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Sammanfattning  

Den här uppsatsen handlar om musikbranschen och syftar till att 

beskriva skivbolagens anpassningsförmåga till deras föränderliga 

omvärld samt deras anpassning till nya konsumtionsmönster. 

Målsättningen för uppsatsen har varit att försöka ta reda på vilka 

faktorer som påverkar skivbolagens anpassningsförmåga.  

 

Branscher kommer och går, man kan anpassa sig eller motarbeta 

förändringar som kommer i ens väg. Musikbranschen befinner sig i kris 

på grund av teknisk utveckling, digitalisering av musik och Internets 

expansion. Andra faktorer som påverkar är förändrade 

konsumtionsmönster och betalningsströmmar som påverkat 

skivbolagens omvärld.  

Undersökningen bygger bland annat på intervjuer med respondenter 

från ett stort respektive ett litet skivbolag, Universal Music Sweden och 

Despotz Records.  

Tendenser visar att de små skivbolagen plockar marknadsandelar och 

på så sätt hotar de större skivbolagens överlevnad.  

 

Skivbolagen tappar försäljning på sin huvudprodukt och borde se över 

sitt fokus. De bör förändra och skapa ett mervärde kring produkten så 

att deras kund återigen är villiga att betala för produkten. Alternativt 

bör skivbolag reflektera över priset på CD-skivan.  

Det krävs anpassning av skivbolagen om de skall överleva på lång sikt  

 

Nyckelord: anpassningsförmåga, förändring, skivbolagsbransch, 

distributionsform, fysisk distribution, digital distribution, CD-skivor. 
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1 Bakgrund 

Utvecklingen av den digitala tekniken har inneburit stora förändringar i 

samhället och så även inom musikbranschen. Förbättrad digital teknik 

har lett till att musik sprids med på Internet. Fildelning och illegal 

nedladdning är för musikbranschen ett faktum.1 Historiskt sett har det 

funnits ett motstånd till utvecklingen inom musikbranschen, nya 

tekniskt omvälvande förändringar har motarbetats eller ignorerats av 

branschen.2  

 

I och med det växande fenomenet nedladdning och fildelning har 

lagstiftare med påtryckningar från skivbolag och branschorganisationer 

fått se över upphovsrättslagstiftningen. Den illegala nedladdningen av 

musik och upphovsrättslagstiftningen är en aktuell debatt.3   

Upphovsrättslagens (URL) syfte är att fungera som skydd åt 

konstnärer, författare, kompositörer och andra verksamma inom 

kreativa yrken. URL ger dessa rätten att bestämma över hur deras 

litterära eller konstnärliga verk skall användas, och kunna få 

ersättning vid spridning och nyttjande.4  

 

Enligt en undersökning genomförd av SCB ägnar sig 700 000 svenskar 

år 2008 åt illegal fildelning.5 Ett juridiskt problem har uppstått i och 

med ökad spridning av upphovsrättsligt skyddat material på Internet. 

                                                        
1Rapport från SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet. 15 
december 2008 s 10 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/IT0102_2008A01_BR_IT01BR0801.pdf  
2 Renfors, C. Musik och film på Internet – hot eller möjlighet? Ds 2007;27 
http://www.regeringen.se/sb/d/8588/a/86944203  
3 Se t.ex. hemsidan, http://kulturekonomi.se/tag/nedladdning/ och 
http://www.stim.se 25 december 2008 
4 Upphovsrätt www.regeringen.se/sb/d/1920 19 december 2008 
5 SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008 15 januari 2009 s 
10 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/IT0102_2008A01_BR_IT01BR0801.pdf  
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En översyn av URL och ny lagstiftning har blivit en konsekvens av 

detta. Till följd av EU-direktiv väntas i början av april 2009 det 

svenska lagförslaget Ipred börja gälla. Ipred handlar om att skydda 

immateriella rättigheter. Den nya lagen kommer att innebära att 

upphovsrättsinnehavaren har rätt att i Svensk domstol få prövat om 

denna skall få tillgång till information om abonnenten bakom en dators 

IP-adress.6 IP numret är en dators unika nummer som kan liknas med 

en dators adress på Internet.7  

 

Det debatteras huruvida detta strider mot den enskildes integritet och 

att man bör skydda upphovsrättsinnehavaren och upphovsmannens 

rättigheter.8 Det finns artister som menar att de tjänar på fildelning, 

en del artister samarbetar med fildelningsnätverk som The Pirate Bay 

och lägger ut sin musik på nätet för gratis nedladdning.9 

Det generella problemet är att det har dykt upp nya medel för 

konsumtion av musik, ny digital teknik. Branschen befinner sig i 

dagsläget i en föränderlig omvärld.  

 

Musikbranschen bygger på försäljning av den fysiska skivan, det är där 

problematiken uppstår, då den totala fysiska albumförsäljningen 

minskar markant. Den fysiska skivförsäljningen minskade med 9,3 

procent under det första halvåret 2008, samtidigt som den digitala 

försäljningen ökade med 8,1 procent jämfört med samma period 2007. 

Detta enligt ny statistik från branschorganisationen IFPI (IFPI 

företräder producenter och arbetar för skivbolagens rättsliga skydd).  

 

                                                        
6 http://www.regeringen.se/sb/d/9338/a/85366 19 december 2008 
7 http://www.ne.se/artikel/213010 19 december 2008 
8 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=853885 19 december 2008  
9 http://copyriot.se/2008/09/24/dramatiseringen-av-timbuktu-svensk-kontra-norsk-
journalistik/ 15 december 2008 
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Förra året ökade den digitala försäljningen med 21,4 procent medan 

minskningen av fysisk försäljning av album var 12,5 jämförelsevis med 

föregående år.10  

Förlusten på den fysiska försäljningen motsvaras dock inte av 

ökningen på den digitala sidan, som inte ökar inte i den uträckning 

branschen hade väntat sig och inte ersätter de minskade intäkterna.11  

Statistiken pekar på att skivförsäljningen i viss grad övergått från att 

säljas i fysiskt form till att distribueras och säljas digitalt. 

Skivförsäljningen minskar och förutsättningen för distributionsformen 

har förändrats.  

 

Den nya digitala tekniken har lett till att det etablerats nya 

distributions- och försäljningskanaler. Det har dykt upp tjänster och 

Internetsidor som har blivit populära plattformar för att kommunicera, 

lyssna på musik och se musikvideos. Exempelvis musikplattformen 

MySpace12 och webbplatsen för distribution och konsumtion av 

videoklipp YouTube13. Utöver att individer använder MySpace till att 

kommunicera och lyssna på musik, används plattformarna av artister 

och skivbolag för att distribuera och marknadsföra sin musik.  

Denna fragmentering av musikbranschen kan tyda på att det är lättare 

för mindre skivbolag att etablera sig och ta marknadsandelar. 

 

Det senaste i musikbranschen är tjänster där konsumenten kan lyssna 

på musik från en dator utan att den sparas till den egna hårddisken, så 

kallad streaming. Dessa musiktjänster finansieras med hjälp av 

reklamintäkter och prenumerationsavgifter. Tjänsten kan beskrivas 

                                                        
10 http://www.ifpi.se/?page_id=221 torsdag 18 december 2008 
11 http://www.ifpi.se/?page_id=117 torsdag 18 december 2008 och 
http://www.ifpi.se/?page_id221 torsdag 18 december 2008 
12  http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=music 20 januari 2009 
13 www.youtube.com/t/about 15 januari 2009  
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som radio, fast med möjlighet för användaren att styra vad denne 

lyssnar på. Exempel på dessa musiktjänster är Last.fm och Spotify.14 

Spotify är en svensk musiktjänst där konsumenten har tillgång till en 

musikkatalog på Internet. Lyssnaren kan dessutom skapa sina egna 

spellistor. Spotify erbjuds för tillfället i prenumerationsform där 

konsumenten betalar en månadsavgift, alternativt en 

annonsfinansierad gratisversion.15 Ytterligare en liknande variant är 

nystartade Tunerec. Budskapet hos Tunerec lyder ”fritt, legalt och 

enkelt”.16  

Båda dessa tjänster har licensavtal med STIM, Sveriges Tonsättares 

Internationella Musikbyrå, som arbetar för att främja ekonomiska 

rättigheter i enlighet med upphovsrättslagen.17  

 

Konsumenten har vant sig vid att ha tillgång till musik i större 

utsträckning än tidigare. En följd av att musiken funnits tillgänglig och 

lagändringar inte helt har accepterats i samhället, ställer till besvär för 

branschen. Att kunna få snabb och enkel tillgång till musiken är något 

som konsumenter förväntar sig.18 

Konsumentbeteendet har förändrats till följd av ny teknik och detta har 

påverkat skivförsäljningen negativt. Dessa nya tjänster kullkastar och 

ställer debatten på huvudet igen, då man genom denna teknik 

kringgår lagen och kan ta del av media gratis och lagligt. 

En växande verksamhet i den föränderliga branschen är 

konsertarrangörer. Konsumtionsbeteendet har förändrats, det finns 

                                                        
14 DN Kultur torsdag 21 december 2008 s 2 
15 DN Kultur onsdag 8 oktober 2008 s 2 
16 DN Kultur torsdag 18 december 2008 s 2  
och http://tunerec.com/ 18 december 2008 
17 http://www.stim.se/stim/prod/stimv4.nsf och 
http://www.stim.se/stim/prod/stimv4.nsf/alldocuments/78EDC7BBB483303FC12571
00004EA253 20 januari 2009 
18 SVD Kultur 4 december 2008 s 4  
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undersökningar som menar att musiskkonsumenten hellre köper en 

konsertbiljett och en upplevelse än en skiva.19  

  

Bokningsbolagen som arbetar med att boka artister för 

liveframträdanden växer och blir allt större. Likaså blir det allt 

vanligare, att externt med hjälp av promotionbyråer, ta hand om 

frågor kring lansering, pr och marknadsföring. Dessa kan fokusera på 

uppgiften och har spetskompetens kring detta. Då de ofta agerar i 

lokala former har de en större grad av och snabbare 

anpassningsförmåga. De har goda relationer med scener av olika slag 

som barer, klubbar och stora konsertscener.20  

Detta kan tyda på att konsertarrangörer, bokningsbolag och 

promotionsbolag har tagit över en del av skivbolagens traditionella 

uppgifter. 

 

Relationen till musiken och musikens betydelse för människan har inte 

förändrats. Musik fortsätter att sätta spår i människans själ, kultur, 

kläder och uttryck. Det har i och med den nya tekniken uppstått en 

kamp mellan de som är positivt inställda till spridningen av musik på 

Internet och de som vill sätta stopp för det. Det finns till och med de 

som vågar påstå att det är så att fildelning och tillgången till fri media 

på Internet har bidragit till ökat intresse för musik. 

Det informationssamhälle som konsumenten lever i har bidragit till 

större kunskap och ökad medvetenhet hos kunden. Kunden har idag 

mer att välja mellan och kommer i kontakt med nytt material som 

annars inte skulle ha upptäckts.21 

 
                                                        
19 Renfors, C. Musik och film på Internet – hot eller möjlighet? Ds 2007:29; s 193 
20 http://www.livenation.se/company/getCompanyInfo torsdag 18 december 2008 
21 Findahl, O. Thieves or customer?. File-sharing in a Digital World; World Internet 
Institute, c/o dep of Information Technology, Uppsala University 
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Musikbranschen har förändrats och detta påverkar alla aktörer inom 

branschen på ett eller annat sätt. Det har tvingat branschen att 

ifrågasätta det de gör och vad de borde göra. Den tekniska 

utvecklingen har påverkat alla relationer, både den mellan konsument 

och företag och de interna relationerna. Skivbolagens framtid är 

osäker i och med minskade försäljningsintäkter.22  

Ser man på begreppet musik så finns tecken på att medvetenheten, 

intresset och den övergripande konsumtionen blivit större nu än 

tidigare.  

                                                        
22 Elenbran, A & Walter H Musikkataloger och skivkontrakt, C-uppsats Södertörns 
Högskola 2008 
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1.1 Problemdiskussion  

Musikbranschen och främst skivbolagen befinner sig i dagsläget i en 

föränderlig omvärld. Statistiken pekar på att skivförsäljningen i viss 

grad övergått från att säljas i fysisk form till att distribueras och säljas 

digitalt. Skivförsäljningen minskar och förutsättningen för den 

traditionella distributionsformen har förändrats till följd av teknisk 

utveckling och nya beteendemönster hos konsumenterna. 

