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Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Dags att byta skiva – Paradigmskiftens påverkan på skivbolag 

Seminariedatum: 2009-06-03 

Ämne/kurs: Magisteruppsats vt. 2009, 722A20 

Författare: Johan Fessé och Anders Jessen 

Handledare: Fredrik Tell 

Bakgrund: Musikindustrin har upplevt omvälvande förändringar det senaste decenniet, 

där skivbolagen har tappat 50 % av sin försäljning sedan år 2000. Minskningen beror till 

stor del på det teknologiska paradigmskifte som skett i och med digitaliseringens intåg i 

musikindustrin, ett intåg som förändrat marknadsvillkoren för berörda parter. 

Syfte: Syftet är att förstå hur marknadsledande företag påverkas och handlar under 

teknologiska paradigmskiften, med utgångspunkt från skivbolagsindustrin. Vidare 

ämnar vi undersöka vad skivbolagen har haft för roll inom musikindustrin och hur den 

ser ut i dag efter digitaliseringens intåg. 

Metod: Uppsatsen är baserad på fyra intervjuer samt en e-postkorrenspondens med 

personer som har upplevt industrins utveckling de senaste åren. Som komplement till 

intervjuerna används sekundärdata. 

Resultat: Skivbolagen upplevde svårigheter i och med det teknologiska paradigmskifte 

som digitaliseringen stod för. Skivbolagen har efter ett defensivt beteende där de 

motverkat förändringen börjat arbeta för att skapa affärsmodeller som är applicerbara på 

den digitala marknaden. Studien visar även att skivbolagen har en viktig roll i 

musikindustrin, då de fungerar som en samordnare för de många funktioner som är 

involverade i en musikproduktion. 

Fem nyckelord: Paradigmskifte, skivbolag, fildelning, affärsmodell och disruptive 

technologies. 
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Abstract 

Title: Time to change tune – Paradigms’ affect on record industry 

Date of seminar: 2009-06-03 

Course: Master thesis spring 2009, 722A20 

Authors: Johan Fessé and Anders Jessen 

Tutor: Fredrik Tell 

Background: Music industry has experienced substantial change in the last decade, in 

which record companies have lost 50% of its sales since the year 2000. The decrease is 

largely due to the technological paradigm shift that has taken place with the 

digitalization of the music industry. These changes have changed market conditions for 

existing companies. 

Aim: The aim of this study is to understand how market leading companies affects from 

and act during changes in technological paradigms with a focus on the record industry. 

Furthermore we will investigate the record companies’ role in the market and what their 

role is today after the digitalization of the market.  

Method: This essay is based on four interviews and one e-mail correspondence with 

people who have experienced the development of industry in the last decade. As 

complement secondary data has been used. 

Results: Record companies suffered difficulties due to the technological change of 

paradigm which was the result of digitalization. After defensive behavior the companies 

started to create new business models applicable on the digital market. This study also 

shows that record companies do have an important role in music industry as whole, as 

they work as a coordinator to the many functions involved in a music production. 

Five key words: Paradigm, record industry, file-sharing, business model and disruptive 

technologies. 
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Förord 
 

Denna uppsats uppkom genom ett genuint intresse för musik och musikindustrin samt 

genom att de omvälvande förändringar som skett i och med digitaliseringen väckte 

funderingar hos oss. Fokus riktades även mot de beslut skivbolagen tagit, vilka har stått 

i centrum för en extensiv medial debatt. Åsikterna om skivbolagens vara eller icke vara 

samt rättigheter för den musik de tillhandahåller, samt den fildelning som sker har varit 

många och väckte en nyfikenhet hos oss. Dock insåg vi efter en snabb genomgång av 

debatten att näst intill all forskning handlade om huruvida fildelning påverkat 

skivbolagen och om det skulle legaliseras eller inte. Debatten kändes mycket svart och 

vit och beskrev inte situationens utveckling eller skivbolagens agerande på ett 

tillfredställande sätt. Därefter bestämde vi oss för att undersöka hur de teknologiska 

förändringarna och digitaliseringen av en industri påverkar marknadsledande företag.  

 

Genom vår resa har vi haft många hjälpsamma själar vid vår sida. Ett stort tack till 

Professor Fredrik Tell som ifrågasatt vår studie och guidat oss i rätt riktning. Din hjälp 

har varit ovärderlig. Även ett stort tack till blivande ekonomie magistrarna Emma, 

Frida, Jennie och Sandra i vår seminariegrupp, vilka påpekat de brister som funnits i 

uppsatsen och berömt oss för det som var bra. 

 

Slutligen vill ve ge ett tack till de respondenter som ställde upp på intervjuer och såg 

den allmännytta uppsatsen kan bidra med: 

 

Bert, Jacob, Johanna, Mark och Martin. Tack. 

 

Linköping maj, 2009 

 

Johan Fessé & Anders Jessen 
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Ordlista 

 

CD Baby  Skivbutik på Internet. 

Fonografi  Den första inspelningsmetoden för ljudupptagningar. 

IFPI   International Federation of the Phonographic Industry. Skivbolagens 

intresseorganisation.  

IP adress   Internet Protocol Address är ett identitetsnummer för maskiner 

uppkopplade mot Internet.  

