda i Sverige. 

Företaget fick namnet Universal 1999 när Universal köpte Polygram i hela 

världen. Företaget har vuxit i olika etapper och har under senare år blivit världens 

största skivbolag. Universal är det tredje största skivbolaget i Sverige.     

Universals kort- och långsiktiga mål är att genom att skapa och marknadsföra 

den bästa musiken och tilltala flest kunder och skapa ett värde för deras 

aktieägare. 
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Detta kapitel kommer att redogöra för den insamling av primärdata som har 

genomförts med hjälp av intervjuer från tre olika skivbolag. Den insamlade 

empirin från denna fallstudie kommer att ge dig som läsare ett perspektiv utifrån 

företaget. Hur branschen ser ut samt den digitala tekniken är intervjuguidens 

andra respektive tredje frågeområde.  

 

5.1 Branschen 

5.2.1 Warner Music Group 
Den information som har samlats in kommer från den intervju som har 

genomförts med Bo Frölander, vice verkställande direktör och marknadschef på 

Warner Music Group den 15 december 2005. 

 

Warner Music tycker att branschen ser mycket bra ut idag. Om man jämför med 

för fem till sex år sedan går det mycket dåligt men med tanke på förändringen i 

branschen, det vill säga den nya digitala musiken ser det mycket bra ut. Det är inte 

bara musikbranschen som går igenom en förändring, utan även till exempel 

bilbranschen. Alla branscher går igenom olika sekler där olika externa 

förändringar har en betydande roll, som i detta fall den nya tekniken.  

Ett problem som de stora företagen i branschen har är att de är mycket 

konservativa. Det tar väldigt lång tid när man skall förändra något. När Napster, 

som var en hemsida på Internet där man kunde ladda ner musik olagligt, kom 

försökte de stora bolagen att stoppa denna hemsida. Man lade ner miljontals dollar 

på att försöka stoppa den olagliga nedladdningen och som bolagen inte lyckades 

med. Istället skulle man ha börjat samarbeta med de personer som laddade ner 

musik. Skivbolagen tappade uppskattningsvis fem till sex år av utveckling med att 

sälja musik på Internet eftersom de trodde att man skulle kunna stoppa de som 

laddar ner illegal musik från Internet. Om man hade börjat samarbeta med till 

exempel Napster, redan när den olagliga nedladdningen av musik uppdagades, 

hade branschen förmodligen sett helt annorlunda ut mot hur den ser ut idag.   

Skivbranschen har tidigare genomgått en liknande förändring som den idag 

genomgår. Det var när vinylskivan skulle bytas ut mot cd-skivan. Alla anställda    
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var mycket skeptiska och trodde att det aldrig skulle gå men efter fem år var 

vinylskivan historia. Förändring idag är att man går från cd-skivan till den 

digitala musiken. Skillnaden är att den digitala musiken kan man inte ta på som 

man kan ta på en cd-skiva.  

Branschens förändring har lett till att skivbolagen har fått nya kunder som de 

arbetar med som telefonoperatörer, till exempel Ericsson. Mobiltelefonmarknaden 

är ett nytt affärsområde för bolaget det är mycket avtalsskrivningar och andra 

rutiner än vad det tidigare har varit.  

Sedan det nya digitala teknikskiftet har Warner Music Group på kortsikt försökt 

att bekämpa fildelarna på Internet. De har också sett till att bygga upp en 

organisation i företaget samt att implementera det digitala och prata om den nya 

tekniken. Skivbolagens branschorganisation Ifpi driver aktivt fall mot illegal 

nedladdning. 

 

5.2.2 Sony/BMG Music Entertainment  
Den information som har samlats in kommer från den intervju som har 

genomförts med Viktor Fridell, digital affärsutvecklare på Sony/BMG Music 

Entertainment, den 20 december 2005. 

 

Skivbranschen har gått ner ungefär 40 % de senaste fem åren. Musikbranschen är 

idag en blomstrande bransch. I år har Sony/BMG sålt mycket bra med CD-skivor. 

