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SAMMANFATTNING 

Denna studie syftar till att förstå hur den teknologiska utvecklingen, internets genomslag 
samt förändrat konsumentbeteende påverkat mindre aktörer inom musikbranschen samt 
hur de agerat på dessa. Förändringarna har påverkat aktörer inom såväl media-, film- och 
mjukvarubranschen som musikbranschen. Vår utgångspunkt är att den teknologiska 
utvecklingen haft en påverkan på de stora traditionella skivbolagen. Ny teknik har 
exempelvis visat sig leda till sjunkande produktionskostnader på grund av ny teknik och 
sjunkande distributionskostnader på grund av de möjligheter som internet erbjuder. 
Internet har också möjliggjort en ökad kommunikation mellan olika aktörer i olika 
branscher. Kombinationen av dessa olika faktorer har också möjliggjort en ny typ av 
konsumentbeteende.  
 
I vår teoridel redogör vi för ett antal tidigare studier av media-, film- och 
mjukvarubranschen samt musikbranschen. Vad de bland annat behandlar är 
transaktionskostnader som den teknologiska utvecklingen genom digitalisering bidragit till 
att minska, både för aktörer i de olika branscherna och för slutkonsumenterna. Vi 
behandlar vidare även teorier om konsumentbeteende där digitaliseringen har förenklat och 
möjliggjort nya konsumtionssätt vilket i sin tur antas ha förenklat beslutsprocessen 
avseende köp. Vidare diskuteras i korthet teorier kring strategier för att hantera 
förändringar i en modell av Lewin. En del av de branscher vi tittat på har agerat genom att 
utveckla sina affärsmodeller exempelvis mediabranschen (tidningar och böcker) medan 
andra, som de stora traditionella skivbolagen inledningsvis försökte ta död på hotet från 
den nya tekniken genom juridiska åtgärder.  
 
För att undersöka hur de mindre aktörerna upplever att de påverkats samt agerat har vi dels 
använt oss av ekonomiska data vi sammanställt utifrån årsredovisningar från de aktörer 
som ingår i vårt urval. Som huvudsaklig data har vi använt oss av resultatet från en 
kvantitativ enkätundersökning bestående av slutna och öppna frågor som skickats till 28 
bolag som vi identifierat som mindre aktörer inom musikbranschen utefter givna kriterier. 
Av dessa svarade enbart fem stycken. Därför ringde vi upp 19 av de 23 aktörer som 
kvarstod. Dessa valdes genom att gå igenom vår lista uppifrån och ned. Till slut valde fyra 
av dessa att delta i undersökningen. Bortfallet berodde främst på att vi inte nådde fram, 
exempelvis på grund av att numret vi haft tillgång till upphört eller att numret var upptaget. 
Dock förekom undantag som visar på en tidsbrist hos företagen, exempelvis valde några 
företag att få enkäten via mail eller att inte alls delta i undersökningen. Våra data bearbetas 
avslutningsvis med sammanställning av frekvenser samt innehållsanalys. 
 
Resultaten visar att mindre aktörer utvecklats positivt ekonomiskt över den senaste 
tioårsperioden. Både omsättning och kostnader har ökat, dock har omsättningen ökar 
betydligt mer än kostnaderna vilket innebär en minskning av kostnaderna i relativa mått 
mätt. Vidare visar sig många av de mindre aktörerna uppleva att de påverkats av de 
förändringar som nämnts och agerat utifrån dessa. De främsta åtgärderna som de mindre 
aktörerna vidtagit handlar om förändrat produkt- och tjänsteerbjudande samt en ökad 
kommunikation med slutkonsumenter via exempelvis sociala medier. 
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1.	INLEDNING	

I detta första kapitel ges en bild av det fenomen vi vill behandla. Vi inleder med att ge en 
kort omvärldsbeskrivning för att slutligen komma fram till vår problemformulering och 
vårt syfte. 

1.1 Problembakgrund 
 
Vi lever i en tid av ständiga förändringar i vår omvärld. Dessa förändringar, som till stor 
del beror på utveckling av ny teknik, har påverkat både konsumenter och företag. Den nya 
tekniken ger hela tiden nya produkter och tjänster, exempelvis datorer som blir allt 
snabbare och mer tillgängliga på grund av lägre priser. Idag finns datorn i de flesta 
hemmen. 92 % av privatpersonerna i Sverige har tillgång till dator och 91 % har tillgång 
till internet. (SCB, 2012, s. 221 & 222) År 2008 använde 74 % av befolkningen i Sverige 
en snabb internetanslutning som bredband. Det innebär en ökning på 30 % från bara tre år 
tidigare (SCB, 2010, s. 250). Internet har underlättat informationssökning för konsumenter 
och i fråga om att använda kanalen för att söka och tillgodogöra sig information ökade 
andelen användare i åldrarna 16-74 med 12 % från 2008 till 2010 (SCB, 2010, s. 250; 
SCB, 2012, s. 221). Det här visar enligt oss på ändringar i konsumentbeteende där val av 
tjänster blir allt mer beroende av ökade krav på snabbhet och bekvämlighet. Även från 
företagens perspektiv har internet underlättat informationsspridning vilket gjort att 
kostnaden för att nå ut med information om produktutbud sjunkit (Graham et al. 2004, s. 
1090). 
 
Den nya tekniken har också inneburit en digitalisering av flera tidigare enbart fysiska 
produktkategorier som tidningar, böcker, mjukvara, film och musik (Peitz och Waelbroeck, 
2006, s. 450). Det har gjort det enklare och billigare för aktörer som arbetar med 
‘digitaliserade produkter’ att producera och framför allt distribuera dessa i stor skala. Det i 
sin tur har förändrat affärslandskapet för media- och mjukvaruindustrin samt film- och 
musikbranschen. Ett affärslandskap omfattar enligt Slack et al de aktörer som på något sätt 
agerar inom den aktuella branschen och de sätt på vilka dessa samverkar för att skapa 
värde för slutkonsumenter (Slack et al., 2010, s. 140). Det nya affärslandskapet i respektive 
bransch upplever vi också har gett utrymme för en ny typ av konsumentbeteende som 
karaktäriseras av ökad tillgänglighet av produkter och information som uttrycks i form av 
lägre så kallade transaktionskostnader. Transaktionskostnader definieras som “kostnader 
utöver priset på själva varan eller tjänsten som uppkommer i samband med köp och 
försäljning, exempelvis kostnader för informationsinsamling” (NE.se, 2012) Konsumenters 
ökade informationstillgänglighet samt att leverantörer kan ge mer information om sitt 
produktutbud gör att utbyten i distributionskedjan inte behöver vara sekventiella utan blir 
mer och mer flexibla (Rabinovich et al., 2003, s. 134). Det är ett exempel på hur en 
minskning av transaktionskostnaden kan visa sig i praktiken. 
 
Hur har då de aktuella branscherna reagerat? Vilka strategier för att möta förändringarna 
har de använt sig av? En strategi för att möta förändringar definieras av Hurn som det sätt 
en organisation ändrar riktning på för att uppnå en önskad position på marknaden (Hurn, 
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2012, s. 42). Enligt Lewin kan en organisation i samband med implementering av en sådan 
strategi sägas gå igenom tre faser. 1. ‘Unfreeze’ som skulle kunna beskrivas som att värma 
upp organisationen för den kommande förändringen. 2. ‘Movement towards desired goal’ 
som kan beskrivas som genomförandet av den konkreta förändringen eller 
transportsträckan mot målet. 3. ‘Refreeze’ som avslutningsvis kan beskrivas som att 
återanpassa organisationen till ett nytt normalläge. (Lewin, 1963, s. 228-229) Olika aktörer 
i olika branscher har använt sig av olika strategier för att möta de nya förutsättningarna att 
verka i respektive bransch till följd av den teknologiska utvecklingen. Vi menar att en del 
företag har valt att möta de nya förutsättningarna med en strategi som går ut på att utveckla 
sina affärsmodeller medan andra valt en strategi som istället går ut på att försöka ‘ta död på 
hotet’ som framför allt det nya konsumentbeteendet innebär. 

1.1.1 Media 
Inom mediabranschen avseende tryckta media, finns många exempel som illustrerar det 
faktum att fler och fler produkter går från att vara fysiska till att även bli digitala. 
Affärslandskapet inom tidningsindustrin har exempelvis länge varit statiskt ifråga om 
produktion och distribution. På senare tid har dock den teknologiska utvecklingen och 
digitaliseringen påverkat båda aspekterna (Åkesson, 2009, s. 51). Resultatet av 
omständigheter som den senaste ekonomiska krisen samt att konsumenter i form av läsare 
och annonsörer mer och mer föredrar digitala medier som hemsidor, är att annonsintäkter 
samt försäljning av tryckta tidningar och böcker minskat (Åkesson, 2009, s. 6; Graham & 
Hill, 2009, s. 123). Dessa förändringar innebär inte ett upplevt hot för aktörer i aktuella 
branscher i fråga om att de ska bli ersatta men de behöver göra vissa omstruktureringar 
(Wright, 2009, refererat i Carreiro. 2010, s. 219).  
 
Vilka strategierna varit för att möta förändringarna och behålla kundgruppen samt attrahera 
nya kunder visar sig i företagens ökade satsning på onlineversioner och användande av 
digitala kanaler (Graham & Hill, 2009, s. 121). Resultat i studien av Graham och Hill visar 
att ett betydelsefullt argument för att integrera internet i verksamheten var dess möjlighet 
att erbjuda regelbundet uppdaterade nyheter, något som varit ett problem innan, då hänsyn 
var tvungen att tas till produktionstid (Graham & Hill, 2009, s. 120).  Tidningar expanderar 
sitt utbud med onlineversioner och inom bokindustrin är den nya produkten e-boken. 
Studier visar att syftet med e-böcker inte anses vara att de ska ersätta tryckta böcker utan 
snarare utgöra ett komplement då det är klara skillnader mellan de två formaten gällande 
exempelvis distributionssätt, funktionalitet, kvantitet och kostnad (Carreiro, 2010, s. 220). 
Detsamma kan argumenteras vara fallet med tidningsföretagens onlineversioner då de 
anses vara ett komplement som ger värde, exempelvis ökad anpassning till enskilda 
kundgrupper genom relevanta medier och möjligheter att nå fler kunder (Graham & Hill, 
2009, s. 120 & 123). Det har lett till att tidningsföretag som Aftonbladet och the Hearst 
Corporation utvecklat tjänster som den nya tekniken erbjuder, exempelvis onlineversioner 
av tidningar och även i vissa fall hårdvara i form av läsplattor (Åkesson, 2009, s. 7 & 9-
10). Bokförlagen har också ändrat synsätt gällande det nya digitalt präglade 
affärslandskapet och nu är det en självklar del i förlagens utbud, där produkterna framställs 
för att vara enkla att använda med digitala verktyg som Sony Reader och Amazon Kindle 
(Carreiro, 2010, s. 227). 
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Digitaliseringen har gjort att kostnaderna för produktion minskat rejält samt att kapital inte 
är uppbundet i tryckta böcker som kanske inte blir sålda (Eyitayo, 2011, s. 280). E-böcker 
innebär också möjlighet för förlagen att nå nya större marknader (Carreiro, 2010, s. 223). 
En enskild författare kan dessutom numera publicera och distribuera sitt eget verk med 
hjälp av vissa fristående aktörer till skillnad från att förut ha behövt gå via ett större förlag 
för att få tillgång till relevanta tjänster (Trachtenberg, 2010, refererat i Carreiro, 2010, s. 
230). Det innebär sammanfattningsvis stora möjligheter till utveckling av nya 
affärsmodeller. 
 
Åkesson menar att en stor förändring till följd av digitaliseringen är förändrade relationer 
och expandering av nätverket av aktörer som omger tidningar (Åkesson, 2009, s. 10). Från 
att det traditionella nätverket bestått i huvudsak av tidningar, publicister, annonsörer och 
kunder innefattar det nu även digitala mediaforum som YouTube och Flickr (Yoo et al., 
2009, refererat i Åkesson, 2009, s. 1). Tidningarnas eget ökade användande av olika 
digitala forum har avslutningsvis ändrat deras sätt att uppfatta sin verksamhet; “vi går från 
att vara ett tidningsföretag till att vara ett multimediaföretag” (Graham & Hill, 2009, s. 
120). Det kan ses som ett sätt att utveckla affärsmodeller. 

1.1.2 Mjukvara och film 
Mjukvarubranschen och filmindustrin har mött andra utmaningar. Fildelningsverktyg som 
Kazaa har gjort det möjligt för konsumenter att ladda ner filmer, program och spel från 
varandra genom så kallad peer-to-peer-teknik på ett olagligt sätt (Goel et al., 2010, s. 6). 
När det gäller mjukvara visar det sig att piratkopiering dock inte är ett stort problem. Peitz 
och Waelbroeck konstaterar att det beror på att kostnaden för en viss mjukvara inte bara är 
priset för produkten utan även en kostnad för att lära sig produkten och en ytterligare 
kostnad för att kopiera den, vilken kan vara stor på grund av produktens komplexitet (Peitz 
& Waelbroeck, 2006, s. 469). När det gäller dataspel har det sett lite annorlunda ut. Dessa 
har historiskt sett haft olika typer av lösenordskydd (Peitz och Waelbroeck, 2006 s. 469). 
Vidare konstaterar Peitz och Waelbroeck att försäljningen av spel inte avtagit dramatiskt 
på grund av internets utveckling, däremot har försäljningen av onlinespel ökat (Peitz och 
Waelbroeck, 2006, s. 470). Filmindustrin har inte heller upplevt någon konkurrens av 
betydelse från piratkopior innan 2006. Anledningen uppges vara den lägre kvalitén på 
filmer som finns tillgängliga för nerladdning via internet. Samtidigt menade författarna att 
branschen kan stå inför ett hot i form av de ökade hastigheterna i bredbandsnäten. (Peitz & 
Waelbroeck, 2006, s. 471) 
 
Vilka strategier de aktuella branscherna har använt sig av för att möta exempelvis internets 
utveckling har varit lite olika. Inom filmindustrin blev den omedelbara åtgärden att skapa 
ett hårdvarubaserat kopieringsskydd (Peitz & Waelbroeck, 2006, s. 472). Vår upplevelse är 
också att on-demand-tjänster avseende film på senare tid ökat i antal. Ett par exempel på 
sådana tjänster är ViaPlay och Voddler som tyder på en strategi där aktörerna på 
marknaden börjat dra nytta av de möjligheter som den nya tekniken erbjuder. I 
mjukvaruindustrin blev strategin att erbjuda olika typer av supportlösningar samt öka 
upplevelsen av spel genom videoklipp och dylikt. I vanliga dataspel har företagen använt 
sig av hårdvaruskydd likt filmindustrin med skillnaden att de kopplat ihop spelet med 
någon form av hårdvara. De har också utvecklat modeller som går ut på att “prenumerera” 
på rätten att använda spelet. Ett typiskt sådant spel är Blizzards World of Warcraft som är 
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ett mycket framgångsrikt exempel på hur spelföretag kan skapa en framgångsrik ny 
affärsmodell utifrån de nya tekniska förutsättningarna. (Peitz & Waelbroeck, 2006, s. 468-
472) 

1.1.3 Musik 
Vi har slutligen valt att studera musikbranschen. Hur den teknologiska utvecklingen 
påverkat bolag i musikbranschen historiskt kan illustreras av hur musikprodukter 
utvecklats där det centrala varit förbättringar i kvalitet samt flexibilitet i sättet att 
konsumera. Grammofonen och grammofonskivan som kom i början av 1900-talet gjorde 
det möjligt att lyssna på musik i hemmet (Barfe, 2004, s. xix) vilket öppnade för 
skivförsäljning. Lp:n på 1940-talet var en stor förbättring i kvalitet som tillät längre speltid 
på skivorna än den tidigare ‘78-varvaren’ (Barfe, 2004, s. 154 & 156). I början av 1980-
talet kom CD-skivan som var det första formatet som byggde på digital teknik (Kusek & 
Leonhard, 2005, s. 4). MP3-formatet blev sättet genom vilket musiken transformerades 
från fysisk till digital produkt (Burkart, 2008, s. 246). Barfe menar att eftersom 
skivindustrin inte uppfann detta format så har de heller ingen kontroll över det (Barfe, 
2004, s. xv). Formatet innebar en markant ökad flexibilitet i sättet att konsumera musik. Nu 
kan musik lagras på små mobila musikspelare, exempelvis iPods (Bockstedt et al., 2006, s. 
9). 
 
Vad har då den här utvecklingen inneburit för företags möjlighet att verka inom 
musikbranschen? I en studie av Graham et al hävdar författarna att musikbranschens 
traditionella affärslandskap har varit mycket "statiskt" på så sätt att det omfattats av ett 
begränsat antal aktörer med ett tydligt flöde sinsemellan (Graham et al., 2004, s. 1093). De 
senaste åren har dock inneburit en teknisk revolution som skakat om musikbranschen i 
grunden (Bockstedt et al., 2006, s. 7). Ett exempel på en konsekvens av denna revolution är 
att många mellanhänder i distributionskedjan försvunnit eller minskat i betydelse, 
exempelvis fysiska skivbutiker, i fråga om att nå konsumenten (Graham et al., 2004, s. 
1090). I och med detta sjunker konsumentens transaktionskostnad då tillgången till musik 
blir snabbare och effektivare genom internet (Rabinovich et al., 2003, s. 133). Det har även 
påverkat affärslandskapet för aktörer inom musikbranschen som exempelvis de 
traditionella stora skivbolagen. Modern datorteknik har gjort det möjligt att på ett enkelt 
och billigt sätt producera musik hemma (Warr & Goode, 2011, s. 126). Vår uppfattning 
utifrån egna erfarenheter är att det exempelvis görs med hjälp av programvaror som 
Cubase och Nuendo. Det tidigare nämnda MP3-formatet har enligt Bockstedt et al vidare 
inneburit en dramatisk minskning av distributionskostnader för musikprodukter (Bockstedt 
et al., 2006, s. 14). Den främsta anledningen till dessa minskade distributionskostnader har 
varit att bolagen inte längre måste producera en skiva per potentiell kund. De kan istället 
producera en digital upplaga som kan distribueras i obegränsad omfattning (Bockstedt et 
al., 2006, s. 13). Likt mediabranschen innebär det mindre uppbindning av kapital i fysiska 
skivor som kanske aldrig säljs. Det här har dock inte bara medfört positiva konsekvenser. 
Genom skapandet av den tidigare nämnda olagliga programvaran Kazaa samt Napster har 
en ny typ av konsumentbeteende drivits fram. Enskilda ”vanliga” musikkonsumenter är 
inte längre intresserade av att köpa en hel skiva för att kunna ta del av en enskild låt. De 
vill istället kunna konsumera enskilda låtar av enskilda artister och har därför valt att 
använda dessa verktyg. Det har enligt Graham et al inneburit en stor strategisk utmaning 
för de traditionella stora skivbolagen (Graham et al., 2004, s. 1087). 
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Den strategi som skivbolagen inledningsvis använde sig av var att försöka bli av med 
problemet genom att stämma ägarna till företagen bakom programvarorna på stora belopp 
och därmed tvinga dem att stänga ner bolagen (Radcliffe, 2004, s. 18). De agerade med 
andra ord med målet att bibehålla den position på marknaden de haft tidigare och helt 
enkelt inte gå in i det flöde Lewin beskriver för att hantera förändringarna. I ett andra 
skede har de dock istället valt att ingå partnerskap med aktörer som velat skapa lagliga 
alternativ, exempelvis Apple med sin iTunes-programvara (Graham et al., 2004, s. 1100). 
De har också satsat på att släppa skivor med bonusspår och extramaterial. Enligt Clement 
et al kan det ses som en strategi för att hålla kvar och skapa relationer med kunder 
(Clement et al., 2003, s. 192). Det här tyder på att det tog tid för musikbranschen att 
‘värma upp’ och göra sig redo för en anpassning till det förändrade affärslandskapet och 
konsumentbeteendet. Att musikbranschen till slut började anpassa sig genom exempelvis 
partnerskap med aktörer som Apple verkar ha varit en framgångsrik strategi. Under 
perioden juli 2003 till mars 2004 växte antalet iTunes-kunder från 861 000 till 4,9 miljoner 
(Bockstedt et al., 2006, s. 8). Det innebär dock att de traditionella stora skivbolagen 
fråntagits en del av sina intäkter eftersom Apple tar en del av vinsten. 
 
Den teknologiska utvecklingen har alltså gett bestående effekter i de aktuella branscherna. 
Forskningen kring det förändringsfenomen som observerats i branschernas omvärld i form 
av ett förändrat affärslandskap och konsumentbeteende och hur de påverkat interna 
processer avseende produktion och distribution berör främst de traditionella stora 
skivbolagen inom musikbranschen. Hur mindre aktörer i musikbranschen som förlag, 
produktionsbolag och mindre skivbolag påverkats och agerat på utvecklingen har enligt vår 
bedömning inte undersökts. Det för oss fram till vår problemformulering. 

1.2 Problemformulering 
 
Hur har mindre aktörer påverkats och agerat utifrån de förändringar som musikbranschen 
genomgått de senaste tio åren (2001-2011)? 

1.3. Syfte 
 
Syftet är att skapa förståelse för hur den teknologiska utvecklingen, internets genomslag 
samt förändrat konsumentbeteende, påverkat mindre aktörer inom musikbranschen. Genom 
att skapa denna förståelse ämnar vi minska kunskapsgapet i hur mindre aktörer inom 
musikbranschen upplevt och påverkats av dessa förändringar och hur de bemött dem. Som 
utgångspunkt kommer vi att använda oss av teorier om hur de stora traditionella 
skivbolagen påverkats och agerat. Vi kommer sedan dels att genomföra en analys av den 
ekonomiska utvecklingen för ett urval mindre aktörer inom musikbranschen samt en 
enkätundersökning mot desamma. 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att fokusera på de senaste tio åren då vår upplevelse är att den teknologiska 
utvecklingen i första hand ägt rum under just den tidsperioden. Vi har vidare valt att 
begränsa oss till redan etablerade bolag på den svenska marknaden när vi definierat upp 
vilka vi anser vara mindre aktörer. Vi har alltså inte undersökt antal aktörer som startats 
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under de senaste tio åren och liknande data. Detta redogörs närmare för under avsnittet om 
urval. 

1.5 Begreppsförklaringar 
 
Affärslandskap (engelska: supply network): Vår definition av affärslandskapet är likställd 
med den traditionella vetenskapliga beskrivningen av “supply network”. Affärslandskapet 
omfattar de aktörer som på något sätt agerar inom branschen och de sätt på vilka dessa 
samverkar för att skapa värde för slutkonsumenter (Slack et al. 2010, s. 140). 
Traditionella stora skivbolag: De traditionella stora skivbolagen utgörs av de fyra största 
aktörerna på marknaden, EMI, Universal, Time Warner och Sony BMG (Ahn & Yoon. 
2009, s. 307). 
Mindre aktörer: Vi har valt att tillämpa EU:s definition för så kallade SMF (Små och 
medelstora företag) eller SME (Small and Medium-sized Enterprises). Enligt den 
definitionen faller företag som sysselsätter mindre än 250 personer och omsätter mindre än 
50 miljoner Euro per år in i denna kategori. De flesta av de företag vi kommer att studera 
kan till och med klassas som mikroföretag enligt denna definition. Mikroföretag är företag 
som sysselsätter mindre än 10 personer och som omsätter mindre än 2 miljoner Euro per 
år. (Tillväxtverket, 2012) Definitionen i vår kontext omfattar produktionsbolag, förslag och 
skivbolag. 
Värdekedja: Värdekedjan är den konkreta sekvensen av aktiviteter som sker i processen 
genom vilken en produkt skapas. 
Kundvärde: Upplevda fördelar - upplevda uppoffringar (Jobber & Fahy, 2009, s. 344) 
Produktionsbolag: Huvudsaklig uppgift är att tillverka en mastertape (originalproduktion) 
och leverera denna till kärnbolaget. 
Mastertape: Originalproduktionen av en eller flera artisters material. 
Skivbolag (Kärnbolag): Ansvarigt för marknadsföring och kopiering av mastertapen 
(originalproduktionen) samt distribution av kopiorna. 
Musikförlag: Äger innehållet på mastertapen (originalproduktionen). Leverantör till 
kärnbolag. 
 

2.	UTGA� NGSPUNKTER	

Här nedan har vi valt att presentera de utgångspunkter och teoretiska metodval vi har och 
som ligger till grund för studiens inriktning som är av förståelsekaraktär. Avsnittet syftar 
till att redogöra för ämnesval samt den förförståelse, verklighetssyn och det vetenskapliga 
förhållningssätt vi författare har. Vidare presenteras den valda forskningsstrategin, 
studiens perspektiv, val av primär- och sekundärkällor samt källkritik till dessa. 

2.1 Ämnesval och förförståelse 

2.1.1 Ämnesval 
Vår studie är inriktad mot att studera dagens musikbransch och förutsättningarna att verka 
inom den. Vi har ett intresse av att veta mer om hur det gått för de mindre aktörer som 
finns i branschen under de senaste tio åren. Vår upplevelse är att genom utveckling av 
internet och ny teknik för produktion och distribution har möjligheterna för mindre aktörer 
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att agera inom branschen förändrats. Vi vill i denna studie ta reda på hur det faktiskt ligger 
till i praktiken. 

2.1.2 Teoretisk förförståelse 
Vi är båda studerande inom civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Umeå. En av 
oss har studerat kurser inom marknadsföring på C-nivå samt socialpsykologi på C-nivå 
med fördjupning i konsumentbeteende. Den andra av oss har läst kurser inom 
entreprenörskap på C-nivå och operations management på avancerad nivå. Det har gett oss 
en bred teoretisk kunskapsbas inom områden som är relevanta för vårt problem. 

2.1.3 Praktisk förförståelse  
Vi har båda ett gediget intresse för musik och är inbitna musikkonsumenter. En av oss har 
studerat på ett musikproducentprogram och därmed fått en fördjupad insikt i hur 
musikbranschen fungerade för snart tio år sedan och har även fördjupad kunskap kring 
produktion av musik i datorbaserade miljöer. Vi har haft långa diskussioner sinsemellan 
om hur vi upplever musikbranschens utveckling och utifrån det har vi kommit fram till 
förändringar vi båda sett.  

2.2 Verklighetssyn 
 
Bryman menar att personliga åsikter eller känslor utgör komponenter i en forskares 
värderingar och att värderingar kan forma en författares sätt att exempelvis välja 
forskningsområde och definiera sin forskningsfråga (Bryman, 2011, s. 43). Detta bekräftas 
av Olsson och Sörensen som menar att forskarens paradigm består av dennes intresse, 
kompetens, världsbild och vetenskapssyn. Paradigmet påverkar sedan projekten. (Olsson & 
Sörensen, 2002, s. 38). Vidare beskriver Burell och Morgan två sätt vi kan se en 
organisation på. Det första är ett objektivistiskt synsätt där vi ser på en organisations olika 
verkliga beståndsdelar, exempelvis strukturer och processer. Det andra är ett 
subjektivistiskt synsätt där det anses att förståelsen för en organisation enbart kan finnas 
hos personer som på något sätt är engagerade i organisationen. (Burell & Morgan, 1979, 
refererad i Bryman & Bell, 2005, s. 36) Vi anser utifrån detta att vi kommer inta ett 
objektivistiskt synsätt i att samla in data medan svaren vi får från våra respondenter mest 
troligt kommer att bygga på deras subjektiva synsätt. Vi har därför valt att använda oss av 
olika vetenskapliga teorier som beskriver olika situationer i samhället för att analysera de 
uppfattade förändringarna och knyta ihop våra uppfattningar med de vi kommer att få från 
våra respondenter och hålla studien så opåverkad av våra förutfattade meningar som 
möjligt. Vi anser att undersökningens upplägg är gjort så objektivt som möjligt i och med 
att frågorna för enkät och telefonintervju är förankrade i teorier. Det som skulle ha kunnat 
färga dem är möjligtvis forskarna som i sin tur gjort dem. Då majoriteten är granskade av 
oberoende parter anser vi dock att de generellt håller en god kvalitet. Vi är medvetna om 
att våra värderingar omedvetet kan färga forskningsprocessen, framförallt då vi valt ut 
teorierna att centrera undersökningen kring. Vårt gedigna intresse för och kunskaper sedan 
tidigare om musikbranschen kan antas påverka upplägg och infallsvinkel på studien. Det 
kan om möjligt påverka tolkningen av resultaten men resultaten i sig kommer framställas 
på ett så objektivt sätt som möjligt. 
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2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Vi använder oss av en kvantitativ forskningsmetod för att identifiera hur mindre aktörer 
påverkats av de förändrade förutsättningarna att verka i musikbranschen. Utifrån aspekten 
av hur aktörerna påverkats baserat dels på objektiv ekonomisk data men framför allt deras 
subjektiva upplevelser ämnar vi skapa förståelse för denna eventuella påverkan. Bryman 
menar att ett interpretativistiskt förhållningssätt innebär tolkande och förståelse av ett 
fenomen (Bryman, 2011, s. 32), varför vi anser oss ha ett sådant då vi vill förstå hur de 
mindre aktörerna upplever sig ha påverkats av förändringarna. Det bör tilläggas att vi inte 
ämnar generalisera resultaten då upplevelser i sig är subjektiva. Hermeneutiken som 
interpretativismen till viss del kommer från menar att företeelsen är relativ, delarna tolkas 
från helheten och förståelsen är relativ till sammanhanget (Langemar, 2008, s. 79). Bryman 
menar att interpretativismen kommer från ett resonemang där “social handling är 
meningsfull för aktörerna och att sådan handling därför måste tolkas utifrån deras 
perspektiv” (Bryman, 2011, s. 33). Då aktörernas svar på frågorna i enkäten samt i 
telefonintervjuerna belyser deras perspektiv och handlingar, kan det också argumenteras 
för att den mest korrekta tolkningen av dem fås genom att sätta dem i sitt rätta perspektiv 
och sammanhang. Sammanhanget kan antas vara hur de förutsättningar vi identifierat har 
påverkat de stora bolagen, i samma bransch. Tolkningssynen i den aktuella studien tar även 
fler dimensioner då vi som forskare tolkar aktörernas svar på frågorna, som kan antas vara 
tolkningar av hur verksamheten påverkats av olika faktorer. Enligt Bryman kan resultatet 
sedan tolkas med begrepp och teorier från tidigare forskning (Bryman, 2011, s. 35) och på 
det sättet sättas i ett sammanhang. 
 
Vi anser oss även tillämpa ett ontologiskt synsätt och då på ett konstruktionistiskt sätt. Vad 
som finns är alltså hur aktörerna uppfattar och handlar kring något (Bryman, 2011, s. 35), 
vilket innebär att så som verkligheten ser ut och som studien ämnar identifiera, är så som 
aktörerna upplever det. Även det faktum att affärslandskapet förändrats tyder på att de inte 
är opåverkade av individerna inom organisationen (objektivism) samt att de fått omforma 
verksamheten då referensramen (förutsättningarna) ändrats (Bryman, 2011, s. 36 & 38). Ett 
argument för ett konstruktionistiskt förhållningssätt är det faktum att “den sociala 
verkligheten utgör något som sociala aktörer skapar” (Bryman. 2011, s. 38). Exempelvis 
anser vi att verkligheten, inom vilken aktörer i musikbranschen verkar, påverkas av hur 
konsumenter och andra företag agerar. Den ökade interaktionen mellan olika aktörer i 
affärslandskapet och förändrade preferenser hos konsumenter som vi vill påvisa, kan 
därmed antas ha påverkat musikbranschen. 
 
Problemformuleringens utformning, “Hur har mindre aktörer påverkats och agerat utifrån 
de förändringar som musikbranschen genomgått de senaste tio åren?”, anser vi speglar vårt 
konstruktionsitiska förhållningssätt då den belyser verkligheten så som aktörerna uppfattar 
den och den sociala handlingen är meningsfull för dem. Problemformuleringen kan dock 
ses som förklarande då det ger ett historiskt perspektiv av något som har hänt och därmed 
är påtagligt och förklarbart, vi kan se och veta att det hänt. Detta resonemang skulle 
motivera ett positivistiskt förhållningssätt då det är det som sinnena bekräftar som är 
kunskap (Bryman, 2011, s. 30). Studiens utformning och syfte är däremot sådant att det tar 
fram aktörernas upplevelser av sin egen verksamhet till följd av förändrade förutsättningar 
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vilket är argument för det valda förhållningssättet (interpretativism) då det mynnar ut i en 
förståelse och tolkning av fenomenet.   
 
Problemformuleringens utformning innefattar även en probleminventering som antingen 
handlar om i vilken omfattning problemet har studerats tidigare eller varför det eventuellt 
inte har studerats tidigare (Olsson & Sörensen, 2001, s. 47). Vi anser att den 
litteraturgenomgång vi gjort visat att problemet om hur aktörer i musikbranschen har 
påverkats av förändringar, har studerats. Det som därför är relevant för vår studie och som 
vår problemformulering fokuserar på i vilken omfattning problemet studerats (Olsson & 
Sörensen, 2001, s. 47). I detta fall anser vi att mindre aktörers upplevelser inte är 
representerat i omfattningen. 