Ipred  Intellectual Property Rights Enforcement Directive, Lag som gjordes 

gällande i Sverige 1 april 2009 och ger upphovsmän rätt att begära ut 

IP-adress för att ta illegala fildelare till civilrättslig domstol. 

iTunes Store  Försäljningstjänst från Apple som säljer musikfiler via programvaran 

iTtunes. Startade i USA 2003 och i Sverige 2005. 

Merchandise  Relaterade produkter som säljs kring en kulturproduktion. Vanligtvis 

planscher, t-shirts och leksaker. 

MiniDisc  Skiva inne i en kassett som lagrar ljud magnetsikt likt CD-skivan. Kom 

1992 för att ersätta musikkassetter och datadisketter. 

Myspace  Community på Internet som är särskilt populär bland musiker. Här kan 

användaren lägga upp musik samt blogga. 

Napster  P2P-fildelningsprogram skapat 1999. Användes till en början främst av 

studenter som använde universitets snabba uppkoppling till att ladda 

hem gratis musik i form av mp3-filer. Övergick efter stämning till 

betaltjänst 2001. 

P2P Peer to peer, fildelning mellan två oberoende parter. 

Spotify  Musiktjänstprogram. Tillhandahåller strömmad musik. 

STIM  Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå. Förvaltar rätten till 

svenskägd musik.  

Strömning  Streaming, det innebär att musiken spelas direkt rån Internet och inte 

laddas ner till en hårddisk. 

Youtube Hemsida som tillhandahåller videoklipp uppladdade av dess användare. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Direktivet_om_s%C3%A4kerst%C3%A4llande_av_skyddet_f%C3%B6r_immateriella_r%C3%A4ttigheter
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1. Inledning  
 

1.1 Musikindustrin 

 

Musikindustrin består av en mängd aktörer, så som artister, producenter, låtskrivare, 

distributörer med flera, där skivbolagen står som central gestalt. Skivbolagen är den 

funktion som säljer och distribuerar inspelad musik
1
 och ända sedan fonografiska 

inspelningar började och fram till slutet av 1900-talet har musikindustrin i huvudsak sett 

likadan ut (Bakker, 2006). Industrin har fungerat genom skivbolag, som likt en 

administratör tillhandahållit allt från artist och repertoar (A&R)
2
 till försäljning åt sina 

kunder och där deras huvudfunktion varit som samordnare inom industrin (Gutheim, 

1998). Marknaden har dominerats av fyra stora skivbolag som tillsammans ägt 80 % av 

marknaden (Ifpi, 2009). Försäljningen av musik har varit stadigt ökande från det att 

andra världskriget tog slut och fram till millennieskiftet då försäljningssiffrorna började 

sjunka (Bakker, 2006), vilka många tror beror på den illegala fildelning, eller 

piratkopiering, som existerar (Wikström, 2006). Däremot har efterfrågan på musik inte 

minskat (Liebowitz, 2006).   

Att musikindustrin uppfattar piratkopiering av upphovsskyddat material som ett 

problem vilket de påstår ger minskade intäkter är inget nytt. En motsvarighet till dagens 

problem med fildelning på internet utspelade sig i början av 1970-talet då kassettbandet 

blev den mest populära förpackningen för musik och snabbt utsågs till musikbranschens 

största hot någonsin (Wikström, 2006). Musik kunde då kopieras mellan privatpersoner 

helt utan kostnad, vilket lämnade musikbranschen med sjunkande försäljningssiffror, 

något som ledde till uppstarten av motåtgärder från deras branschorganisation 

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (Ifpi - om oss). 

Diskussionen tog ny fart när CD-skivan kom och privatpersoner kunde bränna egna 

skivor i hemmen och nu, drygt 30 år efter kassettbandet, är debatten minst lika het och 

gäller kopieringen av musik genom Internet. En debatt som blivit än mer intensivare 

under de senaste åren, då skivbolagens försäljning av CD-skivor har minskat med 50 % 

sedan 2000 (Ifpi, 2008 - statistik). 

                                                           
1
 Hädanefter musik om inget annat tydliggörs. 

2
 Artist och repertoar, vilket är att hitta artisten genom att gå på konserter eller lyssna på demos. 
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1.2 Förändringar inom musikindustrin 

 

Musikindustrin har de senaste åren ställts inför förändringar i och med digitaliseringen 

av musik. Att försäljningssiffrorna har sjunkit och intäkterna har dalat är ett faktum (Ifpi 

2008 - statistik). Dessa förändringar har därför påverkat skivindustrins verksamhet, då 

CD-skivan inte längre är den enda produkten i fokus (Wikström, 2006). Efter en 

någorlunda kontinuerlig försäljningsökning fram till 2000, har en nedgång kunnat 

urskiljas de senaste åren (Ifpi, 2008 - statistk, Liebowitz, 2006). Att internet som en 

teknologisk innovation har varit revolutionerande för skivindustrin har blivit synligt 

eftersom förutsättningarna för distributionen och spelreglerna för branschen har 

förändrats. Även om tidigare studier tvistar om huruvida illegal fildelning har bidragit 

till en minskad försäljning eller inte (Liebowitz, 2006, Wikström, 2006), så kvarstår det 

faktum att försäljningen av traditionella CD-skivor minskat medan spridningen av 

digital media, legal och illegal, ökat (Wikström, 2006).  