De har haft mycket stora hits som har sålt mycket och försäljningen av den 

digitala musiken ökar varje dag sakta men säkert. När försäljningen av digital 

musik sätter fart kommer förmodligen försäljningen av CD-skivor att minska 

ytterligare jämfört med idag. Marknaden är idag sviktande. Det beror naturligtvis 

på illegal fildelning men inte enbart. Utan också på att musik behovet har ändras 

där kunden från att ha gått och köpt musik i en butik till att man kan ladda ner 

musik från Internet.  
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5.2.3 Universal Music Group 
Den information som har samlats in kommer från den intervju som har 

genomförts med Mårten Aglander, verkställande direktör på Universal Music 

Group, den 20 december 2005. 

 

Skivbranschen har tappat ungefär 40-45 procent av värdet sedan 2001 som var ett 

topp år för skivbranschen. Vilket betyder att det är drygt halva marknaden kvar. 

Marknaden för skivbranschen är fortfarande krympande när det gäller fysisk 

försäljning, det vill säga försäljningen av cd-skivor. Den digitala försäljningen av 

musik ökar väldigt snabbt, dock inte tillräckligt fort för att hålla emot nedgången i 

den fysiska försäljningen.  

Universal bedömer att framtiden ser mycket bra ut eftersom det visar sig att 

kunden är beredda att betala för musik på Internet och i mobiltelefonen. 

 

5.3 Den digitala tekniken 

5.3.1 Warner Music Group 
Den information som har samlats in kommer från den intervju som har 

genomförts med Bo Frölander, vice verkställande direktör och marknadschef på 

Warner Music Group den 15 december 2005. 

 

Två stora hot som finns idag är dels den illegala nedladdningen från Internet men 

ett ännu större hot kan vara tonåringar som köper en skiva och laddar ner den på 

skolans dator. Sedan kopierar de cd-skivan, kopierar konvolutet och säljer den för 

kanske femtio kronor. Eftersom varje cd-skiva är en så kallad ”masterskiva” vilket 

betyder att den kan kopieras hur många gånger som helst utan att kvaliteten blir 

sämre. Det gick inte förr i tiden med till exempel kassetterna. Man kunde spela av 

kassetterna men kvaliteten försämrades alltid vid en avspelning.  

Eftersom man förlorade ungefär fem till sex år på att försöka stoppa de som 

laddade ner musik olagligt från Internet växte en illegal marknad fram som idag är 

relativt stor. Det fanns inget alternativ till den illegala nedladdningen av musik.  
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Det var först när Itunes, en internetbutik där kunderna kan köpa låtar, kom in på 

marknaden som den illegala nedladdningen på Internet fick ”konkurrens”. 

När Itunes kom in på marknaden i USA ökade musikintresset och skivmarknaden 

gick upp. I somras blev Itunes tillgängligt för svenska kunder.  

Warner Music Group har byggt upp en ny division nämligen Warner New Media 

som finns i London och New York. I Sverige har det tillkommit en business 

developing director som ska ansvara för den digitala satsningen i Sverige och 

Skandinavien. De anställda på Warner har varit tvungna att vänja sig vid den nya 

tekniken och vissa har tyckt att det har varit jobbigare än andra. Nu efter ett tag är 

intrycket att det har gått bra. På grund av den nya tekniken har man anställt ny 

personal som kan den digitala tekniken och också för att kunna skapa nya grenar 

inom organisationen. Artisterna måste också omstruktureras så att de blir mer 

förstående för den digitala musiken och ringsignalerna som har blivit en ny stor 

produkt inom skivbranschen.    

Warner Music Group har digitala grossister till vilka de säljer sin musik som i sin 

tur har digitala butiker där de säljer musiken.  

De framtida möjligheterna med den nya tekniken tror Warner Music Group är 

musik i telefonen och inte i Ipod och mp3 spelare. I telefonen, för att det går 

fortare än med en mp3-spelare. Vid nedladdning av musik i mp3-spelaren behöver 

man först ladda ner allt i en dator. När man laddar ner musik via telefonen är den 

där med en gång.  

  

5.3.2 Sony/BMG Music Entertainment 
Den information som har samlats in kommer från den intervju som har 

genomförts med Viktor Fridell, digital affärsutvecklare på Sony/BMG Music 

Entertainment, den 20 december 2005. 