2.4 Forskningsstrategier 
 
Som nämnts ovan anser vi oss ha en interpretativistisk och konstruktionistisk ståndpunkt. 
Utifrån denna verklighetssyn och detta vetenskapliga förhållningssätt kanske det vore 
självklart att använda en traditionellt sett kvalitativ metod, som en face-to-face intervju, 
baserat på vår ambition att tolka och förstå (Bryman, 2011, s. 40). Dock menar Bryman att 
det som kan vara grund för valet av verktyg, som i vårt fall är av stor betydelse, är 
praktiska omständigheter som kan antas påverkas av vilka respondenterna är (Bryman, 
2011, s. 42 & 539). De tilltänkta respondenterna har vi utifrån samtal med några utvalda 
antagit har begränsad tid varför en intervju skulle kräva mer och eventuellt bidra till 
mindre vilja att delta i undersökningen. Även den geografiska aspekten, att många vefinner 
sig på annan ort, gör att enkät samt strukturerade telefonintervjuer är motiverat.  Dessa 
verktyg för datainsamling gör att vi kan formulera frågorna så att de ger oss de data vi 
önskar samt att det troligtvis finns ett värde för respondenten i att fylla i enkäten då han 
eller hon anser sig ha tid, vilket ökar motivationen att delta. Detta val av metod och 
verktyg motiveras ytterligare under enkätkonstruktion samt distribution av enkät samt 
genomförande av telefonintervjuer. Då enkätfrågorna samt strukturen av dessa var 
desamma som användes för telefonintervjuerna motiveras och förklaras utformningen av 
dem under enkätkonstruktion. 
 
Traditionellt sett har strukturerade intervjuer och enkäter varit metoder som hört samman 
med kvantitativ forskningsstrategi och i många fall ett positivistiskt förhållningssätt. Dock 
menar Bryman att kvantitativa metoder mycket väl kan användas för att förstå mening och 
tolkning, d.v.s. interpretativism. Även gällande förståelse för konstruktion av den sociala 
verkligheten samt för ambitioner att tolka anser Bryman att kvantitativa metoder kan 
användas. Förståelsen menar Bryman kan fås genom en kvantitativ innehållsanalys 
(Bryman, 2011, s. 539 & 543). Wilkinson och Birmingham menar att det är viktigt att 
eftersträva mening och förståelse samt tendenser i svaren när man väljer att ha öppna 
frågor i en enkät (Wilkinson & Birmingham, 2003, s. 68). Generellt diskuterar Bryman att 
sambandet mellan förhållningssätt, verklighetssyn och val av forskningsstrategi inte 
behöver vara så förbestämt (Bryman, 2011, s. 545) som att kvantitativ strategi automatiskt 
hör till positivismen och kvalitativ hör till interpretativismen. Vi anser i vårt fall att de 
valda synsätten av interpretativism och konstruktionism snarare illustrerar vårt sätt att se på 
verkligheten och på vetenskapen. Forskningsstrategin och metoden är vald, som nämnts 
ovan, till stor del baserad på praktiska omständigheter. Kvantitativ och kvalitativ metod har 
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gemensamma ambitioner, som beteenden och handlingar, men sättet att få reda på dem 
skiljer sig många gånger åt (Bryman, 2011, s. 547). Vi anser oss även tillämpa en 
kvantitativ forskningsstrategi för att få tyngdpunkt på om det skett förändringar samt hur 
dessa i sådana fall skett. De öppna frågorna har vi valt att ta med för att få djup i och 
förståelse för förändringens betydelse och nyanser i respondenternas upplevelser. För att 
stödja om det överhuvudtaget skett förändringar har vi även valt att använda kvantitativa 
data i en ekonomisk analys av respondenternas (urvalsgruppens) godkända 
årsredovisningar från 2001-2010.   
 
Olsson och Sörensen menar att den kvantitativa forskningsstrategin ofta utgår från en teori 
som kommer av litteraturstudier på området som är gjorda sedan tidigare samt egna 
erfarenheter på området (Olsson & Sörensen, 2001, s. 65). Faktorerna som utgör de 
förändrade förutsättningarna kommer av den kedja av händelser vi upplever har påverkat 
musikbranschen. Dessa härrör från tidigare studier på området, fast som nämnts ovan 
behandlar förändringarna främst de traditionella stora skivbolagen. Vår ambition är att 
undersöka om slutsatser från dessa teorier och studier är applicerbara även på mindre 
aktörer eftersom de också är aktörer inom musikbranschen och därför borde mött liknande 
förändringar. Relationen mellan teori och forskning är alltså deduktiv där teorin kommer 
först och styr därefter datainsamlingsprocessen (Bryman, 2011, s. 26 & 150). Ofta 
förknippas kvantitativ forskning med prövandet av hypoteser som kommer ur teorin, dock 
menar Bryman, att teorin i sig kan fungera som det område av intresse som fokuseras på 
gällande insamling av data (Bryman, 2011, s. 151). 
 
Detta argument motiverar vårt val att inte inkludera hypoteser som ska testas, som vanligen 
finns i en deduktiv ansats. Valet att inte använda oss av en induktiv ansats, där 
datainsamling och resultat kommer först och sedan teori (Bryman, 2011, s. 28), är det 
faktum att förändringar liknande de som skett i musikbranschen och andra branscher redan 
är forskade på. Därför föll det sig naturligt att börja med en kartläggning av befintlig teori 
för att sedan studera om det är applicerbart på den relevanta målgruppen. Valet anser vi 
även motiveras av att förändringarna som skett anses vara i aktörernas externa miljö som 
sedan påverkat deras interna verksamhet. Det gör tidigare forskning relevant, till skillnad 
från om den tidigare forskningen enbart behandlat de traditionella stora skivbolagens 
interna verksamhet, vilket då inte varit applicerbart på eller relevant för mindre aktörer. 
 
Generaliserbarhet av resultaten brukar förknippas med kvantitativ forskning (Olsson & 
Sörensen, 2001, s. 90; Bryman, 2011, s. 168) men det ska dock belysas att det är aktörernas 
upplevelser av hur de påverkats som är intressant och då upplevelser är subjektiva anser vi 
oss inte ha ambitionen att generalisera resultaten. Enkäten samt telefonintervjuerna står för 
den huvudsakliga datainsamlingen och data från årsredovisningarna ska syfta till att styrka 
frågorna i enkät och intervjuguiden som visar på om det skett en förändring 
överhuvudtaget.  

2.5 Studiens perspektiv 
 
Här presenterars varför vi valt att utforma vår studie på det sätt vi gjort. Olsson och 
Sörensen menar att valet av perspektiv är att välja vad man ser på samt hur man ser på 



  Kandidatuppsats: Bryggan – vägen till refrängen? 

 

11 

 

detta (Olsson & Sörensen, 2001, s. 63). I vår studie har vi valt att belysa de mindre 
aktörernas situation utifrån ett företagsperspektiv. Utgångspunkten är att skapa förståelse 
för vilka konsekvenser det förändrade affärslandskapet och konsumentbeteendet har fått 
för deras verksamheter. Hur har de upplevt att de påverkats av den teknologiska 
utvecklingen i omvärlden? Vilka möjligheter och utmaningar möter dem? Vilka strategier 
har de valt för att hantera dem? Vi hävdar att eftersom den ena av oss själv har sysslat med 
produktion och distribution av musik i mindre skala och därmed har förståelse för 
processen så är det inte komplicerat för oss att sätta oss in i denna sits. Om vi däremot valt 
att studera de traditionella stora skivbolagen hade det varit svårare att sätta sig in i deras 
sits eftersom vi antar att de har en helt annan syn på och framför allt en större förståelse för 
branschen ur sitt perspektiv än vad vi har. Slutligen anser vi att eftersom det inte finns 
särskilt mycket forskning kring detta område gällande mindre aktörer kan vår studie vara 
av intresse för de mindre aktörerna i musikbranschen. 

2.6 Val av sekundärdata och teorier 
 
Vår studie bygger på både primär- och sekundärkällor. Den enkätundersökning samt 
telefonintervjuer vi genomfört samt sammanställning av data ur årsredovisningar från de 
traditionella stora skivbolagen samt de utvalda minde aktörerna utgör våra primärdata. 
Tidigare genomförda studier av musikbranschen, viss kurslitteratur samt offentlig statistik 
utgör sekundärkällor. Det finns en mängd fördelar men också nackdelar med att använda 
sig av sekundärkällor. Bryman lyfter framför allt fram brist på tid och pengar som 
avgörande för valet att hämta data från sekundärkällor (Bryman, 2011, s. 301). Utifrån vårt 
syfte, att skapa förståelse för hur mindre aktörer i musikbranschen påverkats av det 
förändrade affärslandskapet, kan vi konstatera att vi till viss del kan klara oss med 
sekundärdata. Exempelvis räcker sådan data för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning 
om de absolut mest grundläggande delarna i den teknologiska utvecklingen, som hur stor 
andel av den svenska befolkningen som har tillgång till dator och internet i hemmet samt 
hur många företag det finns som agerar inom musikbranschen. Sådana data kan fås från 
offentlig statistik. Bryman poängterar att fördelarna med sådana data är att den redan är 
insamlad och sammanställd samt att man får information om en hel population, exempelvis 
den svenska befolkningen. En annan fördel uppges vara att forskaren inte har samma 
påverkan som denne kan ha vid insamling av primärdata. (Bryman, 2011, s. 305-306) 
 
De tidigare studierna har vi använt oss av för att bilda oss en uppfattning om kunskapsläget 
avseende musikbranschen och andra branscher som, enligt vår syn, potentiellt kommer att 
gå igenom, eller har gått igenom motsvarande utveckling som musikbranschen. 
Kurslitteraturen innehåller enligt oss relevanta övergripande modeller som vi använt för att 
visualisera vårt problem samt utvecklingen. Den offentliga statistiken har vi valt att 
använda oss av för att stärka upp vårt påstående att det skett en utveckling på det tekniska 
området. Avslutningsvis innehåller årsredovisningarna relevant information om hur den 
ekonomiska situationen utvecklats hos de olika aktörerna vilket ger en indikation på om de 
påverkats eller inte av den teknologiska utvecklingen samt internet. 
 
De val av teorier vi gjort kopplat till vår problemformulering har baserats på vår 
akademiska förförståelse, dvs. de ämnen vi studerat, då vi sett tydliga kopplingar mellan 
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dessa och de förändringar vi upplevt att musikbranschen gått igenom. Dessa ämnen är 
främst affärslandskapet, strategier för att hantera förändringar samt konsumentbeteende. 
 
Vi har främst sökt tidigare studier genom Umeå Universitetsbiblioteks databaser. Sökord 
som använts har bland annat varit music industry, supply chain management, supply 
network, consumer behaviour, distributional change, change management och internet. Vi 
har även använt oss av kombinationer av dessa sökord, dvs. exempelvis music industry + 
internet. Den databas som använts främst har varit Business Source Premier och denna har 
innehållit majoriteten av de artiklar som vi använt oss av. Vi har varit noga med att söka på 
artiklar som är peer-reviewed för att säkra kvalitet och trovärdighet i de artiklar vi använt 
oss av. 
 
Den offentliga statistiken, kurslitteraturen och de artiklar vi identifierat räcker inte för att vi 
ska kunna skapa oss den djupare förståelse för påverkan på mindre aktörer som vi är ute 
efter. För att lyckas med det krävs data om mindre aktörer vilket vi upplever saknas. 
Därför måste vi avslutningsvis samla in egna primärdata från dessa aktörer vilket görs med 
enkät, telefonintervjuer samt sammanställning av data från årsredovisningar som i sin tur 
hämtats från Affärsdata. 

2.7 Källkritik  
 
När det gäller våra sekundärkällor finns flera faktorer som måste tas hänsyn till. Bryman 
nämner till exempel, utöver fördelarna som presenterats ovan, även nackdelar med 
sekundärkällor. Sådana nackdelar kan exempelvis vara att man som forskare inte är bekant 
med materialet och att nyckelvariabler som är relevanta för forskarens specifika studie kan 
saknas (Bryman, 2011, s. 305). Ett tydligt exempel på en artikel bland våra sekundärdata 
där vi märker av att vi inte är bekanta med materialet är artikeln av Warr och Goode där 
författarna använder begreppet “skivindustrin” men i praktiken verkar de diskutera hela 
musikbranschen. Vi skiljer i vårt resonemang på dessa båda begrepp på så sätt att 
skivindustrin handlar om enbart fysiska skivor medan musikbranschen även täcker in 
exempelvis digitala upplagor. 
 
När det gäller äldre teorier som den om strategier för att hantera förändringar av Lewin har 
vi strävat efter att söka originalkällan och inte använda oss av exempelvis kurslitteratur. 
Anledningen är att författarna av kurslitteratur ofta gör sin egen tolkning av teorin som vi 
sedan tolkar om ytterligare. Det kan liknas vid den omtalade viskleken som går ut på att en 
person viskar någonting till grannen som sedan inte alls är detsamma när det kommer 
tillbaka till originalkällan. Om man måste använda kurslitteratur bör det därför 
argumenteras noga för varför det görs. I vårt fall används en modell som beskriver 
affärslandskapet. Affärslandskapet som begrepp är ganska diffust och skillnaden mot till 
exempel en värdekedja är inte helt tydligt när vi undersöker olika definitioner. I det här 
fallet har affärslandskapet visualiserats på ett nytt sätt och det handlar alltså inte om en 
gammal modell som tolkats om. Det anser vi är argument nog att använda den. 
 
En generell aspekt att ta hänsyn till är att kritiskt granska alla sekundära källor för att säkra 
trovärdigheten i dem. Som tidigare nämnts har vi enbart använt oss av peer-reviewade 
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artiklar i Umeå Universitetsbiblioteks databaser. Det vi särskilt studerat är vilka som varit 
respondenterna i de undersökningar som gjorts i olika studier. Här ser vi att det i de flesta 
fall handlat om de traditionella stora skivbolagen på den amerikanska marknaden. Det har 
gjort att vi dragit slutsatsen att teorierna inte nödvändigtvis är tillämpningsbara på de 
mindre aktörer som vi valt att studera närmare utifrån både geografiska och 
storleksmässiga faktorer. I teorivalet i stort har vi även tagit med teorier från olika 
geografiska marknader som exempelvis Korea. Den geografiska och storleksmässiga 
aspekten kommer att diskuteras närmare i teorikapitlet nedan avseende de teorier vi valt att 
fokusera på. Vidare kan årsredovisningarna vara vinklade till aktörernas fördel. Vi anser 
dock att genom sammanställning av flera aktörers siffror får vi en indikation om hur 
utvecklingen sett ut på en övergripande nivå. Slutligen är det även viktigt att ta hänsyn till 
språkaspekten. Den absoluta majoriteten av vår litteratur är på engelska vilket gör att vi gör 
vissa tolkningar som någon annan svenskspråkig möjligen skulle tolka annorlunda. Samma 
sak gäller om innehållet i vår uppsats återöversätts till engelska. Det är då inte säkert att 
budskapet blir detsamma som originalförfattaren ämnade skicka. 
 
För redogörelse av internets och teknikens betydelse i statistik som exempelvis antal 
datorer i svenska hem har vi använt oss av uppgifter från SCB - Statistiska centralbyrån. 
Trots att statistiken som SCB tar fram kan tänkas vara relativt objektiv är det viktigt att ta 
hänsyn till att SCB:s huvuduppgift är att ta fram statistik till sina kunder som är regeringen, 
olika myndigheter och privat näringsliv. Informationen används sedan till beslutsfattande, 
debatt och forskning. (SCB.se) Dock är SCB:s verksamhet inte av sådan karaktär att de har 
ett intresse av att modifiera statistik på något sätt och de data de levererar kan därför 
argumenteras vara korrekt. 
 
Avslutningsvis ska vi här säga någonting om den litteratur om metod vi valt. Metodik är ett 
område som i sig utvecklats över tid och därför kan det anses relevant att även diskutera 
den litteratur vi valt att använda oss av för att utforma vår undersökning. Vi har inkluderat 
flertalet metodkällor från olika tidsåldrar och vad vi ser är att grunden är densamma. Det 
som skiljer sig är hur kvantitativa och kvalitativa undersökningar genomförs i olika 
sammanhang och att distinktionen mellan dem blir mer och mer nyanserad och inte så 
skarp. För vår studie är det därför relevant att ta med dessa olika diskussioner i vårt 
metodval för att bygga våra argument utifrån parametrar som respondentval och praktiska 
aspekter. Exempelvis sägs det i större utsträckning i senare kurslitteratur att kvantitativa 
undersökningar, som historiskt sett främst använts för ett positivistiskt förhållningssätt 
samt strävan att kunna generalisera teorier utifrån resultat, på senare tid även konstaterats 
relevanta vid studier av mer interpretativistisk karaktär vilket är det vi arbetar med. Det 
innebär vidare att senare metodkällor, exempelvis Bryman (2011), menar att det är 
vedertaget samt ibland även lämpligt att använda de forskningsstrategier, metoder och 
verktyg som traditionellt hört till ett specifikt vetenskapligt förhållningssätt och applicera 
på motsatt förhållningssätt och verktyg.  
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3.	TEORI	

I följande kapitel har vi lagt fokus på i huvudsak tre vetenskapliga teoriområden. Dessa tre 
områden är affärslandskapet, strategier för att hantera förändringar och 
konsumentbeteende. För att redogöra för förändringarna inom musikbranschen har vi här 
valt att ta hjälp från studier gjorda av den och framför allt de utmaningar som mött de 
traditionella stora skivbolagen de senaste tio åren. Vi har även gjort jämförelser med 
andra branscher och tagit in implikationer från studier om vilka framtida utmaningar 
musikbranschen står inför. 
 
Den teknologiska utvecklingen har som tidigare konstaterats inneburit en transformering 
av det så kallade affärslandskapet för flertalet branscher. För att senare kunna göra en 
ordentlig analys av betydelsen för mindre aktörer krävs att vi definierar upp 
affärslandskapet så att vi kan peka på var det skett förändringar på grund av den 
teknologiska utvecklingen. Här följer korta definitioner av hur ett affärslandskap enligt 
studier och vår syn ser ut i våra studerade branscher följt av några konkreta exempel på 
studier som visar hur det förändrats. 
 
Graham och Smart presenterar en modell bestående av skapande, urval, produktion, 
distribution och konsumtion (Graham & Smart, 2010, s. 198). Ur denna kan vi utläsa ett 
antal aktörer som ingår i själva affärslandskapet som utför dessa aktiviteter. Dessa är 
producenter som skapar nyheter, själva tidningsbolagen som gör urvalet och står för själva 
produktionen av tidningen, distributörerna och konsumenterna. 
 
När det gäller mjukvaruindustrin är det svårare att hitta en vedertagen modell som används 
i vetenskapliga sammanhang. Vår uppfattning är dock att det även här krävs samma 
kreativa skapandeprocess som i fallet med tidningarna ovan för att producera programmet 
eller spelet. Sedan krävs en aktör mellan produktion och distribution som exempelvis 
marknadsför produkterna. Denna aktör är ofta ett mjukvaruföretag som exempelvis SAP 
eller Blizzard som nämnts tidigare. Fallet med film anser vi är mer likt musikbranschen 
som nämns nedan. Upplevelsen är dock, som också nämnts tidigare, att filmindustrin inte 
kommit lika långt i utvecklingen och påverkats på samma sätt som musikbranschen gjort. 
Detta bekräftas av Peitz och Waelbroeck som påpekar att det beror på kvalitetsskillnaden 
på nerladdningsbar film jämfört med exempelvis en DVD-version (Peitz & Waelbroeck, 
2006, s. 471). Den här artikeln är en sammanställning av en mängd olika studier och kan 
därför i det stora hela anses legitim. 
 
Affärslandskapet för musikbranschen har historiskt enligt Hardaker och Graham bestått av 
flera aktörer. De första är artisterna som skapar och producerar musiken. Dessa 
representerar leverantörssidan utifrån ett skivbolagsperspektiv eftersom de levererar musik 
till dessa. Skivbolagen och förlagen, som utgör den andra aktören, distribuerar den färdiga 
musiken till den tredje typen av aktör som består av återförsäljare, TV/radio, eventbyråer 
och dansklubbar. Den fjärde och sista typen är slutkonsumenterna. (Hardaker & Graham, 
2008, s. 97) Här är det viktigt att påpeka att artikeln är inriktad på en analys av den 
finländska musikbranschen för elektronisk musik. Samtidigt förstärks innehållet av bland 
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annat Schulmann som beskriver landskapet som bestående av artisterna, 
inspelningsstudios, de traditionella stora skivbolagen, mindre independentbolag samt 
återförsäljare (Schulmann, 1999, refererad i Warr & Goode, 2011, s. 126). Denna artikel i 
sin tur är en sammanställning av en mängd studier som är gjorda vilket vi anser är 
argument nog att anse beskrivningen som legitim för musikbranschen i stort. 
 
Jämförelsevis kan vi se tydliga likheter mellan affärslandskapen i de olika branscherna. 
Det indikerar enligt vår syn att alla de aktuella branscherna är på väg igenom en liknande 
förändring. Modellen nedan beskriver dessa likheter. Det finns en producent i var och en 
av branscherna. Skivbolag, förlag, tidningsföretag och mjukvaruföretagen är i modellen 
benämnda som Kärnbolag. Dessa tar sedan distributörer till hjälp för att nå sina 
slutkonsumenter. De delar i affärslandskapet som enligt oss framför allt har påverkats av 
den teknologiska utvecklingen är produktion med anledning av ny produktionsteknik samt 
distribution med anledning av internets utveckling. 
 

 
Figur 1: Det traditionella affärslandskapet i de nämnda branscherna. 

3.1 Teknikens betydelse 
 
Inledningsvis måste vi här definiera teknik i den här kontexten. Teknik är i det här fallet 
sådant som inte har specifikt med internet och möjligheter det ger att göra. Vi kommer att 
komma tillbaka till internets betydelse i ett senare stycke. Teknik som inte har med internet 
att göra kan exempelvis vara hårdvara och produktionstekniker. Enkelheten att reproducera 
menar Bockstedt et al är gemensam för flera marknader och de nämner filmbranschen där 
samma tendenser som i musikbranschen anas (Bockstedt et al., 2006, s. 32). Vidare menar 
Bockstedt et al att digitala filer för med sig en kostnad för den första versionen men att 
reproduktionen därefter är i princip gratis (Bockstedt et al., 2006, s. 15). Det innebär alltså 
att produktionskostnaderna totalt sett gått ner. Som tidigare nämnts har det här inneburit 
problem i flera branscher. Bokförlagen har hanterat sina problem med illegala 
nedladdningar och piratkopior med regleringar kring e-böcker. Dessa har resulterat i att 
konsumenter inte kan dela e-böcker (Carreiro, 2010, s. 225). Några tydliga exempel på hur 
den teknologiska utvecklingen gestaltat sig inom specifikt musikbranschen är de olika 
format som nämnts tidigare, grammofonskivan, LP-skivan och CD-skivan och nu senast 
alltså MP3-formatet. Denna moderna teknik har inte bara gjort det möjligt för de 
traditionella stora skivbolagen att distribuera sina artisters musik digitalt. Det har också 
gjort det möjligt för artister och producenter att själva producera sin musik utan stöd från 
skivbolagen på grund av minskade produktionskostnader (Warr & Goode, 2011, s. 126 
samt Clemont et al., 2002, s. 27). I tidningsindustrin sägs jämförelsevis bland annat 
redigeringsverktyg för innehåll vara en konsekvens av de möjligheter den teknologiska 
utvecklingen inneburit (Åkesson, 2009, s. 7). Dessa verktyg har gjort det möjligt att korta 
ledtiderna från produktionsledet till distributörsledet i affärslandskapet. Mer i detalj har det 
gjort att tiden förkortats avsevärt från det att någonting inträffar till dess en nyhet om det 



  Kandidatuppsats: Bryggan – vägen till refrängen? 

 

16 

 

inträffade kan produceras och distribueras till läsarna. Här finns enligt vår bedömning både 
likheter och avgörande skillnader mellan hur de båda branscherna påverkats av den nya 
tekniken. Ett exempel på en likhet handlar om distributionsledet och möjligheten att 
distribuera produkten, i det här fallet låten eller nyhetsartikeln, digitalt vilket i princip 
eliminerar replikeringskostnader helt (Bockstedt et al. 2006, s. 15). I nästa steg innebär det 
alltså att även distributionskostnaderna sjunker rejält. 
 
De avgörande skillnaderna handlar om produktens karaktär. I fallet med musik är 
upphovsmannen i grunden mer fristående från kärnbolaget än vad korrespondenten på en 
tidning är som i många fall är anställd av kärnbolaget. Detta antagande gör vi utifrån egna 
observationer där vi sällan sett en och samma reporter dyka upp i olika tidningar eller olika 
Tv-kanaler. Undantaget är exempelvis fotografer som i en del fall är frilansare som 
kärnbolagen köper bildmaterial från (Graham & Hill, 2009, s. 120-121). Inom 
musikbranschen upplever vi vidare att ledtiden från produktion till distribution inte är lika 
viktig. Det är snarare så att det verkar finnas ett värde i att bygga upp förväntningar kring 
att en produkt ska lanseras. Här finns det mycket tydliga exempel inom film- och 
mjukvarubranschen där bolag bygger upp förväntningar genom att annonsera ett 
releasedatum i god tid innan och distribuera små klipp i form av små videoklipp och 
filmtrailers. För att återgå till musikbranschen; Graham et al belyser de traditionella stora 
skivbolagens roll som att erbjuda expertis inom ett flertal områden, främst kopplade till 
distributionsledet i kedjan. Dessa områden är framför allt paketering och marknadsföring. 
Skivbolagen sägs till exempel ha ett viktigt kontaktnät inom medier, radio, TV och 
återförsäljare. (Graham et al., 2004, s. 1093) Teknikens utveckling sägs av de flesta 
respondenterna i studien innebära lägre kostnader för att slå sig in i musikbranschen. 
Därmed ses det som att skivbolagens förhandlingsläge kommer att bli sämre men artister 
kommer fortfarande vilja ta del av den expertis som nämns ovan. (Graham et al., 2004, s. 
1097) Kärnbolagets roll i affärslandskapet har med andra ord förändrats och skivbolagen 
har inte längre den nyckelroll de en gång haft. 

3.2 Internets betydelse 
 
Internet har enligt flera studier haft en påverkan på affärslandskapet inom såväl 
musikbranschen som andra branscher. Inom den brittiska tidningsindustrin har till exempel 
aktörer som the Havas Group insett att internet kan användas som en del i 
produktionsprocessen för innehåll till tidningen. (Graham & Hill, 2009, s. 122) Samtidigt 
har de sett en nedgång i försäljning när det gäller den tryckta versionen av tidningen. Det 
har gjort att de har minskat antalet personer som ingår i den avdelning som arbetar med 
den. (Graham & Hill, 2009, s. 123) Det är ett fenomen som visar sig även i 
musikbranschen. Enligt Bockstedt et al sjönk intäkterna från fysisk distribution av musik 
under åren 1999 till 2003 från 13 till 10,6 miljarder dollar samtidigt som intresset för 
digital musik ökade (Bockstedt et al., 2006, s. 8-9). När det gäller mjukvaruindustrin 
påpekar Demirkan et al att marknaden för det som kallas “Software-as-a-service” växer 
starkt och att distribution sker via internet på grund av ökade hastigheter i nätet (Demirkan 
et al., 2010, s. 121). Det tyder enligt oss på att även mjukvarubranschen genomgår en 
onlineanpassning av sina produkter. Bockstedt et al belyser ett exempel från 
musikbranschen som visar att även denna genomgått denna förändring. Internet har gjort 
att artister inte bara producerar sin musik själva utan dessutom distribuerar den online utan 
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hjälp från skivbolagen. (Bockstedt et al. 2006, s. 19) En onlineenkät som genomförts av 
Rainie and Madden med 2 755 slumpmässigt utvalda amerikanska musiker och låtskrivare 
visar att 83 % av dessa på något sätt distribuerar klipp av sin musik på internet (Rainie & 
Madden, 2004, s. 1+3).  
 
Synen hos de traditionella stora skivbolagen själva är mycket fokuserad på långsiktiga 
affärsförhållanden med artister vilket de ser som en konkurrensfördel (Graham et al. 2004, 
s. 1094). När det gäller internets påverkan handlar respondenternas svar främst om 
omfördelning av arbete snarare än rationalisering. Av de 15 respondenter inom 
musikbranschen som Graham et al intervjuat säger exempelvis alla att internet inneburit en 
förändring i deras arbetssätt. En stor majoritet, (13 av 15) säger att de, på grund av de 
ökade möjligheterna som internet erbjuder ifråga om tillgänglighet och omfång av 
information, i större utsträckning än tidigare tar hjälp av externa aktörer för vissa 
aktiviteter. (Graham et al., 2004, s. 1091) Vår tolkning här är att de externa aktörerna i det 
här fallet är både producenter och distributörer samt kunder som vi kommer tillbaka till i 
nästa kapitel om konsumentbeteende. Dessa externa aktörer kan vara placerade både 
nationellt och internationellt. Den här synen bekräftas av en av respondenterna i Graham et 
als studie som säger att han förr hade ett fåtal kontaktytor inom exempelvis tidningsvärlden 
men att de nu har väldigt många fler kontaktytor på grund av internet (Graham et al., 2004, 
s. 1094). Det här anser vi är tydliga exempel på hur affärslandskapet förändrats och hur de 
större aktörerna påverkats av detta. Från att affärslandskapet varit strikt sekventiellt och 
begränsat i antal aktörer som är delaktiga i värdekedjan har möjligheter nu öppnat sig för 
att inkludera fler aktörer i arbetet med olika delar av den på ett enkelt sätt. Graham et al 
påpekar specifikt att det blivit enklare att hitta aktörer som kan skapa ytterligare värde för 
deras produkter. (Graham et al., 2004, s. 1092) 
 
Viktigt att ta hänsyn till ur vårt perspektiv vid analys av de data som Graham et als artikel 
presenterar är att de personer som intervjuats arbetade på de, dåvarande, fem traditionella 
stora skivbolagen baserade i New York och därmed främst den amerikanska marknaden. I 
studien sägs också att dessa respondenter kan anses representativa för hela branschen 
eftersom den täcker alla de stora skivbolagens synsätt (Graham et al. 2004, s. 1089). Vår 
bedömning är dock att studien inte kan anses som representativ för de mindre aktörer vi 
valt att studera. Detta dels på grund av vilka bolag respondenterna representerar, dels på 
grund av den geografiska placeringen av dessa. Det krävs därför andra typer av 
respondenter för att besvara vår problemformulering. 

3.3 Strategier för förändringar 
 
Olika organisationer har olika sätt att hantera förändringar som de ställs inför, exempelvis 
sådana som i det här fallet tvingats fram av den teknologiska utvecklingen. Lewins 
trestegsmodell som presenterats tidigare för att beskriva processen som en individ eller 
organisation går igenom för att möta förändringar härstammar från 1951. Det gör att dess 
relevans och aktualitet måste ifrågasättas. Modellen i sig är mycket enkel och när vi 
applicerar den på de scenarion som de olika branscherna vi nämnt tidigare gått igenom kan 
vi se att den är tillämpningsbar. För att ta ett exempel från vår fokusbransch. 
Musikbranschen började som tidigare nämnts med att vidta juridiska åtgärder för att 
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undanröja aktörer som försökte dra nytta av hotet från den nya tekniken. För oss är det ett 
tydligt tecken på svårigheterna för den att komma ur det som Lewin (1963, s. 228-229) 
kallar det ”frysta läget”. Tidningsindustrin har agerat annorlunda. De gjorde tidigt 
förändringar i form av en förändrad produkt, i det här fallet en internetupplaga av 
tidningen. Det kan ses som att de hade lätt att komma ur det frysta läget i Lewins modell 
och förändra erbjudandet för att dra nytta av den nya tekniken på bästa möjliga sätt. Ett 
annat skäl att anse modellen som relevant och aktuell är att den fortfarande citeras i så väl 
kurslitteratur som olika vetenskapliga artiklar. 

3.4 Konsumentbeteendets karaktär 
 
Det är viktigt att först ange att vi med konsument i denna studie menar slutkonsument. För 
att illustrera ett förändrat konsumentbeteende som en del av det övergripande 
förändringsfenomenet i olika branscher, och framförallt i musikbranschen ges här först en 
redogörelse för hur konsumentbeteende definieras traditionellt i tidigare studier. Sedan ges 
en bild av hur konsumentbeteendet ändrats i de olika branscherna, med fokus på hur 
distribution av produkter och tjänster ändrats på grund av internets utveckling. Slutligen 
presenteras hur de olika branscherna reagerat på det förändrade konsumentbeteendet som 
redogörs av vetenskapen. 

3.4.1  Definition av konsumentbeteende 

Konsumentbeteende definieras som ”hur människor eller organisationer beter sig vid 
anskaffandet, användandet samt förkastandet av produkter och tjänster” (Kumra, 2007, s. 
7). Detta är en generell definition som är applicerbar på olika kulturer, både geografiska 
och branschmässiga. Definitionen möjliggör också att konsumentbeteendet kan studeras i 
olika sammanhang, vare sig det är psykologi, ekonomi, management eller marknadsföring 
(Kumra, 2007, s. 7). Det är därav viktigt för företaget att ta konsumentbeteendet i 
beaktning vid utformning av strategier. Centralt för studier i konsumentbeteende är 
konsumentens beslutsfattande, en process som innefattar: Upptäckten av ett behov, 
informationssökande för att möta behovet, utvärdering av de olika alternativen, köp, 
konsumtion, utvärdering efter konsumtion och antingen otillfredsställelse eller 
tillfredsställelse (Blackwell et al., 2006, s. 83). 
 