 

En fragmentering av musikbranschen kan tyda på att det är lättare 

för mindre skivbolag att etablera sig och ta marknadsandelar. 

 

En växande verksamhet då konsumtionsbeteendet har förändrats är 

konsertarrangörer, musikkonsumenter köper hellre en konsertbiljett 

framför en skiva. Bokningsbolag och promotionbyråer växer och 

blir allt större vilket kan tyda på att dessa har tagit över en del av 

skivbolagens traditionella uppgifter  

 

Konsumentbeteendet har förändrats till följd av ny teknik och detta 

har påverkat skivförsäljningen negativt. Dessa nya tjänster som 

uppkommit kullkastar och ställer debatten på huvudet igen, då man 

genom denna teknik och kan ta del av media gratis och lagligt. 

 

Utifrån dessa fenomen ämnar uppsatsen ta reda på vilka faktorer som 

påverkar skivbolagen och hur dessa skall kunna vända den 

nedåtgående trenden för att överleva på lång sikt.  
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1.2 Problemformulering 

Vilka faktorer påverkar skivbolag och deras långsiktiga 

överlevnadsförmåga? 

 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att analysera och utvärdera skivbolagens 

anpassning och överlevnadsförmåga i en föränderlig omvärld.  

 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsens utgångspunkt är skivbolagens perspektiv och skivbolagens 

relation och strategi ut mot kunden, uppsatsen kommer därför inte 

redogöra för eller studera skivbolagens samarbeten med artister.  

 

I uppsatsen kommer inte heller vidare att utredas de juridiska, 

upphovsrättsliga problemen som skivbolagen står inför med den 

tekniska utvecklingen. URL kommer inte analyseras djupare än att 

redogöra för rådande situation. 

 

Uppsatsen kommer att begränsas till att titta på den svenska 

skivbolagsbranschen. 
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1.5 Begreppsdefinitioner 

Streaming: Strömmad musik som i många sammanhang kallas 

streaming innebär att musiken spelas upp direkt från en server och då 

inte lagras på användarens dator. Ungefär som en radiosändning.23 

Exempel på musiktjänster med strömmad musik är Last.fm, Spotify 

och Tunerec.  

Spotify och Tunerec: Svenska musiktjänster som erbjuder strömmad 

musik på Internet. Ett bibliotek av musik blir tillgängligt på Internet för 

den som betalar för en prenumeration. Spotify har en reklambaserad 

gratistjänst parallellt med ett prenumerationsalternativ.24  

 

Major bolag: med det menas de största bolagen inom en bransch. När 

stora skivbolag omnämns i uppsatsen är det detta som det refereras 

till.  

 

Indie bolag: uttrycket Indie kommer från engelskans independent och 

är en bennämning på mindre självständiga bolag. När mindre 

skivbolag omnämns i uppsatsen är det detta som det refereras till.  

                                                        
23 DN Kultur söndag 21 september 2008 
24 DN Kultur onsdag 8 oktober 2008 
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2 Metod 

I detta kapitel redogörs för valet av metod för uppsatsen, 

vetenskapliga utgångspunkter och hur man har genomfört 

undersökningen. 

2.1 Tillvägagångssätt 

Uppsatsens utgångspunkt är en samhällsvetenskaplig undersökning 

där vi ämnar redogöra för skivbolagens rådande situation och kunna 

dra slutsatser kring deras överlevnadsförmåga. Undersökningens 

utgångspunkt är de stora skivbolagens perspektiv. För att genomföra 

undersökningen så är strategierna att genomföra intervjuer med stora 

respektive små skivbolag. 

2.2 Undersökningsmetod  

Det finns fyra huvudsakliga undersökningsmetoder, frågeformulär, 

intervjuer, observation och skriftliga källor.  

Uppsatsen bygger främst på primärdata i form av intervjuer men även 

skriftliga källor och sekundärdata i form av rapporter och 

årsredovisningar har används.  

Information från dagstidningar, bloggar, musikforum och 

branschorganisationers hemsidor har bidragit till en översikt av 

skivbolagsbranschen. 

 

Intervjuer ger detaljerad information på djupet i ämnet. Det finns olika 

sorters intervjuer, strukturerade, delvis strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. 25 

Uppsatsens intervjuer var av delvis strukturerad karaktär. Detta 

                                                        
25 A, Johannessen. P.A, Tuffte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB 
2002 s 97 
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innebär att en intervjumall används som utgångspunkt. För att få så 

mycket information som möjligt från respondenten gjordes en mall 

med öppna frågor som skulle styra ämnet, för att behålla fokus och 

hålla oss till de centrala frågorna för uppsatsen. Detta för att ge 

utrymme för respondenten att ge en bild av situationen och bredd på 

informationen. Efter intervjuerna sammanställdes informationen och 

används sedan i analysen. Intervjuerna spelades in och har 

sammanställts som en bilaga till uppsatsen. 

2.3 Forskningsmetod 

En forskningsmetod kan vara kvalitativ eller kvantitativ. Inom 

forskning skiljer man på dessa två metoder. Den kvalitativa metoden 

används ofta vid icke kvantifierbara undersökningar så som 

småskaliga undersökningar som söker tolka intervjuer eller annat 

textmaterial och nå på djupet av den information som samlas in.26  

Den valda metoden i denna undersökning är kvalitativ. 

Huvuddelen av det empiriska underlaget bygger på två längre 

intervjuer med en person på ett stort skivbolag respektive på ett 

mindre.  

2.4 Urval 

För att kunna genomföra en undersökning krävs det att man gör ett 

urval av populationen. Vid urval av respondenter kan olika urval göras 

med olika metoder, sannolikhets och icke sannolikhetsurval. Vid icke 

sannolikhetsurval finns tre varianter, bekvämlighetsurval, kvoturval 

och subjektivt urval. Vid subjektivt urval väljer man ut respondenter 

                                                        
26 Introduktion till samhällsvetenskaplig metod; A. Johannessen: P.A. Tuffte (2002) s. 
84 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som man har en idé om vilka som kan ha någonting intressant att 

säga.27 

Detta kan man sedan bygga ut genom att be försökspersonen hänvisa 

vidare till andra som kan tänkas ha någonting att bidra med den så 

kallade snöbollsmetoden.28 

För den här uppsatsen består populationen av skivbolag i Sverige, och 

uppsatsen skall undersöka de stora skivbolagens överlevnadsförmåga. 

Författarna har för att få en kontrast till de stora skivbolagen även valt 

att genomföra intervju med ett mindre skivbolag. Urvalet består därför 

av ett stort respektive litet skivbolag i Sverige.  

Urvalet av respondenter till undersökningen har gått till i enlighet med 

icke slumpmässigt urval, ett subjektivt urval har gjorts med kontakter 

som författarna hade, vilket sedan har bidragit till fler intervjuer, den 

så kallade snöbollmetoden .  

2.5 Forskningsansats  

En forskningsansats kan vara antingen induktiv eller deduktiv. En 

deduktiv inriktning innebär att man går från teori till empiri.29 

Då uppsatsen vill pröva redan existerande teorier mot insamlad 

empiriskt data har den en deduktiv ansats.  

 

Valda teorier har använts på ett speciellt sätt, vilket bör nämnas.  

I teorin mål- och processtyrning fokuserar undersökningen främst på i 

vilken riktning kommunikationen rör sig i skivbolagsbranschen.   

I teorin om involveringsgrad har undersökningen tittat på 

involveringen från skivbolagets perspektiv ut mot konsument och 

                                                        
27 http://www.ts.mah.se/utbild/ck2340/Delkurs_3/Survey.htm 1 februari (2009) 
28 Introduktion till samhällsvetenskaplig metod; A. Johannessen: P.A. Tuffte (2002) 
s. 85 
29 A, Johannessen. P.A, Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB 
(2002) s 35 
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undersöker alltså inte konsumentbeteende eller konsumenters 

involveringsgrad. Dessa teorier används alltså inte i sin helhet utan till 

viss del. 

 

2.6 Validitet 

Validitet innebär att man mäter det man avser mäta. Alltså att 

insamlad data representerar fenomenet.30 Validitet kan delas upp i 

yttre och inre validitet. Den yttre validiteten avser att mäta 

generaliserbarheten i urvalet utifrån population.31 Den inre validiteten 

har att göra med de metoder och mätinstrument som används och hur 

väl dessa används. Har man mätt det man avser att mäta med 

instrumentet.32  

Vad beträffar inre validitet har författarna använt sig av en 

intervjumall för att genomföra intervjuer vars frågor har anknytning till 

de fenomen som avser att undersökas. Att ett av skivbolagen som 

intervjuades är ett är världens största anser författarna ger en hög 

yttre validitet.  

 

Respondenternas position inom musikbranschen har varit i hög grad 

relevant i relation till vad uppsatsen ämnar undersöka. Intervjuerna 

gick på djupet och var omfattande tidmässigt och gav utförlig 

information. Detta ger validitet till uppsatsen 

2.7 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig insamlad data är. Reliabiliteten är 

                                                        
30 A, Johannessen. P.A, Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB 
(2002) s. 47 
31 A, Johannessen. P.A, Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB 
(2002) s 267-268 
32 A, Johannessen. P.A, Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB 
(2002) s.192 
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hög om man får samma resultat om någon genomför undersökningen 

igen.33  

För att reliabiliteten skall vara så hög som möjligt spelades intervjuer 

in. Direkt efter intervjuerna skrevs en sammanfattning ihop för att få 

ner de första intrycken och idéerna så snabbt som möjligt. 

Intervjuerna har sammanfattats och finns som bilaga till uppsatsen. 

För att denna studie skall kunna vara mer generaliserbar så skulle det 

ha behövts ytterligare intervjuer med ett stort skivbolag.  

Den pågående debatten och musikbranschens förändringsfas påverkar 

också studiens tillförlitlighet, då det är svårt att avgöra var i fasen 

skivbolagen just nu befinner sig. Branschen förändras och det dyker 

upp nyheter, vilket kan innebära att resultaten blir annorlunda om 

man genomför studien igen. Detta är dessutom ett växande och nytt 

forskningsfält och nya rapporter kan förändra omständigheterna och 

spela in och påverka nya undersökningsresultat.  

Intervjuarnas tidigare erfarenhet kan spela in vid tolkning av 

respondentens svar.  

 

                                                        
33 Introduktion till samhällsvetenskaplig metod; A. Johannessen: P.A. Tuffte (2002) 
s. 265 
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3 Teori 

I kommande avsnitt kommer de teorier som är relevanta för uppsatsen 

att presenteras. 

3.1 Teoretisk argumentation  

Skivbolagens anpassning till den föränderliga omvärld de befinner 

sig i kommer analyseras genom att redogöra anpassning utifrån 

Richard Normanns ”När kartan förändrar affärslandskapet”. Boken 

handlar om företags anpassning och hur anpassning till sin omgivning 

påverkar ett företags utveckling. Enligt Normann måste vi förändras 

för att förbli vad vi är vilket är central tanke för att svara på frågor 

om, varför skivbolagen väljer att satsa på den fysiska CD skivan som 

distributionsform, och varför man inte tidigare utvecklat alternativa 

lösningar.  

 

Skivbolagens anpassningsförmåga kommer även att analyseras utifrån 

teoriområdet kommunikation och beslutsprocesser, målstyrning och 

processtyrning som Normann behandlar i boken ”Den nya 

Affärslogiken”.  

 

När inträdeshinder för nya aktörer på en marknad minskar hotas 

de stora skivbolagens dominans på marknaden. Det innebär en 

möjlighet för mindre självständiga skivbolag att ta sig in på 

marknaden. De mindre skivbolagen tar marknadsandelar och visar på 

anpassningsförmåga. Hur de stora skivbolagen agerar skall analyseras 

med hjälp av teorin om mervärdeskapande. 
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Konsumentbeteendet förändras, illegal nedladdning av musik och 

uteblivna intäkter påverkar alla aktörer inom musikbranschen på ett 

eller annat sätt. Skivförsäljningen och skivbolagens intäkter 

minskar. För att analysera hur det förändrade konsumentbeteendet 

har påverkat skivbolagen redogörs för teorin kring involveringsgrad. 

 

En fragmentering av musikbranschen kan tyda på att det är lättare 

för mindre skivbolag att etablera sig och ta marknadsandelar. 

En växande verksamhet då konsumtionsbeteendet har förändrats är 

konsertverksamheten, musikkonsumenter köper hellre en 

konsertbiljett framför en skiva. Bokningsbolag och 

promotionbyråer växer och blir allt större vilket kan tyda på att 

dessa har tagit över en del av skivbolagens traditionella uppgifter 

Beroende på vilken fas musikbranschen befinner sig i är det intressant 

att se över vilken typ av styrning som passar. Hur man kommunicerar 

och hur man förhåller sig till sin omgivning. 