Det teknologiska skiftet vad gäller både distribution och marknadsföring av musik via 

internet kan definieras som ett teknologiskt paradigmskifte (Dosi, 1982). Marknaden 

och de nya utmanande aktörerna, det vill säga de företag som använder andra 

affärsmodeller än de traditionella för att skapa, sälja eller distribuera musik, har tvingat 

företagen på marknaden att förändra sitt beteende. Samtidigt har marknadsledarna 

handlat på ett för teknologiska paradigmskiften vanligt sätt (Bower & Christensen, 

1995), vilket är defensivt och försökt förbättra sina egna produkter eller metoder istället 

för att försöka anpassa sig till det nya.  

Med andra ord har förändringar på marknaden, vilka beror på teknologiska 

förändringar, skiftat efterfrågan från CD-skivor till andra mer lättanvända och billiga 

distributionssystem av musik. Likt många tidigare företag som upplevt dessa 

teknologiska förändringar, vilka vi kallar teknologiska paradigmskiften, har skivbolagen 

satsat på att behålla de gamla kunderna med reaktiva åtgärder istället för att satsa på ny 

teknik (Key, 2009). Att detta sker är inget säreget, då de nya marknaderna ofta kan se 

oattraktiva ut för de stora etablerade företagen, vilka har en produktbas och affärsmodell 

som i de existerande marknaderna ser fördelaktiga ut (Dosi, 1982).  
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1.2.1 Fildelningens intåg i musikindustrin 

 

Internet har på olika sätt bidragit till musikens spridning. Den illegala fildelning
3
 som 

idag pågår fick sin start med Napster, vilket officiellt startades 1999 och sedermera 

stämdes och övergick till en betaltjänst 2001 (Björk, 2007, Lipsman, 2001). Liebowitz 

(2006) säger att stämningen ledde till att andra p2p-program
4
 skapades och bidrog till 

ökad fildelning. Stämningen fick med andra ord motsatt effekt än vad som var förväntat 

av skivbolagen som sökte ett slut på illegal fildelning. Även om illegal spridning av 

musik hade pågått tidigare, med både kassettbands- och CD-kopiering, så var Napster 

det första forum där två personer, oavsett plats, kunde dela med sig av musik 

(Anderson, 2007).  

Intressant med den teknologiska utvecklingen är att de nya formaten som tidigare 

presenterats hela tiden har bidragit till en bättre ljudkvalitet samt ett mer lätthanterligt 

format. LP-skivan var mer kompakt än stenkakan och hade en bättre ljudkvalitet. 

Samtidigt bidrog kassetten till en aldrig tidigare sedd portabilitet. När CD-skivan kom 

kunde skivbolagen ta ut ett högre pris inte bara för att de hade en oligopolställning, då 

endast två aktörer kunde trycka CD-skivor, utan också för att ljudkvaliteten och 

förpackningen av produkten var bättre än både kassettbandet och LP-skivan (Bakker, 

2006). 

Wikström (2006) skriver att trots att digitaliseringen tvingade konsumenter att ge avkall 

på ljudkvalitet valde många Internet som distributionskanal på grund av ett lägre pris 

och lättillgängligheten. Även för vissa artister har det visat sig vara lyckosamt. 

Radiohead valde att distribuera sin skiva gratis
5
 genom internet men lyckades trots detta 

få en ersättning som var högre än den skivbolagen hade erbjudit (Kaufman, 2007). När 

det då finns mer lättillgängliga sätt för kunderna att skaffa musik, och då även artister 

som Radiohead säljer sin skiva lyckosamt och lukrativt via sin hemsida utan hjälp av ett 

skivbolag ställs frågan om vilken roll skivbolagen står för inom musikindustrin och hur 

den har förändrats de senaste åren? 

                                                           
3
 Fildelning i sig är inte olagligt, utan det som sätts restriktioner emot är så kallade webbpirater som 

fildelar upphovsskyddat material. 
4
 Två personer, eller peers, delar filer och information genom internet och ofta helt utan tredje part. 

5
 Konsumenten själv valde hur mycket de ville betala för skivan. Priset varierade sedan mellan 0 och 30 

dollar. 
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1.3 Teknologiska paradigmskiften 

 

Dosi (1982) skriver att teknologiska paradigmskiften sker när nya produkter, alternativt 

utvecklade produkter, vinner marknadsandelar från den tidigare produkten och på så vis 

skapar en ny standard på marknaden. Oftast beror det på att prestandan hos den nya 

produkten är bättre än föregångaren, men kan också ha med andra attribut att göra så 

som storlek och portabilitet. Vid produkternas introduktion är de dock ofta underlägsna 

sina föregångare rent prestandamässigt. Men då de besitter andra attraktiva attribut
6
 

tilltalar de ofta kunder som sätter andra saker än just prestandan först. Ofta finns det 

därför en viss tid för de utmanande företagen att utveckla sig själva och den nya 

produkten då marknaden är för liten och oattraktiv för de stora bolagen. Detta betyder i 

sin tur att marknadsledande företag ofta inte uppfattar hotet från de nya aktörerna på 

marknaden, eller uppfattar men inte finner det intressant. På så sätt utvecklas de nya 

produkterna ostört och kan skapa en prestanda som är likvärdig produktens föregångare, 

samtidigt som de besitter de andra attraktiva attributen. På så sätt kan de 

marknadsledande företagen som inte reagerar i tid få problem att överleva eller utveckla 

sitt produktutbud då de nya utmanarna får ett försprång. Christensen (2003) säger att 

även produkter med en sämre prestanda kan vinna marknadsandelar och på så sätt skapa 

ett teknologiskt paradigmskifte. Marknadsledare fokuserar ofta på vad de befintliga 

kunderna efterfrågar och är på så sätt inte kapabla till att upptäcka marknader vilka i 

inledningen ser oattraktiva ut, men som efter en utvecklingsperiod kan slå ut den 

befintliga marknaden. Christensen förklarar vidare att prestandan inte alltid är det som 

är viktigast för konsumenter och därmed inte är huvudanledningen till att konsumenter 

skiftar från en produkt till en annan, utan att det mycket väl kan bero på andra attribut 

som storlek eller portabilitet.  