Studierna på området om förändringar i konsumentbeteendet menar att dessa skett för att 
nya konsumtionsmöjligheter gjort att konsumenter upplever ett högre värde av produkten. 
Generellt kan dock sägas att det handlar om olika transaktionskostnader som minskat i och 
med möjliggörandet av musikkonsumtion via digitala kanaler. Kopplingen mellan värde 
och transaktionskostnad kan förklaras med begreppet kundvärde ((kundvärde = upplevda 
fördelar - upplevd uppoffring) (Jobber & Fahy, 2009. s. 344)). Enkelt förklarat ökar 
kundvärdet när (transaktions-) kostnaderna minskar. Gällande distribution av musik innan 
internet kom redovisar Rabinovich et al transaktionskostnader på utbuds- respektive 
efterfrågesidan. Efterfrågesidans transaktionskostnader innefattar exempelvis ineffektiv 
och kostsam informationssökning om säljare och priser för konsumenterna samt 
geografiska hinder (Stiglitz, 1989, refererad i Rabinovich et al., 2003, s. 133). 
Efterfrågesidan är det direkt konsumentrelaterade men där utbud och efterfrågan är 
beroende av varandra. (Rabinovich et al., 2003, s. 133). Utbudssidans 
transaktionskostnader är insamlandet av data om vad kunderna efterfrågar som leder till 
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oklara marknadsföringskostnader och mängden material som behövs (Blois, 1972; Levy, 
Bergen, Dutta & Venable, 1997; Stigler, 1961, refererat i Rabinovich et al., 2003, s. 133). 
Ju fler led i kedjan, desto större transaktionskostnad för konsumenten men denna kan 
reduceras om koordinationen mellan aktörer i affärslandskapet förbättras. Internet 
möjliggör en sådan förbättring genom att underlätta kommunikation och tillgång till 
information. Hög transaktionseffektivitet uppstår sammanfattningsvis vid låg 
transaktionskostnad. 

3.4.2 Förändrat konsumentbeteende 
Förändringar i konsumentbeteendet och förutsättningarna för att konsumera musik 
illustreras av Graham et al som slutkonsumentens möjlighet att köpa musik både ”online” 
och ”offline” jämfört med tidigare enbart genom fysiska butiker (Graham et al., 2004, s. 
1092). Detta har bland annat visat sig i att konsumenter lagligt eller olagligt laddat ner 
tjänster och produkter på internet (Graham et al., 2004, s. 1091). Resultatet från 
undersökningen presenterar synen på konsumentbeteende och dess förändring ur 
skivbolagens perspektiv, vilket i relation till vår studie är relevant. Något som dock kan 
ifrågasätta relevansen är som tidigare nämnts att resultaten enbart representerar de 
traditionella stora skivbolagens perspektiv avseende den amerikanska marknaden (Graham 
et al., 2004, s. 1089). Det kan antas färga upplevelsen av konsumenters beteenden då 
amerikanska och icke amerikanska konsumenter inte nödvändigtvis behöver vara 
detsamma. 
 
Det nya formatet för musik innebär andra värdeskapande faktorer än de traditionella. Detta 
diskuteras i studien av Bockstedt et al från 2006 där värdet av en produkt traditionellt sett 
förmedlats och stärkts med information. Dock har förändringen av musik, från fysisk 
produkt till att bli en informationsvara i sig själv, inneburit att informationen är värdet 
(Rayport & Sviokla, refererat i Bockstedt et al., 2006, s. 13). Det bekräftas även av 
McCourt som identifierar det nya värdet som hur musik når konsumenten (McCourt, 2005, 
refererat i Burkart 2008, s. 249). Graham et al spekulerar även i ett framtida 
konsumentbeteende där konsumenter föredrar att dela musik mellan varandra framför att 
köpa den (Graham et al., 2004, s.1090). Det är ett faktum att konsumenter av musik idag 
kan prenumerera på en musiktjänst där det även är möjligt att dela musik med andra. 
Möjligheten att kunna dela musik med andra har blivit ett centralt värde i karaktären av 
digital musik. Digitala musikfiler möjliggör även skräddarsydda spellistor vilket bland 
annat i studien av Bockstedt et al identifieras som ett stort värde för konsumenten och en 
stor fördel gentemot traditionella musikformat (Bockstedt et al., 2006, s. 16). Att på detta 
sätt kunna sätta ihop egna “musikverk” och personliga samlingar samt dela med andra 
beskrivs också av Burkart som en fördel i det nya formatet (Burkart, 2008, s. 246). 
 
Priset är ett annat viktigt argument till att konsumenter föredrar digital musik eftersom de 
kan köpa de låtar de vill ha istället för ett i förväg ihopsatt paket med låtar och detta har 
ökat konsumentnyttan (Bockstedt et al., 2006). Bockstedt et al. fann också att kvaliteten på 
en digital upplaga för den “vanliga” konsumenten upplevs som oförändrad jämfört med 
CD-skivan. Möjligheten att kunna “skräddarsy” sin musiksamling anses vara av större vikt 
(Bockstedt et al., 2006, s. 17).  
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Konsumenter har i och med internet fått större insikt och nya valmöjligheter i olika 
branscher vilket bland annat har fått effekten att priser blir mer heterogena (Rabinovich et 
al., 2003, s. 137). Studien presenterar även måttet på transaktionskostnad som skillnaden 
mellan det pris konsumenten faktiskt betalar och maxpriset en säljare kan ta (Rabinovich et 
al., 2003, s. 137). Transparensen som yttrar sig i lättillgänglig information och insyn i 
branscher på internet gör att prisskillnader på liknande produkter, enligt vår uppfattning, 
borde minska. Internets möjliggörande av att effektivt tillgodogöra sig information ökar 
nämligen konsumenters medvetande om produkter och därmed ökar också 
transaktionseffektiviteten (Rabinovich et al., 2003, s. 140). På grund av detta kan säljare 
och konsumenter lättare hitta varandra (Rabinovich et al., 2003, s.161). Den högre 
flexibiliteten i transaktionen förekommer framförallt i utbudskedjorna hos så kallade pure 
play-företag eftersom det är färre begränsningar gällande struktur och just fysiska 
tillgångar (Rabinovich et al., 2003, s. 161). Pure play-företag definieras som företag som 
levererar exempelvis film och musik online som en tjänst, dvs. distribution och konsumtion 
sker samtidigt.  
 
Konsumenter tenderar alltså att föredra digitala format vilket har visat sig genom ökad 
nedladdning av filer. Det i sin tur har genomsyrat även andra branscher där Bockstedt et al 
nämner filmbranschen som ett exempel (Bockstedt et al., 2006, s. 32). Även bokindustrin 
har påverkats av digitaliseringen och i en litteraturstudie av Carreiro från år 2010 
presenteras e-bokens fördelar som enkel användning och tillgänglighet jämfört med tryckta 
böcker. Dock menar Carreiro att en viktig skillnad är konsumentens långsammare 
anpassning till e-boken ifrån den tryckta som förklaras med ett upplevt större värde i den 
tryckta boken jämfört med en fysisk CD-skiva (Carreiro, 2010, s. 223). Vidare menar 
författarna att det snarare är företagen som drivit på utvecklingen av den nya teknologin då 
de insett potentialen för att öka värdet för företaget medan konsumentens kunskap om den 
nya teknologin är relativt låg. För vår studie är detta en intressant aspekt då vi vet att de 
traditionella stora skivbolagen inledningsvis inte verkade inse potentialen med internet för 
att distribuera. Mindre aktörer däremot har utnyttjat det faktum att konsumenter sökt sig till 
dessa kanaler och det kan antas starkt ha påverkat dessa bolags relation med 
konsumenterna. Viljan hos konsumenter att dela erfarenheter om böcker på samma sätt 
som musik har resulterat i interaktion sinsemellan på exempelvis onlineforum, vilket är 
värdefullt ur marknadsföringshänseende för, i detta fall, enskilda författare (Carreiro, 2010, 
s. 226). I relation till vår studie är det relevant då det ger ett perspektiv på hur företag kan 
jobba med sin marknadsföring av artister men även hur de enkelt kan kommunicera med 
konsumenter. Carreiros undersökning får antas vara legitim då litteraturgenomgången är 
väl förankrad i många studier och satt i olika perspektiv. 

3.4.3 Företagens agerande och ökad kommunikation med konsumenter 
Graham och Hills studie om hur internet påverkat olika värdekomponenter i utbudskedjan 
presenterar en modell som genom dynamisk interaktion mellan journalister, konsumenter 
och bloggare resulterar i ett samskapande av värde (Graham & Hill, 2009, s. 119). För vår 
studie är detta relevant utifrån företeelsen att fler aktörer, däribland konsumenter, faktiskt 
agerar idag på det som traditionellt sett har varit skivbolagens egen marknad. Strategiska 
samarbeten mellan dessa aktörer upplevs dessutom vara en del av mindre musikaktörers 
verksamhet. Resultaten i studien visade att tidningsindustrin upplever ett stort värde i att 
erbjuda sina konsumenter möjligheten att få nyheter online i och med att det möjliggör ett 
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för branschen nödvändigt regelbundet uppdaterande av nyheter (Graham & Hill, 2009, s. 
120). Det kan argumenteras att syftet med produkten är annorlunda jämfört med musik 
men förändringen till det digitala formatet och internet har gjort att konsumenter föredrar 
att läsa tidningar online (Graham & Hill, 2009, s. 121). Gemensamt för branscherna är den 
ökade kommunikationen med konsumenter som skett i och med internet och som företag 
anser ger ett stort värde gällande att få information om vilka konsumenterna är och vad de 
efterfrågar. Den nämnda kommunikationen sägs ske genom exempelvis onlineenkäter och 
olika forum. Denna ökade information gör att exempelvis tidningar kan skräddarsy 
innehåll och reklam. Denna utveckling redovisas även av forskning inom musikbranschen 
där exempelvis Bockstedt et al menar att digitala återförsäljare av musik spinner vidare på 
olika möjligheter att erbjuda konsumenter skräddarsydda produkter. De menar att det 
skapar nya relationer där konsumenten har en aktiv roll. (Bockstedt et al., 2006, s. 17) Vår 
upplevelse är även att många andra aktörer inom musikbranschen erbjuder skräddarsydda 
tjänster till sina kunder, så som produktionsbolag eller skivbolag. Av naturen är 
produkterna de erbjuder anpassade efter kundens önskemål, exempelvis är en skiva gjord 
specifikt för den artisten. 
 
Studien av Graham et al visar att alla skivbolag i undersökningen aktivt kommunicerar 
med konsumenter online i olika forum. Det kan ses om att dynamiken i branschen 
förändras vilket Graham et al menar leder till nya konstellationer av aktörer där 
konsumentens roll är deltagande och aktiv med mer utrymme för förhandling. (Graham et 
el. 2004, s. 1094 & 1097). Det är av intresse för vår studie att undersöka om det gäller även 
mindre aktörer. 
 
Agerandet från de traditionella stora skivbolagens sida för att möta konsumenternas ökade 
preferenser för onlinekonsumtion har varit att utveckla egna, eller ingå i samarbeten med, 
prenumerationstjänster där konsumenter kan ta del av musik, något skivbolagen år 2004, 
när studien gjordes hoppades kommer öka i användande. (Graham et al., 2004, s. 1100). 
Vidare menar författarna att konsumenters ombytliga smak och preferenser som möjliggörs 
av en snabb kanal som internet påverkar företagens relationer och ageranden. (Graham et 
al., 2004, s. 1101).  Exempelvis är inte promotion av musik i de traditionella kanalerna lika 
nödvändig längre för att informera om musik eftersom konsumenter får denna snabbare 
genom internet. En snabbare distributionskanal gör att mindre aktörer kan synas och 
konkurrera om konsumenter på marknaden (Graham et al. 2004, s. 1101) vilket är högst 
relevant för vår studie. En fördel som blivit för företagen till följd av konsumenters 
preferenser för onlinekonsumtion är att ägandeskapet av produkten förskjuts till dess att 
efterfrågan är uppnådd vilket minskar fysiska lager och alltså kostnader för dessa. Studien 
av Rabinovich et al presenterade denna skillnad gällande skivbutiker på internet och 
fysiska skivbutiker (Rabinovich et al, 2003), men skulle det appliceras idag då 
internetaspekten av musikkonsumtion utvecklats till prenumerationssajter och att kunna 
köpa enstaka spår anser vi att transaktionseffektiviteten enbart blivit större.  
 
Sett ur relationen mellan skivbolag och konsumenter menar Warr och Goode att en 
nyckelaspekt av det nya konsumentbeteendet gällande musik är att upptäcka och samla 
musiken (Warr & Goode, 2011, s.127). Utifrån deras undersökning fyller laglig men även 
gratis olaglig fildelning ett viktigt syfte genom att bli en sorts reklam där konsumenter 
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laddar ner för att se om det är bra och sedan köper de Cd:n. Priset samt möjligheten att ta 
med sig en mycket större mängd musik än vad som har varit möjligt tidigare är centralt och 
det har gjort att konsumenter föredrar att ladda ner digitala filer och i stor mån ladda ner på 
olagliga sätt. Jeong & Lee redovisar i sin studie hur prisstrategier påverkar konsumenter 
gällande att ladda ner olagligt eller lagligt. De fann att sänkta priser på legal 
nedladdningsbar musik hade samma effekt som höjd transaktionskostnad på olagliga, att 
fler föredragit legala alternativ (Jeong & Lee, 2010, s. 3889). Ville företag öka antalet 
kunder totalt sett hade dock sänkta priser en större effekt (Jeong & Lee, 2010, s. 3890). 
Sökningen efter musik bör vidare vara så bekväm som möjligt och tiden att ladda ner så 
kort som möjligt. Genom att satsa på portabla och lättillgängliga format anser Warr och 
Goode att företag kan öka intäkterna (Warr & Goode, 2011, s. 128). Ur vår studies 
perspektiv är detta viktigt i och med att större bolag idag samarbetar med 
prenumerationstjänst som Spotify och huruvida mindre aktörer också ser potentialen i det 
eller inte. Spotify är en laglig musiktjänst där konsumenter har snabb tillgång till musik 
med enkel sökning och till ett relativt lågt pris. 

3.5 Implikationer för musikbranschens framtida affärslandskap 
 
Avslutningsvis ska vi här lyfta fram ett framtidsperspektiv och diskutera vad teorier säger 
om framtiden för musikbranschen. Bockstedt et al målar upp en mörk bild för skivbolag 
och produktionsbolag. Han säger att dessa är aktörer som kommer att vara förlorare i det 
nya affärslandskap som nu växer fram och lyfter fram ett flertal faktorer som ses som 
avgörande för denna utveckling. Framför allt handlar det om radikalt minskade produktion- 
och distributionskostnader som gör det möjligt för artister att gå runt skivbolagen i den 
tidigare statiska kedjan (se figur 1). En tänkbar utveckling som presenteras är att 
skivbolagen i framtiden kommer att behöva bli mer av serviceföretag som erbjuder 
konsultjänster inom produktion, immaterialrätt, marknadsföring och distribution. Ett 
exempel på att utvecklingen går åt det hållet är att skivbolaget SonyBMG (tidigare BMG 
Entertainment) redan 2001 ingick ett partnerskap med den tidigare olagliga distributören 
av musik, Napster. När det gäller produktionsbolag påpekar författarna att dessa behöver 
fokusera på att hitta värden de kan tillföra till produktionsprocessen som artister själva inte 
kan klara av. (Bockstedt et al., 2006, s. 21-22) Den här studien är intressant för vår studie 
på så sätt att det är relevant att undersöka om mindre aktörer insett det studien påpekar 
samt eventuellt upplevt det själva. 

 
Vidare presenterar Warr och Goode tre olika tänkbara framtidsscenarion för skivindustrin. 
Det första av dessa tre scenarier är det “goda” där skivindustrin överlever. Det andra är det 
“onda” där skivindustrin dör en långsam död. Det tredje är det “fula” där skivindustrin går 
en snabb död till mötes (Warr & Goode, 2011, s. 128-130). Den här artikeln är intressant 
men går att kritisera ur perspektivet att den sägs handla om skivindustrin. När man läser 
den närmare förstår man att den snarare handlar om hela musikbranschen eftersom fokus 
enligt vår uppfattning inte ligger på att utveckla skivan som produkt utan att hitta 
alternativa intäktskällor. Författarna förstärker Bockstedt et als påstående ovan och 
refererar bland annat till Graham et als artikel från 2004 där det sägs att skivbolagen 
fortfarande kommer behövas men fokus måste flyttas till att erbjuda expertis inom 
exempelvis marknadsföring till artister för att bolagen ska överleva (Warr & Goode, 2011, 
s. 128-129). Ett annat sätt för branschen att överleva kan vara är att skapa forum för 
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konsumenter att dela erfarenheter kring musik eftersom det skapar nya värden. (Warr & 
Goode, 2001, s. 128). Faktorer som sägs föranleda en långsam död för musikbranschen är 
bland annat komplicerade betalningsmetoder och höga priser. Fortsatt minskning av 
skivförsäljningen och att det leder till att skivbolagen inte längre kan stötta sina artister 
med nödvändiga tjänster sägs avslutningsvis vara en nyckelfaktor kring det tredje scenariot 
att musikbranschen går en snabb död till mötes. (Warr & Goode, 2011, s. 129) Den här 
studien är också relevant på samma sätt som studien ovan. 

 

4.	TILLVA� GAGA� NGSSA�TT	

Följande avsnitt redogör för tillvägagångssätt och den praktiska metoden i studien. 
Tankegångar och förfarande gällande forskningsdesign, urval, enkät- och 
intervjufrågekonstruktion, datainsamling, bortfall och databearbetning redogörs för i 
detalj då de är relevanta aspekter för eventuell replikering. I detta kapitel hanteras även 
sanningskriterier. 

4.1 Forskningsdesign 
 

Rugg och Petre menar att det som styr forskningsdesignen är; Vad vill vi ha ut av studien?, 
Vad vi vill använda resultaten till? och Vad är det vi vill ta reda på i undersökningen?- det 
vill säga problemformuleringen. Vilken av de tre frågorna som är av störst betydelse beror 
på studien. (Rugg & Petre, 2007, s. 62). Vad vi önskar få ut av studien är en förståelse för 
mindre aktörers upplevelser av hur de påverkats och agerat på förändringarna som skett. 
Då vi innehar ett konstruktionistiskt synsätt tror vi att hur aktörerna uppfattar sin verklighet 
och omgivning är så den faktiskt ser ut. Därför anser vi att deras redogörelse av 
upplevelser i relation till tidigare studier utgör en god grund för den förståelse vi vill skapa. 
I vårt fall svarar även detta på vad vi vill använda resultaten till, att minska förståelsegapet 
för hur mindre aktörer i musikbranschen upplevt och agerat på förändringarna. Det anser vi 
bidrar till större förståelse för branschen i helhet. Vidare menar författarna dock att 
forskningsdesignen ska utformas så att problemformuleringen besvaras så bra som möjligt 
(Rugg & Petre, 2007, s. 63). Gör vi detta anser vi att de två inledande frågorna kommer 
svaras på eftersom problemformuleringen till stor del styr undersökningen.  
 
Vi anser att största delen av undersökningen har en tvärsnittsdesign (survey), utifrån 
Bryman et als. redogörelse av utformningen på en tvärsnittsdesign: insamlandet av data 
från flera respondenter och vid ett tillfälle (Bryman, 2011, s. 64). Balnaves och Caputi 
anser också att surveys är lämpliga att använda när direkt observation inte är möjlig 
(Balnaves & Caputi, 2001, s. 75). Vi anser att de geografiska hindren mellan oss och 
respondenterna gör det svårt att tillämpa face-to-face intervjuer eller direkt observation. 
Genom att välja flera olika typer av mindre aktörer, så som produktionsbolag, förlag och 
skivbolag anser vi att vi skapar variation i studien, vilket Bryman menar är centralt vid en 
tvärsnittsdesign (Bryman, 2011, s 64). 
 
Respondenterna fyller i enkäten  eller intervjuas över telefon en gång, det vill säga vid ett 
tillfälle. Bryman argumenterar i sådana fall för en tvärsnittsstudie. Författaren menar också 
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att syftet är att hitta samband mellan variabler genom kvantifierbara data, dock inte kausala 
sådana. (Bryman, 2011, s. 65). Vår studie har som huvudsakligt syfte att få en förståelse 
för hur mindre aktörer i musikbranschen upplever att de påverkats och agerat på 
förändringarna och alltså inte nödvändigtvis hitta samband. Dock anser vi att samband 
borde finnas mellan svaren på de enkät- och intervjufrågor som är ihopkopplade med 
varandra eftersom upplevelserna av dessa borde överensstämma med varandra. Exempel 
på sådana kopplingar redogörs för i analyskapitlet. Däremot ämnar studien studera ifall 
teorin om hur de traditionella stora skivbolagen påverkats och agerat på förändringarna är 
applicerbar på mindre aktörers upplevelser, vilket skulle kunna ses som ett samband 
mellan större och mindre aktörers upplevelser. Dock används teorin snarare som 
utgångspunkt för resonemanget kring mindre aktörers upplevelser då de agerar i samma 
bransch och inte för en jämförelse.  
 
Avseende den andra delen av undersökningen som utgörs av den ekonomiska analysen av 
respondenternas godkända årsredovisningar anser vi att den har designen av en 
longitudinell studie. Bryman menar att denna är en förlängning av en surveydesign och en 
tvärsnittsdesign men med skillnaden att den visar på faktorer på grund av tidsaspekten hos 
det man mäter (Bryman, 2011, s. 69). En longitudinell studie undersöker samma urval vid 
flera olika tillfällen avseende samma variabler (Bryman, 2011, s. 69-70) och visar därför 
på förändringar i tiden (Olsson & Sörensen, 2001, s. 66). Data i den ekonomiska analysen i 
vår studie kommer från samma respondenters årsredovisningar från varje år under 
tidsperioden 2001- 2010.  

4.2 Urval 
 
Vi gjorde vårt urval genom att ta fram de fyra traditionella stora skivbolagen på sidan 
Affärsdata och sedan kolla hur de kategoriseras. Vi valde sedan att söka efter svenska 
aktiebolag som kategoriserar sig på samma sätt som dessa. De faller alla inom ramarna för 
det som hos Affärsdata kallas för “Ljudinspelning och fonogramutgivning”. Anledningen 
till att vi valde att inte ta med bolag med andra verksamhetsområden är att vi ser en risk att 
vi får med bolag som har skivbolagsaktiviteterna som en mindre del av verksamheten. Vi 
valde också att enbart studera aktiebolag av skälet att vi tror att de är mer seriösa aktörer än 
exempelvis enskilda firmor. Fortsättningsvis har vi tillämpat EU:s definition av 
mikroföretag vilket innebär att företagen vi kontaktar ska ha en omsättning på mindre än 2 
miljoner Euro om året och sysselsätta mindre än 10 personer (Tillväxtverket, 2012). Vi har 
också valt att tillämpa ett antal sökord när vi sökt efter bolag på Affärsdata. Dessa har varit 
music, musik, records, production, produktion, publishing, recording och studio. Vi fick 
vid det här urvalet fram 145 bolag, vilket utgör vår population. Populationen är alla enheter 
som urvalet görs utifrån (Bryman, 2011, s. 179), i vårt fall bolag. För att underlätta kontakt 
valde vi även att sätta en undre omsättningsgräns på 1 miljon kronor. Då hade vi 58 bolag 
kvar. Ett annat kriterie vi satte upp var att aktörerna vi kontaktar ska ha funnits i minst tio 
år av skälet att de ska ha varit med om den teknologiska utvecklingen. De ska slutligen 
vara aktiva bolag som lämnat bokslut för 2010 eller 2011. Vi fick då 48 bolag kvar. I nästa 
steg har vi uteslutit ett bolag som vi konstaterade inte är relevant för vår studie då de är 
mer inriktad mot förlagsverksamhet som arbetar med notböcker och då var det 47 bolag 
kvar, vilka utgör urvalsramen. Urvalsramen menar Bryman är en förteckning av aktörer i 
populationen som urvalet görs ifrån (Bryman, 2011, s. 179). Vid sökning efter 
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kontaktuppgifter hittade vi mailadresser till 28 av dessa 47. Det är till dessa 28 
(stickprovet) vi valt att skicka vår enkät. Det är också dessa 28 bolag som vi sammanställt 
ekonomiska data för. Stickprov är de aktörer som utgör en del av populationen och som 
väljs att göra undersökningen på (Bryman, 2011, s. 179). Detta urval kan anses vara ett 
icke-sannolikhetsurval eftersom vissa av aktörerna haft större chans att komma med i 
urvalet (Bryman, 2011, s. 179) då det fanns mailadresser till dem. I detta avseende anser vi 
oss ha ett bekvämlighetsurval, då de aktörer som vi skickar enkäten till är de respondenter 
som är tillgängliga för oss i fråga om tillgång till mailadresser. Även urvalet av 
intervjupersoner till telefonintervjuerna är ett bekvämlighetsurval då respondenterna valdes 
utefter urvalsförfarandet som är beskrivet ovan med start längst upp på listan som i sig var 
uppsatt i bokstavsordning. De fyra som svarade och ville delta, var de som vi intervjuade 
vilket vittnar om ett bekvämlighetsurval. Vidare speglar inte fördelningen i urvalet 
fördelningen i populationen som hade varit fallet vid exempelvis kvoturval eller stratifierat 
urval. 
 
I diskussionen kring urval är det av betydelse att ta upp ambitionen av att kunna 
generalisera som vi i vår studie, som tidigare nämnt inte strävar efter då vi vill förstå 
subjektiva upplevelser. Annars menar Bryman att för att kunna generalisera resultatet bör 
urvalet vara representativt (Bryman, 2011, s. 180). I urvalet fanns de olika typer av aktörer 
som finns representerade vilket anses kan minska risken för skevhet. Dock gör det faktum 
att vi enbart fann mailadresser till en del av dem samt att en del av dessa inte ville delta 
(mer detaljerat om detta under bortfall) att viss skevhet förekommer. Skevhet bör undvikas 
men Bryman menar att det kan, som i vårt fall, vara svårt att kontrollera för alla typer av 
skevhet (Bryman, 2011, s. 181). Vidare kan det vara svårt att vid skevhet veta om de 
variabler som eventuellt faller bort är av betydelse gällande attityder och beteenden 
(Bryman, 2011, s. 181) samt eventuellt upplevelser. Som sagt finns alla typer av aktörer vi 
ämnar undersöka representerade i urvalet och deras upplevelser anses ge en bra 
redogörelse som är användbar i vår studie.  

4.3   Konstruktion av frågor 
 
För att samla in data använder vi en guide med stängda samt öppna frågor som dels 
användes som enkät men även som strukturerat underlag vid telefonintervjuer. Då 
underlaget är desamma för de två verktygen förs här ett resonemang om konstruktionen av 
frågorna som alltså är applicerbart både på enkäten och telefonintervjuerna. Då underlaget 
till största del består av slutna frågor är intervjuformatet en strukturerad intervju (Bryman, 
2011, s. 205). De slutna frågorna ska leda respondenten i om denne överhuvudtaget har 
upplevt förändringar. De öppna frågorna skulle kunna anses ha drag av kvalitativa 
ambitioner då de syftar till att låta respondenten med egna ord beskriva hur denne upplevt 
förändringarna, det vill säga ge mer djup. Kombinationen anser vi reducerar risken för 
missförstånd och feltolkning av respondenten, i och med att varje öppen fråga föregås av 
en stängd inriktad fråga. Detta försök till reducering av missförstånd var riktad till de 
respondenter som fyllde i enkäten, då intervjuarna kunde förklara eventuella missförstånd 
för respondenten vid intervjutillfället. Harland och Holey distribuerade en enkät med 
liknande utformning som den vi avser att distribuera, delvis mer kvantitativa flervals- eller 
kryssfrågor och delvis mer kvalitativa öppna frågor. Resultatet visade att de öppna 
frågorna bidrog med mer värde i form av mer djup och förståelse och att enbart flervals- 
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eller kryssfrågor (stängda frågor) missat detta (Harland & Holey, 2011, s. 483). Då vår 
ambition med datakvaliteten är densamma argumenterar detta resonemang för att vi har 
både stängda och öppna frågor i enkäten. 
 
Det som ligger till grund för konstruktionen av frågorna är den teoretiska referensram där 
vi identifierat tendenser och förändringar som skett i olika branschers omvärld samt hur 
detta påverkat branscherna och aktörernas förutsättning att verka i den. De övriga 
branscher vi studerat är mediabranschen med tidningar och böcker samt film- och 
mjukvarubranschen. Den teoretiska referensramen är skapad för att svara på 
problemformuleringen varför även frågekonstruktionen är byggt efter den. 
 
Frågorna är baserade på dessa förändringar i affärslandskapet och konsumentbeteende till 
följd av teknologins utveckling och internets genomslag samt strategier för att hantera de 
förändringar som skett i branscherna och som vi sett har varit relativt gemensamma. Vi kan 
därför tro att de även kan vara möjliga att applicera även på mindre aktörer i 
musikbranschen.  Framförallt har vi sett gemensamma förändringar för branscherna på 
områden som produktion, distribution, kunders/målgruppers sätt att konsumera samt 
kommunicera med företag, företags sätt att kommunicera med kunder och Internets 
betydelse. På olika tendenser och förändringar inom dessa områden har vi byggt 
frågorna.  För att få relevanta svar samt kategorisera in aktörerna i de grupper vi, från 
teorin, anser ha påverkats börjar guiden med allmänna frågor om vilken typ av verksamhet 
de bedriver samt hur den geografiska marknaden ser ut. Varje område börjar sedan med en 
fråga om aktörer bedriver verksamhet inom det område nästföljande frågor kommer 
behandla, och om ”ja” ombeds de fortsätta och annars går de vidare till nästa område.  
 
Gällande enkätutformningen har detta förfarande att enkäten blir lättförstådd och lättifylld 
för respondenten. Bryman argumenterar också för layoutens betydelse vid konstruktion av 
enkäten där den ska upplevas attraktiv för respondenten att fylla i och sätt att uppnå detta 
är exempelvis att skapa luft mellan frågorna, variera öppna och slutna frågor men låta 
majoriteten vara slutna, samt vara konsekvent i stil och typsnitt vid olika direktiv i enkäten 
(Bryman, 2011, s. 233). Vi har därför använt samma typsnitt kontinuerligt på de olika 
delarna såsom rubriker, hjälptexter och ”nästa sida”. Vi valde att använda 
enkätkonstruktionsfunktionen i Google docs och anser att den ger en lättförstådd layout. 
 
Frågorna syftar som sagt till att ta reda på om aktörerna upplever en förändring och i 
sådana fall på vilket sätt i relation till sin verksamhet samt om de fått tillämpa någon 
speciell strategi för att möta förändringarna. Relationen mellan frågorna och 
problemformuleringen har vi försökt stärka genom att frågorna är ställda för att få reda på 
aktörernas upplevelser och de olika alternativen är till stor del hämtade från teorin. 
 
Fördelarna med slutna frågor är exempelvis den förenkling de innebär, både för forskare 
och respondent ifråga om bearbetning av svaren i form av lätt kodning samt begränsningen 
de, av forskaren, förvalda alternativen innebär för respondentens (Bryman, 2011, s. 245). 
Denna fördel gäller både vid enkätdistribution men även vid genomförande av 
intervjuerna. Bryman menar att slutna frågor vid strukturerade intervjuer gör att felkällor 
som beror på fel hos dem som gör kodningen reduceras då respondenterna väljer svar från 
givna alternativ (Bryman, 2011, s. 205).  
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Vi tycker även att det kan vara intressant att jämföra de olika mindre aktörernas 
upplevelser gällande hur de påverkats av förändringarna samt strategier de tillämpat för att 
hantera förändringarna. Med stängda frågor ökar möjligheten att jämföra svar eftersom vi 
vet att de svar respondenterna har att välja på, på de frågor som besvaras av alla, är 
desamma för alla respondenter (Bryman, 2011, s. 245). Bryman menar också att slutna 
frågor gör att respondenten enklare kan förstå vad en fråga innebär, vilket illustrerar vikten 
att ha med dem i vår studie att just rikta in respondenten på om det faktiskt skett en 
förändring och på vilket sätt vi menar genom de olika alternativen (Bryman, 2011, s. 245). 
Den efterföljande öppna frågan syftar till att illustrera upplevelsen med respondentens egna 
ord. Vikten av de slutna frågorna gör att de till stor del är obligatoriska att fylla i i enkäten. 
 
För att reducera för bortfall på frågor av anledningen att respondenten inte hittar ett 
alternativ som passar in på dennes upplevelse har vi på vissa av de slutna frågorna även 
angett alternativet ”annat”, där respondenten kan fylla i ett alternativ själv. 
 
De slutna frågorna utformades med en likertskala med syftet att få reda på ”i vilken 
utsträckning” respondenten upplevt något. Skalorna är femgradiga med syftet att inte 
”tvinga” respondenten till någon sida som vi anser att det blivit med en skala med jämnt 
antal alternativ. Genom att presentera ett alternativ som ligger mittemellan (3) anser vi att 
svaret i högre grad visar respondentens egen upplevelse och därmed bättre kvalitet i svaret, 
till skillnad mot ett tvingande svar på 4 eller 6 som likväl kan ha valts för att det är närmast 
mitten, men vi feltolkar det till att tillhöra en specifik sida av skalan. 
 