 

För att försöka minska den illegala nedladdningen av musik på Internet har 

Sony/BMG Music Entertainment bland annat sett till att deras musik har varit 

tillgänglig på hemsidor där man kan köpa musik. Genom Ifpi som är skivbolagens  
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branschorganisation är Sony/BMG Music Entertainment delaktig i att få fast de 

personer som ägnar sig åt illegal nedladdning av musik på Internet.  

Ett problem som de idag har är tekniska leveransproblem till de digitala butikerna. 

Det är en komplicerad process att leverera musikfilerna så att alla butikerna får de 

filer de ska sälja. Sony/BMG Music Entertainment har ett lager av digital musik 

där de producerar en mycket hög kvalitet av en musikfil som efter detta ger olika 

format av en låt. Vodafone får till exempel sjuttio olika format av en musikfil för 

att det skall fungera till alla deras olika mobiltelefon modeller. En annan aspekt är 

att kontrollera vad de olika digitala butikerna har sålt och att de rapporterar vilken, 

vilken version och hur många musikfiler de har sålt. Kontrolleras skall också till 

vilket pris och i vilken valuta musikfilen är köpt.          

De anställda på Sony/BMG Music Entertainment tyckte att den nya tekniken var 

lite läskig i början. Victor Fridell som är digital affärsutvecklare som här har 

intervjuats har en gång i månaden en timme där han berättar för de anställda om 

den nya digitala tekniken. Han utbildar även de anställda i att använda den nya 

digitala tekniken. Alla på företaget har till exempel tillgång till mobiltelefon där 

han har visat hur de kan föra över musik till den. Han ser även till att de anställda 

får tillgång till nya produkter där musik kan laddas ner. Ett exempel är det nya 

bärbara ”Playstation”, som kan användas för att lyssna på musik eller titta på 

musikvideos. 

Sony/BMG har inte haft någon revolutionerande omstrukturering utan de har lagt 

till byggklossar. Med tiden kommer det nog en större omstrukturering. Idag är det 

försäljningen av CD-skivor som är den största inkomst källan. I år kommer 

försäljningen av digital musik upp till två, tre procent av omsättningen. Nästa år 

förväntas den digitala försäljningen av musik att stiga med tio procent.   

Sony/BMG strävar efter att vara det mest innovativa företaget i branschen. De 

skall vara det företaget som leder den tekniska utvecklingen istället för att följa 

utvecklingen. På kortsikt har företaget satt igång försäljningen av musikfiler på 

nätet. På lång sikt omstrukturerar de i organisationen genom att de utbildar den 

interna personalen för att de skall kunna arbeta med och sälja den digitala  
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musiken. Något som är nytt i och med den digitala musiken är att när en låt släpps 

i radio ska kunden kunna köpa den samtidigt på Internet. Tidigare när en låt 

släpptes i radio kunde kunden köpa den tidigast efter några veckor i butiken.  

 

5.3.3 Universal Music Group 
Den information som har samlats in kommer från den intervju som har 

genomförts med Mårten Aglander, verkställande direktör på Universal Music 

Group, den 20 december 2005. 

 

Skivbranschen har tappat ungefär 40-45 procent av värdet sedan 2001 som var ett 

topp år för skivbranschen. Vilket betyder att det är drygt halva marknaden kvar. 

Marknaden för skivbranschen är fortfarande krympande när det gäller fysisk 

försäljning, det vill säga försäljningen av cd-skivor. Den digitala försäljningen av 

musik ökar väldigt snabbt, dock inte tillräckligt fort för att hålla emot nedgången i 

den fysiska försäljningen.  

Universal Music Groupbedömer att framtiden ser mycket bra ut eftersom det visar 

sig att kunden är beredda att betala för musik på Internet och i mobiltelefonen. 

Universal Music Groups största problem idag är att de har tappat kontrollen på 

musiken på Internet genom fildelning. Skivbolaget har genom att lobba på att få 

en skärpt lagstiftning försökt att stoppa de som fildelar musik på Internet, det vill 

säga att göra sin musik åtkomlig för andra, så att de kan ladda ner musiken till sin 

egen dator. En ny lagstiftning trädde i kraft första juli i år där man inte får kopiera 

musik som någon person har lagt ut på Internet utan upphovsmannens tillstånd. 