3.2 Perspektiv och fokus 

Fokus på uppsatsen ligger i att analysera och förstå de stora 

skivbolagens anpassningsförmåga, och hur dessa förhåller sig till den 

föränderliga omvärld som den tekniska utvecklingen har lett till. Att 

använda teorier som behandlar kommunikation, processer, 

mervärdeskapande, relationsskapande och anpassningsförmåga är 

relevant i detta sammanhang. 

 

Uppsatsens utgångspunkt är ett relationsmarknadsföringsperspektiv 

och vår uppsats fokus handlar om marknadsanpassning och 

organisatorisk förändringsförmåga. Uppsatsen är skriven från de stora 

skivbolagens perspektiv. Med detta perspektiv handlar det om att se 

hur branschens anpassningsförmåga ser ut. Hur inträdes och utträdes 
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hindren ser ut. För att få en inblick och förståelse för problematiken 

har vi i bakgrunden beskrivit skivkonsumentens beteenden. 

 
Bilden beskriver uppsatsens fokus och utgångspunkt.  

3.3 Anpassning 

Ett företag måste finna harmoni, överensstämmelse, eller samordning 

med sin omgivning. Det kan innebära både passiv anpassning men 

även ett aktivt ställningstagande där företaget lyckas påverka och 

förändra sin omgivning. Ett annat ställningstagande ett företag kan 

göra är att själva anpassa sig till sin omgivning. Denna förändring och 

anpassning måste ständigt ske i takt med att omständligheterna 

förändras. I vissa fall lyckas en organisation fylla en väsentlig funktion 

med stort inflytande och blir på så vis en förutsättning för omgivningen 

existens. Normann brukar kalla denna överensstämmelse för ”fit” och 

motsatsen till ”misfit”.  
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Det handlar om förnyelse av dominerande idéer som överensstämmer 

med omgivningens utveckling och sedan se till att omvandla idéerna 

till verklighet. Dominerande idéer kallas de idéer som dominerar över 

andra idéer i företaget. De har ett avgörande inflytande över hur 

företaget fungerar och kommer formas. För att överleva i en 

föränderlig omgivning fordras det att man ”passar in” och detta kräver 

att man ifrågasätter sina referensramar och dominerande idéer 

inklusive sin uppgift. Förändringar i omvärlden kan kräva stora 

förändringar inom ett företag.34   

 

Relevans: 

I den föränderliga omgivning som har växt fram med den tekniska 

utvecklingen och förändrade konsumtionsmönster har nya 

distributionsformer och kanaler växt fram. Detta har oundvikligen 

påverkat musikbranschen. Att undersöka hur man inom 

musikbranschen anpassar sig till detta är centralt. Hur ser graden av 

anpassning ut från skivbolagen? Musikbranschen befinner sig just nu 

inte i harmoni med sin omgivning. Konsumenter accepterar inte lagen 

om fildelning utan försöker ta del av det material som musikbranschen 

producerar utan att betala. Det råder också skiljaktigheter inom 

branschen där vissa ser utvecklingen som någonting positivt och andra 

ser det som ett hot.  

 

3.4 Kommunikation – målstyrning och processtyrning 

3.4.1 Målstyrning  

För att styra en organisation måste organisationer ha en plan och för 
                                                        
34 R, Normann. När kartan förändrar affärslandskapet. Liber Ekonomi 2001 s 172-
191 
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att ha en plan måste det finnas en målsättning. Det går inte att styra 

utan mål. Men hur fungerar dessa mål och hur arbetar organisationer 

mot och med dem? Beslutsfattande som är centralt i en organisation 

har ofta setts som något rationellt. Arbetar en organisation målstyrt så 

ser den på beslutsfattande som en rationell handling och 

beslutsfattaren som en rationellt agerande individ. Handlingsalternativ 

utvärderas och ser vilket som bäst uppfyller det uppsatta målet. 

Därefter agerar organisationen utefter det bästa alternativ man valt. 

Detta förhållningssätt fungerar bäst i en stabil miljö, där 

organisationen känner till sin omgivning och har nått en viss 

mognad.35  

 

Relevans: 

Att styra en organisation med målstyrning innebär att man känner till 

sin omgivning och att den är stabil. Är detta fortfarande fallet inom 

skivbranschen? Jobbar man målstyrt och i sådana fall är det effektivt? 

Stora skivbolag befinner sig i en föränderlig omvärld. Därför är det 

intressant att undersöka hur de jobbar utifrån detta angreppssätt. 

 

3.4.2 Processtyrning  

Är ett beslut en rationell handling? Kan man verkligen säga att man 

inte påverkas av något och att man alltid tar det bästa beslutet i 

relation till de behov man har? Det finns de som menar att detta inte 

är fallet. Denna teori menar att beslut bör vara en process och bygga 

på visioner och inte se på omgivningen som statisk och rationell. 

Organisationer bör närma sig beslutsprocessen som en öppen 

                                                        
35 Normann, R. Skapande företagsledning. Bonniers Förlag 1993 s 65-69 
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inlärningsprocess.  Processen ska styras av visioner snarare än 

statiska mål. Därmed vara en öppen process där organisationen tar ett 

eller flera steg som tillåts att omvärderas och analyseras. Detta 

betyder att organisationen under resans gång tar lärdom av 

processen. 

Det finns en risk i att fastna i uppgjorda mönster, då ser 

organisationerna möjligheterna i problem som kan uppstå.  

Detta förhållningssätt passar bäst i en föränderlig omgivning som 

kräver hög anpassningsförmåga, och i organisationer i ett tidigt 

utvecklingsstadium.36  

 

Relevans: 

Att ta beslut i en omgivning man inte känner till och att styra i en 

omgivning där förutsättningarna ständigt förändras kan kräva att man 

snabbt omvärderar och förändrar sina beslut. Hur arbetar skivbolagen 

idag, finns det någon skillnad mellan de stora och små skivbolagen? 

Vad ger bäst resultat? Man anar att skivbolagen som är stora har svårt 

att leda sin organisation processtyrt och inte tillräckligt snabbt har 

möjlighet att förändra sig.  

                                                        
36 Normann, R. Skapande företagsledning. Bonniers Förlag 1993 s 65-69 
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3.5 Mervärdeskapande – värdekedja och värdestjärna 

Värdekedja 

Detta är ett sekventiellt förhållningssätt till produktion och 

mervärdeskapande. Varje del interagerar med den framför och bakom 

sig i produktionskedjan. Om det finns ett mervärdeskapande så skapas 

det mervärdet åt den som kommer näst i ledet. Kunden är i slutet på 

kedjan och har endast kontakt med den som levererar produkten till 

kunden. I denna process ser man kunden som objekt och man skapar 

produkter åt, inte med kunden. Slutprodukten blir en generell produkt, 

då man inte gör kunden delaktig i processen. Detta är det traditionella 

sättet att skapa värde och att förhålla sig till produktionskedjan och 

mervärdeskapande.37 

 

Värdestjärna 

När man talar om värdestjärnan är själva processen i centrum och 

teorin beskriver hur en värdeskapande process fungerar. Denna 

process kan beskrivas genom att man i företaget och i relation till sina 

intressenter samproducerar mervärde och skapar långvariga 

relationer. Relationerna i värdestjärnan är dubbelriktade och 

ömsesidig. De värden som skapas är inte endast för det egna företaget 

utan för kunder, leverantörer och intressenter. Alla delar i 

värdestjärnan interagerar med varandra för att skapa mervärde för 

alla. Kunden ses som medproducent och subjekt i detta 

förhållningssätt.  Här betonar man samförstånd framför att hitta ”rätt” 

lösning.38  

                                                        
37 Normann, R. Ramirez, R. From Value Chain to Constellation: Designing Interactive 
Strategi Harvard Business Review, juli-augusti 1993 s. 65-77 
38 Ibid. 
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Relevans 

Uppsatsen kommer med hjälp av denna teori reda ut huruvida 

musikbranschen arbetar enligt värdetjärnan eller den traditionella 

värdekedjan. Om skivbolagen ser kunden som ett objekt och skapar 

produkter åt, inte med kunden. Köpbeteendet hos kunden har 

förändrats i och med digitaliseringen av musikbranschen. 

Skivbolagsbranschen har inte förändrat sin huvudprodukt, dess 

försäljningskanaler eller distributionsform radikalt. Det är intressant att 

se hur skivbolagen skulle kunna knyta kunder till sig och skapa 

långsiktiga relationer. 

3.6 Involvement Theory  

Teorin om Involveringsgrad definierar behov och konsumentintressen 

utifrån tid och upplevd risk, det finns olika grad av involvering i olika 

slags inköp. Beroende på konsumentens involveringsgrad i produkten 

och den tid individen lägger på införskaffning av produkten, anpassar 

man sina strategier, sin form av marknadsföring och utformning av 

produkter.  

 

Låginvolvering kännetecknas av en låg uppfattad risk, ett lågt 

engagemang och kort informationssökning inför köpet. Här passar kort 

och lättillgänglig marknadsföring i form av reklam bäst. Höginvolvering 

kännetecknas av högt engagemang, kunden söker information och 

lägger mycket tid inför köpet för att minimera sin risk. Höginvolvering 

kan skapas genom goda relationer.39  

                                                        
39 Fill, C. Marketing communication, Buying decision-making process 2003 s 95-106  
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Relevans 

Att den digitala revolutionen har förändrat kundbeteendet är ett 

faktum. Om kunden visar sig vara låginvolverad måste skivbolagen 

förändra sitt sätt att marknadsföra och distribuera sina produkter. Det 

går inte att konkurrera med pris när kunden inte är beredd att betala 

det pris man sätter och produkten. Det är av intresse att se om 

skivbolagen på något sätt förändrar sin produkt för anpassning till nya 

köpbeteenden alternativt reflekterar över produktens pris. 

 

3.7 Teoretisk syntes 

Underökningens problemformulering ”Vilka faktorer påverkar skivbolag 

och deras långsiktiga överlevnadsförmåga” kommer att kopplas 

samman med de valda teorierna för att svara på frågan. För att sedan 

koppla problemformuleringen till de faktorer som påverkar 

skivbolagens anpassningsförmåga som i sin tur påverkar långsiktig 

överlevnadsförmåga. 

Att befinna sig i den föränderliga och fragmenterade omvärld som 

skivbolagen gör just nu innebär att bolagen har ett val att göra. De 

strategier man använder för att marknadsföra sin produkt, musiken, 

till kunden bör kanske omvärderas. Detta är kärnan. Musikbranschen 

behöver komma i harmoni med sin omgivning, genom att reda ut åt 

vilket håll man skall sträva, vem som ansvarar för vad och hur 

konsumenten och branschen skall möta varandra. Här kommer 

kommunikationen in och hur den rådande situationen ser ut i 

dagsläget arbetar man med målstyrning eller processtyrning.  

 

Skivbolag arbetar med en traditionell produkt trots förändrade 

konsumentbeteenden. Man behöver svara på frågor som lämpar sig 

målstyrning eller processtyrning bäst. Hur arbetar skivbolagen, arbetar 
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de i form av värdekedja eller värdestjärna? Stämmer skivbolagens sätt 

att ta hand om sina konsumenter överens med involveringsgraden, 

kan musikbranschen agera annorlunda för att behålla sina intäkter och 

erhålla långsiktig överlevnad 

 

3.8 Teoretisk referensram  

I referensramen redogörs för undersökningen och valda teorier med 

förankring till syftet och de variabler som vi ämnar ta upp i den 

empiriska delen. 

 

Syftet med studien är att ”analysera och utvärdera skivbolagens 

anpassning och överlevnadsförmåga i en föränderlig omvärld” och de 

relevanta variablerna är således; att undersöka hur väl skivbolag 

anpassar sig till sin omgivning, om skivbolagen har förändrat sin 

distributionsform eller övriga strategier för att överleva på lång sikt. 

Redogöra för hur skivbolagen svarat på förändringar som sker gällande 

konsumtionsbeteende och hur skivbolagen skall skapa förtroende i 

samhället genom att skapa mervärde för konsumenten. Vad är 

skivbolagens strategier för att bryta det mönster av förlorade intäkter? 