Utformningen på frågorna som följer med Google docs skapar tydlighet för respondenten 
hur besvarandet ska gå till, vilket enligt Bryman är viktigt för att faktiskt få de svar man 
frågar efter (Bryman, 2011, s. 236). Detta har gjorts, dels med angivelsen ”vilken/vilka” 
som indikerar att respondenten kan välja fler än ett alternativ samt att på de frågor 
respondenten enbart ska fylla i ett alternativ kommer programfunktionen inte tillåta fler än 
ett alternativ. Det är även viktigt att frågorna är relaterade till den litteratur vi bygger 
problemformuleringen på för att få de svar vi önskar (Rugg & Petre 2007, s. 144). För att 
uppnå det vi har vi strävat efter att frågorna ska vara så specifika som möjligt utifrån vad 
de syftar att svara på. Exempelvis är en fråga ställd som ”i vilken utsträckning upplever ni 
att era kontakter med andra aktörer i branschen förändrats under de senaste tio åren?” 
jämfört med om vi ställt frågan som ”i vilken utsträckning upplever ni att era kontakter i 
branschen förändrats under den senaste tiden”. Att ställa frågan som i det senare exemplet 
hade lämnat utrymme för missförståelse i form av vilka kontakter menar vi samt den 
senaste tiden är väldigt vagt och hade gett för många alternativ som blivit problem i 
kodningen. Vi har medvetet undvikit ord som ”ofta” och sällan” då de är mångtydiga och 
därmed ger olika svar och subjektiva tolkningar. Problemet med två frågor i en har 
undvikits genom att vi i de fallen haft med ytterligare ett alternativ. Vår ambition att från 
vår sida vara objektiva innefattar även att göra frågorna så objektiva som möjligt för att 
respondentens subjektiva upplevelser ska komma fram. Det gör att frågorna formulerats för 
att vara icke ledande och ställda på ett sådant sätt att respondenten har svarsutrymme åt 
båda hållen. Exempelvis ”upplever ni ett förändrat beteende hos slutkonsumenter” med 
svaralternativ på en femgradig skala samt en efterföljande öppen fråga: ”konkretisera och 
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exemplifiera gärna”. Dock för Rugg och Petre fram ett resonemang om riktade frågor där 
vissa, av oss, valda alternativ kan tolkas som att de riktar frågan, som exempelvis: 
produktion, distribution/ marknadsföring och konsumtion på frågan “Vilken/vilka delar av 
processen har enligt Er uppfattning påverkats av de senaste tio årens teknologiska 
utveckling (inklusive internet)”. Dessa alternativ är relevanta utifrån tidigare teorier och 
därför är de valda här, men vi är även medvetna om att vissa respondenter är av 
uppfattningen att även andra delar är inkluderade i processen. Dock försökte vi kontrollera 
för detta genom att, som tidigare nämnts, även ha ett alternativ som anger “annat”. (Rugg 
& Petre, 2007, s. 146). 
 
I och med att de öppna frågorna syftar till att ge djup i svaren och illustrera 
respondenternas egna upplevelser och uppfattningar anser vi att de är viktiga att inkludera, 
utifrån problemets formulering. Det som vi eftersträvar med de öppna frågorna bekräftas 
av Bryman som en fördel med öppna frågor, att de inte behöver svara med ordval vi på 
förhand valt utan deras egna ord ger utrymme för de upplevelser vi vill presentera i studien 
(Bryman, 2011, s. 244). Även då det finns nackdelar med öppna frågor som att det kräver 
mer av forskaren och respondenten gällande kodning av svaren samt mer ansträngning för 
att svara (Bryman, 2011, s. 245) anser vi att vi håller antalet öppna frågor litet men de vi 
har med ger en nyanserad bild av resultatet undersökningen delvis syftar till att ta fram och 
att de därför är viktiga att ha med.  Exakt vilken fråga som syftar till att mäta vad redogörs 
för i resultatkapitlet. 
 
En risk med öppna frågor vid strukturerad intervju menar Bryman är att vissa delar av 
svaren kan missas att skrivas ner av intervjuaren eller feltolkar upplevelserna (Bryman, 
2011, s. 205). Vi är medvetna om detta och därmed försökte vi i så stor utsträckning som 
möjligt kontrollera för det genom att vara noga med att skriva ner de mest centrala orden 
samt fråga respondenten om något inte hördes. Transkriberingarna av orden till en helhet 
gjordes även direkt efter intervjun för att vi inte skulle glömma vad respondenterna sagt. 

4.4 Datainsamling 

4.4.1 Enkätdistribution 

En av två verktyg för den huvudsakliga datainsamlingen vi använt oss av är enkät. . Rugg 
och Petre menar att enkäter kan medföra låg svarsfrekvens men att det finns sätt att öka 
denna.  Exempelvis anser de att ett följebrev, vid distribution av enkäten, som redogör för 
enkätens innehåll samt syftet för respondenterna att delta, vad de får ut av det. (Rugg och 
Petre, 2007, s. 144-145). Detta bekräftas av Wilkinson och Birmingham som menar att vad 
respondenten får ut av att vara med samt få tillgång till resultatet av studien kan anses vara 
ett erbjudande som höjer svarsfrekvensen. Vidare menar de att följebrevet bör innehålla 
information som att svaren är anonyma, de bara kommer användas till denna studie samt 
att respondenterna kan få tillgång till resultatet om de önskar. (Wilkinson & Birmingham, 
2003, s. 16). Samtliga av dessa tips har vi använt oss av vid utskicket av enkäten 
(Appendix 1).  
 
Vi har valt att distribuera enkäten via mail eftersom de tilltänkta respondenterna antas 
lättare kunna nås genom, samt vara mer villiga att besvara en webbenkät snarare än genom 
en face-to-face intervju. Anledningen är att deras tid antagligen är knapp och då är det 
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fördelaktigt om de kan fylla i enkäten när de själva vill (Bryman, 2011, s. 229). Mail-
adresserna till aktörerna fick vi tillgång till genom att ta de valda företagen från Affärsdata 
och sedan använda sökmotorer på internet, exempelvis google.com, för att hitta deras 
kontaktuppgifter. Själva enkäten var webbaserad och länken till denna var bifogad i mailet 
som skickades till respondenterna. 
 
Anledningen att välja enkät, förutom som sagt utifrån vilka samt var respondenterna är, är 
även att det är ett verktyg som är lätthanterligt för både respondenter och forskare 
(Wilkinson & Birmingham, 2003, s. 7). Enkätens fördelar jämfört med intervju, bekräftas 
även av resonemanget Bryman för, där han kritiserar intervjun och intervjusituationen och 
menar att respondenternas medvetenhet om att de blir intervjuade bidrar till att resultaten 
blir onaturliga (Bryman, 2011, s. 548). Vi anser att den effekten kan reduceras om 
respondenterna får fylla i enkäten själva och att svaren i högre grad faktiskt kommer att 
spegla hur de anser att de påverkats av förändringarna. Det bekräftas av Harland och Holey 
som anser att till skillnad mot en face-to-face intervju så förekommer det mindre påverkan 
vid enkät med öppna svar, där respondenten inte påverkas av intervjuaren (Harland & 
Holey, 2011, s. 483). Bachmann et al menar att respondenter är mer villiga att besvara 
öppna frågor i en webbenkät jämfört med en postenkät (Bachmann et al, 2000; refererat i 
Coderre et al., 2004, s. 348). Coderre et al distribuerade enkäter över mail för att ta reda på 
respondenternas attityd och upplevelser kring ett fenomen och resultaten visade att data 
som erhölls genom webbenkäten var på samma nivå som den som ficks genom telefon 
eller på post (Coderre et al., 2004, s. 355). Det anser vi är argument för att använda 
webbaserade enkäter med delvis öppna frågor.  Vidare menar Coderre et al att en stor 
nackdel med datainsamling över telefon är tidsaspekten och effekten de anser att den har 
på respondentens svar då han eller hon är under tidspress och inte svarar så djupgående 
som exempelvis vid ifyllandet av en webbenkät där det inte föreligger samma press. Detta 
ansåg författarna gav högre kvalitet på de öppna svars-frågorna i webbenkäten (Coderre et 
al., 2004, s. 356). 
 
Kostnaden att distribuera webbenkäter är avslutningsvis låg samt tar bort problemet med 
geografiska avstånd, vilket i vår studie är viktigt eftersom många av de aktörer vi vill ta 
med i studien inte befinner sig inom ett nära område. Enkäten låg ute hos respondenterna i 
en och en halv vecka. För att öka svarsfrekvensen skickades även en påminnelse ut efter 
sex dagar.  

4.4.2 Telefonintervjuer 

Datainsamling genom telefonintervjuer gjordes som en åtgärd för att förbättra 
resultatfrekvensen efter bortfallet av enkäterna. Även då exempelvis Coderre et al samt 
Harland och Holey, som ovan nämnt, menar att aspekter som intervjuareffekt samt pressen 
på respondenten under intervjuarsituationen, så finns även fördelar med telefonintervjuer. 
Exempelvis anser vi det en klar fördel att bortfallet på frågorna vid telefonintervjuerna var 
väldigt lågt samt att svaren på de öppna frågorna blev uttömmande. Bryman menar även att 
telefonintervjuer är lätta att genomföra och tar relativt lite tid, exempelvis jämfört med 
face-to-face intervjuer (Bryman, 2011, s. 208-209).  

Urval av respondenterna till telefonintervjuerna var 19 företag från det ursprungliga 
stickprovet som beskrevs under urval. Vi arbetade oss igenom listan uppifrån och ned. 
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Tolv bolag ringdes upp av den ena intervjuaren och sju av den andra. Av de vi ringde upp 
tillfördes fyra ytterligare respondenter, tre intervjuade av den ena och en av den andra 
författaren. En kontrollfråga ställdes i inledningen av samtalet för att säkerställa att 
respondenten inte redan genomfört undersökningen via enkäten. Ingen av de intervjuade 
visade sig ha svarat på enkäten. Bortfallet redogörs tydligare för nedan. 

Då det, som i vårt fall, är fler som genomför intervjuerna är en strukturerad intervju, utförd 
utifrån frågorna i enkäten, till fördel då det är en förbestämd struktur som följs. Hade det 
däremot varit ostrukturerat hade svårigheter med överensstämmighet mellan intervjuerna, 
på grund av olika intervjuare, varit mer påtaglig. Vid samtalet presenterades intervjuarna 
och studiens övergripande syfte samt att den var en del i en kandidatuppsats i 
företagsekonomi vid Umeå Universitet. Sedan bestämdes tid för intervjun när det skulle 
passa respondenten. Detta tillvägagångssätt ansågs skapa en ostressad situation trots att 
tidpunkten för genomförandet i ett fall blev direkt i första kontakten. Vid intervjutillfället 
presenterades studiens syfte igen samt att svaren är konfidentiella och enbart kommer 
användas i denna studie. Att vidta dessa aspekter, menar Bryman, är en motivator för 
respondenten att delta (Bryman, 2011, s. 212-213). Denna styrktes även av att intervjuaren 
uttryckte att om respondenten valde att vara med uppskattades detta väldigt mycket. Vidare 
beskrevs en övergripande struktur på intervjun, att frågorna till största del bestod av 
flervals eller skalfrågor men även en del öppna. Då intervjuerna var strukturerade ställdes 
samma frågor till alla respondenter och dessa var samtliga av de frågor som även utgör 
enkäten. Frågorna ställdes även i samma ordning och på samma sätt, med samma ord, 
vilket Bryman menar är viktigt för att minska variationer som kan bidra till fel (Bryman, 
2011, s. 214). På samma sätt som i enkäten ställdes exempelvis inte frågor om produktion 
till de respondenter som inte arbetade med produktion. Frågornas ordningsföljd kan också 
påverka hur respondenterna tolkar dem och därmed anpassar sina svar (Bryman, 2011, s. 
216), vilket visar på vikten av valet att ställa dem på ett konsekvent sätt. Intervjuerna 
varade mellan 1 timme och tio minuter och 30 minuter.  

Skillnaderna i tiden för de olika intervjuerna beror på att en del respondenter gav längre 
svar och generellt även nämnde aspekter som inte direkt var relevanta för vår 
frågeställning men som hörde till sammanhanget. Exempelvis berättade de om olika 
händelser och erfarenheter av konserter på olika platser. Denna skillnad kan antas bero till 
viss del på intervjuareffekt där respondenten kände förtroende för intervjuaren och därför 
ville ge bra svar. Bryman menar dock att denna effekt är mindre vid telefonintervjuer till 
följd av att de bidrar med en distans mellan intervjuare och respondent som reducerar 
risken att respondenten svarar vad denne tror är önskvärt (Bryman, 2011, s. 209). Det kan 
antas stämma även om en viss del intervjuareffekt var närvarande då det upplevde som 
bättre stämning vid vissa intervjuer och det var vid dessa respondenter berättade mer 
utförligt och i längre utläggningar om sina upplevelser. Detta uppmärksammades av 
intervjuarna vid intervjusituationen och försökte reduceras genom att identifiera i 
respondentens svar vad som var relevant för frågeställningen och sedan gå vidare i 
intervjun. Svaren transkriberades kontinuerligt under intervjun där det som inte ansågs 
relevant utan snarare var resultat av längre utläggningar, inte transkriberades. 
 
Även om tonfall på respondenternas röster gick att avläsa och att de frågade då de inte 
förstod frågan, har telefonintervjuer nackdelen att respondenternas kroppsspråk inte kan 
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avläsas. Det faktum att frågan ibland behövdes tas om eller att respondenten behövde 
utveckla exempelvis en öppen exemplifieringsfråga kan egentligen anses gå emot 
strukturerade intervjuer. Dock menar Bryman att dessa situationer i strukturerade 
intervjuer kan räddas med standardiserade sonderingsfrågor (Bryman, 2011, s. 219), där 
dessa i denna studie exempelvis var ”hur menar du då”. Det ska dock tilläggas att de flesta 
frågorna förstods av respondenterna vid första tillfrågandet vilket kan ses som att de 
uppfattade dem som relevanta för dem. Intervjuerna avlutades med att intervjuaren tackade 
respondenterna för deras tid samt frågade om de skulle vilja ta del av uppsatsen när den var 
klar, vilket samtliga ville. 

4.4.3 Ekonomisk data 
Datainsamling har också skett genom en sammanställning och analys av ekonomisk data 
från urvalets godkända årsredovisningar från årsperioden 2001-2010. Detta val är gjort 
utifrån att årsredovisningar för 2011 fortfarande inte finns tillgängliga för samtliga bolag. 
De poster i årsredovisningarna som använts har varit nettoomsättning vilket ger en bild av 
bolagens huvudsakliga intäkter. När vi studerat kostnader har det varit mer komplext att få 
fram jämförbara siffror då olika aktörer redovisar sina kostnader på olika sätt. Vissa bolag 
redovisar exempelvis produktionskostnader och personalkostnader för sig medan andra 
bolag slagit ihop alla kostnader och kallat det rörelsekostnader. Dessa data syftar till att 
tillsammans med en del av data från enkäten svara på om det faktiskt skett en förändring 
hos mindre aktörer avseende deras ekonomiska struktur som exempelvis olika 
kostnadsposter. Eftersom vi använt oss av samma poster för enskilda bolag över tid kan 
kostnadsutvecklingen ändå anses användbar och relevant för vår studie. 

4.5 Bortfall 
 
Trots att vi använt oss av ett följebrev som förklarar studiens syfte, att svaren kommer 
behandlas konfidentiellt och att vi förklarat nyttan för respondenterna att delta samt skickat 
ut en påminnelse har vi fortfarande en mycket låg svarsfrekvens. Vid det första utskicket 
föll till exempel en respondent bort på grund av en felaktig mailadress och det slutliga 
resultatet var fyra enkätsvar. Vi skickade även ut en påminnelse efter sex dagar vilket 
resulterade i ytterligare en respondent. Skälen till den låga svarsfrekvensen kan antas vara 
flera. Ett skäl kan tänkas vara att tidsbristen för respondenterna är mer påtaglig än vad vi 
bedömt den vara. Personerna som vi vill komma åt har visat sig vara svåra att få kontakt 
med. Vi antar därför att de prioriterar eget arbete högre än en undersökning av den här 
typen. Ett annat skäl kan tänkas vara ovilja att vara med som en respondent uppvisade vid 
det första utskicket. Ett tredje skäl kan vara att respondenten inte anser sig vara en del av 
någon av de målgrupper som vi identifierat, med andra ord felaktigt hamnat i vårt urval. Vi 
har haft två sådana fall. Det ger oss 24 återstående respondenter. Vid sammanställning av 
våra ekonomiska data har vi inledningsvis använt oss av samtliga respondenter. Vid en 
närmare analys har vi sett att enstaka aktörer historiskt sett legat utanför de ramar vi satt 
upp för vårt urval i termer av bland annat för hög omsättning. Dessa har inte tagits hänsyn 
till, utan uteslutits i den ekonomiska analysen då de får en för stor påverkan på de trender 
som övriga respondenter uppvisar.  
 
Även vid telefonintervjuerna upplevde vi, som nämnts ovan, bortfall. Av de 19 
respondenter vi ringde upp valde endast fyra att delta medan två valde att få enkäten via 
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mail, dock har inga svar mottagits. Vidare valde två aktivt att inte delta, hos en fanns inte 
rätt person på plats, hos en annan bokades en tid in för att sedan bokas av på grund av 
tidsbrist hos respondenten. Övriga gick inte att nå av olika anledningar, exempelvis att 
numret vi hade tillgång till upphört (fem stycken) eller att det var upptaget de gånger vi 
ringde (fyra stycken). Vi ringde samtliga där vi fick upptagetton minst två gånger under en 
tvådagarsperiod. Sammantaget visar det här på den tidsbrist som råder hos aktörer i 
branschen.  
 
Med en annan tidsram hade vi haft möjlighet att ge respondenterna en längre tid för att 
fylla i enkäten, nu låg den ute en och en halv vecka och påminnelsen gick ut efter sex 
dagar. Vid det första utskicket ficks fyra enkätsvar och påminnelsen resulterade i 
ytterligare ett. Vi hade med längre tid även haft möjlighet att skicka ut ytterligare en 
påminnelse vilket Bryman och Bell rekommenderar för postenkäter (Bryman och Bell, 
2005, s. 165). Om vi utöver en annan tidsram även hade haft ekonomiska resurser hade vi 
istället kunna genomföra vanliga intervjuer i ett personligt möte där respondenterna 
befinner sig vilket hade kunnat ge mer kvalitativa data. Det är dock inte säkert att det hade 
lyckats med tanke på respondenternas karaktär och intensiteten i branschen samt den 
tidsbrist som nämnts ovan. 
 
Här följer en redogörelse för bortfall på varje specifik fråga i enkäten. De frågor som inte 
diskuteras här hade inget bortfall. En del av frågorna har full svarsfrekvens då de var satta 
som obligatoriska att fylla i för att kunna gå vidare i enkäten. Anledningen till att dessa var 
obligatoriska var för att garantera svar på de viktigaste frågorna samt kategorisera in 
respondenten i rätt aktörsgrupp. De frågor som inte valdes att vara obligatoriska gjordes så 
för att de dels bara var riktade till en viss aktörsgrupp i urvalet, exempelvis frågorna nio till 
och med 12 som riktade sig till de respondenter som arbetade med produktion av musik.  
 
Trots att alla respondenter inte arbetade med produktion blev utfallet på fråga nio att 
samtliga fem respondenter angav att de i någon utsträckning upplevde att deras 
produktionskostnader förändrats under de senaste tio åren. Det bortfallet kan bero på att 
respondenterna tolkar produktionskostnader och produktion i just denna fråga annorlunda 
än vi gör. Det kan även tänkas vara anledningen till att utfallet på fråga 11 var att fyra av 
respondenterna (tre var relevanta för frågan) svarade på i vilken utsträckning de upplevde 
att efterfrågan på deras produktionstjänster förändrats under de senaste tio åren. Bortfallet 
på de öppna frågorna i avsnittet om produktion kan antas bero på att respondenterna är mer 
ovilliga att fylla i öppna frågor då de upplevs som mer krävande än slutna frågor. 

 
Fråga 14 fick ett bortfall på totalt tre varav en ändå uppgivit att de arbetar med distribution. 
Frågan var vilka distributionskanaler de använde för tio år sedan och bortfallet kan 
antingen bero på att frågan inte var obligatorisk eller att respondenten inte arbetade med 
distribution för tio år sedan utan har utvecklat den delen av verksamheten senare. Denna 
reflektion stöds också av att fråga 15 (vilka distributionskanaler använder ni er av idag) 
inte hade något bortfall i fråga om de som arbetar med distribution. Samma resonemang 
som gällande de öppna frågorna i avsnittet om produktion kan tillämpas i avsnittet om 
distribution där samtliga öppna frågor har bortfall på en respondent. 
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Avsnittet om kunder och målgrupper riktar sig till alla och den öppna frågan om hur 
respondenterna upplevde ett förändrat konsumentbeteende hos slutkonsument gällande 
konsumtion av musik (24) hade ett bortfall på en. Det kan antas ha varit enklare för 
respondenterna att svara på då det är tendenser som är lätta att se och aktuella i branschen, 
vilket skulle kunna förklara det relativt låga bortfallet. En del av de öppna frågorna som 
exempelvis 30 “ konkretisera och exemplifiera hur ni upplever att kommunikationen med 
era kunder/målgrupper förändrats under de senaste tio åren” var obligatoriska då de ansågs 
så pass viktiga att svara på, men fick bortfall i form av svar som “hjhjhj”. Detta var dock 
det enda bortfallet. Även en del av de öppna frågorna på avsnitten som riktade sig till alla 
ansåg vi inte kunde vara obligatoriska då en valmöjlighet på den föregående slutna frågan 
var “oförändrad” (3) och att det då skulle blivit irrelevant att besvara den öppna frågan. 
 
Fråga 36 “på vilket sätt har internet haft påverkan på de delar i processen ni valt?” var det 
ett bortfall på två respondenter. Denna fråga riktade sig till alla. Bortfallet kan antas bero 
på att det kan vara en svår fråga för respondenten att besvara specifikt då de olika sätten 
internet haft en påverkan på processen kan uppfattas som väldigt många. Det kan då vara 
svårt att formulera exakta svar. Respondenten nöjer sig med att svara på den föregående 
frågan om vilka delar i processen som de anser att internet haft en påverkan.  
 
Fråga 38 “vilka anser ni vara de främsta anledningarna till att era kontakter med andra 
aktörer i branschen förändrats under de senaste tio åren” hade tre bortfall. På denna fråga 
var flervalsalternativ angivet och då kan bortfallet bero på att respondenterna inte ansåg att 
det fanns ett alternativ som kändes relevant. Dock fanns även alternativet “övrigt” just för 
att eliminera detta men respondenterna kan även uppleva att “övrigt” är svårt att 
specificera. Även det faktum att respondenterna inte upplevt en skillnad i kontakten med 
andra aktörer och därför inte angivit en anledning. Det stöds också av att tre av fem 
respondenter angav 3 (kontakterna är oförändrade) som svar i fråga 37.  
 
I den öppna frågan (44) “konkretisera och exemplifiera gärna svårigheterna” var det tre 
bortfall totalt där en utgörs av svar “jhjh” och de andra två har valt att inte svara. Bortfallen 
kan förklaras av att respondenterna på föregående fråga (43 “I vilken utsträckning har ni 
upplevt svårigheter med att genomföra de förändringar ni velat göra?) angivit 3 eller två 
som är nära “inga svårigheter” och därför kanske inte upplever svårigheter med att 
genomföra de förändringar de velat göra. Då kan det bli svårt att exemplifiera 
svårigheterna i fråga 44, därav bortfallet.   
 
Allmänt kan sägas att en del frågor där en del respondenter svarat även då frågan var riktad 
till någon annan kan bero på att enkätverktyget vi använde inte har funktionen att kunna 
backa tillbaka och ändra eller radera svaren när man väl fyllt i ett svar. Det kan ha gjort att 
de fyllde i ett svar de trodde var relevant för dem att göra och insåg senare att frågan inte 
var riktad till dem men då kunde de inte rätta till felet. Fråga 45 var en öppen fråga för 
avslutande kommentarer där man utifrån syftet med frågan kanske inte kan prata om 
bortfall som i de andra frågorna då denna bör fyllas i om respondenten har något mer att 
tillägga. Vi antar alltså att de som valde att inte svara på denna inte hade något att tillägga. 
Avslutningsvis har enstaka svar vid telefonintervjuerna fallit bort på grund av öppna svar 
på frågor med skalor som alternativ. (Se appendix 3) 
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4.6 Databearbetning 
 
De ekonomiska data vi analyserat innehåller omsättning och kostnader och används för att 
avgöra om de mindre aktörerna påverkats ekonomiskt av den teknologiska utvecklingen 
och internets genomslag. Våra data sammanställs till omsättningsutveckling över en 
tioårsperiod samt kostnadsutveckling under samma tioårsperiod och presenteras i ett 
linjediagram. Dessa illustrerar en eventuell förändring som påverkat aktörerna. Vidare bör 
diskuteras om inflation och andra indexförändringar bör tas hänsyn till i analysen av våra 
ekonomiska data. Med tanke på att prisbilden varit oförändrad på skivor och musik 
generellt under den period vi valt att studera anser vi oss inte behöva ta hänsyn till dessa 
aspekter i vår kommande analys. 
 
Bearbetningen frågorna från enkäten och telefonintervjuerna bearbetas på samma sätt då de 
utgörs av samma frågeguide, med skillnaden att intervjuerna transkriberades först. 
Bearbetningen av de slutna frågorna kommer ske genom analyserandet av frekvenser, det 
vill säga hur många som angivit ett visst svar. Valet av detta sätt att bearbeta anser vi 
lämpligt då antalet besvarade enkäter inte är så många. Genom analyserandet av frekvenser 
anser vi att vi kan ta fram mönster och trender i svaren och upplevelserna hos just de som 
besvarat frågan. Resultaten av frekvenserna presenteras också i diagram. För att analysera 
frågorna med öppna frågor använder vi innehållsanalys som enligt Wilkinson och 
Birmingham är effektivt att använda vid dataanalys av text. Innehållsanalys hjälper till att 
hitta mönster och teman i texten samt vad som är av mening (Wilkinson & Birmingham, 
2003, s. 68). 
 
Vidare menar författarna att det finns två olika typer av innehållsanalys; conceptual 
analysis och relational analysis. (Wilkinson & Birmingham, 2003, s. 68-69) där den 
relevanta för vår studie är conceptual analysis då vi inte ämnar se samband och 
mellanliggande orsaker till temana i sig, utan snarare hur orden illustrerar respondenternas 
upplevelser av något. Conceptual analysis är rent kvantitativ och behandlar antingen 
förekomsten av eller frekvensen, hur många gånger ordet förekommer (Wilkinson & 
Birmingham, 2003, s. 72).  
 
Förekomsten av ordet är mer relevant för vår studie än hur många gånger det förekommer. 
Om ett visst ord eller ord med liknande innebörd används fler än andra antas de indikera ett 
visst upplevelsetema. Dock kan det argumenteras att då texten som vi analyserar är 
begränsad avseende antalet respondenter som svarat på de öppna frågorna i enkäten samt 
deras korta svar, blir det traditionella användandet av conceptual analysis begränsat 
gällande en del steg i analysen så som att hitta stora teman i texten att koda in under. Vi har 
valt att bearbeta texten och presentera den i resultatredovisningen genom att skriva ner 
frågan som ställdes samt återge de svar respondenterna gav, som citat. I dessa har sedan 
meningen och gemensamma tendenser och teman försökt finnas. 
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4.7 Sanningskriterier 

4.7.1 Validitet 

Validitet är enligt Bryman och Bell ett mått på om de frågor vi ställer i vår enkät och 
telefonintervjuer mäter det vi vill mäta. Enligt författarna finns det flera olika sätt att 
avgöra validiteten, ett exempel är samtidig validitet (Bryman och Bell, 2005, s. 95). Innan 
vi behandlar det kommer vi här att gå igenom hur vi kan avgöra denna genom att beskriva 
vad vårt mått handlar om och hur vi valt att mäta det. Måttet i vårt fall är förändring av 
förutsättningarna för mindre aktörer att verka inom musikbranschen. Vårt sätt att mäta det 
på är att undersöka hur mindre aktörer påverkats ekonomiskt och hur de förändrat sitt 
arbetssätt och sina processer avseende exempelvis produktion, distribution och 
kommunikation. För att kunna avgöra en hög samtidig validitet ska det framgå ett samband 
mellan dessa faktorer, dels i de ekonomiska data vi sammanställt samt från svaren från 
våra respondenter. Viktigt att påpeka här är det vi tidigare nämnt om de ekonomiska data 
vi har avseende kostnader. Den är som sagt inte alltid avseende enbart exempelvis 
produktion och distribution vilket måste tas hänsyn till. Sammantaget bör vi vidare få höga 
siffror på frågor som nummer nio som handlar om hur produktionskostnader har förändrats 
samt nummer 25 som handlar om i vilken utsträckning slutkonsumenters förändrade 
preferenser påverkat respondenternas verksamheter. Om det inte gör det säger Bryman att 
det kan ifrågasättas om måttet som valts verkligen kan mätas på det sätt som valts 
(Bryman, 2011, s. 163). Som resultatet nedan kommer visa får vi dock höga siffror på att 
produktionskostnaderna minskat samt höga siffror på att ändrade preferenser påverkat 
verksamheterna i stor utsträckning. En annan aspekt som är viktig att ta hänsyn till när det 
gäller validitet är att svarsalternativen ska ha en naturlig koppling till frågan. Vi har även 
lagt in en teoretisk aspekt i våra formuleringar. Eftersom en del i vårt syfte är att avgöra 
hur mindre aktörer påverkats av den teknologiska utvecklingen jämfört med större aktörer 
har vi, i de fall där vi har flera svarsalternativ, valt att använda sådana som är direkt tagna 
från teorier om hur större aktörer påverkats. Vi har dock även tagit med ett “övrigt”-
alternativ i samtliga frågor med sådana svarsalternativ för att inte låsa respondenten vid 
just dessa. Det anser vi är grund för en hög validitet i måttet. Vi har vidare i ett flertal 
frågor använt oss av en tidsaspekt där vi hänvisat till förändringar som skett under den 
senaste tioårsperioden (2001-2010). Olsson och Sörensen anser minnesaspekten vara grund 
för att förklara sådana frågor som meningslösa på grund av minnesfel som kan finnas hos 
respondenterna (Olsson och Sörensen, 2001, s. 91). Frågorna med denna hänvisning är 
dock formulerade på ett sådant sätt att det handlar om upplevelsen. Eftersom vi också har 
ett syfte som går ut på att förstå hur förändringarna påverkat musikbranschen utifrån 
upplevelser anser vi denna formulering berättigad.  
 
I och med att, som kommer diskutera i reliabilitet nedan, så är musikbranschen föränderlig, 
vilket leder till instabilitet i reliabiliteten och Bryman menar att det påverkar 
mätningsvaliditeten (Bryman, 2011, s. 50). De begrepp vi identifierat för att mäta 
förändringarna i branschen nu, kan ändras och i framtiden om undersökningen skulle göras 
om kan förändringsbegreppen behöva revideras vilket gör att mätningsvaliditeten utifrån 
detta perspektiv kan ses som lågt. Dock anser vi att förutsättningarna nu är de som styr 
undersökningens upplägg och även om ett annat upplägg valts hade förändringsbegreppen 
varit desamma. Utifrån att detta är de förändringar som identifierats är det alltså kring 
dessa vi formar begrepp för mätning och begreppen bygger på tidigare studier på området. 
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Olsson och Sörensen menar att om frågan är för bred och kan tolkas på olika sätt och 
resulterar i att respondenten inte vet vad frågan innebär är den logiska validiteten låg. Att 
frågorna och begreppen då bygger på tidigare teorier och att vi specificerat vad vi menar 
med varje fråga samt svarsalternativen anser vi att den logiska validiteten är hög. (Olsson 
och Sörensen, 2001, s. 74). Dock kan den logiska validiteten anses vara en aning högre i 
telefonintervjuerna jämfört med enkäten då respondenten hade möjlighet att få den 
upprepad och förklarad av intervjuaren igen. Som nämnts tidigare förstods dock de flesta 
frågorna av respondenten vilket kan anses som att de fann dem relevanta för dem som 
aktörer i musikbranschen. Detta vittnar i sin tur om en hög validitet. Eftersom frågorna 
bygger på begrepp direkt relaterade till teorier som presenterar förändringarna kan 
begreppsvaliditeten anses vara hög och välgrundad i tidigare vetenskap. Sambandet mellan 
begreppen i vår enkät och tidigare tendenser på området är hög, vilket Olsson och 
Sörensen menar gör begreppsvaliditeten hög (Olsson & Sörensen, 2001, s. 74).  
Vår ambition är som nämnts inte att kunna generalisera svaren då de till största delen 
behandlar respondenternas subjektiva upplevelser om hur deras verksamhet påverkats av 
förändringarna. Just för diskussionen om extern validitet innebär att inte kunna 
generalisera resultaten en låg sådan. Men då syftet är att belysa aktörernas upplevelser blir 
betydelsen av extern validitet inte så stor. Däremot är den ekologiska validiteten av mycket 
större vikt då den syftar till att se om resultaten är tillämpliga i individers sociala miljöer 
och i relation till vad som händer i deras vardag (Bryman, 2011, s. 51). Denna form av 
validitet är hög då resultatet direkt beskriver just individers upplevelser av sin vardag och 
omgivning. Den del av ekologisk validitet som avser om situationen och omgivningen som 
är aktuell vid undersökningsdeltagandet återspeglar en för respondenten naturlig miljö kan 
dock anses vara låg då den naturliga miljön är ur balans vid ifyllande av enkäten (Cicourel, 
1982, refererat i Bryman, 2011, s. 66) och även vid telefonintervjuerna då deltagandet i 
dessa två inte vanligtvis ingår i respondenternas vardag. Gällande ekologiska validitet hade 
kanske denna varit högre om vi valt face-to-face intervjuer som verktyg istället, men som 
argumenterat i forskningsstrategier så anser vi de praktiska omständigheterna vara 
viktigare varför valet blev dessa verktyg. 
 