Universal Music Group har gått ut till skolor och till olika företag där de har 

informerat om att det är olagligt att ladda ner musik. De har också skickat ut 

varnings e-mail till de personer som ägnar sig åt fildelning av musik. I november i 

år har även femton personer polisanmälts som har ägnat sig åt fildelning av musik.  

Den digitala distributionen är ett fantastiskt sätt att distribuera musik. Kunden vet 

att han eller hon får rätt låt och om den går sönder får man ladda ner den en gång 

till. Denne kan också ladda ner bilder och konvolut. Om kunden laddar ner en låt  
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olagligt kan filen vara trasig, eller det kan vara fel version av låten och 

ljudkvaliteten är oftast sämre än originalet. 

Universal Music Group har idag byggt upp en organisation som bara ägnar sig åt 

att sälja musik digitalt och via telefoner. Universal Music Group har en egen 

portal på Telia där de säljer mobiltjänster som, ringsignaler och bilder.  

Universal säljer sin musik på Itunes, cd-on.com samt på andra hemsidor där 

musik säljs. För att få människor att pröva på att köpa musik på Internet 

genomfördes en kampanj i somras med olika låtar från en artists konserter som 

kunden sedan kunde köpa på nätet en vecka efter och åter uppleva musiken från 

konserten. Dessa låtar fanns bara att köpa digitalt och det sålde över 30 000 låtar 

vilket var en stor succé.  

Universal Music Group håller på att digitaliserat hela den svenska 

musikkatalogen och de utländska bolagen håller på att digitalisera den utländska 

musikkatalogen. Meningen är att alla deras låtar ska finnas i de olika digitala 

formaten. För att kunden ska hitta deras låtar har de gjort reklam via 

mobiltelefoner och på Internet vilket de har gjort väldigt länge. Det är först på 

senare tid som de har kunnat sälja musikfiler och få betalt för dem. Många har 

ställt frågan till skivbolagen varför de har börjat så sent med att sälja musik på 

nätet. För fem år sedan gick företaget Boxman i konkurs när de försökte sälja 

skivor via nätet. Acceptansen för människor att betala på Internet har kommit på 

senare år. En annan aspekt som tas upp i intervjun är att ingen är beredd att betala 

för att skicka ett e-mail medan det är accepterat att betala för att skicka ett sms, ett 

meddelande via din mobiltelefon till en annan mobiltelefon, med maximalt 

hundratjugoåtta bokstäver till en kostnad av en krona. Ett stort problem är att 

mycket via Internet förväntas att vara gratis och det har varit svårt att påverka den 

trenden och ändra människors beteende. Det håller nu på att vända och det är på 

väg att växa upp en lovande marknad.  

De anställda på Universal har slitits mellan att den nya tekniken är både bra och 

dålig. De flesta anställda är relativt unga i branschen och har tagit till sig den nya 

tekniken på ett tidigt stadium.  
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Universal Music Group tror att CD-skivan som har varit den största produkten 

hittills, kommer att finnas kvar i en överskådlig framtid. 

Universal Music Group har varit tvungen att omstrukturera sin organisation på 

grund av den nya digitala tekniken då de har tappat mycket av sin omsättning. En 

annan orsak är att de i dag har nya försäljningssätt. De har byggt upp nya 

digitala avdelningar och tillsatt ny kompetens för att kunna sälja sin musik via 

mobiltelefoner och på Internet. De har även minskat det traditionella sätt de 

tidigare har arbetat på.  
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6 Analys 
I detta kapitel kommer empirin att analyseras utifrån de variabler som återfinns i 

den teoretiska referensramen.  

 

Syftet med denna undersökning är att genom en fallstudie analysera och utvärdera 

tre företag i skivbranschen och dess långsiktiga strategier. 