 

 

 

                                                           
6
 Kan egentligen vara allt som inte rör prestandan, det vill säga estetik, portabilitet etcetera. 
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1.3.1 Marknadsskiftningar skapade av fildelningen 

 

Historien har bjudit på flera exempel när skiften mellan teknologiska paradigm har 

bidragit till att marknadsledande företag har förbisett nya marknader (Dosi, 1982). 

Wikström (2006) anser att skivbolagen står inför en liknande situation. Som beskrivits 

ovan har skivbolagen inte utvecklat sin kompetens på den digitala marknaden på samma 

sätt som vissa utmanande konkurrenter har. De nya utmanarna som agerar på 

marknaden, så som iTunes Store och Napster som utmanar distributörerna, samt p2p-

baserade program, presenterar ett hot mot skivbolagen och förändring måste ske för att 

skivbolagen skall överleva. Anderson (2007) driver det till och med så långt att han 

diskuterar huruvida skivbolagen är nödvändiga aktörer i och med digitaliseringens 

intåg. Han hävdar vidare att artister nu kan distribuera sin egen musik via kanaler på 

Internet och få intäkter på spelningar och relaterade produkter
7
. 

Nämnvärt är att många av de digitala konkurrenterna handlar på en något svårdefinierad 

basis, då man i dagsläget tvistar om huruvida de är lagliga eller inte (Ifpi - verksamhet, 

Piratbyrån – vad är piratbyrån). Faktum kvarstår dock; det teknologiska paradigmskiftet 

har tillåtit konkurrenter att växa sig allt starkare och har för alltid förändrat 

musikdistributionen. Skivbolagen står nu inför ett svårt val inför vilka åtgärder de skall 

vidta för att fortsatt vara dominanta inom musikbranschen. 

 

1.4 Problemformulering 
 

Liksom historiens många marknadsledande företag inom teknologiska branscher har 

skivbolagen hamnat efter konsumenterna. Företag som litat på sin marknadsledande 

produkt och den befintliga teknologin har lett till en vacklande industri, då nya företag 

kunnat etablera sig med nya mer efterfrågade produkter (Bower & Christensen, 1995). 

Problemet nu är att skivbolagen erbjuder en tjänst som inte längre efterfrågas, vilken 

överlever främst genom olika legala restriktioner, vilka är reaktioner på 

marknadsskiftningar. Skivbolagen har med andra ord svårt att skapa ett behov för 

                                                           
7
 Även kallat merchandise. 



Dags att byta skiva - paradigmskiftens påverkan på skivbolag 

 

6 
 

kunden och istället försöker de definiera varför de behövs. Skivbolagen har nu hamnat i 

en situation där de har svårt att behålla sina gamla kunder samtidigt som de nya 

utmanande aktörerna som ledde den teknologiska förändringen ligger före vad gäller 

lösningar av den digitala distribueringen. 

Trots att skivbolag vidtagit legala aktioner (Rydell & Sundberg, 2009) gentemot 

fildelare kvarstår faktum att skivförsäljningen minskar samtidigt som nedladdningen 

ökar. Detta är naturligtvis ett problem för skivbolagen då en fortsatt minskad försäljning 

kan leda till överlevnadssvårigheter om inte nya intäktsmöjligheter skapas. 

 

1.5 Syfte 
 

Syftet är att förstå hur marknadsledande företag påverkas och handlar under 

teknologiska paradigmskiften, med utgångspunkt från skivbolagsindustrin. Vidare 

ämnar vi undersöka vad skivbolagen har haft för roll inom musikindustrin och hur den 

ser ut i dag efter digitaliseringens intåg. 

 

1.6 Frågeställningar 
 

 Hur handlade och varför handlade skivbolagen så som de gjorde vid 

digitaliseringen av musikindustrin? 

 Vilken roll står skivbolagen för inom musikindustrin och hur har den förändrats? 

 Vilka avvikelser finns vid en jämförelse mellan musikindustrins förändring och 

tidigare teori rörande teknologiska paradigmskiften? 
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1.7 Målgrupp 
 

Denna uppsats riktar sig till personer som vill få en insikt i hur företagsledare handlar vi 

pågående teknologiska paradigmskiften. Vi hoppas även kunna belysa varför de handlat 

som de gjort och på så sätt skapa en förståelse för hur situationen ser ut idag.  

Vidare anser vi att en djupare undersökning av skiftet i musikindustrin inte gjorts 

tidigare, utan att den forskning som gjorts i de flesta fall belyst fildelningens påverkan 

på skivförsäljning och huruvida fildelning är rätt eller fel. Uppsatsen bör därför med sitt 

fokus på skivbolagens handlingar kunna ge en något mer nyanserad bild av situationen 

där vi visar att allt inte är svart eller vitt.  

Uppsatsen kan även ge gemene man en bättre inblick i och förståelse av musikindustrin, 

dess uppbyggnad och de största förändringar som format den fram till dags dato. 