Vi har argumenterat för att de öppna frågorna i enkäten har kvalitativa ambitioner då det 
rör sig om text och ord som handlar om respondenternas upplevelser. Det kan därför vara 
relevant att diskutera begrepp, motsvarande validitet som är tillämpbar vid kvalitativ 
forskning då vissa är relevanta för vår studie. Då vi inte har ett förklarande fokus ämnar vi 
inte se kausalitet i fråga om orsaks- och beroendevariabler (Bryman, 2011, s. 168). Då blir 
en redogörelse för intern validitet missvisande och därför är trovärdighet ett bättre begrepp 
att applicera på dessa frågor. Det avser hur sannolika resultaten är och då begreppen som 
sagt är underbyggda av teorier som berör förändringsfenomenen, samt är specifikt 
formulerade kan resultaten utifrån detta sägas vara trovärdiga. Svaren och upplevelserna är 
i relation till de förändringar vi identifierat. Det som skulle kunna hota detta är om 
respondenterna angett svar som de till viss del tror att intervjuaren vill ha. Detta är en risk 
men genom att frågorna inte var ledande anser vi att respondenten skulle ha svårt att 
avgöra vad vi som intervjuare önskade få för svar då denna önskan från vår sida inte fanns. 
Att en del svar från olika respondenter var olika kan också antas visar oönskade svar från 
vår sida. Vidare kan den externa validiteten anses låg då vi inte ämnar generalisera men 
överförbarheten av resultaten till andra sammanhang är däremot någonting vi kan göra. 
Andra liknande sammanhang skulle kunna vara mindre aktörer i branscher som sett 
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liknande förändringar till följd av teknologisk utveckling och internets betydelse och hur 
de upplever påverkan och ageranden. Överförbarheten ser vi gäller de mer allmänna 
aspekterna som kostnader för exempelvis produktion och distribution och sätt att 
kommunicera, snarare än det som är specifikt för musikbranschen. (Bryman, 2011, s. 52). 

4.7.2 Reliabilitet 

Denna fråga besvarar vidare enligt Bryman och Bell frågan om måtten är reliabla. I 
reliabilitetsbegreppet ingår enligt författarna tre dimensioner, stabilitet, intern reliabilitet 
och interbedömarreliabilitet.  (Bryman och Bell, 2005, s. 94) Här kommer vi gå igenom 
hur vi tagit ställning i frågor rörande dessa tre dimensioner. Inledningsvis ska resultaten 
vid stabil reliabilitet inte förändras nämnvärt om enkäten eller telefonintervjuerna 
genomförs två gånger med samma respondenter (Bryman och Bell, 2005, s. 94). Vår 
målgrupp ingår enligt vår uppfattning i en pressad bransch som ständigt förändras med nya 
format och nya preferenser hos kunder. Det anser vi är skäl för att inte eftersträva en 
perfekt stabilitet när det gäller genomförande. Denna reliabilitet är alltså påverkad av 
tidsaspekten. Hade undersökningen gjorts om ett halvår hade svaren överensstämt i större 
utsträckning med resultatet i denna studie än om det gjorts om tio år. Ett undantag handlar 
om de ekonomiska data vi sammanställt. Denna kommer alltid att vara densamma eftersom 
det handlar om fastställda årsredovisningar som vi sammanställt data ifrån och dessa 
kommer alltså inte förändras över tid, med andra ord kommer stabiliteten för dessa data att 
vara hög. Ett annat skäl att inte eftersträva perfekt stabilitet är tidsperioden för 
genomförandet av vår studie som är begränsad och inte tillåter oss att genomföra samma 
undersökning mer än en gång. Vi vill dessutom skaffa oss en ögonblicksbild av läget i 
musikbranschen just nu och därför genomför vi undersökningen en gång och drar våra 
slutsatser utifrån resultaten vi får vid detta tillfälle. Fortsättningsvis ska de indikatorer som 
används ha en koppling till varandra och faktiskt också visa sig ha det (Bryman och Bell, 
2005, s. 94). För att koppla till frågorna i underlaget tar vi här ett exempel. I fråga 40 
undrar vi i vilken utsträckning respondenterna behövt förändra sina verksamheter på grund 
av internets framfart. Om vi har en hög intern reliabilitet borde då respondenter som väljer 
höga siffror på denna fråga fylla i flera alternativ i fråga 42 som handlar om vad 
förändringarna inneburit än en respondent som fyllt i låga siffror. Som resultatet nedan 
kommer visa är detta så det blir. Den avslutande dimensionen handlar om så kallad 
interbedömarreliabilitet vilken handlar om att minimera skillnaderna i subjektiva 
bedömningar. Bryman och Bell hävdar att det i sådana fall där möjlighet att göra sådana 
bedömningar ges finns en risk att antalet tolkningar av en given situation kan vara väldigt 
olika (Bryman och Bell, 2005, s. 94). Vi har försökt minimera detta scenario genom att ge 
respondenterna givna kategorier i exempelvis fråga 42 som nämndes ovan. Frågan i sig 
handlar om hur verksamheten förändrats. Denna fråga i sin karaktär kan få väldigt många 
olika svar. Därför har vi valt att ge respondenterna ett antal givna alternativ som 
exempelvis förändrat produkt- och tjänsteerbjudande samt förändrad prissättning. Vidare 
kan telefonintervjuerna anses ha gett mer uttömmande svar på de öppna frågorna, vilket 
antas bero på interaktionen med intervjuaren och en benägenhet att därför ge bra svar. Men 
som nämnts tidigare försökte denna effekt reduceras genom att intervjuarna medvetet 
förhöll sig neutrala i konversationen då frågorna ställdes icke ledande för att respondentens 
upplevelser skulle komma fram. Denna skillnad upplevdes inte gällande de stängda 
frågorna där svaren på enkäten och telefonintervjuerna var mer lika, till följd av givna 
alternativ.  
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4.7.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet är viktigt att ta hänsyn till för att styrka validitet och reliabilitet i 
undersökningar. Det innebär att undersökningen ska gå att göra om varför det är av 
sbetydelse att redogöra i detalj för undersökningens upplägg och tillvägagångssätt 
(Bryman, 2011, s. 169). Om en undersökning är lätt att replikera anses den vara mer 
objektiv och ofärgad av forskarens värderingar, i själva tillvägagångssättet (Bryman, 2011, 
s. 169-170). Vi har strävat efter att tillmötesgå hög replikerbarhet i vår studie genom att i 
detalj redogöra för förhållningssätt och verklighetssyn, hur urvalet gått till, hur den 
ekonomiska datasammanställningen gjorts samt hur frågeunderlaget till enkäten och 
telefonintervjuerna konstruerades och distribuerades och avslutningsis även 
databearbetningsmetoderna vi använt. Som tidigare argumenterat visar resultaten delvis 
respondenternas egna upplevelser vilket gör att det upplevelse-relaterade resultat som 
kommer fram vid en eventuell replikering antas bli ett annat, under förutsättningar att det 
är andra respondenter. Replikerbarhet hör samman med intern reliabilitet (Bryman & Bell, 
2005, s. 594) då det senare innebär hur indikatorer som borde ha en samstämmighet med 
varandra faktiskt också har det och om denna är hög, så borde replikerbarheten bli högre. 
Exempelvis så borde respondenter ge liknande svar på frågor med hög samstämmighet vid 
olika mättillfällen (senare replikering). Vi bifogar även enkäten/frågorna till 
telefonintervjuerna som även möjliggör att se hur teoriavsnittet är relaterat till den, vilket 
vi också anser bidrar till hög replikerbarhet. 
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5.	EMPIRI	OCH	RESULTATREDOVISNING	

Här nedan presenterar vi inledningsvis den ekonomiska datasammanställning vi gjort för 
att visualisera den ekonomiska utvecklingen hos mindre aktörer inom musikbranschen. 
Sedan redogör vi för resultaten från respektive sektion i vår enkät samt telefonintervjuerna 
där de olika delarna är kategorisering av respondenten, produktionsbolag, 
distributionsbolag, kunder, målgrupper och kommunikation, internets betydelse och 
avslutningsvis agerande av de olika aktörerna. 

5.1 Ekonomisk dataredovisning 
 
Här presenteras de ekonomiska data vi fått fram från den insamling vi gjort från de 
årsredovisningar som ligger uppe på databasen Affärsdata. Inledningsvis beskrivs här 
nettoomsättningsutveckling samt kostnadsutvecklingen över tidsperioden 2001-2010. 
Sedan presenterar vi motsvarande data för större aktörer för att göra en jämförelse och 
därigenom stärka upp användbarheten för data för de mindre aktörerna. 
 
Här nedan illustreras den ekonomiska utvecklingen över tidsperioden 2001-2010 i 
diagramsform. 

 
Figur 2: De mindre aktörernas ekonomiska utveckling. 
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Figur 3: De traditionella skivbolagens ekonomiska utveckling. 

 
Avslutningsvis presenterar vi här även jämförelser på omsättning samt kostnadsnivåer över 
en femårsperiod där tillväxten är som starkast (2005-2009) samt från lägsta till högsta 
punkten (2003-2009). 
 
2005-2009 Mindre aktörer De traditionella stora skivbolagen 

Förändring omsättning: 34 455 440 kr -169 411 000 kr 

Förändring kostnader: 20 123 438 kr  -80 828 000 kr 

   

2003-2009 Mindre aktörer De traditionella stora skivbolagen 

Förändring omsättning: 41 196 234 kr -102 522 000 kr 

Förändring kostnader: 20 516 496 kr -153 370 000 kr 
Tabell 1: Omsättning- respektive kostnadsutveckling 2004-2009 respektive 2003-2009 

5.2 Kategorisering av respondenten 
 
Frågorna 1-7 handlar om att klassificera respondenten så att vi ska kunna avgöra ett flertal 
parametrar och karaktärsdrag för dessa. Den första parametern (fråga 1) vi valt är vad 
individen har för position i organisationen. Vi har eftersträvat att nå personer med stort 
inflytande över verksamheten och/eller kunskap om branschen för att säkra kvalitet i de 
svar vi får både i enkäten och i de kompletterande telefonintervjuerna. Vi har ansett det 
möjligt eftersom vi just valt att vända oss till mindre aktörer. Svaren säger att vi uppnått 
vår strävan. Fyra av dessa är chefer på sina respektive bolag, en är så kallad A & R vilket 
är en person med god inblick i branschen medan den sista är en förläggare som också har 
god kunskap om branschen. Övriga är artister, musiker, kompositörer och/eller producenter 
med egna bolag. En av respondenterna från telefonintervjuerna påpekar särskilt att han 
varit i branschen länge och är väletablerad. 
 
Den andra parametern (fråga 2) är hur många anställda bolaget har. Frågan syftar att 
säkerställa att respondenten faller inom ramarna för vårt urval. Åtta av dem har 0-5 
anställda medan det sista bolaget har mellan 5 och 10 anställda. Två av respondenterna 
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påpekar att de antingen har ytterligare bolag eller varierande antal anställda. Exempelvis 
säger en respondent att ”verksamheten är byggd på projektanställningar.” 
 
Nästa parameter (fråga 3) är hur respondenten klassificerar sitt bolag. Här finns tre val där 
det första är musikförlag. Ett musikförlag definieras i enkäten som ett bolag som äger 
rättigheterna till innehållet på en eller flera artisters original-produktioner. Den andra 
kategorin är skivbolag som definieras som ett bolag som kopierar original-produktionen, 
distribuerar skivor och/eller marknadsför artister. Den tredje och sista kategorin är 
produktionsbolag som producerar original-produktioner åt en eller flera artister. Som 
tidigare nämnts fanns även möjligheten att ange en egen kategori. Överhuvudtaget syftar 
den här parametern till att kunna placera in aktören på rätt plats i vårt identifierade 
affärslandskap. Diagrammet nedan visar hur många av våra respondenter som faller inom 
respektive kategori. 
 

Efterföljande 
parameter (fråga 4) 
handlar om vilken 
geografisk marknad 
respondenten anser 
sig agera på. Den här 
frågan är med som 
grund för nästa fråga 
(5) som handlar om i 

vilken utsträckning 
respondenten upplever 

att den geografiska marknaden förändrats under den senaste tioårsperioden. Vad frågan 
syftar till är att se om det kan finnas ett samband mellan teknologisk utveckling, internet 
samt upplevd förändring av marknadens storlek hos respondenterna. Här säger sig fyra 
respondenter ha världen som sin marknad, tre säger Sverige och en säger Norden. Den sista 
säger sig ha Sverige och Danmark som sin marknad. Två respondenter säger sig uppleva 
att marknaden ökat i stor utsträckning (5), en säger att den ökat (4) och de fyra sista 
aktörerna upplever en oförändrad marknad. En  uppger att marknaden minskat i stor 
utsträckning (1) medan den sista anser det svårt att säga då skivförsäljning minskat medan 
konserter ökat och att det snarare blivit en omfördelning av marknaden. 
 
Nästa parameter (fråga 6) har en tydlig koppling till vår problemformulering och vi vill här 
se vilka delar av affärslandskapet som påverkats av teknologisk utveckling enligt 
respondentens upplevelse. De val som finns är produktion, distribution/marknadsföring 
och konsumtion. Även här finns en möjlighet att fylla i ett “annat” alternativ än de som vi 
gett som alternativ. Sju av aktörerna anger att samtliga alternativ, dvs. produktion, 
distribution/marknadsföring och konsumtion enligt deras uppfattning har förändrats de 
senaste tio åren. En påpekar dock att produktion har påverkats minst och får delvis medhåll 
av en av de sista två respondenter som säger att produktion inte påverkats alls. Den sista 
ger ett öppet svar på frågan och säger att ”Totalbilden är att internet används mer för 
marknadsföring av konserter + pressreleaser” samt att ”Skivförsäljningen är på konserter 
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Fråga 3: Hur skulle ni klassificera ert bolag?

Figur 4: Fråga 3 
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nu”. Att det säljs mer skivor på livespelningar nu bekräftas även av ytterligare en 
respondent. 

Den sista parametern 
(fråga 7) i den första 
sektionen av vår 
enkät handlar om 
vilka respondenten 
anser vara dess 

huvudsakliga 
kunder. Det här är 
dels en fråga som 

syftar till att säkra att 
respondenten har 

samma upplevelse av affärslandskapet som vi har och se vilken attityd respondenten har 
till omgivningen. Här är alternativen artister, slutkonsumenter och andra aktörer där andra 
aktörer kan vara förlag, skivbolag och produktionsbolag. Slutligen finns liksom i 
föregående fråga här ett alternativ som ger respondenten möjlighet att fylla i ett eget svar. I 
diagrammet ovan beskrivs utfallet hos våra respondenter. En intressant kommentar från ett 
produktionsbolag är att ”Produktionen måste tilltala artisten men även konsumenten” vilket 
denne menade innebar att han såg både artister men även slutkonsumenter som sina 
kunder. Flera av respondenterna upplever, som diagrammet visar att de har fler än en 
kategori kunder. 

5.3 Produktionsbolag 
 
Frågorna 8-12 riktar sig till respondenter som arbetar med produktion av musik och 
därmed kan placeras in i produktionsledet i affärslandskapet. Den första frågan (8) är en 
möjliggörande fråga för resterande del av den här sektionen. Om respondenten inte arbetar 
med produktion instrueras denne att välja nej och gå vidare till nästa sida. Sju av nio 
respondenter säger sig tillhöra denna kategori. 
 
Den andra frågan (9) har en koppling till vår problemformulering och syftar till att se om 
och i så fall hur produktionskostnaderna upplevs ha förändrats de senaste tio åren. Om 
respondenten valt något annat än alternativ tre kan vi dra slutsatsen att respondentens 

verksamhet 
påverkats. Fem av 
nio respondenter 
uppger här att 
produktionskostnade
rna minskat i stor 
utsträckning medan 
två säger att 

kostnaderna 
minskat något. 

Övriga två säger att kostnaderna är oförändrade eller har ökat något. 
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Fråga 9: I vilken utsträckning upplever Ni att Era

produktionskostnader förändrats under de senaste tio (10) åren?
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Figur 6: Fråga 9 (1=Minskat i stor utsträckning > 5=Ökat i stor utsträckning) 

Figur 5: Fråga 7 
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Respondenten uppmanas i en öppen följdfråga (10) att konkretisera och exemplifiera på 
vilket sätt kostnaderna ökat eller minskat. Denna del av frågan syftar till att få en djupare 
förståelse för hur respondentens verksamhet påverkats. Här har samtliga respondenter som 
fyllt i enkäten svarat på fråga nio (9) trots att den egentligen vänder sig till enbart de tre 
som arbetar med musikproduktion. Sex respondenter har svarat på fråga tio (10). Vi väljer 
att utesluta de som inte ansett sig arbeta med produktion ur denna inledande 
resultatredovisning men återkommer till dessa två respondenter i analysen senare. Två av 
de aktörer som sagts sig arbeta med produktion av musik uppger att deras 
produktionskostnader minskat i stor utsträckning (1) medan den sista säger sig uppleva 
minskade kostnader (2).  
 
På fråga 10 svarar de två respondenter som arbetar med musikproduktion att de upplever 
att kostnaderna sjunkit: “Ny teknik till lägre priser har gjort det betydligt billigare att 
producera” och “Genom enklare tekniska produktionsmöjligheter”. I dessa svar ser vi 
mönstret av teknikens betydelse för produktionskostnadernas minskning. Övriga 
kommentarer som lyfts fram som rör internet är förenkling av den geografiska aspekten, 
”Man kan mejla flöjtinspelningar mellan varandra, behöver inte resa och bo på hotell” men 
att ”man saknar närkontakten som var förr, när alla musiker satt tillsammans och spelade”. 

 
Fråga 11 anser vi också har en koppling till vår problemformulering då den syftar till att se 
om och i så fall hur efterfrågan på bolagets tjänster förändrats de senaste tio åren. Det i sig 
är ett annat sätt att se om respondenten påverkats. Likaså här har vi en öppen följdfråga 
(12) som syftar till att få den djupare förståelsen vi efterfrågar ovan. Samtliga respondenter 
som anser sig ha tjänster upplever här förändringar kring efterfrågan. En anser sig inte ha 
”produktionstjänster på det sättet” men att efterfrågan på ”tjänster överlag har ökat”. På 
frågan där vi bad respondenten konkretisera och exemplifiera på vilket sätt de upplever att 
efterfrågan på deras produktionstjänster förändrats svarar den respondenten att “problemen 
snarare ligger i distributionsformer”. Det kan ses som att förändringen i distributionsformer 
påverkar efterfrågan på produktionstjänster. En respondent från telefonintervjuerna 
påpekar att det beror på om det handlar om skiv- eller konsertproduktion och fortsätter med 
att säga att ”Antalet konserter har ökat”. Efterfrågan på produktionstjänster har även ändrat 
karaktär. En respondent uttrycker det som ”det finns en hel del efterfrågan på att spela in 
slingor och skicka”. Vidare upplever respondenterna att kvaliteten på produktionen ändrats 
och som möjliggjorts av teknisk utveckling ”den moderna tekniken lyfter fram saker man 
inte kunde höra förut, vilket jag tycker är bättre” och ”det måste hålla en högre klass idag”. 

5.4 Distributionsbolag 
 
Frågorna 13-22 riktar sig till respondenter som arbetar med distribution av musik och 
därmed kan placeras in i distributionsledet i affärslandskapet. Liksom i föregående sektion 
är den första frågan (13) en möjliggörande fråga för resterande del av sektionen. Om 
respondenten inte arbetar med distribution instrueras denne att välja nej och gå vidare till 
nästa sida. Här säger sig fem respondenter arbeta med distribution. Övriga fyra säger sig 
inte arbeta med distribution varav en påpekar att distributionen är outsourcad till ett annat 
bolag och att han själv därmed inte sysslar med distribution. 
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Följande två frågor 
(14-15) handlar om 
vilka 
distributionskanaler 
respondentens bolag 
använde sig av för tio 
år sedan samt vilka 
som används idag. 
Syftet med frågan är 
återigen kopplad till 
problemformuleringe
n för att se om mindre 

aktörer i 
distributionsdelen av 

affärslandskapet upplever att de påverkats och förändrat sin distributionsverksamhet 
utifrån de nya förutsättningarna. Två av respondenterna säger sig dock inte ha arbetat med 
distribution för tio år sedan medan fem säger sig ha arbetat med fysiska skivbutiker och tre 
med postorderföretag för tio år sedan.  Diagrammet ovan beskriver hur det ser ut idag. Två 
av de som valt ”annat” säljer vid konserter medan en annan ser Facebook och MySpace 
som distributionskanaler. Flera respondenter upplever även att de i större utsträckning 
säljer skivor vid konserter idag. 

 
I fråga 16 efterfrågar vi i vilken utsträckning respondenten upplever att dess 
konkurrenskraft förändrats till följd av de nya digitala distributionskanaler som utvecklats 
de senaste åren. Återigen finns här en tydlig koppling till problemformuleringen på så sätt 
att den handlar om hur respondenterna påverkats av den teknologiska utvecklingen. En 
respondent upplever en kraftigt minskad konkurrenskraft (1) medan två säger sig kraftigt 
ha ökat sin konkurrenskraft (5). Den tredje som svarat säger att konkurrenskraften ökat (4) 
.Respondenten menar också att då han är väletablerad på marknaden så klarar han sig 
bättre till skillnad mot nyare aktörer. Den ökade konkurrensen menar respondenterna även 
beror på att fler aktörer, så som musiker, håller en högre kvalitet idag, ”Kvaliteten på 
musikutbildningar har ökat väldigt vilket gör att fler musiker är riktigt bra och det gör att 
konkurrensen för musiker ökat väldigt” Den sista som deltagit via telefonintervju anser inte 
att konkurrenskraften förändrats (3).  

 
I fråga 17 efterfrågar 
vi hur 

respondenterna 
upplever att deras 

distributions-
kostnader förändrats 
under de senaste tio 
åren. Vad vi är ute 
efter här är att se om 

de digitala 
distributionskanaler 
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Fråga 17: I vilken utsträckning upplever Ni att Era

distributionskostnader förändrats under de senaste tio (10) åren?
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Fråga 15: Vilka distributionskanaler använder Ni Er av idag?

Figur 7: Fråga 15 

Figur 8: Fråga 17 (1=Minskat i stor utsträckning > 5=Ökat i stor utsträckning) 
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som internet erbjuder bidragit till minskade kostnader för våra respondenter. Detta 
bekräftas av svaren vi fått att så är fallet (se figur 8). 
 
I följdfrågan (18) frågar vi efter konkretisering och exemplifiering för att få den förståelse 
som vi är ute efter.  Tre respondenter upplever att distributionskostnaderna minskat kraftigt 
(1) medan två upplever att kostnaderna minskat något (2). När vi ber respondenterna 
konkretisera och exemplifiera på vilket sätt distributionskostnaderna förändrats (18) anger 
de två respondenterna som svarat på denna fråga via enkäten: “Tidigare har man varit 
tvungen att trycka upp demos och gå via skivbolag vilket innebär en hel del kostnader för 
skivor och porto. Nu kan man distribuera på ett enkelt sätt via Internet till en betydligt 
lägre kostnad” och “P.g.a. den minskade försäljningen är den fysiska distributionen 
dyrare”. Båda svaren visar på en upplevelse att den fysiska distributionen är dyrare och att 
distribution över internet (digital) är billigare. Att handla med skivor är dyrare, både för 
distributören och för konsumenten, och svaren visar att det leder till minskad försäljning.  
En av respondenterna vi pratat med på telefon noterar här motsatsen och påpekar att 
”distributionskostnaderna för skivor har minskat, men just konsertkostnaderna har ökat” på 
grund av högre bränslepriser och det gör att de totala kostnaderna inte ändrats så mycket.  
 
Fråga 19 och 21 är densamma som vi tidigare ställt till produktionsbolag och den syftar till 
att se om och i så fall hur efterfrågan på bolagets distribution- och marknadsföringstjänster 
förändrats de senaste tio åren. Likaså här har vi öppna följdfrågor (20 och 22) som syftar 
till att få den djupare förståelsen vi är ute efter att skaffa oss. När det gäller både 
distributions- och marknadsföringstjänster svarar en respondent av de som fyllt i enkäten 
att efterfrågan minskat kraftigt (1) medan de övriga två svarar oförändrad efterfrågan (3). 
Av de vi pratat med på telefon säger den ena av de två som arbetar med distribution att 
efterfrågan är oförändrad medan den andra säger att efterfrågan på distributionstjänster 
ökat gällande internet och påpekar att även efterfrågan på marknadsföringstjänster ökat. 
”Att släppa en skiva utan marknadsföring går inte, det är otroligt viktigt”. 

 
Det var två respondenter av de som fyllde i enkäten som svarade på frågorna 20 och 22 
men det ska tilläggas att en av dem angav “N/A - not applicable” på båda. Respondenten 
som svarat på frågan “konkretisera och exemplifiera på vilket sätt ni upplever att 
efterfrågan på era distributionstjänster förändrats under de senaste tio åren?” upplever att 
efterfrågan på distributionstjänster blivit mindre intressant på grund av höjda kostnader. 
Samma respondent svarade på frågan “konkretisera och exemplifiera hur ni upplever att 
efterfrågan på era marknadsföringstjänster förändrats under de senaste tio åren?” att 
marknadsföringstjänsterna inte är konkurrenskraftiga till följd av minskad omsättning. Den 
som vi pratat med på telefon som utvecklat svaret säger att efterfrågan totalt sett minskat 
eftersom skivbutiker försvunnit men att efterfrågan på konserter ökat. Den andra av de två 
vi pratat med på telefon säger att de inte har marknadsföringstjänster på det sättet utan att 
de använder sig av distributörer som sköter de uppgifterna.   

5.5 Kunder, målgrupper och kommunikation 
 
Frågorna 23-33 riktar sig till samtliga respondenter och handlar om kunder och målgrupper 
samt kommunikation med dessa. De första två frågorna 23 och 24 berör respondenternas 
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upplevelse av slutkonsumenters beteende. Har det ändrats och i så fall i vilken utsträckning 
och hur? Här handlar det om att stärka upp påståendet att konsumentdelen i 
affärslandskapet förändrasts. Samtliga respondenter anger här att beteendet hos 
slutkonsumenter förändrats i stor utsträckning (5). De fyra respondenterna som svarat på 
enkäten exemplifierar hur de upplever att konsumentbeteendet hos slutkonsumenten 
gällande konsumtion av musik har förändrats (24) som; “Spotify, Itunes, WIMP”; 
“Konsumenter efterfrågar mobilitet och dynamik i utbud på ett helt annat sätt idag, d.v.s. 
enstaka låtar från enstaka artister”; Det upplevs också att det finns skillnader i hur 
slutkonsumenter konsumerar musik beroende på åldersgrupp ”Yngre åldersgrupper 
konsumerar digitalt men de äldre konsumentgrupper vi inriktar oss på uppskattar fysiska 
produkter”; En av de vi pratat med på telefon förstärker den bild som målas upp här med 
påståenden som att ”stort förändrat beteende hos den yngre generationen” och att den äldre 
generationen ”beter sig som de alltid har gjort”. En annan respondent påpekar att den stora 
förändringen är en attitydfråga som finns att allt ska vara gratis, ”det är svårt att få folk att 
inse att man inte kan ge bort sina tjänster gratis” 
 

Centrala aspekter i 
svaren är att den 

digitala 
konsumtionen 

upplevs ha ökat bland 
slutkonsumenter samt 
mobilitet och 
dynamik som skulle 
kunna ses 
bekvämlighet och 

tillgänglighet 

(portabilitet, 
förmågan att ta 

något med sig). Även svaret “enstaka låtar från enstaka artister” vittnar om ett nytt sätt att 
konsumera musik som möjliggjorts i och med det digitala och tjänster som Spotify.  
 
Fråga 25 och 26 behandlar i vilken utsträckning respondenterna upplever att det förändrade 
beteendet påverkat deras verksamheter samt på vilka sätt. Här ges ett flertal alternativ som 
exempelvis varierande smak i fråga om artister och genres, viljan att dela musik med andra 
samt ökad tillgänglighet till olika typer av musik. De här frågorna går också att koppla till 
vår problemformulering på så sätt att de ger en indikation om hur våra respondenter 
påverkats av ett ändrat konsument-beteende. Resultatet visas i diagrammen ovan. 
 
Respondenten som inte upplever en stor påverkan menar att detta är på grund av en 
anpassning till förändringarna och ett strategiskt agerande för att möta den ”medvetenhet 
att det är en ny kalkyl på produktion”. På följdfrågan om vilka de mest relevanta 
förändringarna anses vara uppger samtliga respondenter att ökad vilja att kommunicera 
musik via internet är en relevant förändring. Sex av totalt nio respondenter uppger ”ökad 
tillgänglighet till olika typer av musik” som relevant. Fyra respondenter uppger att viljan 
att dela musik med andra är en relevant förändring. Sex respondenter uppger sjunkande 
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Fråga 25: I vilken utsträckning upplever Ni att slutkonsumenters

förändrade preferenser påverkat er verksamhet?

Figur 9: Fråga 25 (1=Påverkat i liten resp. > 5=Påverkat i stor utsträckning) 
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priser som en relevant förändring. En annan respondent uppger även varierande smak i 
fråga om olika artister och genres som relevant. På telefon uppger en respondent särskilt 
”internet som den stora faktorn” och att ”digitala kanaler har haft en stor positiv 
betydelse”. 

 
Fråga 27 och 28 
handlar om i vilken 

utsträckning 
respondenternas 

kunder och 
målgrupper 

förändrats under de 
senaste tio åren och 
vilka som upplevs 

vara de främsta 
anledningarna. 

Alternativ som ges är bland annat skillnader i möjlighet att nå ut med information om 
tjänster, ny produktion- och distributionsteknik samt möjligheter att göra affärer. En av de 
respondenter vi talat med på telefon påpekar särskilt att ”musikintresset är större än 
någonsin men betalningsviljan finns inte”.  Att aktörerna påverkas av omställningar i 
branschen, totalt sett, illustreras av ”man påverkas av hela marknaden, vi är ingen ö”.  
 
Här vill vi se tendenser till eventuella förflyttningar av olika steg i värdekedjan från idé till 
konsumtion av en färdig produktion. På frågan om i vilken utsträckning antalet kunder/ 
målgrupper förändrats säger två respondenter oförändrat (3). En respondent säger att 
antalet ökat något (4) medan de två sista säger att antalet ökat i stor utsträckning (5) (Se 
figur 12). Som främsta anledningar uppger sex av nio respondenter ny distributionsteknik 

som exempelvis 
digital musik. Fem 
respondenter uppger 
att det blivit enklare 
att göra affärer. En 
respondent uppger 
minskad möjlighet att 
nå ut med 
information om våra 
tjänster medan en 
annan uppger både 
detta alternativ och 
att möjligheten även 
minskat. En 
respondent menar att 
informationsspridnin

gen förenklats men 
att det även innebär 
att det är svårt för 

informationen att faktiskt nå fram till kunden eftersom bruset är större. Tre respondenter 
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Fråga 28: Vilka upplever Ni vara de främsta anledningarna?
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Fråga 27: I vilken utsträckning upplever Ni att Ert antal

kunder/målgrupper förändrats de senaste tio åren?

Figur 10: Fråga 27 (1=Minskat i stor utsträckning > 5=Ökat i stor utsträckning) 

Figur 11: Fråga 28 
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uppger avslutningsvis ny produktionsteknik som en av de främsta anledningarna till 
förändrat antal kunder/målgrupper. Av de vi pratat med på telefon påpekar en särskilt att 
”fler kan producera material själva” och att ”kundkretsen var större när färre kunde göra 
det”. 
 
Fråga 29 och 30 behandlar mer specifikt om i vilken utsträckning respondenterna upplever 
att deras kommunikation med kunder och målgrupper förändrats och i så fall på vilket sätt. 
Här är tanken att se eventuella kopplingar mot de ökade möjligheter till sådan 
kommunikation som internet gett.  
 
På frågan om i vilken utsträckning de upplevt en förändrad kommunikation anger fem 
respondenter att den förändrats i någon utsträckning (4) medan en uppger att 
kommunikationen är oförändrad (3). De övriga tre respondenterna uppger att 
kommunikationen förändrats i stor utsträckning (5). På den öppna frågan (30) anger 
respondenterna som fyllt i enkäten att de upplever att kommunikationen med kunderna och 
målgrupperna förändrats: “vi kan direkt kommunicera med våra kunder via exempelvis 
mail och chattfunktioner”; “Svar under 24”; “fler kontaktpunkter” och “mera 
kommunikation via nätet”. Alla har svarat på den här frågan, dock faller ett svar bort då 
denne angav ”hjhjhjhj”. Av de vi pratat med på telefon är några kommentarer att det finns 
”enklare sätt att kommunicera idag”, ”e-post möjliggör ökad effektivare produktion, ”cd-
försäljning försvinner och då byts kontakterna ut eftersom det nu måste handla om 
kontakter avseende digital musik i stor utsträckning” samt att exponering av produkter är 
svårare då en smalare inriktad kanal, som skivbutiker, har försvunnit. Svaren vittnar om en 
upplevd ökad kommunikation till följd av snabbare digitala kanaler som även möjliggör en 
närmre kommunikation med kunderna. Här anses internet ha en stor betydelse ”hemsidan 
gör det lättare”. 
 

Vidare ställer vi tre 
frågor (31-33) som 
handlar om i vilken 

utsträckning 
respondenterna 

arbetar med sociala 
medier och andra 

internetbaserade 
forum för 
kommunikation samt 

om de upplever att 
användningen av 

sådana forum förändrats de senaste tio åren samt om de använder resultatet av eventuell 
kommunikation i sin verksamhet. Svaren på frågan om i vilken utsträckning 
respondenterna arbetar med sociala medier presenteras i diagrammet ovan. En faller bort 
på grund av ett öppet svar om att ”det finns i verksamheten” men att respondenten är 
”tveksam till hur bra det fungerar egentligen”  
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Fråga 31: I vilken utsträckning arbetar Ni med sociala medier och

andra internetbaserade forum för kommunikation med era

kunder/målgrupper?