 

6.1 Mogen marknad 
En mogen marknad kännetecknar en marknad med många aktörer och en hög 

konkurrens. De intervjuade nämnde aldrig någonting om konkurrensen utan 

samtliga tyckte att marknaden ser mycket bra ut. Förmodligen är konkurrensen 

inte den samma som när man till exempel säljer bilar. Skivbolagen säljer artisters 

musik och artisterna stannar ofta länge på ett och samma bolag vilket gör att 

konkurrensen inte blir den samma som när man säljer bilar. Det är kunden som 

bestämmer vilka artisters musik de vill lyssna på.  

 

5.2 Organisationsmodell 
Samtliga tre skivbolag har varit tvungna att göra omstruktureringar i 

organisationen på grund av den nya digitala tekniken. Warner Music Group och 

Universal Music Group har som framgår av intervjuerna gjort större 

omstruktureringar i företagen än Sony/BMG.  

Warner Music har byggt upp en ny division som heter Warner New Media som 

finns i London och New York. I Sverige har det tillkommit en business 

developing director som ska ansvara för den digitala satsningen i Sverige och 

Skandinavien. På grund av den nya digitala tekniken har man anställt ny 

kompetent personal som kan den digitala tekniken för att kunna skapa nya grenar 

inom organisationen. Artisterna måste informeras så att de blir mer förstående för 

den digitala musiken. Ringsignalerna har blivit en ny stor produkt inom 

skivbranschen.    
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Universal Music Group har varit tvungna att omstrukturera sin organisation på 

grund av den nya digitala tekniken eftersom de har tappat mycket av 

omsättningen. En annan orsak till omstruktureringarna är att de i dag har nya 

försäljningssätt. De har byggt upp nya digitala avdelningar och tillsatt kompetent 

personal för att kunna sälja sin musik via mobiltelefoner och på Internet. Vilket 

har tvingat företagen att förändra det traditionella sättet de tidigare har arbetat på.  

 
Sony/BMG Music Entertainment har inte haft någon revolutionerande 

omstrukturering utan de har lagt till byggklossar. De har gjort en förändring i den 

meningen att de har utbildat den interna personalen för att de skall kunna arbeta 

med och sälja den digitala musiken. Med tiden kommer det nog en större 

omstrukturering.  

Detta visar på att skivbolagen är stora och komplexa organisationer vilket gör att 

allting går relativt långsamt och de är inte lika flexibla som mindre företag. 

 

6.3 Processyn 
Processynen är lämplig i situationer där ”planeringsmiljön” till viss del inte är 

känd och i situationer där nyskapande och flexibilitet är viktiga utgångspunkter 

för framgång.  

Warner Music Group har byggt upp en organisation i företaget där den digitala 

tekniken är huvudfaktorn. De har också sett till att implementera det digitala och 

informera personalen om den nya tekniken och att ge den möjlighet att följa med i 

utvecklingen. Genom att dessutom ha anställt kompetent personal med kunskap i 

den digitala tekniken har man erhållit ett nyskapande och en större flexibilitet i 

organisationen.    

 

Universal Music Group har skapat nya digitala avdelningar och tillsatt ny 

kompetens för att kunna sälja sin musik via mobiltelefoner och på Internet. 

För att kunden ska hitta just deras musik har de gjort reklam via mobiltelefoner 

och på Internet. Universal Music Group i Sverige håller på att digitaliserat hela 

den svenska musikkatalogen och Universals utländska bolag håller på att 
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digitalisera den utländska musikkatalogen. All musik utgiven och destribuerad av 

Universal Music Group kommer att finnas i olika digitala format, vilket gör att 

företaget blir mer flexibelt mot kunden.  

 

Victor Fridell från Sony/BMG Music Entertainment, som är digital 

affärsutvecklare och har medverkat i en av intervjuerna, har en gång i månaden en 

timme där han berättar för de anställda om den nya digitala tekniken. Han utbildar 

även de anställda i att använda den nya digitala tekniken. Alla på företaget har till 

exempel tillgång till mobiltelefon och bärbara ”Playstation”, som kan användas 

för att lyssna på musik eller titta på musikvideos. Detta bidrar till ett starkt 

nyskapande eftersom det är viktigt att alla anställda känner till vad som händer 

med den digitala tekniken.  