 

1.8 Disposition 
 

Metod: Metoddelen förklarar arbets- och angreppssätt rörande vår frågeställning. Vi 

diskuterar även styrkor och svagheter med vår uppsats. Uppsatsen har en kvalitativ 

empiri byggd på primärdata i form av intervjuer samt sekundärdata. Metodkritiken är 

uppbyggd genom att först kritisera de metoder vi faktiskt använt oss av i uppsatsen, och 

sedan förklara varför vi ej använt oss av andra alternativa metoder. 

Teoretisk referensram: I teorin kommer vi förklara begreppen paradigm och teknologiska 

paradigm och vad de står för. Vidare diskuterar vi hur och vad som skiftar dessa 

paradigm och vad det innebär för företag. Vi kommer att ta upp tidigare exempel på 

skiften och hur företag agerat då. Vidare kommer vi att presentera teorins vinnande 

strategiska val vid skiftningar.  

Empiri: I empirin sammanställer vi musikindustrins historia och låter beslutsfattare via 

intervjuare kommentera och diskutera hur skivbolagen agerade vid det teknologiska 

paradigmskiftets antågande och varför de gjorde så. Vidare diskuterar vi vilka 

förändringar som haft betydelse på industrins förändring och vilka aktörer som är de 



Dags att byta skiva - paradigmskiftens påverkan på skivbolag 

 

8 
 

viktigaste i dagsläget. Intervjurespondenterna får genomgående uttrycka sina åsikter om 

historien, nuläget och framtiden. 

Analys: I analysen kopplar vi samman teorierna och den insamlade empirin. Detta görs 

genom en applicering av teorierna på det empiriska resultatet. Analysen följer den 

teoretiska uppställningen och diskuterar således paradigmskiftets effekt på 

musikindustrin och hur det har påverkat skivbolagen och musikindustrin. 

Slutsats: I slutsatsen svarar vi på frågeställningarna samt diskuterar vilken vidare 

forskning som är möjlig inom ämnet. Vi för även en diskussion där våra egna tankar 

tillåts komma fram. 
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2. Metod  
 

2.1 Metodbeskrivning 
 

2.1.1 Undersökningsdesign  

 

Undersökningsdesignen används som ram för att samla in och analysera data (Bryman, 

2005). Ämnet och frågorna har växt fram i takt med att debatten i media har ökat 

samtidigt som branschen har agerat något avvaktande. Intresset för ämnet har därför 

spätts på vilket ledde till att ett antal problem inom området blivit synliga. Efter en 

probleminventering togs denna uppsats problematisering fram vilket sedan formades till 

en frågeställning och ett syfte. Därefter insamlades data i form av både primär och 

sekundärdata parallellt med att den teoretiska referensramen byggdes upp. 

Således tog uppsatsen sin grund i en empirisk frågeställning för att sedan jämföras med 

teorin. Ytterligare frågor väcktes och vi gjorde vidare undersökningar i empirin med 

hjälp av intervjuer samt ytterligare sekundärdata. Problemformuleringen samt 

infallsvinkeln har med andra ord utvecklats allt eftersom arbetet fortskridit och ny 

relevant information dykt upp. Samtidigt är musikindustrin i och med digitaliseringen 

en industri i förändring och under vår uppsats har två händelser uppkommit som bör 

nämnas, men vars konsekvenser inte är möjliga att beakta i denna uppsats. Både Ipred-

lagen samt domen mot Pirate Bay har och kommer att orsaka förändringar på industrin. 

Under tiden uppsatsen skrivs är det dock för tidigt att avgöra vilka effekter händelserna 

får på lång sikt, och de kommer därmed bara nämnas kort i empirin. Händelserna visar 

dock hur viktigt det är att ständigt återgå till empirin samt att utveckla teorin under 

uppsatsens gång. Uppsatsen har arbetats fram genom en abduktiv metod, vilket är en 

blandning mellan deduktiv och induktiv metod (Gren & Hallin, 2003). Istället för att ha 

utgått från endera teori eller empiri har uppsatsen arbetats fram genom att växelvis 

bearbeta avsnitten.  

Metodologiskt används en kvalitativ metod för att besvara frågeställningen och ett 

hermeneutiskt angreppssätt kommer att prägla uppsatsen då teorier letas upp för att 
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förklara verkligheten då hermeneutik bygger på tolkning och syftar på förståelse. 

Tolkning är hermeneutikens främsta vetenskapsform (Ödman, 2004, red. Gustafsson). 

Hermeneutiken menar att mänskligt leverne och liv inte går att räkna på med endast 

matematiska formler. Mer mjukare värden tas i anspråk enligt hermeneutiken så som 

människors motiv, inspiration och medkänsla (Bengtsson & Bengtsson, 1995). 