Figur 12: Fråga 31 (1=Minskat i stor utsträckning > 5=Ökat i stor utsträckning) 
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Tre av fem respondenter upplever vidare att användandet av dessa kanaler ökat i stor 
utsträckning (5). En respondent uppger att situationen är oförändrad (3) medan två 
upplever att användandet ökat i någon utsträckning (4). En respondent uppger också att de 
inte använder sociala medier överhuvudtaget eftersom det inte finns något behov. 
Avslutningsvis uppger fyra respondenter att resultatet av kommunikationen används i 
någon utsträckning (4). En uppger att resultatet används i liten utsträckning (2) medan en 
annan uppger att det används i stor utsträckning (5). Den sista uppger att det inte används 
överhuvudtaget (1). De två som nämns ovan, dvs. de som inte arbetar med sociala medier 
överhuvudtaget faller bort. 

5.6 Internets betydelse 
 
Frågorna 34-39 riktar sig till samtliga respondenter och handlar om internets betydelse för 
deras verksamheter. Sektionen inleds med just en fråga om hur stor betydelse internet haft 
för respondenternas verksamheter (fråga 34). Denna fråga följs sedan upp av en fråga som 
handlar om för vilka steg i processen internet haft påverkan (fråga 35). Här ges möjlighet 
att välja ett eller flera alternativ som är produktion, distribution, marknadsföring, 
konsumtion och kommunikation. Fråga 36 ger en möjliget att exemplifiera med fritext. 
Även här är syftet med den öppna frågan att få en ökad förståelse för hur internet påverkat 
de mindre aktörerna. Sex respondenter uppger att internet haft en stor betydelse för deras 
verksamhet (5). En respondent uppger att internet haft viss betydelse (3) medan de två sista 
uppger att internet haft någon betydelse (4). 
 
Sex av åtta respondenter uppger att internet haft betydelse för samtliga delar i processen, 
dvs. produktion, distribution, marknadsföring, konsumtion och kommunikation. En uppger 
att enbart marknadsföring, konsumtion och kommunikation påverkats medan den sista 
uppger att bara kommunikation påverkats (se figur 13). 
 

På den öppna frågan 
“På vilket sätt har 
internet haft 
påverkan på de delar 
i processen ni valt 
avseende vilka delar i 
processen som 
påverkats av internet 
så svarade tre av fem 
respondenter via 
enkäten: “På alla 
sätt”, “Produktion 
genom enklare 

tillgång till så kallade 
“pluggar”, 

distribution genom exempelvis MySpace och Facebook, marknadsföring av samma skäl 
som distribution, konsumtion genom exempelvis Spotifys utveckling och kommunikation 
genom exempelvis MySpace och Facebook “ samt “Viss direktförsäljning genom internet 
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Fråga 35: För vilka delar i processen anser Ni att internet haft en

påverkan?

Figur 13: Fråga 35 
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samt vissa inkomster från digital spridning”. Av de respondenter vi pratat med på telefon 
nämner återigen en förenkling av den geografiska aspekten, ”produktionen påverkas 
genom att man skickar mer, behöver inte resa så mycket längre som man behövde göra 
förut”. Vidare är respondenterna överens om att kommunikation generellt sett går mycket 
snabbare, ”kommunikationen har underlättats, framför allt när man hanterar material”. I 
dessa svar ser vi att internet haft betydelse för de flesta delar av processen, dock med viss 
majoritet avseende distribution och kommunikation. Vad som även redogörs är att 
distribution genom internet möjliggör en ny inkomstkälla.  
 
Fråga 37 handlar om i vilken utsträckning respondenterna upplever att deras kontakter med 
andra aktörer i branschen förändrats under de senaste tio åren. Frågan kopplar mot den 
intervju av en amerikansk skivbolagsanställd där det sägs att kontakterna ökat avsevärt. Vi 
vill med denna fråga se om mindre aktörer upplever samma sak. I den följande frågan (38) 
vill vi få reda på vilka anledningarna anses vara till den förändrade kommunikationen. 
Alternativ som ges är bland annat ökade eller minskade möjligheter att hitta relevanta 
samarbetspartners samt om det är lättare eller svårare att kommunicera med dessa. På 
frågan om respondenterna upplevt en förändrad kontakt med andra aktörer i branschen 
under de senaste tio åren svarar fyra att de inte upplever någon förändring (3). En uppger 
att kontakterna minskat något (2) medan de övriga tre respondenterna uppger att 
kontakterna ökat i stor utsträckning (5). På fråga 38 om vilka anledningarna anses vara är 
resultatet enligt diagrammet nedan.  

Den respondent som 
uppgett ”Annat” 
pekar särskilt på 
”personlig kontakt”, 
att ”det blivit 
billigare ekonomiskt 
med kontakt med 
andra aktörer”. 
 
Den avslutande 
frågan i sektionen 
(39) behandlar i 
vilken utsträckning 

respondenterna 
utnyttjat möjlighet att 
nå ut med 
information om sitt 
företag via internet. 
Här vill vi få reda på 
vilken strategisk vikt 
respondenterna lagt 
på internet som 

marknadsföringskanal. 
En respondent uppger 

sig inte ha utnyttjat internet alls. Två respondenter uppger att de utnyttjat möjligheten i 
mindre utsträckning (2). Två uppger att de utnyttjat möjligheten i någon utsträckning (4) 
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Fråga 38: Vilka anser Ni vara de främsta anledningarna?

Figur 14: Fråga 38 



  Kandidatuppsats: Bryggan – vägen till refrängen? 

 

51 

 

och de tre övriga uppger att de utnyttjat möjligheten i stor utsträckning (5). Avslutningsvis 
faller en bort eftersom den inte använder internet i större utsträckning, bland annat på 
grund av att ”fel personer skickar saker, exempelvis artister skickar sina demos som man 
egentligen inte vill ha”. Dock används kanalen för kontakt med relevanta aktörer. Det de 
flesta främst använder internet till är informationsspridning. 

5.7 Agerande 
 

De avslutande 
frågorna 40-44 som 
också riktar sig till 

samtliga 
respondenter 

behandlar i vilken 
utsträckning 

respondenterna 
eventuellt behövt 
förändra sina 
verksamheter, vilka 
anledningarna anses 

vara, vad de 
inneburit och i 

vilken utsträckning de haft problem att genomföra de aktuella förändringarna. De här 
frågorna syftar till att se hur lätt eller svårt aktörerna haft att ta sig ur det frysta läget i 
Lewins modell för förändringshantering. Resultatet beskrivs i diagrammet nedan. (Se figur 
15). 

När det gäller frågan 
om de främsta 
anledningarna till de 

förändringar 
respondenterna gjort 
svarar fem att de 
berott på förändrad 
konkurrens från 
andra aktörer med 

liknande 
kärnverksamhet som 
deras. Vidare sade 
sig lika många 
respondenter uppleva 

förändrad konkurrens 
från kunder med anledning av ökad möjlighet att producera och distribuera själv som den 
främsta anledningen. Sex respondenter upplever dessutom förändrad efterfrågan på deras 
tjänster som anledning till de gjorda förändringarna. De som uppgett ”Annat” pekar bland 
annat att förändringarna kanske snarare ska ses som ”en konsekvens eller resultat” av den 
teknologiska utvecklingen. Av de respondenter vi pratar med på telefon pekar en särskilt 
på snabbheten i den nya teknik som utvecklas hela tiden. ”Tekniken förändras så väldigt 
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Fråga 40: I vilken utsträckning upplever Ni att Ni behövt förändra Er

verksamhet med anledning av de tio (10) senate årens teknologiska

utveckling samt internets framfart?

Figur 15: Fråga 31 (1=Förändrat i liten resp. > 5=Förändrat i stor utsträckning) 

Figur 16: Fråga 41 
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mycket hela tiden”. ”Hela musikbranschen har varit väldigt långsam och tyvärr drabbar det 
musiken.” Till skillnad från andra respondenter upplever en att resultatet av förändringen 
blivit att kvaliteten på produktion försämrats eftersom hantverket gått förlorat.  
 
När det gäller vilka förändringar de olika respondenterna gjort svarar fyra att de skapat 
samarbeten med andra aktörer i branschen, exempelvis Spotify. Tre svarar att de använder 
andra marknadsföringskanaler. Fem säger sig ha ökat sin användning av sociala medier 
och andra internetbaserade forum. Fyra respondenter säger sig ha förändrat sitt tjänste- och 
produkterbjudande Avslutningsvis säger sig två ha respondenter förändrat sin prissättning 
(Se figur 16). 
 
Vidare anser sig tre av fem respondenter i fråga 43 uppleva svårigheter på något sätt (3). 
Lika många upplever mer svårigheter (4) och en respondent säger sig uppleva mindre 
svårigheter (2) (Se figur 17). En uppger sig inte uppleva några svårigheter alls medan en 
upplever den raka motsatsen, att det varit mycket komplicerat. På den öppna frågan där 
respondenterna ombeds konkretisera och exemplifiera de svårigheter de eventuellt upplevt 
med att genomföra de förändringar de velat göra (44) svarar tre av respondenterna som 
svarat på enkäten, dock faller en bort då denne anger ”jhjhjh”. De andra två upplever 
svårigheterna som “litet bolag ger stora möjligheter att genomföra förändringar snabbt och 
effektivt” och “svårt att överblicka och hantera alla förändringar”. De vi pratat med på 
telefon påpekar särskilt tidsaspekten som anledning till svårigheterna. ”Framför allt tar det 
tid, exempelvis skaffa lokaler”, ”även om vi fortfarande bara är två måste vi göra stora 
anpassningar och det har varit jobbigt. En annan påpekar att det är väldigt mycket 
dataprogram som ska utvecklas. 
 
I den sista frågan (45) ges respondenten möjlighet att ge avslutande kommentarer som 
syftar både till upplevelsen av branschen i stort samt på enkäten. Denna fråga är ingen som 
vi kommer lägga någon stor vikt på i vår kommande analys. Det var tre av de nio 
respondenterna som valde att fylla i avslutande kommentarer, dock faller en bort då denne 
angav “jhjh”. Den andra respondenten svar löd: “Anser att dagens situation är under 
förändring och kommer att stabiliseras framöver till en bättre balans mellan fortsatt fysisk 
försäljning och digital distribution”. Till detta svar kan tilläggas att samma respondenter 
angav att deras huvudsakliga målgrupp var en äldre åldersgrupp som enligt dem 
uppskattade fysiska produkter. En avslutande relevant kommentar är att detta kommer växa 
ännu mer i framtiden samt att ”en yngre generation hittar helt nya vägar och det är ju bara 
att titta på hur fort det gått”.   
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6.	ANALYS	

Här kommer vi att redogöra för hur mindre aktörer anser sig ha påverkats av den 
teknologiska utvecklingen, internets genomslag samt förändrat beteende hos 
slutkonsumenter gällande konsumtion av musik, de senaste tio åren och hur de agerat på 
dessa förändringar. Vi kommer att behandla ett antal aspekter. Inför varje aspekt 
presenterar vi inledningsvis den teoretiska bas vi utgår ifrån i vår fortsatta analys. Vi har 
vidare valt att göra inte göra någon distinktion mellan produktions- och distributionsbolag 
i vår studie utan ser på dem som mindre aktörer med undantag för de delar som specifikt 
rör just produktion eller distribution. Det anser vi svarar mot vår problemformulering och 
vårt syfte. Även det faktum att antalet respondenter är lågt anser vi gör att det finns ett 
större värde i att i just detta fall analysera mindre aktörer som helhet istället för enstaka 
kategorier för sig, dvs. exempelvis produktionsbolag eller förlag.  

6.1 Ekonomisk analys 
 
Inledningsvis presenteras här några enligt oss intressanta observationer från våra 
ekonomiska data. Den första ser vi när vi analyserar den ekonomiska utvecklingen (Tabell 
1 och Figur 3). Vi ser en mycket tydlig positiv trend avseende omsättning. Det indikerar att 
den teknologiska utvecklingen och internet haft en positiv påverkan på mindre aktörers 
ekonomiska situation. Den andra är att kostnadsutvecklingen är mindre än 
omsättningsutvecklingen vilket också indikerar att marginalerna för mindre aktörer 
förbättrats vilket i sin tur tyder på att kostnaderna generellt minskar. Det stärker ytterligare 
indikationen på att mindre aktörer påverkats positivt av den teknologiska utvecklingen och 
internets framfart. Den tredje observationen ser vi när vi jämför med de traditionella stora 
skivbolagens utveckling. Hos dessa är trenden istället negativ även om den håller på att 
plana ut och till och med vända upp igen de senaste åren. Den sista observationen är att det 
hänt någonting för mindre aktörer under 2010 då både omsättning och kostnadsmassa 
övergripande gått ner avsevärt. Vi kommer nu i den fortsatta analysen använda oss av 
dessa indikationer. 

6.2 Teknikens utveckling 

 
Bockstedt et al nämner som en första aspekt rörande teknikens utveckling minskade 
produktionskostnader som en konsekvens av digitaliseringen av musik (Bockstedt et al., 
2006, s. 15). Majoriteten av de respondenter i vårt urval som anser sig arbeta med 
musikproduktion bekräftar att även de upplevt denna förändring. Undantag finns dock men 
där handlar det om produktionskostnader kring konserter som ökat på grund av ökade 
transportkostnader till följd av stigande bränslepriser. Som komplement till digitaliseringen 
av musik som Bockstedt et al belyser säger våra respondenter att även enklare och billigare 
produktionsmöjligheter på grund av ny teknik är en anledning till de sjunkande 
produktionskostnaderna. Warr and Goode samt Clemont et al påpekar just detta, ny teknik 
har gjort det möjligt för artister och producenter att själva producera sin musik utan stöd 
från skivbolagen (Warr & Goode, 2011, s. 126 samt Clemont et al., 2002, s. 27). När det 
gäller upplevelsen av vad detta inneburit i fråga om kvalitet råder delade meningar hos 
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våra respondenter. En respondent säger via telefon att ljudkvaliteten förbättrats något 
fantastiskt medan en annan säger att kvaliteten sjunkit när det kommer till hantverket. Det 
kan tänkas bero på att olika producenter är bättre och sämre på att dra nytta av de fördelar 
den nya tekniken erbjuder. Det kan avslutningsvis antas att det inte bara är en upplevelse 
hos våra respondenter utan ett faktum att dessa kostnader sjunkit för andra mindre aktörer 
men i vissa fall på bekostnad av varierande kvalitet. Detta påstående baserar vi på de 
ekonomiska data som tagits fram där vi kan se att kostnaderna ökat mindre än 
omsättningen vilket tyder på minskade kostnader relativt sett. 
 
När det gäller hur aktörerna i fråga agerat avseende produktion visar det sig att majoriteten 
av de respondenter som anser sig arbeta med produktion upplevt en förändrad efterfrågan 
samt konkurrens från kunder med anledning av ökade möjligheter att producera själv. Här 
anar vi en anpassning till en ny miljö då flera av dessa aktörer även förändrat sitt produkt- 
och tjänsteerbjudande. Specifika åtgärder de vidtagit är exempelvis att ändra priser, inleda 
samarbeten med nya aktörer i branschen samt ökat användningen av sociala medier och 
andra internetbaserade forum. Sammantaget kan det ses som ett sätt att införa en strategi 
som går ut på att utveckla deras affärsmodeller jämfört med de traditionella stora 
skivbolagen som inledningsvis vidtog åtgärder för att ”ta död på hotet”. 
 
Som en andra aspekt att studera nämner Graham et al de traditionella skivbolagens roll 
som att erbjuda expertis inom bland annat paketering och marknadsföring (Graham et al., 
2004, s. 1093), alltså frågor avseende nya tekniska lösningar för distribution. Hur ser 
mindre aktörer på distributionsrelaterade frågor? Här är det exempelvis intressant att se på 
hur våra respondenter upplever sin konkurrenskraft avseende distribution och 
marknadsföring och om de upplevt någon förändring i efterfrågan på dessa tjänster. I 
huvudsak upplever våra respondenter en ökad konkurrenskraft till följd av nya utvecklade 
distributionskanaler. Dock visar sig en respondent uppleva en kraftigt minskad 
konkurrenskraft medan en annan anser den vara oförändrad. Den aktör som upplever 
kraftigt minskad efterfrågan säger sig i huvudsak ha en äldre målgrupp vilket kan förklara 
denna upplevelse då fler och fler äldre personer lär sig använda nya kanaler att konsumera 
varor och tjänster genom. Samtidigt upplever denna aktör att dess kunder uppskattar 
fysiska produkter och konsumerar genom fysiska butiker, varför de fortfarande utnyttjar 
dessa.  När det gäller efterfrågan visar det sig att ingen större skillnad upplevs hos våra 
respondenter avseende varken distribution och marknadsföring. Samma respondent som 
upplever en kraftigt minskad konkurrenskraft upplever också en kraftigt minskad 
efterfrågan på dessa tjänster. Denna aktörs upplevelse av att det finns en efterfrågan på 
fysiska produkter och distributionssätt kan tolkas som att de inte inser det faktiska läget att 
även de kunder som föredragit traditionella kanaler kontinuerligt kommer ändra 
preferenser i riktning mot de nya digitala kanalerna. Det är ett liknande tecken som det de 
traditionella stora skivbolagen uppvisat avseende att gå in i den process för att hantera 
förändringar som Lewin beskriver. 
 
När det gäller hur de mindre aktörerna agerat kring distribution visar det sig att samma 
som ovan gäller. Både de som inte upplevt någon förändring och de som upplevt en 
minskad efterfrågan och konkurrenskraft anser sig ha förändrat sina produkt- och 
tjänsteutbud. Detta kan möjligen vara en reaktion på de förändringar de sett även avseende 
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ny distributionsteknik. Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att det kan vara så att även 
mindre aktörer rör sig mot specialisering och expertis på enskilda delar av processen för att 
hantera förändringar och är inne i det som Lewin kallar för transporteringsfasen. 
Expertisen som efterfrågas kan anas i en respondents svar att ”det finns en hel del 
efterfrågan på att spela in slingor och skicka”. Till detta kan tilläggas att respondenten 
angav att han är en väletablerad gitarrist och att det i det avseendet kan ses som ett 
expertisområde.  

 
Avslutningsvis anger Bockstedt et al även att musikbranschen tappat försäljning på grund 
av ny teknik. (Bockstedt et al., 2006, s. 8-9). En av de respondenter som har en äldre 
målgrupp visar sig ha upplevt detta fenomen. De övriga respondenterna lyfter inte fram det 
specifikt. De säger däremot att betalningsviljan minskat för skivor och lyfter fram 
konserter som nya inkomstkällor och distributionskanaler. Det tyder på att de inte märkt av 
det på samma sätt utan kanske snarare utnyttjat möjligheterna som ny teknik och konserter 
erbjuder. Det skulle kunna ses som att det bekräftas av våra ekonomiska data som visar på 
en tydlig uppgång i omsättning för våra respondenter totalt sett. 

6.3 Internet 
 
Som nämnts i ovanstående kapitel har produktionskostnaderna minskat och det har gjort att 
fler artister producerar sin musik själva. Dessutom har internet gjort att artister även 
distribuerar sin musik själva. (Bockstedt et al., 2006, s. 19) Två av de som arbetar med 
distribution anser att internet haft en påverkan på denna del i processen liksom de övriga 
två som inte sagt sig arbeta med distribution. Det kan därför antas att även de mindre 
aktörerna observerat detta fenomen och påverkats av det. 
 
Vidare anser de flesta av de respondenter Graham et al intervjuat att internet främst haft en 
påverkan på fördelningen av arbete inom affärslandskapet snarare än rationalisering. Mer 
konkret säger respondenterna att de i större utsträckning än tidigare tar hjälp av externa 
aktörer för vissa aktiviteter (Graham et al., 2004, s. 1091). Det här ser delvis ut att stämma 
för mindre aktörer även om de flesta inte ser någon förändring. Tre av våra respondenter 
upplever sig ha ökat kontakten med andra aktörer i branschen. När vi undersöker våra 
ekonomiska data gör vi en intressant observation och det är att den minskning av 
omsättning de större traditionella skivbolagen upplevt äts upp till stor del av den ökning 
som de mindre aktörerna upplevt. Det gör att det möjligen kan vara så att en del av det 
arbete som de stora traditionella skivbolagen gjort historiskt förskjutits till de mindre 
aktörerna. Det förstärks ytterligare av det faktum att de stora traditionella skivbolagen 
hämtat sig något ekonomiskt de senaste åren medan de mindre aktörerna tappade avsevärt 
under 2010.  
 
Avseende agerande visar det sig att fem av våra respondenter uppger att de inlett 
samarbeten med nya aktörer i branschen som en konsekvens av internets genomslag. Dessa 
fem är främst de som tidigare uppgav att de ökat kontakten med andra aktörer i branschen 
samt ett par som i princip säger sig ha oförändrad kontakt med andra aktörer i branschen. 
Vidare uttrycktes även att de aktörer respondenterna har kontakt med har ändrats till att 
mer centrera kring de som arbetar med digital musik. Det tyder på att situationen är 
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densamma hos mindre aktörer som hos de traditionella stora skivbolagen avseende 
internets påverkan på arbetsfördelning. Ett intressant uttalande från en av respondenterna 
är det som nämndes tidigare att det idag finns en efterfrågan på slingor som distribueras via 
internet till skillnad från tidigare när allt gjordes i en och samma studio med alla musiker 
samlade. En annan respondent upplevde även att en stor förändring var att de idag inte 
behövde lika stor studioyta och därför kunde hålla sig med mindre lokaler. Respondenter 
som inte upplevde en förändring menar att den personliga kontakten är den viktigaste och 
har alltid varit. Fortsättningsvis påpekar Graham et al att internet gjort det enklare att hitta 
aktörer som kan skapa ytterligare värde för deras produkter och tjänster (Graham et al., 
2004, s. 1092). Det kan relatera till mindre aktörers upplevelser att de som har 
slutkonsumenter som kunder upplever att antalet kunder ökat i stor utsträckning även om 
det finns undantag. Även de mindre aktörer som har andra kunder och målgrupper 
upplever att antalet ökat. Anledningar till att antalet har förändrats upplever de är främst 
distribution av digital musik men även anses att det blivit enklare att göra affärer. I och 
med att det blivit enklare att göra affärer antas det, som Graham menar, att det blivit lättare 
för aktörer att hitta varandra.  

6.4 Konsumentbeteende 
 
Den teknologiska utvecklingen och internets genomslag har förändrat sättet 
slutkonsumenter konsumerar musik. Teorierna diskuterar detta förändrade 
konsumentbeteende som att konsumenten idag föredrar att konsumera musik digitalt. 
Vidare har internet möjliggjort ökad kommunikation med konsumenter. Dessa tendenser 
upplevs även påverkat mindre aktörers verksamheter. 

6.4.1 Konsumenters ändrade preferenser till digitala kanaler och digital musik 
Graham et al menar att förändringarna som skett i konsumtion av musik, och därmed 
skapat ett förändrat konsumentbeteende, upplevs av de traditionella stora skivbolagen vara 
möjligheten att numera också kunna köpa musik digitalt (Graham et al., 2004, s. 1092). 
Denna upplevelse delas i allra högsta grad av de mindre aktörer vi undersökt. varit i 
kontakt med. De är alla helt överens om att konsumentbeteendet förändrats i stor 
utsträckning mot ökad vilja att konsumera musik genom internet. En respondent påpekar 
särskilt att konsumenter streamar i större utsträckning än laddar ner numera. Till följd av 
detta har mindre aktörer påverkats och ett behov av att förändra verksamheten har skapats. 
Det kan anses som att mindre aktörer är medvetna om konsumentens ändrade 
beslutsprocess, ifråga om ett ändrat behov, kortare tid för informationssökning samt ändrat 
konsumtionssätt (Blackwell et al., 2006, s. 83). Utifrån detta ser de en nödvändighet i att 
omforma sättet att nå konsumenten. För att möta förändringarna uppger samtliga utom en 
som har slutkonsumenter som kunder att de i någon utsträckning börjat använda digitala 
kanaler för att distribuera musik. Denna aktör uppfattar vi genomgående har ett större 
fokus på konserter och fokuserar i större utsträckning på att sälja skivor i samband med 
dessa. I övrigt kan denna anpassning till följd av ett förändrat konsumentbeteende antas ha 
ett samband med de indikationer om positiv utveckling på omsättning för de mindre 
aktörerna som våra ekonomiska data inledningsvis presenterade.  
 
För att relatera till modellen över affärslandskapet vi presenterade i teoriavsnittet så är 
distributörer den aktör som direkt når slutkonsumenten så vad slutkonsumenten föredrar i 
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sättet att konsumera musik har en direkt eller indirekt påverkan på aktörerna, beroende på 
var i kedjan de befinner sig. Bockstedt et als studie visade att sätten att distribuera musik 
har ändrats (Bockstedt et al., 2006, s. 19) där det förflyttats till digitala kanaler som 
internet, vilket då även är applicerbart på mindre aktörer. Många av 
verksamhetsförändringarna som mindre aktörer upplever har skett i distributörsledet och i 
enstaka fall anser de också att problem med sjunkande efterfrågan till stor del har att göra 
med att konsumenter numera föredrar andra distributionsformer än de traditionella. Även 
om de som har en äldre konsumentgrupp som i stor utsträckning köper fysiska skivor, 
upplever att denna konsumentgrupp mer och mer söker sig till digitala kanaler. Det digitala 
formatet av musik upplevs av de mindre aktörerna som att det har andra värden för 
konsumenten än det traditionella fysiska formatet. Bockstedt et al menar att de nya digitala 
distributionsformerna innebär att musik blivit en informationsvara där det nya värdet är 
informationen i sig (Rayport & Sviokla, refererat i Bockstedt et al., 2006, s. 13).   
 
Nya värden i att konsumera digitalt diskuteras i studien av Burkart som hur musiken når 
konsumenten, det vill säga distributionen (Burkart, 2008, s. 249). Mindre aktörer upplever 
detta som att konsumenten efterfrågar mobilitet och dynamik i konsumtionen och i hur 
musiken når dem. Mobilitet och dynamik kan tolkas som faktorer av bekvämlighets- och 
tillgänglighetskaraktär som värdesätts av konsumenten då de innebär mindre 
transaktionskostnader i beslutsprocessen i form av ett mer lättillgängligt konsumtionssätt. 
Sjunkande transaktionskostnader med digital musik gör att det upplevda kundvärdet är 
större, utifrån Jobber och Fahys definition av kundvärde: upplevda fördelar - upplevd 
uppoffring (Jobber & Fahy, 2009, s. 344). Nya kundvärden i det digitala distributionssättet 
redogörs också av Graham et al som exempelvis möjligheten digital musikkonsumtion 
inneburit ifråga om att kunna dela musik med andra (Graham et al., 2004, s. 1090). Vidare 
kan det också tänkas att ökade preferenser den digitala musiken samt den minskade 
skivförsäljningen gjort att andra musikformat efterfrågas i större utsträckning, som 
konserter, då det i relation till det digitala ger en annan typ av kundvärde. Mindre aktörer 
upplevde att konsumenter i större utsträckning efterfrågar konserter och livespelningar. 
Istället för att dela musiken digitalt kan konsumenten här dela musikupplevelsen.  

 
Att kunna dela musik med andra upplevs också av en del mindre aktörer som ett stort värde 
konsumenter ser med digital musikkonsumtion. Samtidigt ser de det som ett problem för 
dem själva vilket exemplifieras av en av våra aktörer som säger just att konsumenter 
”tyvärr” vill dela musik med andra. Vidare menar Burkart att ytterligare en för 
konsumenten värdefull aspekt är att kunna sätta ihop egna musikverk av enskilda artister 
och enskilda låtar (Burkart, 2008, s. 246), vilket upplevs av mindre aktörer som en 
betydande förändring i konsumentbeteendet. Konsumenter vill kunna köpa enskilda låtar 
av enskilda artister. Att kunna skapa “egen” musik samt dela denna med andra har en 
social karaktär vilken är av betydelse för många konsumenter. Carreiro påvisade 
exempelvis att konsumenter värdesatte interaktion med varandra på onlineforum för att 
dela åsikter om böcker (Carreiro, 2010, s. 226). Att konsumenter värdesätter sociala 
onlineforum för att interagera påvisas även i konsumenters ökade användande av 
exempelvis Facebook, vilket noterats av mindre aktörer.  
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Att på detta sätt kunna dela samt skapa egna samlingar av musik kan antas ha tillräckligt 
stort värde för konsumenten för att denna ska föredra ett digitalt format framför ett fysiskt 
där dessa aspekter inte är möjliga. Att Bockstedt därtill fann att den vanliga konsumenten 
inte upplevde någon betydande kvalitetsskillnad mellan en digital musikfil och en fysisk 
CD skiva är ytterligare ett argument för konsumenters preferens för det digitala (Bockstedt, 
2006, s. 17). Traditionella stora skivbolag har vidare också påverkats gällande 
marknadsföring till följd av fördelen konsumenter upplever i fråga om att kunna underhålla 
en varierande musiksmak genom internet (Graham et al., 2004, s. 1101). Mindre aktörer 
upplever tendenserna på liknande sätt, de uppger att konsumenter efterfrågar stor tillgång 
till varierande musik. Denna tillgång kan också antas styrkas i förmågan att enkelt kunna 
dela musik i och med att det möjliggör för konsumenter att förse varandra med olika typer 
av musik. De mindre aktörerna har också i en del fall flyttat sina marknadsföringskanaler 
ut på internet. Det är dock inte en genomgående trend hos samtliga även om en respondent 
påpekar att vikten av marknadsföring är betydligt större idag än tidigare. ”Att släppa en 
skiva idag utan marknadsföring går inte, det är oerhört viktigt.” 

6.4.2 Kommunikation med slutkonsument 
Som ett agerande på konsumenters ökade vilja att konsumera digitalt samt att använda 
digitala kanaler uppger traditionella större skivbolag i studien av Graham et al att de aktivt 
kommunicerar med konsumenter i onlineforum. Konsumentens åsikter har även blivit mer 
betydande i deras verksamhet.  (Graham et al., 2004, s. 1094 & 1097). Även mindre 
aktörer upplever att kommunikationen med konsumenterna ökat i betydande utsträckning 
genom digitala kanaler som internet. De menar att kommunikationen effektiviserats, både 
genom större möjligheter att få tag på varandra men även att kommunikationen sker 
snabbare. Den ökade informationstillgängligheten genom internet har inneburit fler val för 
konsumenten och ökad insyn i branscherna vilket kan tänkas ha minskat 
transaktionskostnaderna. Därför blir online en föredragen miljö att kommunicera i. Det 
finns dock något enstaka undantag. En respondent påpekar till exempel att den valt att inte 
lägga särskilt stort fokus på internet för att den kommunikation som görs där ofta kan vara 
av oönskad karaktär. 
 
På samma sätt som de traditionella stora skivbolagen använder onlineforum upplever även 
mindre aktörer att det är kanaler de utnyttjar i stor utsträckning och att användandet även 
ökat i viss utsträckning under de senaste åren. Omfattningen av konsumenters ökade 
benägenhet att använda onlineforum och aktörernas agerande för att möta detta visar sig 
även i att samma onlineforum används av mindre aktörer i distribution och marknadsföring 
(MySpace och Facebook) som i kommunikation (MySpace och Facebook). Dessa är 
områden de upplever har påverkats mycket av internet och det visar tydligt på hur ett 
ändrat konsumentbeteende påverkar deras verksamheter.  

 
Även mindre aktörer upplever att de använder kommunikationen med omgivningen för att 
utveckla verksamheten. Det skulle kunna antas att den används till produkt- och 
tjänsteutvecklingar som minskar skillnaden mellan utbud och efterfrågan. För att relatera 
till utbudssidans transaktionskostnader som Rabinovich et al tog upp i sin studie som att 
inte veta exakt vad konsumenter efterfrågar på grund av ineffektivitet i insamlandet av data 
(Blois, 1972; Levy, Bergen, Dutta & Venable 1997; Stigler 1961, refererat i Rabinovich et 
al., 2003, s. 133), kan den ökade kommunikationen samt att verka i de onlineforum 
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konsumenten befinner sig i antas minska denna transaktionskostnad. Detta upplevs också 
av aktörer i de olika branscherna vi studerat som positivt och att det ger stort värde till 
verksamheten samt används för att spinna vidare på idéer som stämmer överens med vad 
konsumenter efterfrågar (Bockstedt et al., 2006, s. 17) och förmedlar genom ökad 
kommunikation. 
 
Mindre aktörer agerar på liknande sätt genom att förändra sina erbjudanden och satsa på 
digitala kanaler för att möta bland annat den mobilitet och dynamik konsumenter 
efterfrågar. Warr och Goode menar att en sådan satsning på portabla och lättillgängliga 
format kan öka företagens intäkter (Warr & Goode, 2011, 128). Det bekräftas av våra 
ekonomiska data där det tydligt visar sig att omsättningen ökat. Förändringar av 
verksamheten upplevs slutligen även ha skett till följd av förändrad konkurrens från andra 
aktörer med liknande verksamhet men även förändrad konkurrens från kunder som kan 
producera och distribuera själv. Detta visar på att mindre aktörer påverkats av och anpassat 
sig till de förändrade förutsättningar som präglat branschen. 