Hur ska dessa erhålla lönsamhet och således långsiktig överlevnad i en 

bransch där det finns ett stort intresse för att konsumera musik och 

där konsertarrangörer växer? Det är intressant att studera hur 

kommunikationen ser ut mellan teknikföretagen och musikbranschen 

och hur skivbolagen förhåller sig till sina konsumenter. 
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4 Empiri 

Här kommer undersökningens insamlade data att presenteras. 

4.1 Årsredovisningar 

4.1.1  Universal Music Sweden  

Universal Music Sweden är en del av Universal Music Group, världens 

största skivbolag. Universal Music Sweden är en av Sveriges största 

skivbolag med 20 procent av marknaden40 

I Universals årsredovisning för år 2007 framgår att bolaget bedriver 

försäljning och distribution av främst CD skivor. Det redogörs också för 

en kraftig nedgång av den fysiska skivförsäljningen samtidigt som den 

digitala försäljningen inte ökat som förväntat. Detta har inneburit att 

bolagets omsättning har minskat. På en flerårsöversikt ser man i 

årsredovisningen tydligt hur Universals reslutat minskat.41  

 

4.1.2  STIM 

STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå) verkar för att 

fördela intäkter från offentligt framförd musik. Stims uppgift är att 

bevaka upphovsmän och musikförlagens ekonomiska rättigheter.  

Stims årsredovisning visar på gott resultat som stadigt ökar de 

senaste tre åren. Intäkter för musik ökar på alla plan förutom 

fonogram (de inspelade medierna) och skivförsäljningen minskar 

kraftigt. Det framgår att livemusiken ökar, klubbverksamheter som 

erbjuder livemusik växer och festivaler drar stor publik.42  

                                                        
40 http://www.universalmusic.se/foretagsinfo.php 
41 Universal Music AB årsredovisning 2007 sid 2 
42 Stims årsredovisning år 2007 http://www.stim.se årsredovisning pdf sid 5-7 
http://www.stim.se/stim/prod/stimv4.nsf/wwwpages/.pdf 
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Stim arbetar aktivt tillsammans med andra internationella 

organisationer att bidra till att lösa den rådande oklarheten kring 

strukturer för licensiering av musik på Internet.43  

 

Internet och nya medier 

Stim har under tio års tid erbjudit en licenstjänst för nedladdning och 

streaming att främja uppbyggnaden av legala nedladdningsalternativ. 

Det utgår en ersättning på tolv procent för nedladdning av ringsignaler 

och åtta procent av en låt i fullängd till rättighetsinnehavaren. Stims 

intäkter från Internet och nya medier har ökat med 100 procent från 

föregående år. Stim har i sitt arbete med musik på Internet och nya 

medier tecknat avtal med olika streaming musiktjänster.44  

 

4.2 Rapporter 

4.2.1  IFPI  

Branschföreningen Ifpi representerar skivbolag och övriga 

musikproducerande och inspelad musikorganisationers intressen. De 

verkar för att försvara värdet av, skydda rättigheter för och bidra till 

ökad användning av inspelad musik.  

 

En rapport om musikmarknaden som Ifpi genomfört visar på att digital 

försäljning ökar med 25 procent globalt sett. Försäljningen från digitala 

plattformar ökar till 20 procent av den totala försäljningen jämförelse 

med förra årets 15 procent.  

                                                        
43 Stims årsredovisning år 2007 http://www.stim.se årsredovisning pdf sid 5, 6, 7 
http://www.stim.se/stim/prod/stimv4.nsf/wwwpages/.pdf 
44 Ibid. 
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Fysisk försäljning sjunker globalt sett med 12 procent.45 På Ifpi´s 

svenska enhet uttrycks att den digitala musikförsäljningen dock inte 

motsvarar den förväntade ökning46.  

 

4.2.2 Andrew Dubber “New Music Strategies” 

Andrew Dubber, professor vid Birmingham University, UK. Han har 

arbetat länge musikindustrin och har skrivit mängder med rapporter 

om digital media. Han driver även en webbsida vid namn New Music 

Strategies.47   

Han har i en rapport, ”20 things you must know about music online” 

angivit ut 20 riktlinjer gällande nya strategier inom musikindustrin. 

Rapporten ämnar hjälpa små musikbolag och artister att använda nya 

digitala medier. Han redogör för nya strategier för ekonomisk 

effektivitet i och med de nya villkoren i branschen.  

Nedan tas de relevanta faktorerna upp ur Dubbers rapport för att 

svara på den egna undersökningens frågeställning. 48  

 

1. Don´t believe the hype: Artister som Artic Monkeys och Lily Allen är 

inte berömda, förmögna och framgångsrika endast på grund av 

MySpace utan pr, traditionell media, skivbolag och pengar är i högsta 

grad faktorer som spelar in.  

 

2. Hear/ Like/ Buy: Folk hör musik, uppskattar musik och köper sedan 

musik. Det är i den ordningen och på så vis det går till, det kan inte 

ske i någon annan ordning.  
                                                        
45 http://www.ifpi.org statistics First half 200 statistic 9 januari 2009 
46 http://www.ifpi.se/?page_id=221m 9 januari 2009 
47 http://newmusicstrategies.com/author 19 januari 2009 
48 Dubber, A. http://newmusicstrategies.com/ebook, New Music Strategies, The 20 
Things You Must Know About Music Online 7 januari 2009 
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3. The Long Tail: Det innebär att i framtiden kommer man tjäna 

pengar genom att sälja mindre av fler, alltså sprida ut försäljningen 

över fler artister. Fler bra produkter framför några få hits.  

 

4. The death of scarcity: Ekonomin på Internet är fundamentalt olik 

det verkliga ekonomiska värdet, det existerar inget lagersaldo och det 

kostar inte att göra obegränsat antal kopior. Du kan ge bort några 

miljoner skivor till en förutsättning sälja några tusen exemplar, du har 

alltså inte förlorat på att ge bort några miljoner utan sålt några tusen.  

 

5. Forget product – sell relationship: Ett föråldrat sätt att se på 

försäljning av musik, är att till ett visst pris erbjuda en viss produkt. 

Den nya modellen är att bygga en långsiktig ekonomisk relation med 

en gemenskap av fans.49  

 

4.3 Intervjuer 

De intervjuer som genomförts har till ändamål att ge svar på frågor 

om hur väl skivbolag anpassar sig till sin omgivning. Att ställa frågor 

kring huruvida man har förändrat distributionsformen eller övriga 

strategier för att överleva på lång sikt.  

 

Reda ut på vilket sätt skivbolagen svarat på förändringar som sker 

gällande konsumtionsbeteende och hur skivbolagen skapa förtroende i 

samhället Vilka strategier har skivbolagens för att bryta det mönster 

av förlorade intäkter och hur ska dessa erhålla lönsamhet och således 

                                                        
49 Dubber, A. http://newmusicstrategies.com/ebook, New Music Strategies, The 20 
Things You Must Know About Music Online  
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långsiktig överlevnad i en bransch där det finns ett stort intresse för 

att konsumera musik. 

 

4.3.1 Universal Music Sweden 

Respondenten David Mortimer Hawkins arbetar som A&R på Universal 

Music, den svenska delen av Universal Music Group, som är världens 

största skivbolag. En A&R arbetar i Davids fall med att hitta artister, 

spela in skivor och hitta artistbiografi.  

Skivbolaget arbetar med allt som rör skivinspelning, allt som blir en 

CD skiva. Skivbolaget har börjat arbeta med merchandise, då 

skivförsäljningen inte riktigt bär artisten och kostnaderna kring den. 

Skivbolagen skapar produkter kring kärnprodukten för att erhålla ett 

mervärde och därigenom få ut ytterligare en intäktskälla.  

 

De strategier skivbolaget använder och vilken form av marknadsföring 

bestäms helt beroende av vilken typ av artist är och hur mycket 

artisten förväntas sälja. Artistens storlek och önskemål är helt 

avgörande för vilken typ av marknadsföring man har. Alla artister 

måste dock finnas på MySpace, Facebook och YouTube. Det sker per 

automatik från skivbolaget håll, även om detta är allra viktigast för de 

mindre artisterna. David påpekar dock att all marknadsföring i dag 

måste vara smartare än förr, som målgrupp får du inte känna att det 

bedrivs marknadsföring mot dig. David uttrycker att skivbolagen 

medialt ansetts som den sämst ansedda branschen.  

 

Skivbolagens styrka är enligt David den erfarenhet och de enorma 

kontaktnät som varje person inom företaget har. Det är stor 

kompetens inom skivbolaget då det präglas av entusiaster med 

gedigen erfarenhet eller utbildning inom musikindustri menar David.  
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David beskriver vilka strategier skivbolaget haft kring förändrade 

konsumtionsmönster och ökad digital musikdistribution. 

 

Tre personer på skivbolaget arbetar heltid med förändringen i 

omgivning orsakad av musik tillgänglig på Internet. Skivbolaget har 

sedan -98 jobbat aktivt på Internet, långt innan fildelningsdebatten 

var aktuell. Det har främst varit att bygga artistsidor och företagets 

egen hemsida, utveckla samarbeten för att synas och finnas 

tillgängliga på Itunes (en musiktjänst där det går att lyssna och köpa 

musik i digital form på Internet) och CDON (Butik som distribuerar 

bland annat skivor på Internet).  

 

Man har inte erbjudit försäljning av musik på Internet dock vilket det 

först nu har kommit system för som gjort det möjligt enligt David, han 

medger samtidigt att skivbolagen har varit långsamma med detta och 

han beskriver det som någonting som bör tas upp externt och att det 

inom skivbranschen finns de som är anställda för att hitta dessa 

lösningar. David menar att det arbetet tar tid och är enormt krävande, 

att reda ut vem som skall få vilken ersättning är komplext och ett 

enormt arbete som är långt ifrån klart.  

 

Att det för skivbolagen har tagit lång tid att anpassa sig är en 

kombination av flera saker säger David, en orsak är stora 

investeringar som skivbolaget gjort. David menar också att första 

reaktionen varit att stoppa den illegala nedladdningen och sedan 

kommer frågan hur alternativ ska läggas upp och erbjudas. Det är en 

mycket större process än många tror och inget man gör i en 

handvändning. Svårigheten att erbjuda försäljning av musik digitalt 
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ligger för skivbolaget i de olika artistavtal som finns och problematiken 

i vilken ersättning som ska fördelas till artister och upphovsmän. David 

är positiv till den utvecklade musiktjänsten Spotify och bekräftar att 

skivbolaget varit med sedan dag två, men ifrågasätter hur 

ersättningen till artister och upphovsmän kommer att fungera. 

Universal har inte arbetat med att utveckla några egna legala 

alternativ till illegal fildelning såsom tjänsten Spotify. Skivbolaget har 

däremot tecknat diverse avtal med mobiloperatörer och 

mobiltillverkare som startar musiktjänster av olika slag.  

 

4.3.2 Despotz Records 

Despotz Records är ett nystartat skivbolag som faller under 

benämningen indiebolag. De är tre anställda, som är de samma som 

grundarna. Respondent var Carl-Marcus Gidlöf, en av grundarna. 

 

Skivbolaget har funnits i ungefär ett år och hunnit släppa fem skivor 

under den tiden, var av en av dessa var grammisnominerad år 2008. 

Skivbolaget har mycket in-house kompetens, vilket betyder att de tre 

anställda på Despotz Records i stor omfattning har den kunskap som 

krävs inom organisationen. 

 

Despotz Records arbetar på så sätt att man skriver kontrakt med 

artister som har färdigproducerat material. De tecknar ett så kallat 

180 grader kontrakt. Skivbolaget tar vid när musiken är producerad 

och står för pressning av den fysiska skivan, distribution på digitala 

plattformar, distribution till skivbutik, pressarbete, PR och redaktionellt 

arbete.  
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De skriver helst kontrakt med artister som vill spela live. Carl-Marcus 

Gidlöf, respondenten, påpekar ett flertal gånger vikten av att ha band 

som spelar live. Detta av två anledningar, dels att man som mindre 

skivbolag och dessutom nystartat sådant, inte har de ekonomiska 

möjligheterna att genomföra rena promotionturnéer. Den promotion 

de gör är oftast i samband med en liveturné. Despotz Records arbetar 

inte med traditionell marknadsföring, de har inte resurser för detta. 

Dels för att liveintresset är väldigt stort hos kunden och 30 procent av 

Despotz Records skivförsäljning sker i samband med 

liveframträdanden. Despotz Records ser även till att det finns övrig 

merchandise (produkter knutna till huvudprodukten, så som t ex t-

shirts, och vinylskivor) vid turnéer.  