För att få svar på vår frågeställning har vi använt oss av befintlig teori inom spannet för 

paradigmskiften och marknadsskiftningar, sekundärdata om musikindustrin och dess 

historia samt sökt bekräftelse för sekundärdatan via intervjuer tills en acceptabel 

mättnad synts. Då musikindustrin har varit i fokus för många tidigare studier anser vi att 

den sekundärdata vi använt oss av kunnat bekräftas på ett tillfredställande vis. Val av 

intervjurespondenter har skett med tanke på dessa personers arbetsgivare samt deras 

position på företaget. Samtidigt har vi sökt företag som upplever förändringen på olika 

sätt för att sedan kunna se mönster i respondenternas versioner. För att se de olika 

upplevelserna av förändringen inom industrin har vi intervjuat personer på både små 

och stora företag samt en person som tidigare var ägare till ett företag, men som 

avyttrade detta till en följd av hur marknaden såg ut efter digitaliseringens uppkomst.
8
 

Valet av metod härrör i vad som passar syftet bäst. Det är såldes ett strategiskt val 

utifrån vilka resurser och vilken problemställning som ligger till grund i uppsatsen 

(Holme & Solvang, 1991).  Eftersom uppsatsen söker svar på hur aktörerna agerade och 

tänkte kring undersökningens fenomen anses vald metod passa väl. 

 

2.1.2 Kvalitativ metod 

 

Det mest grundläggande draget i kvalitativ metod är begäret att vilja se eller uttrycka 

normer, händelser eller handlingar med den studerandes egna perspektiv (Bryman, 

1997). Kvalitativ data är skrivna eller talade ord samt bilder vanligtvis insamlade från 

intervjuer, dokument eller observationer (Denscombe, 2007). Kvalitativ forskning utgår 

ifrån ord snarare än siffror och det som söks är på djupet och inte en generell bredd 

                                                           
8
 Bert Karlsson sålde Mariann Grammofon till Warner under 2006. Han kvarhöll dock en position inom 

företaget.  
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(Bryman, 2002). Generellt är det som kan kvantifieras med siffror kvantitativ metod och 

det som är mer öppet för tolkning av forskaren för kvalitativ dito. Däremot finns det 

möjligheter att använda sig av statistisk data även vid kvalitativ metod, siffrorna kan 

behöva tolkas. Vad som också nämns som skillnader är att kvantitativ ansats utgår från 

forskarens idéer och kategorier, medan kvalitativ utgår från studiesubjektets perspektiv 

(Alvesson & Sköldberg, 2008) Vad som är kvalitativ forskning går dock inte att säga 

exakt. Åsikterna går isär något då vissa hävdar att en forskning har kvalitativ ansats så 

länge den inte är kvantitativ (Bryman, 2002). Kvalitativ data ger inga direkta svar, utan 

måste tolkas genom att forskaren skapar en mening av datan genom att grundligt 

bearbeta den (Denscombe, 2007). Denna uppsats utgår ifrån det som sägs om de 

undersökta företagen specifikt samt om branschen generellt. Uppsatsen ställer också 

frågor om hur saker gått till och varför företagen agerat som de gjort. Ingen statistik som 

säger hur många som agerat på ett visst sätt används, utan istället eftersöks förståelse 

och fördjupelse i undersökningsfenomenet genom att ge en kvalitativ tolkning av de 

data som samlas in. Utmärkande drag med kvalitativa studier är att de är följsamma, 

rikliga på information som går på djupet, osystematiska och med ostrukturerade 

observationer samt intresse för det säregna och unika, närhet till det levande och intresse 

för sammanhang och struktur (Holme & Solvang, 1991 sid. 86). 

Då en kvalitativ ansats används finns fog för att resultatet blir allt för subjektivt. 

Eftersom det är forskaren själv som anser vad som är det viktigaste att ta upp vid en 

kvalitativ studie, är det högst svårt att få fram samma resultat om samma undersökning 

gjordes igen av någon annan (Bryman, 2002). Kvalitativ ansats ger problem med 

generaliseringen eftersom endast ett fåtal stickprov tas av en utvald del av populationen, 

det går alltså inte att dra generella slutsatser av resultatet från en kvalitativ studie 

(Rienecker & Jörgensen, 2008, Bryman, 2002). Vad som istället brukar vara genererbart 

i kvalitativa forskningar är att hitta mönster för att skapa nya teorier samt att jämföra 

existerande teorier mot empiriskt resultat (Lundahl & Skärvad, 1999). 
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2.2 Teori 
 

Teorier kan beskrivas som de regelbundenheter som observerats (Bryman, 2002). En 

teori är detsamma som en tänkbar förklaring, vilket innebär att en teori har ett kausalt 

samband mellan faktorer (Essaiasson et al, 2007) och är ett fenomen som förklarar 

fenomenet. Det vill säga varför ett fenomen inträffar under gällande förhållanden 

(Lundahl & Skärvad, 1999).  

Främst är uppsatsen baserad på teorier om teknologiska paradigmskiften och dess 

påverkan på marknadsledande företag. Även forskning kring dessa marknadsledares 

utmanare som en drivande kraft och vem som står som segrare vid dessa 

paradigmskiften presenteras. För att få en djupare förståelse för varför företag agerar på 

ett visst sätt och hur de kan överleva dessa paradigmskiften används teorier om 

affärsmodeller och värdenätverk.     

Uppsatsen innehåller teorier hämtade uteslutande från ekonomiska facktidsskrifter samt 

böcker skrivna av författare med akademisk utbildning. Detta säkrar kvaliteten i vårt 

teorival då dessa artiklar har blivit kritiskt granskade. Teorierna som stödjer våra 

argument är alla insamlade för att passa syfte och frågeställning för denna uppsats. 

Insamlingen av teorier har dels skett genom att studera relevanta facktidskrifter, dels 

genom tips från handledare och dels genom den så kallade snöbollseffekten, då relevant 

litteratur från referenslistorna i använda artiklar hittats och som sedan har bidragit till att 

fler artiklar inom samma ämnesområde kunnat insamlas. 