6.5 Hantering av förändringar 
 
Som vi tidigare nämnt presenterar Lewin en trestegsmodell för att hantera förändringar 
bestående av en uppmjukningsfas, en transportfas och en återanpassningsfas (Lewin, 1963, 
s. 228-229). I vår undersökning visar det sig att våra respondenter överlag haft någon typ 
av svårigheter med att hantera förändringar. Indikationerna vi får från våra respondenter är 
framför allt att det handlar om svårigheter att lära sig att använda den nya tekniken. Vår 
upplevelse är dock att det verkar ha gått relativt enkelt i jämförelse med den sega 
omställning som de traditionella stora skivbolagen genomfört. Det visar sig våra 
respondenter dock vara medvetna om, en respondent säger till exempel att ”hela 
musikbranschen har varit väldigt långsam och tyvärr drabbar det musiken”. Det tyder på att 
komplexiteten i den process som Lewin beskriver märks av hos våra respondenter men att 
omfattningen är begränsad. Att en del mindre aktörer upplevs haft det enklare kan vara på 
grund av storleken på verksamheten jämfört med de traditionella stora skivbolagen. Är 
verksamheten mindre är det lättare att implementera och genomföra anpassningar då det 
inte är lika många faktorer att förhålla sig till. Komplexiteten som mindre aktörer upplever 
med att genomföra anpassningar till de förändrade förutsättningarna kan antas bero på det 
statiska läge musikbranschen länge befunnit sig i. Sammantaget bekräftas detta av en 
respondents upplevelse att det är svårt att överblicka och hantera förändringarna. Att ta sig 
ur ett invant läge, vad Lewin kallar att ”mjuka upp verksamheten”, kan därför vara svårt. 
Avslutningsvis kan vi utifrån våra respondenters svar se att det råder lite olika stämning 
hos olika aktörer i branschen. Vissa är övergripande positiva till alla de förändringar som 
nu sker, ”de digitala kanalerna har haft stor positiv inverkan enligt min uppfattning”, 
medan andra ger uttryck för viss frustration, ”det har varit svårt att få folk att inse att man 
inte kan ge bort sina tjänster gratis”. 
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7.	SLUTSATSER	

Nedan redogör vi för de slutsatser vi dragit utifrån vår studie avseende hur den 
teknologiska utvecklingen, internets genomslag samt det förändrade konsumentbeteendet 
påverkat de mindre aktörer som vi valt att studera. Därefter följer även slutsatser som 
handlar om hur dessa aktörer agerat som följd av de förändringar som inträffat. 

7.1 Påverkan 
 
Utifrån de svar vi fått på enkäten samt den ekonomiska analysen så kan vi till att börja med 
konstatera att mindre aktörer har påverkats av de förändringar som mött branschen. Hur 
har de då påverkats? Inledningsvis kan vi se en tydlig positiv ekonomisk trend för mindre 
aktörer ur två aspekter. Dels har deras omsättning ökat avsevärt vilket säger oss att deras 
förändrade verksamheter med förändrade erbjudanden och användande av sociala medier 
haft den effekt som Warr and Goode förutsett. Som en andra aspekt kan vi även se att 
kostnaderna inte ökat lika mycket som omsättningen vilket innebär ökade marginaler som 
även det får ses som en positiv påverkan på mindre aktörer. 
 
Mindre aktörer i musikbranschen har i stor utsträckning också upplevt liknande 
förändringar som de stora traditionella skivbolagen verksamhetsmässigt avseende 
exempelvis produktion och distribution till följd av teknikens utveckling, internets 
betydelse samt ett förändrat konsumentbeteende. Mindre aktörer upplever i huvudsak stora 
skillnader i produktions- och distributionskostnader, där dessa minskat. Undantagen 
handlar främst om konsertproduktioner som blivit dyrare på grund av transportkostnader 
för utrustning. 
 
Aktörer som haft en större tyngd på den traditionella typen av distributionskanaler verkar 
ha upplevt tappad konkurrenskraft i och med ett ökat användande av digitala 
distributionskanaler. De mindre aktörer vi studerat upplever att anledningarna till de 
förändringar de genomfört är bland annat förändrad konkurrens från andra aktörer med 
liknande kärnverksamhet men även i vissa fall kunder som idag kan producera och 
distribuera själv. Samtliga mindre aktörer använder numera digitala kanaler för distribution 
och kommunikation i någon mån.  
 
Vidare är det intressant att mindre aktörer, till skillnad från de stora traditionella 
skivbolagen i stor utsträckning har utnyttjat vad ny teknik möjliggör ifråga om försäljning 
och sju av nio respondenter uppger att de i stor utsträckning använder digitala 
distributionskanaler. Vidare upplever de flesta av de mindre aktörerna att deras kontaktnät 
i branschen inte vidgats i någon betydande utsträckning, vilket är det motsatta mot de stora 
skivbolagen i Graham et als studie (Graham et al. 2004). Dock upplever mindre aktörer 
med slutkonsumenter som huvudsakliga kunder att deras antal kunder ökat. Här kan även 
nämnas att många av de mindre aktörerna upplevde att de hade olika typer av kunder och 
kunde därför ange flera av de som fanns som alternativ. Om detta ändrats kan det ses som 
en anpassningsstrategi för att möta de förändrade förutsättningarna. 
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Avseende ett förändrat konsumentbeteende upplever även de mindre aktörerna att det 
fokuserar kring konsumentens ökade vilja att konsumera digital musik. Som tidigare 
studier diskuterar, upplever även mindre aktörer att motivationen för konsumenten att 
konsumera digitalt är en annan värdeskapande faktor som i en jämförelse med en fysisk 
produkt är av större betydelse. Fokus för de nya värdena är faktorer av bekvämlighet som 
mobilitet och dynamik som minskar transaktionskostnader. Även sociala aspekter som 
möjligt delande av musiken gör att konsumenter använder digitala format och kanaler mer, 
en upplevelse som bekräftas av tidigare forskning Digitaliseringen har även inneburit ett 
förändrat beteende hos konsumenterna gällande relationer med olika aktörer inom 
musikbranschen där dessa upplevt en påverkan i form av ett ökat inflytande från 
konsumenterna. De upplever exempelvis en ökad kommunikation med konsumenten 
genom framförallt onlineforum och sociala medier. Den ökade och mer effektiva 
kommunikationen med konsumenter upplever de flesta av aktörerna är av värde för dem då 
majoriteten uppger att de använder den i någon utsträckning. 

7.2 Agerande 

 
Den största gemensamma nämnaren när det gäller agerande kopplat till teknisk utveckling 
och internets genomslag är att aktörerna har ändrat sitt produkt- och tjänsteerbjudande 
genom exempelvis förändrade priser. Vi ser också ett ökat fokus på att utveckla 
samarbeten med andra aktörer i branschen samt på användande av sociala medier och 
andra internetbaserade forum. Det ökade användandet av dessa kanaler är även de mindre 
aktörernas agerande för att möta konsumentens växande fokus på digitala kanaler och 
tjänster.  
 
Vidare har de uppmärksammat konsumentens ökande behov av bekväma lösningar och 
svar på det har blivit förändrade produkt- och tjänsteerbjudanden. Det kan sägas att i 
princip samtliga organisationer genomfört förändringar vilket exempelvis visar sig i det 
ökade antalet distributionskanaler som används idag jämfört med för tio år sedan. När vi 
analyserar våra ekonomiska data pekar det också på att de förändringar som gjorts gett 
positiva konsekvenser för dem. 
 
Att majoriteten av de mindre aktörerna förlagt stor del av sin kommunikation till sociala 
medier online samt använder resultaten av en ökad kommunikation i sin verksamhet i 
större utsträckning illustrerar agerandet på de förändringar som påverkat dem. 
Konsumenter antas ha fått ett större utrymme för inflytande och i och med att aktörerna 
upplever ett ökat användande av en ökad kommunikation kan slutsatser dras om att de inte 
använt dessa aspekter i sin verksamhet i samma utsträckning förut som nu. För att förbli 
konkurrenskraftiga har de behövt agera och ändra sina verksamheter. Det har resulterat i 
förflyttningar av aktiviteter såsom marknadsföring och distribution, ut i onlinekanaler där 
konsumenten befinner sig samt generell satsning på portabla och lättillgängliga format. De 
upplever även en förändrad efterfrågan samt konkurrens från nya aktörer som kommit in 
på marknaden men även från existerande konkurrens på ett annat sätt.  
 
Trots att mindre aktörer upplevt svårigheter med att genomföra anpassningar till de nya 
förutsättningar de mött vittnar de ageranden vi identifierat om en anpassning till det 
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förändrade affärslandskapet i musikbranschen. De har alltså gått igenom eller är på väg att 
gå igenom de olika faser som beskrivs i Lewins modell för hantering av förändringar. Det 
kan avslutningsvis tolkas som att strategierna dessa aktörer använt sig av i huvudsak 
handlar om utveckling av deras affärsmodeller samt anpassning till var konsumenterna 
befinner sig.   

7.3 Avslutande diskussion 

7.3.1 Teoretiskt bidrag 

Det teoretiska bidraget från denna studie kan anses vara det minskade kunskapsgapet 
gällande hur mindre aktörer i musikbranschen upplevs ha påverkats och agerat på de 
förändringar som mött branschen. Vidare är teorier om hur de traditionella stora 
skivbolagen upplevt och agerat även till stora delar applicerabara på mindre aktörer. Dock 
råder delade meningar om vad upplevelserna inneburit för branschen totalt men även 
gällande svårigheter att anpassa sig. Många av de mindre aktörerna menar att de inte 
upplevt svårigheterna i lika stor utsträckning och de har inte heller lika negativa 
associationer med förändringarna som de stora traditionella skivbolagen, vilket kan ses 
som ett bidrag till teorin. 

7.3.2 Praktiskt bidrag 

Som nämnts tidigare ämnar vi inte generalisera svaren då de behandlar subjektiva 
upplevelser. Dock kan en del fenomen anses vara överförbara till andra liknande 
situationer i branscher med liknande karaktärsdrag avseende de olika 
förändringsfenomenen vi fokuserat på. Det praktiskt bidraget från studien är därför 
identifieringen av mindre aktörers upplevelser men framför allt olika ageranden på 
förändringarna som kan hjälpa andra liknande aktörer i liknande situationer att utforma sin 
verksamhet och strategier för att hantera förändringarna. Det centrala i de strategierna som 
identifierats i denna studie är förflyttningen till digitala kanaler och ökad användning av 
dem samt förändringar i hur verksamheten är uppbyggd, där det exempelvis måste justeras 
för minskade kostnader men även minskade intäkter. Vidare kan även vikten av att 
använda vad den nya tekniken erbjuder anses vara en viktig faktor för att anpassa sig till 
förändringarna. 

7.3.3 Metodologiska erfarenheter och lärdomar 

De metodologiska erfarenheter studien visat är, och som även diskuterats i 
tillvägagångssätt, det relativt stora bortfallet som enkäter, såväl som telefonintervjuer kan 
medföra, även om bortfallet procentuellt sett är mindre på telefon. Tidigare studier har 
också visat på denna problematik när det gäller enkäter och trots åtgärder, som en 
påminnelse, för att öka svarsfrekvensen blev bortfallet påtagligt. Hur många fler svar 
ytterligare en påminnelse eller att låta enkäten ligga ute längre är svårt att avgöra. Därför 
kan det antas att ett större antal telefonintervjuer hade varit mer effektivt då dessa gav bra 
data på ett tillförlitligt sätt. Vi diskuterade i tillvägagångssätt, att enkäter delvis använts då 
respondenterna antas ha tidsbrist vilket även bortfallet kan bero på. Detta bekräftades även 
vid genomförandet av telefonintervjuerna då två tackade nej till att delta då de inte hade tid 
och två bad att få enkäten via mail på grund av tidsbrist. Trots bortfall visade svaren från 
telefonintervjuerna på samma upplevelser och tendenser som de vi fått genom enkäterna 
vilket visar överensstämmelse kring de förändringar som skett i musikbranschen. Det som 
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tillfördes genom telefonintervjuerna var fler detaljerade beskrivningar av hur olika aktörer 
påverkats av de förändringar som internet och teknologisk utveckling medfört. Det bidrog 
alltså till att ytterligare stärka uppfyllnadsgraden av vårt syfte. Telefonintervjuerna tillförde 
även nyanseringar kring hur olika aktörer ser på förändringarna. Det visade sig till exempel 
att någon enstaka aktör var mest negativt inställd medan de flesta var positivt inställda. 
Avslutningsvis kan vi konstatera att om vi genomförde samma studie igen skulle vi enbart 
tillämpa telefonintervjuer. 

8.	FRAMTIDA	FORSKNING	

Det finns en mängd olika faktorer som vi anser vara av intresse att studera i framtida 
forskning. Här redogör vi för flera av dessa. Vi baserar alla dessa på vår egen studie och 
det vi kommit fram till. 
 
Inledningsvis märks det som nämnts tidigare att digitala distributionskanaler tar ett större 
utrymme. Det är dock intressant att studera hur olika typer av aktörer använder sig av dessa 
kanaler? Tar de större eller mindre utrymme hos olika aktörer? Är det exempelvis så att 
förändrade distributionskanaler är en del av de förändrade produkt- och tjänsteerbjudanden 
som våra respondenter lyft fram som åtgärder de vidtagit till följd av den teknologiska 
utvecklingen, internets genomslag och förändrat konsumentbeteende? En annan fråga är 
om det förändrade produkt- och tjänsteerbjudandet innebär att de mindre aktörerna går mot 
den specialisering som våra teorier säger att traditionella stora skivbolag är på väg mot. 
 
Det är också intressant att göra en djupare ekonomisk analys av mindre aktörer inom 
musikbranschen. Exempelvis har vi tidigare konstaterat att kostnaderna minskat relativt 
sett jämfört med deras omsättning. Vad beror det på? Handlar det om de minskade 
produktions- och distributionskostnader som vi identifierat eller är anledningen en annan? 
Vidare behöver det också göras en djupare analys av varför omsättningen minskat så 
dramatiskt under 2010. Är det ett fenomen som följer av den finansiella krisen eller 
handlar det om att de traditionella stora skivbolagen börjat vinna tillbaka 
marknadsandelar? 
 
Vidare finns några övriga dimensioner som vore intressant att veta mer om. Dels hur olika 
grupper av aktörer, exempelvis förlag och produktionsbolag separat har upplevt och agerat 
på förändringarna. Är det någon skillnad? Vi ser tendenser till skillnader men kan utifrån 
vår analys inte säga att det är en skillnad. En annan dimension är om aktörer, verksamma 
inom olika musikgenres agerat annorlunda. Som ett exempel vore det intressant att se hur 
aktörer som arbetar med klassisk musik använder sig av digitala distributionskanaler 
jämfört med aktörer som arbetar med populärmusik. 
 
Som vi också nämnt har olika aktörer utvecklat sina affärsmodeller men hur ser egentligen 
den optimala affärsmodellen för en aktör inom musikbranschen ut? Det anser vi också är 
av intresse att forskare vidare kring. 
 



  Kandidatuppsats: Bryggan – vägen till refrängen? 

 

64 

 

Avslutningsvis finns det en teknisk dimension som vore intressant att studera. Det handlar 
om sambandet mellan den påverkan ny teknologi och internet haft samt antal konsumenter 
som har tillgång till snabba internetanslutningar avseende aktörer på den svenska 
marknaden.  
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APPENDIX 1 – ENKÄT 

Följebrev 
 
Hej! 

Vi heter Jimmy Kindholm och Louise Maritz och läser på Civilekonomprogrammet vid Umeå 

universitet. Vi skriver för närvarande vår kandidatuppsats om musikbranschen. Vår ambition är att 

få en förståelse för hur Ni som aktörer inom musikbranschen upplever att Ni påverkats av de 

förändringar som skett gällande hur man producerar, distribuerar samt konsumerar musik. 

Tidigare forskning behandlar till stor del endast de fyra största skivbolagens upplevelser kring 

detta och vi bidra till att fylla detta gap. 

Här bifogar vi en enkät med frågor om Era upplevelser av utvecklingen de senaste tio (10) åren. 

Enkätsvaren kommer att behandlas anonymt och konfidentiellt samt enbart användas i denna 

studie. Vi förutsätter att Ni vill ta del av resultaten eftersom vi tror att de ger Er en gratis 

strategisk analys av er bransch och förutsättningarna att verka i den. Vi kommer därför att 

distribuera den färdiga uppsatsen till Er när sammanställningen är gjord om ni svarat på detta mail 

och uppger att ni vill ta del av resultaten. 

Vi respekterar Er tid och har därför försökt göra enkäten så kort och koncis som möjligt. Den tar 

cirka 15 minuter att fylla i. Klicka på länken nedan för att komma till den. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHR1STlzMDNMWHdXNU1BRTA5Z2dn

TFE6MQ 

Vi uppskattar verkligen Er medverkan! 

Stort tack på förhand! 

// Jimmy och Louise 

 

För eventuella frågor är här våra kontaktuppgifter: 

Jimmy Kindholm 

E-post: jimmy@kindholm.se 

Telefon: 070-508 21 56 

Louise Maritz 

E-post: louise.maritz@live.se 

Telefon: 070-175 91 04 
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Ekonomisk översikt

Mindre aktörer Nettoomsättning Kostnader Större aktörer Nettoomsättning (tkr) Kostnader (tkr)

2001 44 756 996 kr        23 242 268 kr    2001 1 148 941 398 297 

2002 55 124 687 kr        29 818 598 kr    2002 977 563 358 879 

2003 44 869 112 kr        24 876 858 kr    2003 860 661 293 608 

2004 51 714 589 kr        29 690 080 kr    2004 799 496 265 964 

2005 51 609 906 kr        25 269 916 kr    2005 927 550 307 003 

2006 58 353 507 kr        26 072 400 kr    2006 887 832 307 390 

2007 67 492 115 kr        30 043 819 kr    2007 764 684 220 382 

2008 72 700 422 kr        35 445 099 kr    2008 715 640 203 619 

2009 86 065 346 kr        45 393 354 kr    2009 758 139 226 175 

2010 67 730 737 kr        32 101 057 kr    2010 754 584 205 509 

Förändring oms. 2005-2009 Förändring oms. 2005-2009

34 455 440 kr        169 411 000 kr-                

Förändring kost. 2005-2009 Förändring kost. 2005-2009

20 123 438 kr        80 828 000 kr-                  

Förändring oms. 2003-2009 Förändring oms. 2003-2009

41 196 234 kr        102 522 000 kr-                

Förändring kost. 2003-2009 Förändring kost. 2003-2009

20 516 496 kr        153 370 000 kr-                
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Mindre aktörer ABKCO Music Publishing AB Andreas Carlsson Production AB AlphaOmega Arietta Musikproduktion AB

Intäkter

Nettoomsättning

2001 1 435 199 kr                                       26 467 106 kr                                                1 446 152 kr        973 067 kr                                            

2002 1 041 600 kr                                       18 261 403 kr                                                1 186 374 kr        661 565 kr                                            

2003 2 460 730 kr                                       9 981 323 kr                                                  2 071 709 kr        712 452 kr                                            

2004 1 167 492 kr                                       6 638 959 kr                                                  2 509 519 kr        303 221 kr                                            

2005 1 237 952 kr                                       3 823 038 kr                                                  1 785 454 kr        305 743 kr                                            

2006 1 251 266 kr                                       3 117 927 kr                                                  2 160 654 kr        258 556 kr                                            

2007 1 738 784 kr                                       5 162 644 kr                                                  2 986 693 kr        182 657 kr                                            

2008 2 117 828 kr                                       3 565 447 kr                                                  4 002 356 kr        281 771 kr                                            

2009 1 695 742 kr                                       4 282 287 kr                                                  4 067 292 kr        1 257 128 kr                                        

2010 1 297 884 kr                                       6 269 208 kr                                                  3 583 466 kr        1 613 145 kr                                        

Kostnader

I första hand handelsvaror + produktionskostnader

2001 1 426 358 kr-                                       1 984 878 kr-                                                  212 480 kr-           563 129 kr-                                            

2002 1 081 861 kr-                                       2 852 311 kr-                                                  114 916 kr-           388 164 kr-                                            

2003 2 409 668 kr-                                       2 543 067 kr-                                                  884 181 kr-           409 526 kr-                                            

2004 1 140 541 kr-                                       2 748 959 kr-                                                  1 498 008 kr-        178 739 kr-                                            

2005 1 190 346 kr-                                       1 715 457 kr-                                                  945 811 kr-           147 666 kr-                                            

2006 1 245 613 kr-                                       2 204 052 kr-                                                  993 006 kr-           87 957 kr-                                              

2007 1 682 462 kr-                                       4 437 687 kr-                                                  2 054 302 kr-        52 396 kr-                                              

2008 2 030 503 kr-                                       3 780 595 kr-                                                  2 095 578 kr-        21 276 kr-                                              

2009 1 628 864 kr-                                       2 610 818 kr-                                                  1 998 831 kr-        494 743 kr-                                            

2010 1 253 165 kr-                                       2 635 916 kr-                                                  1 771 332 kr-        548 899 kr-                                            

Resultat

2001 9 347 kr                                               11 171 290 kr                                                53 532 kr-             59 134 kr-                                              

2002 35 439 kr-                                             8 049 344 kr                                                  100 682 kr-           102 641 kr-                                            

2003 55 008 kr                                             4 406 440 kr                                                  6 348 kr               28 078 kr                                              

2004 22 227 kr                                             1 731 299 kr                                                  2 191 kr               42 973 kr-                                              

2005 34 616 kr                                             52 065 kr                                                       18 539 kr-             35 759 kr-                                              

2006 3 940 kr                                               966 264 kr                                                     157 864 kr           45 272 kr                                              

2007 41 675 kr                                             2 205 673 kr                                                  52 248 kr             34 799 kr-                                              

2008 70 709 kr                                             626 327 kr-                                                     56 005 kr             117 807 kr                                            

2009 49 054 kr                                             213 762 kr                                                     32 209 kr             188 767 kr                                            

2010 32 920 kr                                             1 258 688 kr                                                  862 kr                   146 826 kr                                            
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Axwell Music AB Extensive Music Sweden AB David Platz Music Scandinavia AB Gazell Records AB Gain Production AB

-  kr                           689 438 kr                                           1 150 485 kr                                                     2 597 629 kr                   1 722 004 kr                      

-  kr                           847 164 kr                                           1 346 480 kr                                                     4 051 530 kr                   880 790 kr                         

-  kr                           1 421 750 kr                                        1 163 031 kr                                                     1 870 459 kr                   1 171 599 kr                      

1 500 kr                       2 158 764 kr                                        1 318 576 kr                                                     2 861 474 kr                   1 230 051 kr                      

75 250 kr                     3 511 585 kr                                        1 392 752 kr                                                     3 861 742 kr                   656 640 kr                         

3 817 044 kr               5 999 498 kr                                        1 735 796 kr                                                     2 851 586 kr                   2 406 333 kr                      

5 725 534 kr               7 757 705 kr                                        1 548 240 kr                                                     2 726 185 kr                   1 853 492 kr                      

7 757 573 kr               11 012 807 kr                                      1 706 636 kr                                                     2 514 568 kr                   3 290 267 kr                      

12 208 008 kr             13 828 995 kr                                      2 885 625 kr                                                     2 346 511 kr                   2 575 112 kr                      

13 590 791 kr             5 424 825 kr                                        2 721 452 kr                                                     2 826 087 kr                   2 968 958 kr                      

4 422 kr-                       153 412 kr-                                           906 230 kr-                                                        1 969 249 kr-                   1 162 067 kr-                      

-  kr                           100 014 kr-                                           1 001 649 kr-                                                     3 232 816 kr-                   385 469 kr-                         

3 084 kr-                       708 553 kr-                                           863 617 kr-                                                        2 723 551 kr-                   141 187 kr-                         

4 881 kr                       583 230 kr-                                           867 184 kr-                                                        2 996 836 kr-                   275 125 kr-                         

2 000 kr                       1 709 736 kr-                                        1 046 358 kr-                                                     2 117 263 kr-                   202 635 kr-                         

838 670 kr-                  3 497 217 kr-                                        1 317 497 kr-                                                     1 149 908 kr-                   1 328 012 kr-                      

1 382 367 kr-               4 097 933 kr-                                        1 111 105 kr-                                                     974 991 kr-                      1 481 842 kr-                      

1 819 443 kr-               7 119 717 kr-                                        1 189 181 kr-                                                     840 820 kr-                      2 514 437 kr-                      

6 349 999 kr-               9 794 106 kr-                                        2 194 197 kr-                                                     991 125 kr-                      1 690 882 kr-                      

4 398 219 kr-               4 172 880 kr-                                        2 180 437 kr-                                                     1 087 996 kr-                   2 038 240 kr-                      

80 439 kr-                     169 169 kr-                                           10 333 kr                                                           31 803 kr-                         93 281 kr-                           

886 kr-                          45 485 kr                                              23 685 kr                                                           94 029 kr-                         1 058 kr-                              

5 092 kr-                       176 520 kr-                                           19 783 kr                                                           3 686 130 kr                   19 322 kr-                           

20 667 kr-                     222 005 kr                                           64 026 kr                                                           2 691 169 kr-                   607 kr                                 

58 645 kr                     52 371 kr                                              29 962 kr                                                           531 244 kr-                      28 115 kr                           

1 420 485 kr               95 121 kr                                              32 786 kr                                                           115 918 kr                      228 013 kr                         

2 063 291 kr               4 482 kr-                                                44 251 kr                                                           12 399 kr                         14 255 kr                           

2 334 523 kr               265 241 kr                                           58 523 kr                                                           16 637 kr                         48 016 kr                           

2 892 844 kr               1 487 627 kr                                        65 547 kr                                                           175 636 kr                      84 834 kr                           

4 649 985 kr               200 045 kr-                                           28 826 kr                                                           265 744 kr                      52 664 kr                           
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Kobalt Music Scandinavia AB Lars Anderson Music AB Mikael Järlestrand Production AB Mono Music AB Monza Publishing AB

7 600 867 kr                                           4 970 121 kr                                980 082 kr                                                        10 243 751 kr           -

10 694 205 kr                                         4 296 424 kr                                1 227 080 kr                                                     14 751 912 kr           120 000 kr                             

7 115 523 kr                                           1 655 512 kr                                2 009 626 kr                                                     9 127 559 kr             49 209 kr                               

5 182 596 kr                                           1 116 256 kr                                2 756 955 kr                                                     15 667 973 kr           161 611 kr                             

4 966 619 kr                                           1 229 558 kr                                2 867 736 kr                                                     10 882 456 kr           430 521 kr                             

5 243 216 kr                                           879 687 kr                                   2 393 674 kr                                                     7 495 386 kr             680 216 kr                             

3 415 496 kr                                           2 227 635 kr                                1 230 660 kr                                                     11 948 247 kr           708 314 kr                             

3 065 790 kr                                           855 121 kr                                   1 547 852 kr                                                     5 313 236 kr             1 067 461 kr                          

1 781 258 kr                                           790 002 kr                                   1 282 896 kr                                                     9 983 714 kr             3 191 486 kr                          

3 126 230 kr                                           679 245 kr                                   1 102 912 kr                                                     3 914 414 kr             2 132 105 kr                          

8 436 619 kr-                                           117 206 kr-                                   72 012 kr-                                                          6 139 762 kr-             -

11 005 899 kr-                                         93 538 kr-                                     50 189 kr-                                                          9 903 893 kr-             120 421 kr-                             

6 513 915 kr-                                           256 084 kr-                                   94 601 kr-                                                          5 555 689 kr-             126 550 kr-                             

4 525 973 kr-                                           469 774 kr-                                   166 590 kr-                                                        9 861 953 kr-             13 700 kr-                               

3 939 729 kr-                                           559 511 kr-                                   281 673 kr-                                                        6 840 286 kr-             30 371 kr-                               

4 130 198 kr-                                           337 105 kr-                                   456 402 kr-                                                        4 446 053 kr-             291 070 kr-                             

3 035 627 kr-                                           335 864 kr-                                   142 264 kr-                                                        7 589 557 kr-             35 000 kr-                               

3 867 601 kr-                                           648 209 kr-                                   319 107 kr-                                                        2 993 215 kr-             194 995 kr-                             

1 487 564 kr-                                           427 513 kr-                                   122 164 kr-                                                        6 101 671 kr-             1 548 139 kr-                          

2 890 454 kr-                                           313 602 kr-                                   208 068 kr-                                                        5 194 884 kr-             865 019 kr-                             

1 199 352 kr-                                           -  kr                                            12 585 kr                                                          488 970 kr                -

1 526 356 kr-                                           969 780 kr-                                   68 083 kr                                                          59 786 kr                   2 264 kr-                                  

516 789 kr-                                              221 022 kr                                   71 066 kr                                                          332 798 kr                289 854 kr-                             

404 093 kr-                                              545 580 kr                                   105 139 kr                                                        1 309 618 kr             49 560 kr-                               

525 641 kr                                              501 097 kr                                   66 711 kr                                                          528 795 kr                5 642 kr-                                  

390 542 kr                                              1 059 054 kr                                68 578 kr-                                                          199 687 kr                186 558 kr-                             

160 189 kr                                              2 296 586 kr                                159 822 kr-                                                        80 171 kr                   200 529 kr                             

724 824 kr-                                              457 566 kr-                                   156 417 kr-                                                        247 725 kr-                265 424 kr                             

565 407 kr-                                              159 535 kr                                   17 514 kr-                                                          220 754 kr                282 690 kr                             

124 016 kr                                              208 246 kr                                   11 620 kr                                                          2 876 582 kr-             201 964 kr                             
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Nergårdh Music AB PAMA Records AB Pedro Johansson Prod AB PLOP Produktion AB PrePost Studios AB Publishing Company Ten AB

- 2 739 336 kr                 91 875 kr                                        2 147 699 kr                      748 858 kr                        -  kr                                                    

1 351 081 kr                     2 992 336 kr                 229 309 kr                                      2 120 736 kr                      433 184 kr                        1 kr-                                                        

1 241 526 kr                     1 678 647 kr                 774 027 kr                                      2 519 255 kr                      827 480 kr                        157 034 kr                                            

1 461 544 kr                     1 601 363 kr                 965 465 kr                                      3 041 381 kr                      350 060 kr                        435 909 kr                                            

1 391 725 kr                     2 695 079 kr                 918 692 kr                                      2 881 215 kr                      778 288 kr                        644 305 kr                                            

1 462 898 kr                     3 365 706 kr                 946 075 kr                                      2 913 589 kr                      630 330 kr                        1 264 685 kr                                        

2 258 458 kr                     2 534 827 kr                 1 488 246 kr                                   3 121 040 kr                      785 609 kr                        523 709 kr                                            

1 444 679 kr                     2 918 058 kr                 1 441 642 kr                                   2 711 413 kr                      1 766 576 kr                    2 603 587 kr                                        

2 138 248 kr                     2 820 285 kr                 1 673 980 kr                                   3 303 035 kr                      1 176 296 kr                    2 733 829 kr                                        

3 046 944 kr                     2 403 931 kr                 1 637 624 kr                                   2 927 722 kr                      1 320 255 kr                    1 033 706 kr                                        

- 354 424 kr-                    143 953 kr-                                      290 514 kr-                         138 658 kr-                        -  kr                                                    

80 039 kr-                          489 631 kr-                    181 159 kr-                                      139 983 kr-                         74 686 kr-                          33 261 kr-                                              

35 961 kr-                          442 681 kr-                    320 969 kr-                                      343 875 kr-                         96 431 kr-                          45 094 kr-                                              

25 379 kr-                          347 430 kr-                    313 181 kr-                                      652 990 kr-                         22 866 kr-                          438 869 kr-                                            

63 897 kr-                          1 095 899 kr-                 357 199 kr-                                      667 698 kr-                         87 850 kr-                          49 746 kr-                                              

70 910 kr-                          1 504 114 kr-                 314 819 kr-                                      529 522 kr-                         61 014 kr-                          208 860 kr-                                            

83 853 kr-                          641 734 kr-                    538 227 kr-                                      838 140 kr-                         25 700 kr-                          134 455 kr-                                            

37 013 kr-                          752 343 kr-                    512 079 kr-                                      333 332 kr-                         221 890 kr-                        1 342 749 kr-                                        

50 468 kr-                          1 184 272 kr-                 503 902 kr-                                      403 369 kr-                         153 415 kr-                        647 419 kr-                                            

253 862 kr-                        779 109 kr-                    583 255 kr-                                      394 631 kr-                         88 515 kr-                          2 500 kr-                                                

- 118 418 kr                    42 429 kr-                                        12 434 kr                           30 941 kr-                          -  kr                                                    

25 582 kr                          3 405 kr                         5 344 kr-                                           46 218 kr-                           41 450 kr-                          33 092 kr-                                              

68 483 kr                          118 910 kr-                    51 410 kr-                                        149 383 kr                         39 591 kr                          76 264 kr                                              

20 290 kr                          45 388 kr                       57 847 kr                                        59 626 kr                           310 kr                               1 865 kr                                                

226 560 kr                        46 365 kr-                       31 216 kr                                        69 499 kr                           89 kr                                  225 673 kr                                            

182 675 kr                        49 987 kr                       52 756 kr                                        285 812 kr                         41 664 kr-                          289 095 kr                                            

492 698 kr                        23 428 kr                       93 429 kr                                        6 986 kr                              16 053 kr                          70 671 kr                                              

62 426 kr                          62 212 kr                       214 402 kr                                      136 297 kr                         64 958 kr                          391 063 kr-                                            

455 941 kr                        114 518 kr                    359 359 kr                                      303 708 kr                         2 954 kr                            1 601 149 kr                                        

620 405 kr                        52 043 kr-                       226 422 kr                                      270 426 kr                         52 784 kr                          419 984 kr                                            
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Richard Baron Prod AB Roastinghouse Studio AB Swartling Produktion AB Versity Music AB XTC Productions AB Alla bolag