 

Istället för traditionell marknadsföring använder de sig av digitala 

plattformar, så som t ex MySpace, Last.fm och Spotify. Dessa 

plattformar ses som reklamkanaler. Dessutom arbetar skivbolaget med 

att bearbeta de hundratals musikbloggar som finns på Internet. 

Genom att gratis lämna ut en eller ett par låtar från en artist vill man 

väcka intresse och uppmärksamhet.  

 

Vad beträffar distributionskanalerna så är den största och viktigaste 

försäljningen den fysiska skivförsäljningen i butik, men Despotz 

Records har redan från börjat satsat på den digitala försäljningen och 

distributionen. De arbetar med en norsk partner, Phonofile, som 

hanterar all digital distribution åt Despotz Records, från att formatera 

materialet (se till att den digitala musiken har det formatet som de 

enskilda distributörerna vill det i) till att ta betalt. Despotz Records 

tjänar inga stora pengar på den digitala försäljningen, men det säljer. 

Man ser detta mest som en bra möjlighet att synas.  
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Den snabba spridningen av musiken på Internet kan vara både ett 

problem och en fördel för ett litet bolag som Despotz Records. Kunden 

vill snabbt komma åt musiken och det år svårt att hinna med när man 

är tre personer som ska nå ut på en hel världsmarknad.  Men det kan 

vara en fördel då musiken kan spridas och det är många som får 

information snabbt, det blir ”många bäckar små”. Det är en fördel att 

man har tillgång till en världsmarknad med väldigt små medel. 

Skillnaden som Carl-Marcus ser med dem stora skivbolagen är att 

dessa är i större behov av att ha storsäljande artister. De kontrollerar 

alla led i produktionen och har större kostnader som måste täckas för 

att överleva. Despotz Records arbetar än så länge med att lägga upp 

noll-budgetar för sina produktioner, och återinvestera vinsten för att få 

bolaget att växa. Idag täcker man kostnaderna efter ett par hundra 

sålda skivor. 

 

Vad beträffar skivbolagens roll och om den förändrats i och med 

fragmenteringen av marknaden anser Carl-Marcus att det trotts nya 

möjligheter att nå ut för en artist så är det svårt att hoppa över den 

traditionella marknadsföringen och promotionbiten. Det finns ett fåtal 

artister som lyckats skapa tillräcklig uppmärksamhet kring sig själva. 

Däremot har det idag blivit viktigare att ha bra samarbeten med 

bokningsbolag, deras roll gentemot skivbolagen har förändrats i och 

med det ökade intresset för livespelningar. Despotz Records ser gärna 

att de artister man skriver kontrakt med redan arbetar med ett 

bokningsbolag. Om så inte är faller ser skivbolaget till att snabbt 

skaffa ett sådant. 
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Att skivbolagens huvudprodukt CD- skivan minskar i försäljning ser 

Carl–Marcus som ett tecken på ett generationsskifte. Carl-Marcus 

menar att de kunder som idag köper skivor kommer att fortsätta med 

det. Det kommer dock att bli svårt att få den nya generationen att 

börja köpa. Konsumenten har musik tillgängligt på annat sätt. Han siar 

om att det förmodligen kommer att gå mot att cd-skivan kommer att 

kompletteras och omslaget kommer att snarare se ut som en bok 

istället för ett traditionellt cd-fodral.  

De små skivbolagen är beroende av stordriftsfördelarna, annars skulle 

det bli för dyrt att trycka skivor. Däremot är det möjligt att den 

tekniska utvecklingen kommer att leda till en annan form av produkt.  

Detta får framtiden utvisa. 

Musikbranschen är under förändring, intresset för musik är större än 

någonsin, menar Carl – Marcus. Liveintresset är stort, även så 

intresset för merchandise – produkter. Han menar att konsumenten 

inte lika lätt går in i en skivbutik.  
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4.3.3 Musikforskare Daniel Johansson 

Daniel Johansson forskar och arbetar med att slutföra sin avhandling 

“Music Forever- Models for a New Music Industri”. Den kommer att 

handla om hur musikindustrin förändras på grund av det rådande 

teknikskiftet, när det gäller distribution av musik. Avhandlingen ämnar 

i stora drag klassificera och tydliggöra musikindustrin i dagsläget och 

hur de traditionella aktörerna har förändrats. Hur beteenden och 

statistik kring fildelning av musik ser ut. Han försöker skapa en modell 

för att på ett effektivt sätt kunna analysera artisters popularitet på 

Internet och för att kunna fördela upphovsrättsliga ersättningar för 

digital användning.50  

 

Daniel menar att skivbolagen fortfarande har en viktig roll i 

urvalsprocesser och för att investera i artister och varumärken. 

Kompetensen inom skivbolagen finns och deras spetskunskap och 

fingertoppskänsla för att hitta nya artister som folk tycker om är stor. 

Men i och med den strukturförändring branschen präglas av så 

påverkas skivbolagens arbete så det tar ett tag innan kompetensen 

hänger med. Radio och TV och talangprogram så som Idol har 

fortfarande stor betydelse för att hitta nya artister tillsammans med 

skivbolagen anser. 

 

Förändringen till den allt mer digitala marknaden, digitala musikfiler i 

alla dess former och de nya musikplattformar som skapats har 

inneburit att det har blivit lättare att etablera sig verksamhetsmässigt, 

dock inte nödvändigtvis ekonomiskt menar David. Problemet har 

förflyttats från etablering till att utmärka sig och skilja sig från det 
                                                        
50 http://www.danieljohansson.se/forskningen.htm 10 januari 2009  
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myller av artister som finns. Daniel uttrycker att det på senare tid har 

skapats spännande skivbolag med väldigt små medel, som aldrig hade 

funnits utan Internet.   

 

På frågan om den rådande situationen och hur branschens framtid ser 

ut svarar Daniel att problematiken i branschen just nu ligger i bristen 

på kommunikation mellan musikföretag och teknikföretag. Han menar 

att kompetensen i kulturbranschen är låg gällande den tekniska 

utvecklingen och att man inte ser vad som förväntas komma. Daniel 

summerar den rådande situationen med att skivbolagsbranschen har 

ställts inför problem gällande sin branschs infrastruktur. Det måste 

föras en dialog mellan teknik- och skivbolagsbranschen för att lära av 

varandra och finna en lösning. Först då kan tekniksidan och 

musiksidan mötas och skapa nya gynnsamma läsningar. 
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4.3.4 Ronnie Schmidt, Triada Promotion 

Ronnie är en kunnig entusiast inom musikbranschen, han driver 

Stockholmskontoret på promotionföretaget Triada Promotion. Ronnie 

fick svara på frågor i egenskap av arbetande inom 

promotionbranschen. Då uppsatsen avsett att se på hur skivbolagen 

och promotionbolagen står i relation till varandra.  

 

Ronnie uttrycker att förlusten på den fysiska försäljningen inte 

motsvaras av en ökning i samma grad av den digitala försäljningen. 

Men samtidigt bekräftar Ronnie att medvetenheten, intresset och det 

övergripande intresset av musik är betydligt större nu än tidigare.  I 

och med att live sidan ökat extremt mycket de senaste åren har 

framförallt merchandise försäljning ökat. Detta för att ge sina fans ett 

mervärde kring konserter, spelningar och på festivaler och samtidigt 

skapa en intäktskälla. 

 

Musik till filmer och reklam har på senare år visat sig ge resultat och 

ökat i betydelse för skivbolagen. Promotionbyråerna ser en ökad 

efterfråga kring pr, marknadsföring och utgivningar och att dessa 

frågor övergått till att lyftas externt.  Ronnie nämner att de så kallade 

360 graders avtal blir allt vanligare, ett exempel på ett sådant är det 

Live Nation har med artister som Jay Z och U2, vilket innebär att de 

sköter precis allting, skivutgivning, bokning och försäljning. 
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5 Analys  

5.1 Anpassning 

Det finns ett gap mellan skivbolag och omvärlden, framförallt de större 

skivbolagen som inte har utvecklat egna alternativ till den fallande 

skivförsäljningen, då deras huvudsakliga produkt är CD-skivan. 

Universal poängterar att de arbetar med allt som slutligen blir en cd-

skiva. En viss grad av anpassning sker genom att ingå samarbeten 

med andra branscher, som mobiloperatörer och mobilföretag för att 

sälja musik. Skivbolagen tar fram produkter i form av- och arbetar 

mer med merchandise idag än tidigare. Dessa är produkter knutna till 

kärnprodukten som skivbolagen använder för att kompensera förlusten 

av minskad skivförsäljning. 

 Despotz Records som representerar mindre skivbolag i denna uppsats, 

väljer att signera artister som är villiga att spela live. De har förstått 

att det gäller för skivbolaget och artisten att erbjuda en helhet där 

livespelningar, musik på Internet och CD skivor kompletterar 

varandra. Analys av rapporter visar att livespelningar genererar 

framgång för skivbolag i form av marknadsföring, pr och som en 

ytterligare en intäktskälla.  Det är en verksamhet som ökar samtidigt 

som skivförsäljning minskar.  

 

Det framgår att orsaken till den långsamma anpassningen är en 

kombination av flera faktorer. Dels skivbolagens storlek, stora 

organisationer har svårt att anpassa sig när omgivning förändras. 

Avtal och investeringar beskrivs också som orsak till skivbolagens 

passiva ställningstagande. Svårigheten med att reda ut de avtal som 

finns mellan artist, producent, låtskrivare och hur dessa skall se ut i 

dagsläget med nya distributionsformer.   
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5.2 Kommunikation – process och målstyrning    

Processtyrning är ett sätt att arbeta och ett sätt att förhålla sig till sin 

omgivning. Denna typ av inställning lämpar sig i en omgivning 

skivbolagen inte kan förutse. Genom att Universal anger skivbolagen 

storlek som en orsak till långsam anpassning, kan det tyckas att det 

arbetar målstyrt. Det finns uppsatta mål som ska gälla, oavsett vad 

som händer i omgivning. Skivbolagsbranschen har förändrats, denna 

förändring är huvudsakligen av tekniks karaktär. En del av problemet 

är att det är brist på kommunikation och samarbeten mellan teknik- 

och skivbolagsbranschen.      

 

5.3 Mervärdeskapande – värdekedja och värdestjärna  

I dagsläget ser skivbolagen fortfarande på den fysiska skivan som sin 

huvudprodukt Men om ens kärnprodukt förlorar värde eller börjar 

försvinna, borde skivbolagen vilja förändra sig och hitta nya produkter.  

De större skivbolagen ser till artistens behov och det är tydligt att 

både kommunikationen och intresset lutar åt artistens håll, de ser till 

artisten som sin kund och inte reflekterar över hur musik konsumeras. 

Skivbolagen överlåter detta till återförsäljarna.   

 

I teoretiska termer så arbetar man framförallt i de större skivbolagen i 

formen av värdekedja och utveckla produkten åt kunden utan att ta in 

alla aspekter och bygga produkten tillsammans med kunden för att 

skapa ett mervärde som skulle motivera kunden att betala för 

produkten. Skivbolagen söker skapa mervärde genom att utveckla 

kringprodukter. Det framgår att skivbolagen försöker förändra CD- 

skivan genom att lägga till saker som bilder, texter och arbeta med 

formgivning av skivan för att öka dess mervärde mot kunden.  
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5.4 Involveringsgrad 

Skivförsäljning minskar och flera konsumtionsmönster har förändrats.  

De stora skivbolagen har inte anpassat sin produkt till dessa 

förändrade konsumtionsmönster.  

Detta kan tyda på att major bolagen fortfarande arbetar mot vad de 

tror är en engagerad kund. Ytterligare ett tecken på detta är att 

skivbolagen förändrar CD-skivan och inte distributionsformen av 

musik. 



  45 

6 Resultat  

6.1 Anpassning 

Anpassa sig bör man göra annars kommer skivbolagen inte att 

överleva på lång sikt. Skivförsäljningen viker och skivbolagen förlorar 

en viktig intäktskälla. Skivbolagen har enligt de resultat 

undersökningen fått fram inte en så hög grad av anpassning som man 

borde. Detta delvis på grund av att de inte utvecklar något hållbart 

alternativ till sin huvudprodukt CD-skivan.  

 

Att se förändring som en möjlighet istället för ett hot påverkar hur de 

stora skivbolagen agerar i den omgivning de nu ser kring sig som så 

snabbt förändras. Uttalanden i intervju från Universal om att man 

jobbar i huvudsak med allt som rör CD-skivan är ett tydligt tecken på 

att det saknas anpassning till det rådande skiftet i omgivningen. De 

stora skivbolagen har som mål att sälja CD-skivor. De är bundna vid 

resultatet av skivförsäljningen och ser där med inte de möjligheter 

som kan dyka upp i och med att deras om omvärld förändras.  