 

6.4 Omorientering av produkten 
Omorientering av produkten är förändringar där man utvecklar nya produkter som 

inte ingår i de existerande affärsidéerna. Dessa bildar en början till nya 

verksamhetsenheter och affärsidéer. När de nya verksamhetsenheterna växer fram 

leder detta ofta till djupa förändringar i det härskande maktsystem som dominerar 

inom företaget. Produktomorientering erfordrar nya sorters kunskaper, resurser 

och färdigheter, vilket i skivbranschen skulle bli att använda sig av den nya 

digitala tekniken och på så sätt sälja musik. 

I de intervjuer som genomförts, visar det sig att samtliga företag som medverkat, 

har anställt kompetent personal som kan den nya digitala tekniken eller har 

utbildat intern personal. Detta leder även till att maktsystemen ändras eftersom 

den nya kompetensen besitter en kunskap som inte resterande personal har. Det är 

därför mycket viktigt att se till att det inte bara är de som arbetar med den digitala 

tekniken som har kunskap om tekniken, utan att man i företaget försöker att 

involvera så många som möjligt. Warner Music Group och Universal Music 

Group har även bildat nya verksamhetsenheter för att anpassa sig till de externa 

förändringarna.  
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6.5 Product Line-Stretching  

Med hjälp av Product Line-Streching kan skivbolagen distribuera sin musik 

genom nya kanaler. I och med den nya digitala tekniken kan skivbolagen 

distribuera sin musik på Internet med hjälp av återförsäljare som redan är 

etablerade på Internet. På det sättet blir deras musik både mer lätt åtkomlig för 

konsumenterna och de når ut till ett bredare konsumentsegment.  

 

Warner Music Group använder sig av digitala grossister till vilka de säljer sin 

musik, som i sin tur har digitala butiker där de säljer musiken. 

 

Universal Music Group säljer sin musik på Itunes, cd-on.com samt i andra digitala 

butiker där musik säljs. Företaget har även en egen portal på Telia där de säljer 

mobiltjänster som ringsignaler och bilder.   

 

Sony/BMG Music Entertainment har ett lager med digital musik där de 

producerar en mycket hög kvalitet av en musikfil som efter detta ger olika format 

av en låt. När musiken är färdig levereras den till olika digitala butiker.   

 

Analysen av empirin stämmer överens med de variabler som har tagits ut ur de 

olika teorierna. Samt att variablerna har blivet besvarade.  
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7 Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet från analysen att presenteras och 

undersökningens syfte att besvaras. 

 

7.1 Undersökningens resultat 
Syftet med denna undersökning är att genom en fallstudie analysera och utvärdera 

tre företag i skivbranschen och dess långsiktiga strategier. 

  

Analysen har visat att skivbolagen befinner sig på en marknad med många aktörer 

där konkurrensen är hög. Det har visat sig att företagen använder sig av olika 

strategier för att anpassa organisationen till den nya digitala tekniken. Två av 

företagen har genomfört stora omstruktureringar inom sina organisationer. De har 

bildat nya avdelningar och divisioner för att anpassa sig och för att kunna följa 

den digitala teknikens utveckling. De har även anställt ny kompetent personal som 

har rätt kunskap. Ett av företagen har inte omstrukturerat sin organisation i samma 

utsträckning, utan de har utbildat vissa anställda inom den interna personalen. 

Analysen visar också att skivbolagen är stora och komplexa organisationer, där 

omstruktureringar inte går så fort, som det skulle göra i en mindre organisation. 

Det leder också till att bolagen inte kan vara så flexibla som de kanske skulle vilja 

vara.  

 

För att implementera kunskap om den digitala tekniken nämner bara två av 

företagen hur de går till väga. Det ena av företagen ser till att de talar mycket om 

den digitala tekniken inom företaget, till exempel på möten. Det andra företaget 

har regelbundna möten en gång i månaden där det allra senaste inom utvecklingen 

tas upp.   
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Normanns omorientering av produkten visar sig stämma in på samtliga företag 

som har varit med i undersökningen. Omorientering av produkten är förändringar 

där man utvecklar nya produkter som inte ingår i de existerande affärsidéerna. 

Vilket leder till att företagen på sikt måste se över sina affärsidéer så att de inte 

skenar iväg för långt från de som företaget har idag. Det kan lätt bli så när 

utvecklingen går för fort.  