I uppsatsen är de teorier, industrier och fall vi tittar på ämnen för en mer 

revolutionerande syn, speciellt eftersom fokus tas på de snabba marknadsförändringar 

som sker tack vare de paradigmskiften som uppstår.  
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2.3 Analys 
 

Det råder till viss del bristande transparens i en kvalitativ studie. Det gäller då hur 

forskaren kom fram till sina slutsatser i analysen (Bryman, 2002). Detta innebär att 

uppsatsens analys har uppkommit genom hur vi som skrivit har tolkat resultatet genom 

de teorier som har applicerats. Läsaren kan med andra ord komma fram till något helt 

annat genom att sammankoppla teorierna med empirin. 

Uppsatsen har analyserats induktivt genom att de två stegen kodning och tolkning har 

använts. Kodningen går ut på att finna teman och mönster som leder till att tolkning och 

förståelse kan nås av det som är intressant för undersökningen (Lundahl & Skärvad, 

1999).  Det empiriska resultatet kodas således och kategoriseras för att sedan tolkas med 

teorierna i referensramen. Analyskapitlet är därför strukturerat efter referensramen och 

följer samma kapitelordning. Som ett pedagogiskt hjälpmedel kommer korta 

redogörelser för vilka teorier som behandlar det empiriska resultatet att redovisas 

tillsammans med analysen för att hjälpa läsaren att följa uppsatsens röda tråd. Vissa av 

de teorier som används i referensramen ges inget eller lite utrymme i analysen. Detta 

eftersom vissa teorier används som bekräftelse på vad andra teorier säger och skulle 

endast bidra med upprepningar i analysen. 

Valet att strukturera uppsatsen på detta sätt kan kritiseras då en mer logisk och 

pedagogisk uppbyggnad kan tänkas ha varit att även låta empirikapitlet ha samma 

uppbyggnad som referensramen och analysen för att tydligt visa vilka teorier som passar 

samman med det empiriska resultatet. Här anser vi dock att vald struktur passar bättre 

med en narrativ uppbyggnad då empirin nu har en struktur som bättre täcker det som 

skett i musikindustrin, vilket skapar en bättre förståelse för de problem som uppstått för 

skivbolagen under tidens gång. 
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2.4 Datainsamling 
 

2.4.1 Intervjuer 

 

För att skivbranschen skall kunna presentera sina åsikter om och insikter i marknaden 

genomförde vi intervjuer med skivbolag och branschorganisationer. Intervjuer är ett 

passande redskap när undersökningsfenomenet är sofistikerat och djupare information 

är önskvärt. Det vill säga om forskningen vill ha svar på känslor, uppfattningar och 

erfarenheter från respondenten och då i ett djupare perspektiv som kräver utläggningar 

där svaret inte bara är ett ord eller två (Denscombe, 2007).  

Valet att använda intervjuer måste ses som ett möjligt alternativ att genomföra. Att 

grunda sin ansats på intervjuer där det finns stora orsaker att tro att respondenterna inte 

är villiga att ställa upp är av naturliga skäl fel, likaså måste nyttan av intervjun överstiga 

kostnaden. Valet av intervjurespondenter bör därför inte vara utspridda i allt för stora 

geografiska områden (Denscombe, 2007). Av den anledningen har även 

telefonintervjuer genomförts vilket är mycket billigare eftersom resa till respondent inte 

behöver göras vilket också innebär att tid sparas. En annan fördel med telefonintervjun 

är att eventuella missar i intervjun kan rättas till genom att en andra intervjuare påpekar 

exempelvis missade frågor utan att respondenten störs av det. Utöver dessa har 

telefonintervjun fördelen at respondenten inte kan se intervjuaren. Då kan respondenten 

inte svara på ett sådant sätt att intervjuarens kroppsspråk påverkar svaren, vilket ibland 

kan vara till en nackdel vid personintervjun. Att inte kunna se respondenten kan 

däremot också vara en nackdel med en telefonintervju. Då frångås möjligheten för 

intervjuaren att läsa osäkerhetstecken hos respondenten vid en telefonintervju vilket är 

möjligt vid en personintervju (Bryman, 2002). Det som också kan anses negativt med en 

telefonintervju är att antalet frågor kan behöva begränsas en aning, då det annars finns 

risk att respondenten tröttnar och lägger på (Bengtsson & Bengtsson, 1995).  

Inte heller går det att använda sig av visuella hjälpmedel för att förklara vissa frågor 

(Bryman, 2002). Utöver de ovan två nämnda intervjumetoderna används ytterligare en 

metod för att insamla data från respondenter, intervjuer via Internet. Intervjuer genom 

att använda Internet finns i olika former där chattrum eller liknande är 

kommunikationskanalen. I sin enklaste form görs intervjuer genom Internet via  

e–postkorrespondens (Denscombe, 2009). 
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Intervjuer brukar delas upp i strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. 

Strukturerade intervjuer innebär stark kontroll och ett färdigt frågeformulär som följs 

och används till ett stort antal respondenter. Den strukturerade intervjun kan liknas vid 

en enkät som görs vid ett fysiskt möte och ger således svar i form av kvantitativ data. 