 

Det har i undersökningen även tittats på hur de mindre skivbolag 

agerar. Här har undersökningen visat på att dessa i större grad 

anpassar sig till omgivningen. Tecken på detta är bland annat att det 

etableras många nya skivbolag och att dessa är mer benägna att 

sprida sina artisters musik på Internet och arbeta med de digitala 

plattformarna. De mindre skivbolaget väljer att signera artister som är 

villiga att spela live pekar på deras anpassning till rådande skifte. 
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6.2 Kommunikation – processtyrning och målstyrning 

Det saknas kommunikation mellan skivbolag och teknikföretag.  

Man ser för lite av samarbete med teknikbranschen och skivbolagen 

intar ett passivt ställningstagande till utvecklingen genom att inte visa 

intresse för eller skjuter över branschens problem på andra aktörer i 

stället för att försöka bygga nya lösningar, kommunicera och bidra till 

förändringen. Små skivbolag har lättare att anpassa sig och förändra 

sina rutiner och tar på så sätt marknadsandelar från de stora 

skivbolagen. Det stora skivbolaget anger att på grund av sin storlek 

tar det lång tid på sig för att förändra sin organisation.  

 

6.3 Mervärdeskapande – värdekedja och värdestjärna 

Vi finner tendenser att större skivbolag själva inte skapar alternativ för 

att erbjuda konsumenten skäl och motiv till att köpa musik i fysisk 

alternativt digital form. Dessa alternativ är något som kan skapas i 

interaktion med till exempel kunden eller teknikföretag som utvecklar 

produkter knutna till musik.  Att skivbolagen inte gör detta är ett 

tecken på att de arbetar i värdekedja.  

Som tidigare nämnts saknas det samarbeten mellan teknikföretag och 

skivbolagsbranschen. Möjligen kan det vara så att skivbolagen anser 

att det inte är deras roll att finna lösningar. Utan skivbolagen ser 

problemet som ett juridiskt och tekniskt. Därför lyfter man över 

ansvaret externt.  

 

Vad beträffar mervärdeskapande håller utformningen av CD-skivan på 

att förändras. Skivbolagen satsar på att ha en attraktiv utformning och 

lägga till bilder och text för att på så sätt skapa ett mervärde på sin 

slutprodukt. Anpassning i form av merchandise och brandextension 
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kännetecknar även att man har en ovilja till att gå ifrån fokus och 

förändra sin kärnprodukt. 

 

6.4 Involveringsgrad  

Då det inte gjorts en undersökning kring konsumentbeteende kan inga 

direkta resultat presenteras angående detta, dock kan undersökningen 

se vissa tecken som tyder på att kunden inte längre är engagerad i 

produkten. Ett tydligt tecken på detta är den fallande försäljningen på 

CD-skivan. En annan är kravet på snabb information och tillgång.  
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7 Slutsats & Diskussion 

I musikbranschen råder snarare kaos och disharmoni istället för 

överensstämmelse med sin omgivning. De tekniska möjligheterna och 

nya konsumentbeteenden stämmer inte överens med skivbolagens 

investeringar och strategier. De stora skivbolagens anpassning och 

utveckling sker mellan skivbolag och artist. Skivbolagen har tappat 

kontakten med sin slutkonsument, skivköparen. Detta kan vara 

orsaken till inställningen att någon annan bör agera och utveckla 

konsumentanpassade lösningar för den nya distributionsformen för 

musiken.  

 

Att befinna sig i den föränderliga omgivning som dagens skivbolag gör 

kräver självinsikt och förmåga att kritiskt granska sin verksamhet.  

 

Det finns en tröghet till förändring hos de stora skivbolagen på grund 

av deras storlek. Detta anger de själva som orsak till den långsamma 

anpassningen. 

 

Inträdeshindren har förändrats och det är lättare att etablera sig i 

skivbolagsbranschen verksamhetsmässigt, som musikforskaren Daniel 

Johansson säger. Det undersökningen funnit  tendenser till, är att de 

små skivbolagen plockar marknadsandelar och på så sätt hotar de 

större skivbolagens överlevnad.  

 

Även om det är svårare att få det att ekonomiskt gå runt så har 

skivbolaget fortfarande en funktion att fylla. Detta i form av 

spetskompetens som de innehar. De har kunskap som är viktigt för att 

ta fram nya artister och ny musik. Skivbolaget har de kreativa 
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kvalifikationerna som krävs för marknaden. Att skapa artistframgångar 

och arbeta med pr och marknadsföring kommer det alltid att finnas ett 

behov av.  

 

Det bör dock finnas ett större intresse av att anpassa sig till rådande 

formatskifte och anpassning till det sätt musik idag konsumeras. 

 

Att inte anpassa sig till sin omgivning gör att de stora skivbolagen 

fastnar i beteendemönster som inte matchar omgivningen. Då 

skivbolagen tappar försäljning och det man anser vara sin 

huvudprodukt CD-skivan inte längre tilltalar kunden, borde 

skivbolagen se över fokus. Med detta menar vi att skivbolagen bör se 

musik som sin huvudprodukt oavsett i vilken form konsumenten vill ha 

den. Skivbolagens huvudprodukt kan inte fortsättningsvis vara CD-

skivan. 

 

Den tekniska utvecklingen som skett de senaste 10-15 åren har 

onekligen påverkat skivbolagen, och av undersökningen ser vi att det 

inte har funnits den anpassningen som skulle vara nödvändig. 

 

En av de åtgärder skivbolagen bör göra är att skapa mervärde för 

kunden kring CD-skivan. På så sätt skulle de slippa sänka priset på 

CD- skivan, då de eventuellt skulle lyckas får kunden engagerad i CD-

skivan igen.  

Underökningen har funnit tendenser till detta. CD-skivor som ges ut 

har extramaterial i form av bilder, texter och annat material som kan 

tänkas öka mervärdet på skivan. Ett annat alternativ är att sänka 

priset. 
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Men kärnan i problemet är avsaknaden av anpassning. Utan större 

grad av anpassning kommer skivbolagen i sin nuvarande form svårt 

att överleva på lång sikt.  

 

Den 16 januari gav branschorganisationen Ifpi ut rapporten Digital 

Music Report 2009, New business models for a changing enviroment. 

Denna rapport har inte granskats, men vi anser ändå att den är värd 

att nämna. I denna rapport talas det om att skivbolagsbranschen bör 

använda sig av nya affärsmodeller. Rapporten kan tyda på att 

branschen sakta men säkert har börjat inse just det uppsatsen har 

kommit fram till, att de bör anpassa sig till sin omgivning för att 

överleva på lång sikt.  

 

8 För framtida studier 
Det kan vara intressant att reda ut och forska kring vilken den faktiska 

orsaken till skivindustrins fall, det råder delade meningar om det 

orsakas av illegal nedladdning.  

Det kan även vara av intresse att utreda nya konsumentbeteenden i 

relation till den nya tekniken. Ytterligare forskning som kan vara 

intressant är att forska kring de mindre skivbolagens utveckling och 

hur dessa påverkar branschens affärsmodeller.  
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 Underlag till intervju 

10.1.1 David Mortimer Hawkins Universal 

Beskriv skivbolagets verksamhet i stora drag, hur många anställda, 

vilket arbete utövas, hur många artister arbetar ni med? 

 

Vem arbetar på skivbolag? Vilken bakgrund, är det främst utbildning 

eller tidigare erfarenhet, artistbakgrund och musiker? 

 

Vilka marknadsföringskanaler använder ni er av?  

 

Hur ser ni på att arbeta i en bransch som genomgår stora förändringar 

och ständigt utvecklas?  

 

Hur arbetar ni för att möta förändringarna i musikbranschens 

omgivning? Förändringar såsom teknisk utveckling, musikforum, 

digital musikförsäljning, streaming osv. 

 

Är distributionsformen någonting som ni arbetar på att förändra eller 

att bibehålla? Fysisk och/eller digital distribution. 

 

Hur ser ni på och engagerar ni er i fildelningsdebatten?  

 

Skivbolagets roll då/nu? Andra möjligheter till etablering, med nya 

forum lättare för artister att etablera sig, inträdeshindren har på ett 

sätt förändrats, det kan vara lättare att nå ut med sin musik men 

samtidigt risk att försvinna i mängden.  
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Har musikplattformar, promotion och bokningsbolagens uppkomst 

inneburit konkurrens för skivbolaget och dess traditionella roll, eller 

inneburit en möjlighet.  

 

Hur ser ni på tjänster som Last.fm, Spotify, MySpace?  

 

Hur ser skivbolagsbranschen ser ut om 10år? Strukturmässigt, 

ekonomiskt, vad är skivbolagens främsta uppgift och styrka i 

framtiden?  

 

Carl-Marcus Despotz Records 

Beskriv skivbolagets verksamhet i stora drag? Vilken typ av arbete 

utövas. Hur många artister jobbar ni för?  

 

Ni som arbetar på skivbolaget vad har ni för bakgrund? 

 

Musikbranschen genomgår stora förändringar och utvecklas ständigt, 

det måste vara både utmanande och samtidigt en svår bransch att 

arbeta inom. Hur ser du på det? 

 

Hur arbetar ni för att möta förändringarna i omgivningen? 

Förändringar såsom tekniskutveckling, nya musikforum, digital 

musikförsäljning, streaming osv.  

 

Vad har ni för distributionskanaler? Är distributionsformen något som 

ni arbetar på att förändra eller att bibehålla?  

 

Skivbolagets roll då/nu? Andra möjligheter till etablering, med nya 

forum lättare för artister att etablera sig, inträdeshindren har på ett 
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sätt förändrats, det kan vara lättare att nå ut med sin musik men 

samtidigt risk att försvinna i mängden.  

 

Hur engagerar ni er i och hur ser ni på fildelningsdebatten?  

 

Tjänster som Last.fm, Spotify, MySpace hur ser ni på dessa medel? 

 

Har musikplattformar, promotion och bokningsbolagens påverkat 

skivbolagsbranschen, har det orsakat konkurrens för skivbolaget och 

dess traditionella roll, eller inneburit en möjlighet? 

 

Hur tror du skivbolagsbranschen ser ut om 10år? Strukturmässigt, 

ekonomiskt, skivbolagens främsta uppgift i framtiden.  

 

10.2 Bilaga 2 Intervju  

10.2.1 David Mortimer Hawkins, Universal Music Sweden  

Intervju genomförs 28 november år 2008. Vi startar vår intervju med 

lite småprat kring hur vi kommit i kontakt med David.  

 

Berätta lite om dig själv, din yrkesmässiga roll och skivbolagets 

organisation. 

Universal Music är den Svenska delen av Universal Music Group som är 

världens största skivbolag, så det går inte att komma ifrån att vi är 

stora som fan. Universal finns i ett antal länder runt i världen i Sverige 

37 anställda, en lokal och en internationell avdelning och några andra. 

Den internationella avdelningen representerar alla utländska artister 

som Daffy, Amy Winehouse, Metallica, dessa kommer in utifrån och 

skivbolaget sköter deras releaser.  
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Den svenska och lokala avdelningen arbetar med att hitta artister och 

spela in skivor. 

  

Universal Music är före detta Stockholm Records slogs ihop med 

Universal år 2004, de flesta på Universal Music arbetade där före. 

 

Vad tar ni hand om med, vilka led ansvarar ni för i avtalen med 

artister?  

Vi gör allt som rör skivinspelningen, så i huset sitter även 

musikförlagsdelen, vi gör allt som blir cd skivor, vi har även börjat mer 

och mer med merchandising så allt som rör t-shirtar, tröjor väskor, 

jackor, tvålkoppar. Skivförsäljningen bär ju inte riktigt. Hitta andra 

sätt att arbeta.  

 

Vad använder ni er av för marknadsföring? En viss strategi? 

Svar: Olika strategi från artist till artist, vilken typ av artist styr vilken 

marknadsföring och vilka kanaler vi använder, det är helt artiststyrt.  

 

Är det en artists storlek och var lyssnaren finns som styr vilken 

marknadsföring? Marknadsföringen vid stora artister som 

Madonna ser väl annorlunda ut än mindre artister? 

Svar: Storlek styr och vilken typ av artist styr. Madonna som är en 

stor bred artist (ej på Universal) skalla sälja mycket skivor, snabbt då 

använder man en viss typ av marknadsföring, man har större budget 

för marknadsföring, då kan man boka gatuskyltar, reklam i tv kanaler 

osv.  