208 382 kr                               1 128 799 kr                                   3 329 484 kr                                -  kr                           553 768 kr                        44 756 996 kr      

820 353 kr                               1 354 965 kr                                   3 916 210 kr                                -  kr                           801 390 kr                        55 124 687 kr      

756 723 kr                               1 210 535 kr                                   3 551 880 kr                                514 538 kr                   808 308 kr                        44 869 112 kr      

753 924 kr                               1 157 706 kr                                   3 650 259 kr                                1 232 458 kr                628 532 kr                        51 714 589 kr      

1 624 701 kr                            656 233 kr                                       3 444 493 kr                                2 616 667 kr                754 500 kr                        51 609 906 kr      

1 829 700 kr                            1 798 943 kr                                   3 828 641 kr                                2 319 767 kr                820 261 kr                        58 353 507 kr      

2 169 501 kr                            2 615 352 kr                                   3 936 039 kr                                2 028 639 kr                1 981 053 kr                     67 492 115 kr      

1 353 606 kr                            1 742 011 kr                                   4 880 157 kr                                5 248 067 kr                2 057 360 kr                     72 700 422 kr      

1 162 118 kr                            1 442 054 kr                                   3 199 216 kr                                6 685 518 kr                1 836 998 kr                     86 065 346 kr      

1 280 897 kr                            1 254 457 kr                                   2 891 246 kr                                2 539 176 kr                2 413 265 kr                     67 730 737 kr      

600 417 417 kr    

611 kr-                                       180 754 kr-                                       859 883 kr-                                   7 000 kr-                       103 525 kr-                        23 242 268 kr-      

4 315 kr-                                    574 832 kr-                                       507 292 kr-                                   12 188 kr-                     242 383 kr-                        29 818 598 kr-      

8 865 kr-                                    545 143 kr-                                       971 518 kr-                                   967 039 kr-                   409 076 kr-                        24 876 858 kr-      

7 542 kr-                                    455 452 kr-                                       901 501 kr-                                   3 599 822 kr-                352 276 kr-                        29 690 080 kr-      

412 283 kr-                               299 013 kr-                                       967 355 kr-                                   1 962 166 kr-                297 425 kr-                        25 269 916 kr-      

555 409 kr-                               734 877 kr-                                       933 356 kr-                                   603 249 kr-                   437 562 kr-                        26 072 400 kr-      

580 523 kr-                               1 022 573 kr-                                   801 001 kr-                                   115 440 kr-                   1 286 463 kr-                     30 043 819 kr-      

184 756 kr-                               663 690 kr-                                       1 198 527 kr-                                3 116 579 kr-                1 428 059 kr-                     35 445 099 kr-      

101 146 kr-                               960 018 kr-                                       908 511 kr-                                   4 439 321 kr-                1 211 715 kr-                     45 393 354 kr-      

135 959 kr-                               250 762 kr-                                       1 087 196 kr-                                56 468 kr-                     1 545 605 kr-                     32 101 057 kr-      

301 953 449 kr-    

1 312 kr                                    194 497 kr                                       2 974 kr                                        4 986 kr-                       21 017 kr-                          935 213 kr-            

20 643 kr                                  543 kr                                              162 650 kr                                   10 756 kr-                     15 878 kr                          2 544 255 kr-         

11 015 kr-                                  55 kr                                                 44 375 kr                                      854 037 kr-                   12 222 kr                          2 767 657 kr         

20 373 kr                                  985 kr                                              35 153 kr                                      2 014 453 kr-                193 169 kr-                        2 902 854 kr-         

87 317 kr                                  78 kr                                                 651 kr                                           2 449 526 kr-                277 925 kr                        342 114 kr-            

35 445 kr                                  55 874 kr                                         113 496 kr-                                   886 940 kr-                   68 780 kr-                          3 334 310 kr         

72 559 kr                                  483 971 kr                                       38 770 kr-                                      744 417 kr                   2 264 kr                            6 734 197 kr         

155 064 kr                               229 856 kr                                       94 552 kr                                      51 131 kr                     136 473 kr                        2 462 661 kr         

1 056 kr-                                    585 kr                                              11 663 kr                                      180 484 kr-                   58 475 kr                          7 783 388 kr         

126 250 kr                               254 314 kr                                       131 920 kr-                                   199 937 kr                   221 394 kr                        4 854 999 kr         

21 212 776 kr      
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De traditionella stora bolagen Universal Music Sony Warner Music EMI

Intäkter

Nettoomsättning

2001 380 970                    tkr 286 847               tkr 187 595               tkr 293 529               tkr 1 148 941                   tkr

2002 306 773                    tkr 207 408               tkr 161 176               tkr 302 206               tkr 977 563                      tkr

2003 279 735                    tkr 188 282               tkr 112 021               tkr 280 623               tkr 860 661                      tkr

2004 259 409                    tkr 175 268               tkr 127 636               tkr 237 183               tkr 799 496                      tkr

2005 230 232                    tkr 291 024               tkr 149 598               tkr 256 696               tkr 927 550                      tkr

2006 251 614                    tkr 270 241               tkr 140 193               tkr 225 784               tkr 887 832                      tkr

2007 246 235                    tkr 238 034               tkr 113 325               tkr 167 090               tkr 764 684                      tkr

2008 237 895                    tkr 244 717               tkr 93 677                  tkr 139 351               tkr 715 640                      tkr

2009 274 648                    tkr 223 453               tkr 123 611               tkr 136 427               tkr 758 139                      tkr

2010 311 562                    tkr 205 650               tkr 93 801                  tkr 143 571               tkr 754 584                      tkr

Kostnader

Handelsvaror + royalties + produktionskostnader

2001 70 611 -                     tkr 27 844 -                 tkr 121 753 -              tkr 178 089 -              tkr 398 297 -                     tkr

2002 56 207 -                     tkr 21 978 -                 tkr 102 707 -              tkr 177 987 -              tkr 358 879 -                     tkr

2003 49 430 -                     tkr 24 987 -                 tkr 71 047 -                 tkr 148 144 -              tkr 293 608 -                     tkr

2004 44 016 -                     tkr 19 265 -                 tkr 81 363 -                 tkr 121 320 -              tkr 265 964 -                     tkr

2005 33 992 -                     tkr 52 034 -                 tkr 91 151 -                 tkr 129 826 -              tkr 307 003 -                     tkr

2006 37 115 -                     tkr 40 007 -                 tkr 88 590 -                 tkr 141 678 -              tkr 307 390 -                     tkr

2007 33 794 -                     tkr 26 612 -                 tkr 70 867 -                 tkr 89 109 -                 tkr 220 382 -                     tkr

2008 34 472 -                     tkr 27 087 -                 tkr 60 464 -                 tkr 81 596 -                 tkr 203 619 -                     tkr

2009 32 748 -                     tkr 22 221 -                 tkr 85 068 -                 tkr 86 138 -                 tkr 226 175 -                     tkr

2010 29 197 -                     tkr 16 499 -                 tkr 71 717 -                 tkr 88 096 -                 tkr 205 509 -                     tkr

Resultat

2001 63 713 -                     tkr 19 494                  tkr 15 718 -                 tkr 13 060                  tkr 46 877                         tkr

2002 35 529 -                     tkr 24 931                  tkr 22 212 -                 tkr 10 152 -                 tkr 42 962                         tkr

2003 44 599 -                     tkr 14 448                  tkr 2 336 -                   tkr 11 010                  tkr 21 477                         tkr

2004 39 274 -                     tkr 129 336               tkr 22 759 -                 tkr 8 111                    tkr 75 414 -                        tkr

2005 16 832 -                     tkr 41 514                  tkr 6 479 -                   tkr 17 927                  tkr 36 130 -                        tkr

2006 1 061 -                        tkr 18 736                  tkr 328 -                      tkr 5 540                    tkr 22 887 -                        tkr

2007 1 409 -                        tkr 16 896                  tkr 3 073                    tkr 4 575                    tkr 23 135 -                        tkr

2008 12 200 -                     tkr 16 140                  tkr 6 905                    tkr 3 621                    tkr 14 466 -                        tkr

2009 5 309                         tkr 10 281                  tkr 2 661 -                   tkr 11 159 -                 tkr 1 770 -                          tkr

2010 3 289                         tkr 167 -                      tkr 9 076 -                   tkr 8 467                    tkr 2 513 -                          tkr

64 999 -                        
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Appendix 3: Transkriberingar 

 
Fråga 1 Respondent 1 Musiker, kompositör och har ett eget skivolag. 

 Respondent 2 Kompositör, musikproducent eget företag 

 Respondent 3 Både musiker, artist och producent av skivmaterial och konsert. Har 

varit i branschen länge 

 Respondent 4 VD 

   

Fråga 2 Respondent 1 1 st 

 Respondent 2 2 st 

 Respondent 3 Egentligen 1, jag själv men ibland också min fru. Annars är 

verksamheten byggd på projektanställningar, ibland 10 eller färre 

 Respondent 4 Vi har två bolag, ett med 15 anställda där jag är VD och så ett med tre 

anställda där jag är styrelseordförande 

   

Fråga 3 Respondent 1 Alla samtliga. Eget där jag producerar cd och konserter. Förlaget är 

tillsammans med Universal. 

 Respondent 2 Musikförlag och musikproduktionsbolag 

 Respondent 3 Musikproduktion 

 Respondent 4 Skivbolag, vi anlitar distributörer 

   

Fråga 4 Respondent 1 Huvudsakligen Sverige 

 Respondent 2 Världen 

 Respondent 3 Sverige och Danmark 

 Respondent 4 Världen 

   

Fråga 5 Respondent 1 Svårt att säga. Skivförsäljningen har ju minskat medan konserter ökat. 

Annorlunda för andra, jag har haft det egna bolaget själv så länge. Är 

så pass etablerad och upptäckt att intresset ökat för vad jag håller på 

med har ökat och det har lett till ökning i konserter. 

 Respondent 2 Minskat, 1 

 Respondent 3 5 

 Respondent 4 3 

   

Fråga 6 Respondent 1 Två delar. Totalbilden är internet används mer för marknadsföring av 

konserter + pressreleaser. Försäljning av skivor har inte ökat genom 

internet, kan bero på annan typ av publik. Det är betydlig färre 
skivbutiker. Skivförsäljningen är på konserter nu, jag började för tio år 

sedan men upplevelsen är att fler och fler artister gör det (säljer 

skivor på konserter). 

 Respondent 2 Samtliga. Man har ju fått anpassa ex kontrakt. Den nya distributionen 

av musik. Produktionen har inte ändrats så mycket, man använder 

fortfarande ungefär samma saker. Konsumtion har förändrats ganska 

mkt, idag kanske man inte laddar ner lika mycket, man streamar mer. 

 Respondent 3 Alla kategorier har förändrats enormt. Vi som levt länge lever i några 



nostalgiska uppfattningar av att det inte är så, men jag inser det och 
jag tycker det är positivt. 

 Respondent 4 Distribution, marknadsföring och konsumtion 

   

Fråga 7 Respondent 1 Andra aktörer, där det är mycket samarbete. Egna 

konsertproduktioner med slutkonsument som kund, men dessa är 
cirka 5 %. 

 Respondent 2 Artister. Men på ett sätt även konsumenter, man måste göra så att 
det passar. Produktionen måste tilltala artisten men även 

konsumenten. 

 Respondent 3 Slutkonsumenter. Eftersom allt vi gör riktar sig utåt mot den stora 

publiken 

 Respondent 4 Slutkonsumenter 

   

Fråga 8 Respondent 1 Ja, både skiv- och konsertproduktion 

 Respondent 2 Ja 

 Respondent 3 Ja 

 Respondent 4 Ja 

   

Fråga 9 Respondent 1 Sätt och vis minskat, 2-3 

 Respondent 2 1 

 Respondent 3 5 

 Respondent 4 4 

    

Fråga 10 Respondent 1 Teknologin används mer och hyran av studios har minskat. Ex. man 

kan mejla flöjtinspelningar mellan varandra, behöver inte resa och bo 

på hotell. Om detta är bättre eller sämre är en annan sak. Man saknar 

närkontakten när alla musiker satt tillsammans och spelade. Nu får 

man filer med en gitarr man ska lägga på. Ljudkvalitén har förbättrats 

ngt fantastiskt! Den moderna tekniken lyfter fram saker man inte 

kunde höra tidigare, vilket jag tycker är mycket bättre. 

 Respondent 2 Inkomsterna har minskat och då har kostnaderna minskat. Har varit 
svårt att anpassa branscherna till övergången till digitalt format. 

 Respondent 3 Jag tycker förändringarna är positiva. Billigare att producera idag. 
Även reklammaterial, skivor är en annan sak att producera idag. 

Personalkostnader med musiker har inte ökat i takt med 

förändringarna, utan musikergage kostar ungefär samma som förut. 

Det är större mångfald idag, konkurrensen är hårdare ex fler artister 

på färre jobb, förr var det tvärtom. Och de musiker som konkurrerar 

är generellt bättre. 

 Respondent 4 Kostnaderna går upp på transporter och arbete. 

   

Fråga 11 Respondent 1 Beror på om det är skiv- eller konsertproduktion. Antalet konserter 

har ökat. Den digitala distributionen är obefintlig av skivor. Större 

efterfrågan på konserter. Ingen direkt efterfrågan på 

produktionstjänster i min studio. Men däremot finns en del 

efterfrågan på att spela in slingor och skicka.   



 Respondent 2 Minskat, 2. 

 Respondent 3 5 

 Respondent 4 Vi har inte produktionstjänster på det sättet,  tjänster överlag har 

ökat. 

   

Fråga 12 Respondent 1 Se ovan. 

 Respondent 2 Inte lika stor marknad idag som förr. För tio år sedan var det stora 

bolag och höga försäljningssiffror. Det fanns en positiv inställning till 

produktion även om man gav ut alla möjliga kvaliteter av den, ”det 
gavs ut mycket skit också”. Idag finns inte utrymme för lika mycket 

experimenterande inom produktion, det måste hålla en högre klass 

idag. 

 Respondent 3 Enorma förändringar. De har förändrats av ex modetekniska skäl. Jag 

sysslar med konstmusik, där det inte är några stora publiker men 

efterfrågan har förändrats. 

 Respondent 4 Se ovan. 

   

Fråga 13 Respondent 1 Ja 

 Respondent 2 Nej 

 Respondent 3 Nej, outsourcar distribution till ett företag som heter Naxos. I 

huvudsak andra bolag ger ut min musik och mina musikproduktioner. 

 Respondent 4 Ja 

   

Fråga 14 Respondent 1 Fysiska skivbutiker 

 Respondent 2 - 

 Respondent 3 - 

 Respondent 4 Fysiska butiker och postorder 

   

Fråga 15 Respondent 1 Samtliga utom digitala kanaler. Inte Spotify då de styrs av de större 

bolagen. Mindre bolag har svårare att ta sig in på Spotify. Tar lång tid 

att få in egna produktioner på Spotify om man är ett mindre 

independentbolag. Annars, om man går genom stora bolag tar det 
bara några veckor. 

 Respondent 2 - 

 Respondent 3 - 

 Respondent 4 Fysiska butiker och postorder som ökar, digitala distributionskanaler 

   

Fråga 16 Respondent 1 5.   Konkurrenskraften har ökat väldigt mycket, till fler aktörer. Själv 

tillhör jag en mer etablerad skara med etablerad verksamhet så klarar 

mig ganska bra men nyare aktörer har det tuffare. Gällande musik så 
ligger Sverige i topp – tredje i världen på musikexport. Kvaliteten på 

musikutbildningar har ökat väldigt vilket gör att fler musiker är riktigt 

bra och det gör att konkurrensen för musiker ökat väldigt. 

 Respondent 2 - 

 Respondent 3 - 

 Respondent 4 3 

   



Fråga 17 Respondent 1 Distributionskostnaderna för skivor har minskat, men just 
konsertkostnaderna har ökat då det är dyrare bensin som exempel på 

det. Beror på vilken typ av distribution man talar om. 

 Respondent 2 - 

 Respondent 3 - 

 Respondent 4 2 

   

Fråga 18 Respondent 1 Se ovan (fråga 17) 

 Respondent 2 - 

 Respondent 3 - 

 Respondent 4 Kostnader går ner på grund av digital distribution som är gratis. 

Däremot blir fysisk distribution dyrare för att transportkostnader 

ökar. 

   

Fråga 19 Respondent 1 Ökat gällande internet, men i och med att skivbutiker försvunnit har 

det minskat. Efterfrågan på konserter har ökat. Men jag tror inte att 

jag är representativ, generellt kanske annat. 

 Respondent 2 - 

 Respondent 3 - 

 Respondent 4 3 

   

Fråga 20 Respondent 1 Se ovan (fråga 19) 

 Respondent 2 - 

 Respondent 3 - 

 Respondent 4 Se svar i 18. 

   

Fråga 21 Respondent 1 Ökat . att släppa en skiva utan marknadsföring går inte, det är otroligt 

viktigt. Jag märker hur mycket jag efterfrågar marknadsföring. 

Tidigare behövdes inte det, men idag är det viktigt. Däremot 

kunskapen om hur man ska marknadsföra finns inte. Många 

marknadsförare missar att olika artister behöver olika typer av 

marknadsförare. Behöver förbättra marknadsföringsutbildningarna. 

 Respondent 2 - 

 Respondent 3 - 

 Respondent 4 Har inte marknadsföringstjänster på det sättet, vi använder oss av 

distributörer. 

   

Fråga 22 Respondent 1 Se ovan (fråga 21) 

 Respondent 2 - 

 Respondent 3 - 

 Respondent 4 - 

   

Fråga 23 Respondent 1 Stort förändrat beteende hos den yngre generationen. Jag är ute och 

föreläser hos skolor och märker att jag får bra och relevanta frågor. 

Den egna generationen (äldre) har inte förändrats; de beter sig som 

de alltid har gjort. Intresset har ökat hos den yngre generationen. De 

äldre är mer bestämda på vad de gillar och så håller de fast vid det. 



Själv vill jag påverka och är öppen för påverkningar. 

 Respondent 2 5 

 Respondent 3 5 

 Respondent 4 5 

   

Fråga 24 Respondent 1 Se ovan (fråga 23) 

 Respondent 2 Förr hade konsumenten mer pengar. Nu är det mer ”stjäla är gratis”, 

exempelvis nedladdningen. Det har varit svårt att få folk att inse att 

man inte kan ge bort sina tjänster gratis. Generellt ska musik vara 

gratis tycker många. Överlag ska mer vara gratis, ex ska artister som 

ska vara med i TV göra det gratis. Det är en attitydsfråga som finns – 
allt ska vara gratis.(Upplevs nästan irriterad). 

 Respondent 3 Den äldre generationen jag tillhör lever kvar i det gamla så där är 
konsumtionsmönstret olika, det går långsammare, de köper 

fortfarande skivor. Unga människor köper inte skivor som de gjorde 

förr och det är den största förändringen. Förr kunde man sälja mer av 

en bra produktion, i skivor, men nu är det nere på minus. Idag får de 

tag på musiken på ett annat sätt. Större geografiska ytor att spela på, 

artister åker runt världen. 

 Respondent 4 I högsta grad på grund av att fler använder internet såväl illegalt som 

legalt. 

   

Fråga 25 Respondent 1 5   Hela tiden och så har det alltid varit. Till viss gräns handlar det om 

anpassning. När jag exempelvis är ute och spelar har jag en bred 

repertoar där jag kan vara flexibel utifrån publik. 

 Respondent 2 4. Det har visat sig i att kostnader och intäkter har minskat. Man 

måste försöka nå ut till en större marknad om man vill hålla sig kvar. 

Är man kvar i Sverige så blir det en på en låg nivå. 

 Respondent 3 1. Hör mer ihop med att jag strategiskt mött den förändringen genom 

ex medvetenhet av att det är en ny kalkyl på produktion, ex vad de 

kostar, då tar man höjd för det. Mindre kundkrets idag dock. Den har 
minskat enormt och det är generellt. Fler artister säljer skivor när de 

är ute och spelar. Generellt dock stor förändring. Kvaliteten är 

gigantisk och har ökat, ex så finns fler duktiga musiker men 

konkurrensen är större. 

 Respondent 4 5 

   

Fråga 26 Respondent 1 Allt har påverkat. Sjunkande priser påverkar mest. 

 Respondent 2 Samtliga utom den första 

 Respondent 3 Internet är den stora faktorn. Ser till och med hos den egna 

generationen (en äldre) som även de har Spotify och Youtube. De 

digitala kanalerna har haft stor positiv betydelse enligt min 

uppfattning. 

 Respondent 4 Ökad vilja att konsumera musik via internet,  Viljan att dela musik 

med andra, tyvärr, eftersom det är ett stort problem. 

   

Fråga 27 Respondent 1 4 



 Respondent 2 4. Menar att musikintresset är större än någonsin men 
betalningsviljan finns inte. Man påverkas och det blir ett ökat antal 

kunder, som har ett enormt stort musikintresse. Man påverkas av 

hela marknaden, vi är ingen ö. 

 Respondent 3 1. Men vi är inte så kommersiellt inriktade så vi är ganska oberoende 

av antal kunder.  Jag kan unna mig lyxen av att göra det jag vill. 

Kvaliteten och kvantitet behöver inte gå hand i handske. Är inte 

piskad av att få in pengar. En stor förändring med internet är att när 

jag ska beställa ngt behöver jag inte vänta så länge utan ”pang”, där 

är det. 

 Respondent 4 4 

   

Fråga 28 Respondent 1 1 = ”Ökad möjlighet att nå ut med information om våra tjänster”, 3= 

”ny produktionsteknik”, 4=”ny distributionsteknik”, 5=”enklare att 

göra affärer” 

 Respondent 2 ”Ny distributionsteknik” där det blivit lättare. Men jag tycker det är 

svårare att hitta musik eftersom utbudet är så mycket större. 

 Respondent 3 1=”ökad möjlighet att nå ut med information om våra tjänster”; 

problemet är att bruset är så stort så det är svårt att tränga igenom – 

svårare att nå människor men lättare att nå ut med informationen 

men svårare att den faktiskt ska komma fram. 3=”Ny 
produktionsteknink”; fler kan producera material själva. När det var 

färre som kunde göra det (producera) blev kundkretsen större (för 

produktionsbolag), nu är den ju mindre i och med att man kan göra 

själv (producera). 

 Respondent 4 Enklare att göra affärer, Kunder ökar, omsättning ökar inte 

   

Fråga 29 Respondent 1 4 

 Respondent 2 4 

 Respondent 3 5 

 Respondent 4 5 

   

Fråga 30 Respondent 1 Förändrats ganska mycket. Man hittar även nya kunder. Enklare sätt 

att kommunicera idag, hemsidan gör det lättare. Startade hemsidan 
1989 och sedan dess har jag jobbat på den men jag kanske skulle 

behöva utveckla den ännu mer. 

 Respondent 2 Förändringarna är till följd av organisationsförändringar och stora 

omställningar. Cd försäljning försvinner och då byts kontakterna ut 

eftersom det nu måste handla om kontakter avseende digital musik i 

större utsträckning. Detta är tumultartat. Artister kommer och går 

också mycket snabbare än förut, ingen stannar längre än en låt. 

 Respondent 3 Exponering av produkter är svårare. Har blivit mkt mainstream-

produkter som syns, ex om man går till skivhyllan på macken så är det 

som finns typ ”Elvis gold”. Den udda boken, exempelvis, har drabbats 

då den är svårare att hitta, förr kunde man gå in på en bokhandel och 

där var den för det fanns plats för de böckerna. Även mindre 

musikproduktioner har blivit svårare att hitta, eftersom kanalerna för 



dessa, ex skivbutiker har försvunnit. För en större produktion måste 
man satsa stort på marknadsföring, mer än förr, om det ska gå bra. 

 Respondent 4 E-post möjliggör ökad effektivare kommunikation. 

   

Fråga 31 Respondent 1 Det finns i verksamheten men jag jobbar inte direkt med det. Lite 

tveksam till hur bra det fungerar egentligen. 

 Respondent 2 1. Inget behov 

 Respondent 3 1. Internet rent reklamtekniskt använder jag lite vilket även beror på 

outsourcad distribution. Den personliga kontaken är så värdefull så 
det är den jag använder. Internet har mest gett snabb 

kommunikation. 

 Respondent 4 1 

   

Fråga 32 Respondent 1 1 

 Respondent 2 Icke relevant pga svar i 31 

 Respondent 3 Svar i fråga 31 

 Respondent 4 4 

   

Fråga 33 Respondent 1 Komplement. Gällande informationskanaler så är internet ett 

komplement men det är ofta inte på hemsidan folk ser nyheterna om 

mig. ”Jag såg i tidningen”- kommer den mesta kommunikationen 

från. Detta ger en indikation på hur vi ska jobba med det. 

 Respondent 2 Icke relevant pga svar i 31 

 Respondent 3 1. Den mekaniska produktionen är ett så smalt område, som jag 

delvis håller på med. Internetmarknadsföring är en åldersfråga, där 

den yngre generationen ligger steget före. 

 Respondent 4 4 

   

Fråga 34 Respondent 1 4 

 Respondent 2 5 

 Respondent 3 5 

 Respondent 4 Definitionsfråga: Om vi menar som producenter, inte ett dyft, som 

distributörer, stor betydelse, 4 

   

Fråga 35 Respondent 1 Samtliga 

 Respondent 2 1=”produktion” och 5=”Kommunikation” – ingen av de andra. 

 Respondent 3 Kommunikation 

 Respondent 4 Distribution, Marknadsföring, Konsumtion och Kommunikation 

   

Fråga 36 Respondent 1 Denna fråga har respondenten redan svarat på tidigare; se tidigare 

svar om att det blivit ett annat sätt att konsumera, kommunicera, 

marknadsföra, distribuera och producera på grund av internet. 

 Respondent 2 Produktionen påverkas genom att man skickar mer, behöver inte resa 

så mycket längre som man behövde göra förut. Kommunikationen 

går mycket snabbare, exempelvis kan man ju se varandra genom 

webbcam. 

 Respondent 3 Kommunikationen har underlättats, framförallt när man hanterar 



material. Vissa källor ska ha materialet och hur man kan 
kommunicera detta till berörda parter, ex förlag har blivit mycket 

enklare och snabbare. 

 Respondent 4 Se svar i 32. 

   

Fråga 37 Respondent 1 5. Ex vad har du för mejladress- den vanligaste frågan man får när 
man ska kontakta varandra. Ingen frågar längre efter ens adress eller 

knappt telefonnummer. 

 Respondent 2 Detta har egentligen inte med internet att göra för vår verksamhet, 

utan mer med mig som person att göra. Jag kontaktar dem jag vill 

kontakta. 

 Respondent 3 5. Man behöver inte resa. Man vet också vad man sagt, ex skrivit i 

och med att man har kvar det på mejl. Sen finns det ju vissa negativa 

saker som att vissa inte svarar på mejl och då tar de vapen ur 

händerna på en. Då måste man mejla och tjata, förut kunde det bara 

vara så att någon inte vill prata med en på telefon och då var det så. 

Mejl ger utrymme för en annan typ av kommunikation och det är på 

gott och ont. 

 Respondent 4 3 

   

Fråga 38 Respondent 1 1 =”Ökade möjligheter att hitta relevanta samarbetspartners via 

internet), 3=”lättare att kommunicera med relevanta 

samarbetspartners via internet, samt till viss del nr 5=”ökade 

koordiationsmöjligheter via internetbaserade system). Men jag tror 
mer på personlig kontakt. I kategorin ”annan”: det har blivit 

ekonomiskt billigare gällande kontakt med andra aktörer. 

 Respondent 2 1=”Ökade möjligheter att hitta relevanta samarbetspartners”, 

3=”lättare att kommunicera med relevanta samarbetspartners via 

internet”. De kan svara när de har tid. 

 Respondent 3 5= ”ökade möjligheter att koordinera”, det är enklare att koordinera. 

Gällande att hitta samarbetspartners hittar jag dem inte på internet – 

mer personlig kontakt. Sociala medier tar för mycket tid som jag inte 

vill lägga på det, det är inte intressant. 

 Respondent 4 - (Eftersom ingen förändring skett) 

   

Fråga 39 Respondent 1 4 

 Respondent 2 Jag använde internet för informationsspridning mer förut men det 

har tyvärr blivit oönskade kontakter. Fel personer skickar saker, ex 

artister skickar sina demos som man egentligen inte vill ha. Därför 

håller vi låg profil på internet. Snarare hjälper internet oss att hålla 

kontakt med de i branschen men inte med ex managers som skickar 

saker eller hör av sig för sina artisters räkning. 

 Respondent 3 1.  Ingen ökning gällande försäljning och kommersiella aspekter. Men 

internet har bidragit med en större spridning av informationen. 

 Respondent 4 5 

   

Fråga 40 Respondent 1 5 



 Respondent 2 5.   Exempelvis har det visat sig i att man klarar sig med mindre 
studioytor än man med behövde förut. 

 Respondent 3 1.  Mer att internet blivit ett enormt praktiskt media. Men jag har inte 
”tvingats” till förändringar utan de har snarare växt fram successivt. 

Jag har sett att det varit bra, jag är överlag positiv till förändringarna. 

 Respondent 4 5 

   

Fråga 41 Respondent 1 1= ”förändrad efterfrågan på våra tjänster”, 2=”förändrad konkurrens 
från kunder med anledning av ökad möjlighet att producera och 

distribuera själv”, 3=”förändrad konkurrens från andra aktörer med 

liknande kärnverksamhet som vår”.  Man måste lära sig själv att 

förstå detta och det har jag gjort. Kan vara svårt att hänga med på 

den nya tekniken och lära sig, efter två månader är den gammal. 

Tekniken förändras så väldigt mycket hela tiden.  Skapas nya forum 

med nya lagar och regler hela tiden och det gäller att hänga med. Är 

makt med att kunna använda ny teknik, borde för många ha gått 

fortare. Hela musikbranschen har varit väldigt långsam och tyvärr 

drabbar det musiken. 

 Respondent 2 Detta kanske snarare ska ses som en konsekvens eller resultat: 
Kvalitetsnivån har sjunkit på produktion  om man tänker ljudmässigt 

och när det kommer till hantverket. Eftersom budgeten sjunkit blir 

det därefter och det som förut var mer ett hantverk är idag sämre. 

 Respondent 3 Samtliga.  Förändring i kundrelationer och om andra aktörer 

producerar blir läget annorlunda exempelvis gällande konkurrensen. 

Vad som tidigare nämnts i att det är hårdare konkurrens för musiker 

eftersom jobben är färre. Konsumenter hittar andra vägar för att 

hitta det man vill och det blir konsekvenser för de som producerar 

och de måste möta det på annat sätt. 

 Respondent 4 Förändrad efterfrågan och förändrad konkurrens. 

   

Fråga 42 Respondent 1 1=”förändrat tjänste- och produkterbjudande”, 2=”användande av 

andra marknadsföringskanaler”, 4=”förändrad prissättning”, 

5=”samarbete med nya aktörer i branschen”, 6=”ökad användning av 

sociala medier och andra internetbaserade forum”. 

 Respondent 2 Samarbete med nya aktörer – Spotify. Konstig betalningsmodell som 

Spotify har. 

 

 

 
 

 

Respondent 3 7=”other”: Verksamheten har blivit lättare att hantera än förut. 4= 

”prissättning”: Minskad prissättning, minskade marginaler. När 

Spotify spelar ngt jag producerat kommer det inte in så mycket 
pengar, dock om man lägger ut mycket på Spotify kan det ju bli en 

liten peng. Inte nödvändigtvis negativt. Jag tycker att det är bra att 

inte alla pengar som vanligt hamnar hos stora bolag – unga 

människor hittar sina egen vägar. Så kommer det alltid att vara, det 

kommer alltid nya saker. 

 Respondent 4 Förändrat produkt- och tjänsteerbjudande, Förändrad konkurrens, 

Samarbete med nya aktörer i branschen, ökad användning av sociala 

medier och andra internetbaserade forum, med fokus på andra 



internetbaserade forum. Vi arbetar med att utveckla vår närvaro i 
sociala medier. 

   

Fråga 43 Respondent 1 4.   Ja, har varit trögt, i och med att behöva lära sig ny teknik. Det 

förändras hela tiden. Redan med kassetten, när den kom, var det 
svårt. Men vinylen kommer tillbaka i mindre utsträckning märker 

man, vilket är kul, men jag tror inte den kommer stort. 

 Respondent 2 5. Det har varit ganska jobbigt 

 Respondent 3 1 

 Respondent 4 4- 

   

Fråga 44 Respondent 1 Se ovan (fråga 43) 

 Respondent 2 Framförallt tar det tid, ex skaffa nya lokaler, nya hyreskontrakt. Är 

bara två anställda fortfarande. Bara det yttre som förändrats, 
omgivningen. Menar att även om vi fortfarande bara är två måste vi 

göra stora anpassningar och det har varit jobbigt. 

 Respondent 3 Men med den skalan jag jobbar- inte representativt. Andra, med 

större personalstab, har genomgått negativa förändringar. 

 Respondent 4 Det är väldigt mycket dataprogram som ska utvecklas. 

   

Fråga 45 Respondent 1 Se 41. Att det antagligen kommer förändras mer och det går snabbt. 

 Respondent 2 - 

 Respondent 3 I framtiden kommer detta bara att växa ännu mer. En yngre 

generation hittar helt nya vägar och det är ju bara att titta på hur fort 
det har gått. Nya vägar gällande kommunikation och att sprida musik 

och information. Saker och ting hittar sina egna vägar, kommer alltid 

nya förutsättningar. 

 Respondent 4 Nej, heltäckande undersökning. 
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