 

Med hjälp av Product Line-Streching kan skivbolagen distribuera sin musik 

genom nya kanaler. I och med den nya digitala tekniken kan skivbolagen 

distribuera sin musik på Internet med hjälp av återförsäljare som redan är 

etablerade på Internet. Genom att samtliga av de företag som har varit med i 

undersökningen idag använder sig av återförsäljare på Internet blir deras musik 

både mer lättåtkomlig för konsumenterna och når ut till ett bredare 

konsumentsegment.  

 

Marknaden som skivbranschen idag befinner sig på har många aktörer och 

konkurrensen är hög. För att kunna överleva dagens situation måste företagen 

använda sig av olika strategier. Omstrukturering i organisationen är viktigt så att 

kunskapen finns i företaget. Nyskapande och flexibilitet är viktiga variabler. När 

utvecklingen går så fort som den digitala tekniken är det viktigt att företagen 

använder sig av omorientering av produkten och att de hittar nya 

distributionskanaler genom Product Line-Stretching.  
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7 Slutsats 
I detta kapitel kommer förslag på framtida åtaganden och forskning att ges. Samt 

att besvara undersökningens problemformulering. 

 

Vilka faktorer är avgörande för skivbolagens överlevnad vid nya teknikskiften? 

 

Något som skivbolagen inte har uppmärksammat är att de befinner sig på en 

mogen marknad där många aktörer agerar och där konkurrensen är hög. Om 

företagen utsätts för samma fenomen en gång till måste de bli mer flexibla och 

agera snabbare för att inte förlora så mycket, eftersom skivbolagen inte har 

utnyttjat att sälja sin musik via distributions- och försäljningskanaler på Internet, 

som den digitala tekniken möjliggör. Företagen bör fortsätt att arbeta på samma 

sätt som de gör idag efter omstruktureringarna i organisationerna. De måste 

använda sig av omorientering av produkterna för att inte komma efter i 

utvecklingen.  

Genom att använda Product Line-Stretching kommer företagen att kunna 

distribuera sin digitala musik. 

Företagen måste vara mer aktsamma och ha ständig kontroll på vad som sker på 

marknaden. Det är också mycket viktigt att företagen fortsätter att informera de 

anställda om vad som händer inom utvecklingen i den digitala tekniken eller 

allmänt inom företaget, samt i företagets omvärld. Kommunikation kommer att bli 

en viktig del både internt och externt för företagen. Om företagen använder sig av 

de faktorer som har tagits upp i analysen kommer det att leda till långsiktiga 

strategier. 

 

Vidare forskning skulle kunna vara att jämföra stora och små företag inom 

skivbranschen, för att se hur flexibiliteten skiljer sig vid externa förändringar.  
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Bilaga 1 
 
Frågor 
 
Företagspresentation 
 

Vilken position har du inom företaget? 
Hur är ert företag uppbyggt, dotterbolag osv.? 
Hur många anställda har ni? 
När grundades företaget? 
I vilken takt har ert företag vuxit? 
Hur stor är skivbranschen idag i jämförelse med för fem år sedan? 
 

 
 
Branschen 
 

1. Hur ser marknaden för skivbranschen ut idag? 
 

2. Vilka är era viktigaste problem idag? 
 

3. Vad har ni gjort på kortsikt? 
 
 
 
Den digitala tekniken 

 
4. Vad har ni vidtagit för åtgärder mot de illegala nedladdningarna på 

Internet? 
 

5. Vilka åtgärder har ni vidtagit mot dagens situation, dvs. den nya tekniken? 
 

6. Vilka möjligheter har ni utnyttjat i och med den nya tekniken? 
 

7. Hur har ni anpassat er mot den nya externa förändringen, den nya 
tekniken? 

 
8. Hur ser de anställda på det vad den nya tekniken har att erbjuda? 

 
9. Har ni varit tvungna att omstrukturera er företagsstrategi pga. den nya 

teknologin, hur? 
 

10. Vad är företagets kort- och långsiktiga mål? 
 

11. Hur bedömer ni er framtid på långsikt? 
 
Stort tack för din hjälp! 
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