Beroende på risk att reklamkampanjen betalas tillbaka. Var och hur 

mycket man marknadsför styrs av artisten. Ny signerad artist där finns 
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inte budget och det vore inte rätt för artistens framtid med den typen 

av reklam och marknadsföring.  

 

Använder ni er av kanaler som MySpace?  

Alla artister måste finnas på MySpace, YouTube, Facebook, även de 

största artisterna och detta görs alltid per automatik med alla våra 

artister. Viktigare för nya artister. Människor har blivit mycket mer 

medvetna om marknadsföring, reklam måste vara smartare. 

Marknadsföring kan döda artisten om det görs på fel sätt.  

 

Robyn starta eget skivbolag exemplet ny typ av 

marknadsföring/strategi.  

Det här är en medial sak och man flyttar ägandet till artisten.   

Skivbolaget lånar artisten och skivan istället för att betala studien 

under lång tid. Skivbolagen har sedan dag ett varit det medialt sämst 

ansedda branschen.  

 

I Robyns fall som startade eget, hennes album Be Mine släpptes och 

gav ut själv i England och hamnade 84 på topp listan, det var först när 

samarbetet med Universal och man tog upp skivan och jobbade som 

ett klassiskt skivbolag då gick den in etta.  

 

Hur lyckas ni med det, varför det är lättare för skivbolag att 

lansera skivor än artisterna själva? Vad är er styrka?  

Vi kan det vi jobbar med, de som arbetar på skivbolag är  entusiaster 

och otroligt kunniga, god erfarenhet och stor kompetens. Skivbolagens 

storlek ett resultat av kompetens. Det finns enorma kontaktnät och 

medialt kontakter som varje person sitter inne med. Det är en enorm 

process att få snöbollen att rulla igång! 
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Bakgrund hos er som arbetar på skivbolaget? 

Svar: Många har jobbat med musik på något sätt tidigare, på 

skivaffärer, som Dj, bokat band på lokala klubbar, spelat i band och 

utbildning. Man måste brinna för musik, och brinna bisarrt mycket så 

det blir jobbit för sin omgivning.   

 

Din erfarenhet? 

Jag har tidigare jobbat som ljudtekniker och spelat i band. Började 

jobba på musikförlag koka kaffe! Det ”tråkiga jobbet” till att nu ha 

rollen som A&R. Mina uppgifter är att hitta artister spela in skivor, 

hitta biografi. Ingen uttryckt särskild genre, utan det man gillar, signar 

det som känns som det här är så bra. 

A&R möte en gång i veckan, där man presenterar sina artister, testa 

det på folk. Det är högt i tak utan prestige. Man bollar musiken med 

varandra och testar låtar på andra, bolla idéer. I arbetet ingår att gå 

igenom demohögar.  Man måste tro på artisten och slåss på 

marknadsmötet genom att presentera och övertyga andra att tro på 

det. 

 

Hur arbetar ni med förändringen i omgivningen, främst på 

grund av musik tillgänglig på Internet? 

Vi har tre personer som jobbar heltid med det, vi har jobbat aktivt på 

nätet sedan -98, långt innan fildelningsdebatten.  

Enorma möjligheter att jobba på nätet och det har vi gjort på olika 

sätt. 

 

Kan du nämna några exempel på vilket sett hur ni jobbat med 

det? 



  61 

Artistsidor, företagets egen hemsida för att komma åt all information, 

det enda vi inte servat med är att sälja musik. Det är först nu som de 

systemen kommer. Enligt avtal med artister, allt måste skötas otroligt 

noggrant.  Det är det man hör, ständigt ett missnöje med att vi varit 

långsamma med att börja sälja musik digitalt, det håller jag med om, 

skivbolagen har varit långsamma.  

 

Det finns folk som är anställda inom skivbranschen för att hitta dessa 

lösningar. Det tar tid, artisten ska ha rätt royalty, Sami pengarna skall 

in, rätt till ersättning för en låt, ett enormt arbete att genomföra. 

Metainformation, låtskrivare ersättning, artisk rätt royalty. Det är ett 

enormt arbete och det är långt ifrån helt klart. 

 

Vad beror den här trögheten på, utvecklingen på nätet pågått 

tio år nu. 

Tröghetens orsak? 

Kombination av massa saker, ex bilbranschen, Om du investerat 

miljarder i bilfabriker, logistik och distribution med någon som 

hanterar dina bilar. Om då någon upptäcker att men titta vi kan bara 

slå in fönstret och rulla ut bilarna gratis. Då ska biltillverkarna lägga 

ner de här fabrikerna som de investerat miljarder i och börja jobba 

med de som slår in fönster och tar våra bilar. 

 

Vår, musikbranschens första reaktion, vi som drabbas av det, vi tänker 

det här är våra pengar, vår tid, upphovsmännens pengar och det 

första man tänker är hur vi ska stoppa vi det här. Sen kommer frågan 

hur skall lägga vi upp alternativ, det är ett enormt jobb, alla är 

medvetna om att det måste göras. Det finns ingen börsnoterad Vd 

som säger de miljarderna som vi investerat i det här det skiter vi i nu 



  62 

för att det kommer andra alternativ. Det är inga lätta beslut och inget 

man gör i en handvändning, en mycket större process än många tror. 

 

Tekniken finns redan men det finns alltså en annan aspekt av 

problemet som handlar om avtalen? 

Varje artist vi jobbar med har vi olika avtal med. Vissa avtal gäller i 

vissa länder. Svårt att avgöra vilken typ av royalty som skall gälla vid 

digital nedladdning, och vidarelicens. Digital nedladdning kräver en 

viss licens, 

Stim, NCB, vem skall ha vilken ersättning. Problematik kring fördelning 

av ersättning till artister och upphovsmän.  

Ett helt nytt sätt att jobba och alla måste tänka framåt. Vi är en liten 

del av den kakan.  

 

Dessa problem bortsett från all den tid det tar att digitalisera en hel 

katalog av Universals storlek. 

 

De heltidsanställda som jobbar med Internet, den digitala 

biten, vad gör de, jobbar de med det här? 

De utvecklar våra samarbeten, ser till att det kommer fler, jobbar med 

prioritet att synas och finnas på ex CDON och Itunes. Mobilföretagen, 

operatörer och mobiltillverkare startar musiktjänster av olika slag, vi 

måste förhålla oss till dessa och teckna avtal.  

 

David illustrerar och talar om frågor kring ersättningar och royalty för 

musiktjänsten Spotify? Hur Universal väntas få ersättning för musiken 

som spelas på Spotify.  
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David: Vi är med på Spotify, vi har varit med från dag två. Spotify är 

helt fantastiskt, man kan leta rätt på barndoms favoriter. Streamad 

musik, hastigheten snabbare än Itunes där musiken ligger på min 

egen hårddisk. Det är absolut värt att betala för, det är ett legalt 

alternativ som är lätt att få tag i. Det är fortfarande oklart och David 

ställer sig frågan hur det kommer se ut med royaltys.  

 

Om man pausar, hur funkar det royalty mässigt. Det finns säkert 

många olika sätt men det är en fråga i dagsläget. 

 

Universal har inte arbetat fram några egna legala alternativ till 

illegal fildelning? 

Vi är med i massa projekt, vi var med från dag 2 i Spotify.  

 

Batteri slut på vår inspelningsbara mp3! 

 

10.1 Bilaga 3 Intervju  

10.1.1 Carl-Marcus på Despotz Records 

Intervju genomförs 27 november år 2008. Intervju med Carl-Marcus 

en av tre grundare och ägare till det relativt nystartade 

independentskivbolaget Despotz Records. Skivbolaget har funnits i ett 

år och Carl-Marcus har god insikt i musikbranschen sedan länge.  

Carl-Marcus gick utbildningen music and eventmanagement på 

Campus Hultsfred. Han har även gått en utbildning på exportrådet och 

praktiserat på Playground Music som ledde till hans nuvarande tjänst.  

Han sköter skivdistribution i Skandinavien för en tysk skivfabrik. Med 

dessa erfarenheter har han tillsammans med två andra startat 

handelsbolaget Despotz Records. I dagsläget har man gett ut fem 
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skivor har en Grammisnominering i genren folk och visa med guppen 

Hellsongs. 

 

Hur ser Despotz Records marknadsföring ut? 

Bolaget har i princip ingen budget för traditionell marknadsföring, allt 

sker via promotion, pr, radio och press. Man har stor kunskap ”in 

house”. Marknadsföring och promotion i andra länder sköts med hjälp 

av distributör i respektive land.  Ett sätt att sprida sina artister är att t 

ex ge bort singlar till olika musikbloggar. Nyligen sände man från 

skivbolaget ut ett e-postmeddelande till 800 bloggar. Bolaget har 

förlaget endast på de låtarna man ger ut. På detta sätt kan man ta 

större risker. Då man har förlaget och om man får lite radiospelning 

får man in lite intäkter den vägen. ”Vi kör 180 av 360 grader som 

större bolag gör” säger Carl-Marcus. Man vill inte ge bort för mycket 

utan vill bygga förväntningar. Man måste bygga medvetande hos 

media och konsument. Man arbetar på så sätt att man inte producerar 

musik, utan artister kommer med färdigproducerat material och 

bolaget står för distribution, tryck av fysisk skiva och digital 

distribution samt PR och redaktionellt arbete kring skivsläpp.  Allt de 

släpper släpps även digitalt. Man har från början byggt upp en digital 

distribution. 

 

Digital distribution 

Despotz Records har en partner, Phonofile, ett norskt bolag, som har 

hand om den all den digitala distributionen. Till dem skickar man en 

fysiks skiva och en Excelfil med all information om musiken, 

upphovsmän och övrig nödvändig information. Phonofile formaterar 

om materialet till det format de olika digitala distributörerna vill ha och 

levererar sedan detta material till de digitala distributörerna samt tar 
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betalt. Despotz Records får sedan från Phonofile kvartalsvis en rapport 

och avräkning av sin samlade digitala distribution och försäljning. 

Att finnas på digitala plattformar så som MySpace, Last.fm och Spotify 

är ett bra sätt att skapa uppmärksamhet. Despotz Records ser dessa 

distributionsformer som reklamkanaler. Spotify kommer kanske till och 

med att generar lite pengar. Men framförallt finns man på dessa 

plattformer för att skapa uppmärksamhet kring sina band.  Man har 

valt att i så stor utsträckning som möjligt har förlaget på det man ger 

ut.  

De tjänar inte stora pengar på den digitala försäljning, men det säljer. 

I deras fall utgör det ungefär ett par hundra skivor på den totala 

digitala försäljningen på samtliga digitala plattformer. Det är bra att ha 

en partner för allt det digitala, det företaget tar i och för sig en 

procent, men det enda man behöver göra i samband med skivläpp är 

en del redaktionellt arbete mot de digitala plattformerna. 

 

Fildelnings- och digitaliseringsdebatten 

Despotz Records ser fördelar med fildelning och att kunna sprida sin 

musik gratis, men inser även att upphovsrätten bör skyddas. Man 

stödjer inte jakten på fildelare, men tror att det som händer nu är en 

övergångsperiod. Det kommer att komma legala alternativ som är 

bättre än de illegala, t ex som Spotify. 

Kunden vill inte vänta, denne vill ha snabb tillgång till musiken. Detta 

kan vara ett problem för ett litet bolag som Despotz Records t ex om 

man genom bloggar och andra forum får stark respons i ett land man 

inte har distribution till.   

Det är ändå positivt då det kan genera och påverka andra bloggar och 

forum på nätet och ryktet om ett band kan spridas. Det är mycket att 

hålla reda på när man är tre personer och ska ut på en världsmarknad. 
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Det gäller för bolaget att hinna med. Skillnaden med de stora bolagen 

är att dessa kontrollerar alla led i produktionen och distributionen.  De 

måste ha storsäljare för att överleva och få det att ekonomiskt gå 

runt.   

 

Royaltyn och pris mot kund, vem får vad? 

Normalt får man en royalty på 8-13% på de större bolagen. Despotz 

har en royaltyfördelning på 30-50%. Efter pressningskostnader för den 

fysiska skivan dragits, på ungefär 20000 kr, delar man 50-50 % eller 

30-70 %. De artister som ligger på Despotz kan se pengar från sin 

skivförsäljning redan efter några hundra sålda skivor. Det enda som 

kostar pengar som kan kännas är om man sattsar på den engelska 

marknaden. Det kan det vara värt om det fungerar, då många titta på 

den marknaden. Artister som har en uppbyggd fanbase får en större 

royalty. På andra större bolag kan det vara så att man börjar tjäna 

pengar först på en andra skiva. Man måste sälja mycket mer för att 

täcka kostnaderna. 

Despotz lägger sig i så lite som möjligt i det kreativa. Man sätter priser 

på album i samarbete med distributör, det finns en standard i 

branschen. Priset mot slutkund är i princip uppdelat i tre delar. En 

tredje del går till butik, en tredjedel till artisten, en tredjedel till 

distributören. Detta är inga exakta siffror men det är en modell för hur 

det ser ut ungefär hos Despotz. Men det ser inte ut så på ett major 

bolag.  

 

Skivbolagens roll, har den förändrats i och med 

fragmenteringen av marknaden och möjligheten att göra egen 

promotion på nätet? 

Det finns väldigt duktiga artister som kan skapa en hype kring sig 
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själva, men det är svårt. Det finns ett stort redaktionellt och 

promotionarbete bakom en skiva och artist. De promotionbolagen som 

jobbar med detta har ett etablerat nätverk. Den enda chansen att 

kunna bygga en hype och hoppa över promotionsledet är genom att få 

rätt person att skriva om artisten och på så sätt få andra att kontakta 

denne. Traditionellt hoppas leden inte över, men visst är det så att det 

i och med nya plattformer har dykt upp artister som lyckats med det 

är få. Man behöver någon som arbetar med promotion. Traditionellt 

ser det ut så att, har en artist en ny skiva som är aktuell, måste man 

ha en ny singel som spelas på radio för att bli bokad. Det är svårt att 

hoppa över detta led. Det är svårt att synas. 

 

Hur arbetar ni? Hur ser er strategi ut i detta fall? 

Det är viktigt att arbeta med band som vill spela live, då Despotz 

Records inte har de ekonomiska förutsättningarna att skicka runt 

artister endast på promotionsturné, utan detta görs i samband med 

konsertturnéer. Turnéverksamheten är jätteviktig, man säljer 30 % av 

skivförsäljning under turnéer. Man ser sedan till att göra så mycket 

som möjligt kring turnén, att artisterna har skivor till försäljning, 

kanske ger ut en vinylutgåva för att det ska se bättre ut. Vissa band 

profilerar sig med vinylskivor. Det finns en liten efterfrågan på vinyl 

med det är ingen stor inkomstkälla. Man ska satsa på engelska 

marknaden och där finns det en större marknad för vinylskivan.   

 

Är det någon skillnad på de olika distributionskanalerna, 

sattsar man lika mycket på de olika kanalerna?   

Traditionell försäljning mot butik är störts ekonomiskt. Despotz 

Records har som mål att lägga nollbudgetar, att nå break-even så fort 

som möjligt. Normalt når bolaget beak-even med 200 sålda album. Allt 
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över detta är bra.  Man räknar naturligtvis med att sälja mer än så, 

men man försöker återinvestera allt och få bolaget att växa. 

 

Har bokningsbolagen påverkat skivbolagsbranschen, hur är 

deras roll? 

De är jätteviktiga, det är viktigt att artisterna kommer ut och spelar 

live.  Promotion och PR är väldigt viktigt. Om artisten som man skriver 

kontrakt inte har ett bokningsbolag, ser man till att skaffa ett sådant 

så fort som möjligt. Despotz har inte bokningskompetensen inom 

företaget och samarbetar därför mycket med bokningsbolag.  Despotz 

måste bygga intresse för bandet för att det ska bli intressanta för 

bokningsbolag men har artisten redan ett bokningsbolag kan man 

bygga från flera håll.  

 

Fildelningen kommer att lösas genom bättre legala alternativ, 

vad tror du? 

Ja, man behöver inte jaga fildelare. Det kommer förmodligen att ske 

en generationsväxling. De som köper skivor idag kommer att fortsätta 

köpa skivor, men den nya generationen kommer nog inte att börja 

köpa skivor när de har tillgång till musiken fritt som på t ex Spotify.  

 

Hur ser skivbolagsbranschen ut om 10 år? 

Det kommer fortfarande att finnas fysiska skivor, men som det ser ut 

nu så försöker man bygga ett mervärde kring produkten, genom 

snyggare omslag. Ge ut skivor med häftigare skivomslag, häftigare 

produkter. 

Det man vinner på med mp3 och streamad musik är tillgängligheten. 

När en liten spelar om tio år har en sändare som gör att konsumenten 

får tillgång till all världens musik och betalar ett abonnemang på 30-40 
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kr, varför ska denne då köpa en fysisk skiva.  

 

Vad kommer att hända med CD- skivan? 

Det kommer förmodligen att gå mot att man får med bildmaterial och 

böcker, ett tag i alla fall, sen får man se vad som händer. Om 

stordriftsfördelarna tappar försäljning kommer de små indiebolagen 

inte heller att kunna fortsätta trycka. Skivfabrikerna behöver de stora 

volymerna, annars kan de inte hålla nere priserna.  Man är beroende 

av att det finns en skivmarknad. 

 

Finns det några undersökningar om vad kunden vill ha? 

Det finns säkert, men det är nog ingen som vet hur det kommer att se 

ut. 

 

Organisationen, hur arbetar ni? Hur ser era roller ut? 

Bolaget har en väldigt platt organisation. Det handlar mycket om att 

släcka bränder, ”Learning by doing”. Man har inga fasta roller. Man 

testar sig fram hela tiden. Det finns olika kompetenser, men man 

hjälps åt. Despotz är beroende av att hitta rätt samarbetspartners. 

Man har långsiktiga mål, men det blir mycket lösa det dagliga. 

 

Relationer, stora kontra små bolag?  

Musikbranschen handlar bara om relationer och nätverk. 

Det är lättare som stort bolag att komma i kontakt med journalister, 

man vet att de stora bolagen har ”godsakerna”. Klart att det som inte 

är lika hett kommer att tas emot av media om det kommer från ett 

större bolag. Man måste sälja. Konsumenten har alltid rätt. Om 

konsument väljer ett format så är det, det som säljer, det stora 

bolaget följer ju bara konsumenten. 



  70 

Man behöver inte sparka in dörrar. Det är det som är utmaningen för 

det mindre bolaget, att bygga upp intresset innan man kan komma in i 

de kanalerna. Kommersiell radio är inget för Despotz. Man är 

jätteglada att jobba i Sverige med P3 (Sveriges Radio) som faktiskt 

intresserar sig för mindre grejer. 

 

Har musikbranschen växt?  

Musikintresset är större än någonsin, men betalningsströmmarna är 

förändrade. Man köper gärna en limiterad T-shirt och stödjer gärna 

sina artister, liveintresset är större. Men konsumenten går inte in i 

skivbutiken längre.  

 

11.1 Bilaga 4 Intervju  

11.1.1 Intervju med musikforskaren Daniel Johansson 

Hur ser du på skivbolagens roll idag jämförelse med tidigare? 

Har major skivbolagens roll förändrats? Har de blivit mindre 

viktig än tidigare?  

Skivbolagen har en fortsatt mycket viktig roll som urvalsprocesser och 

som investerare i nya artister och varumärken, oberoende av om det 

är indies eller majors. Den kompetensen som finns på skivbolagen 

håller på att flytta om från traditionella medier till nya medier, och det 

tar alltid en stund att gå igenom ett formatskifte, men 

fingertoppskänslan att hitta det där som folk tycker om finns 

fortfarande kvar, och än så länge är trots allt radio och TV-program 

som Idol otroligt viktiga för att bejaka nya artister tillsammans med 

skivbolagen.  

 

Har förändringen från traditionell skivförsäljning till digital 
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distribution, nya musik plattformar online såsom MySpace, 

Youtube och Spotify medfört att inträdeshinder för nya bolag 

och artister i musikbranschen blivit lägre? Alltså har det blivit 

lättare för nya skivbolag att etablera sig och lättare för artister 

att själv etablera sig. 

Både ja och nej. Det har blivit svårare att etablera sig ekonomiskt, 

men lättare att etableras sig "verksamhetsmässigt". Däremot är det 

fruktansvärt svårt att synas i det myller av artister som finns. Men i 

Sverige har vi sett en ny spännande generation med skivbolag, Hybris, 

I Made This, Songs I Wish I Had Written, Adrian Recordings, som 

lyckas få fram nya spännande artister med väldigt lite medel. För de 

här bolagen är Internet fullständigt centralt, de skulle inte ens ha 

funnits om det inte vore för nätet.  

 

Då konsertverksamheter anses vara en växande verksamhet, 

vet du om det finns någon undersökning gjord eller statistik att 

konsumenter hellre betalar för konsertbiljetter istället för 

skivor? 

SCB har lite statistik när det gäller fördelningen. Egentligen är det ju 

bara att titta på siffrorna de senaste åren för att se att så är fallet. I 

Europa har intäkterna för konserter ökat med 2 % varje år, medan 

den globala musikförsäljningen har halverats (Se IFPI Digital Music 

Report). Inspelad musik har av många olika anledningar tappat i värde 

hos konsumenterna. En gång i tiden var det coolt att köpa en skiva, de 

nya generationerna tycker snarare att det är coolt att köpa en pryl, en 

mobil, en iPod.  

 

Var ser du att problematiken i musikbranschen ligger just nu? 

Hur skulle du sammanfatta problematiken och/eller ljusskenet 
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i branschen? 

Vi är fortfarande mitt inne i formatskifte och det största problemet just 

nu handlar om kommunikation mellan teknikföretagen och 

musikföretagen. Det finns ett kompetensproblem i kulturbranscherna 

där man inte riktigt förstår och vet vad som ligger runt hörnet 

tekniskt. Det är inte så konstigt, ett skivbolag har varit duktigast på 

att hitta ny musik och sedan har det funnits en infrastruktur för att 

sälja den. Idag måste man förutom att vara duktiga på att hitta 

musiken också vara entreprenörer och bygga en helt ny infrastruktur. 

Detsamma kommer att gälla för filmbranschen och bokbranschen. För 

att det ska kunna ske på ett bra sätt krävs att man öppnar upp 

dialogen mellan de olika branscherna och lär av varandra. Ett öppnare 

klimat måste råda. Först då kan tekniknördar och musiknördar mötas 

och skapa nya spännande lösningar! 

 

12.1 Bilaga 5 Intervju 

12.1.1 Ronnie Schmidt Triada Promotion 

 

Konsumtion av musik är för tillfället stor, den har övergått från 

fysisk form till digital (legala och illegala alternativ) Vi menar 

att det konsumeras lika mycket eller mer musik (i dess skilda 

former) än tidigare. Håller du med om det? 

 

Jag håller med till stor del. Tappet på den fysiska försäljningen 

motsvarar dock inte ökningen på den digitala sidan. Den digitala sidan 

står fortfarande för en ganska liten del och även om den ökar så ökar 

den relativt marginellt enligt mig.  
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Däremot om man sneglar på begreppet "musik" så tror jag att 

medvetenheten, intresset och den övergripande konsumtionen är 

betydligt större nu än tidigare. Framförallt är det livesidan som har 

ökat extremt mycket de senaste åren och det är ju framförallt där och 

på merchandisesidan som artisterna har sin stora inkomst. Så kallade 

synchar, dvs. musik till film, reklam osv. har dessutom ökat i 

betydelse för musiker och det har ju visat sig ge resultat på framförallt 

förlagssidan. 

 

Hur ser du på bokningsbolag och promotionbolag; har dessa 

tagit över en del av skivbolagens traditionella uppgifter när det 

gäller konserter, spelningar, releaser, pr, lansering och 

marknadsföring. Eller har den delen alltid utförts externt? Finns 

det risk att båda parter bedriver den sortens arbete just nu? 

ser du det som endast ett samarbete eller konkurrens mellan 

dessa.  

 Delvis är det så. Bokningsbolagen har ju alltid skött majoriteten av 

bokningarna medans skivbolagen har stått för PR, marketing och 

utgivning. Så är det även idag till stor del men vi på Triada känner 

åtminstone av en ökad efterfrågan på att lyfta sådana här frågor 

externt. Dels är det mer kostnadseffektivt än att ha någon anställd och 

en person som sitter externt kan för det mesta se på det hela med helt 

andra ögon och öron och därmed hitta nya vinklar som man kanske 

missar om man sitter internt med mängder av releaser hängandes 

över sig. Samtidigt ökar ju de så kallade 360 graders avtal som t.ex. 

Livenation har med artister som Jay-Z och U2 där de sköter precis allt, 

skivutgivning, bokning, merchandise allt. 
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