Vid en semistrukturerad intervju används fortfarande ett frågeformulär men här är 

intervjun mer öppen och flexibel i vilken ordning frågorna ställs. Denna intervjuform 

tillåter respondenten att mer djupare gå in på frågor som ställs och fokus ligger mer på 

respondentens svar (Denscombe, 2007). När en ostrukturerad intervju används är 

intervjuarens roll så liten som möjligt. Han eller hon sätter igång respondenten med ett 

ämne och sedan är det meningen att respondenten ska prata medan intervjuaren håller 

sig passiv (Denscombe, 2007). Vid person- och telefonintervjuerna till denna uppsats 

användes semistrukturerade intervjuer. Detta eftersom ett djupare perspektiv 

eftersträvades där respondenten fick chansen att säga sin mening. Samtidigt måste 

resultatet kunna vara jämförbart mellan de olika intervjuerna varför det måste finnas en 

viss struktur med liknande frågor. En sammanställning av de ämnen som diskuteras 

under intervjun skickades ut i förväg till två av respondenterna efter önskemål. Detta 

gav respondenten möjlighet att fundera över ämnet utan att i förväg formulera sina svar. 

Efter sammanställning av resultatet skickades det ut till de som deltagit för att på så sätt 

få respondentvalidering. Detta görs för att försäkra sig om att resultatet stämmer 

överens med vad respondenten försökt förmedla (Bryman, 2002). 

Till uppsatsen gjordes två personintervjuer, två telefonintervjuer samt en e-

postkorrespondens. En av personintervjuerna ägde rum i ett ostört konferensrum på 

företagets kontor och den andra var på ett café i närheten av respondentens arbetsplats. 

Båda intervjuerna tog ungefär en timme vardera och spelades in med diktafon. Dessa 

intervjuer hade samma frågeformulär som var indelat i fyra områden (Bilaga 1) vilka vi 

sedan ställde frågor omkring. Som följdfrågor använde vi oss genomgående av tre 

nyckelord; information, åsikt och handling. Detta för att få svar på hur det gått till, vad 

de tyckte om det samt hur de hade agerat när det hände. 

Till telefonintervjuerna använde vi oss av ett konferensrum på Linköpings universitet 

där vi kunde sitta ostörda under intervjuerna. Till telefonintervjuerna hade vi 30 minuter 

att disponera till vardera och båda spelades in genom telefonen. Eftersom tiden var mer 

begränsad modifierades frågeformuläret något till dessa för att vi skulle få med det 
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viktigaste (Bilaga 2). En av respondenterna satt under telefonintervjun på ett tåg. Detta 

gjorde att det ibland blev svårt att höra vad som sades, men efter transkribering kunde 

alla meningar tydas på ett tillfredsställande sätt. 

Efter flera misslyckade försök att boka en intervju med IFPI fick vi dock ta del av den 

information vi sökte genom e-postkorrespondens. Den gick till genom att vi ringde och 

hittade rätt person, vilken vi sedan skrev e-post till varpå vi fick svar samt den 

information vi sökte. 

 

2.4.2 Sekundärdata 

 

Sekundärdata är empiriskt material som samlats in vid tidigare tillfällen till andra syften 

än att besvara forskningens frågeställning (May, 1997), alltså data som behandlar ämnet 

men som inte är primärt insamlat för vår uppsats och insamlas från exempelvis böcker, 

tidningsartiklar och mötesanteckningar (Lundahl & Skärvad, 1999). Sekundärdata 

angående skivbolagsbranschen finns det gott om i artiklar, böcker, hemsidor på internet 

och även från nyhetsprogram i TV. För att få förståelse för hur branschen fungerar har 

sekundärdata bearbetats innan intervjuerna för att kunna ställa relevanta frågor. 

Dessutom används sekundärdata som komplement till primärdata vid utformningen av 

empirin. Viss form av sekundärdata har använts i tidigare forskningar eller utredningar. 

Den datan har redan blivit analyserad och tolkad vid ett tidigare tillfälle. När den 

används som sekundärdata måste en sekundäranalys göras (Lundahl & Skärvad, 1999).  

En medvetenhet om osäkerheten kring hur pass pålitliga sekundärdata är finns. Källorna 

kan vara ofullständiga, vinklade eller medvetet tendensiösa (Lundahl & Skärvad, 1999). 

För att minska risken att använda felaktig information kommer all sekundärdata att 

säkerställas genom att jämföra med flertalet olika källor. För att minska partiskheten 

kommer dessutom data från båda motpoler att bedömas. 
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2.5 Urval 
 

Eftersom undersökningen inte har ett generaliserat syfte där kvantitativa data söks 

genom ett slumpmässigt urval, nyttjar denna uppsats ett selektivt urval. Dessa 

respondenter har valts på teoretiska grunder för att de anses passa studien (Svenning, 

2003).  

”Teoretiskt urval görs i syfte att upptäcka kategorier och deras egenskaper och visa hur 

deras ömsesidiga relationer kan ingå i en teori. Statistiska urval görs i syfte att få riktig 

information om hur spridningen för olika individer ser ut när det gäller de kategorier 

som ska användas vid beskrivningar och verifieringar.” 

(Bryman, 2002 sid. 290) 

En anledning till varför intervjuer är passande för denna uppsats är att nyckelpersoners 

åsikter kommer fram. Dessa personer kan svara på frågor och ge information som inte 

går att få fram från andra och ge ansatsen privilegierade upplysningar (Denscombe, 

2007). Dessa respondenter måste vara representativa för ämnet som undersöks 

(Bengtsson & Bengtsson, 1995) och till det som belyses i denna uppsats passar därför 

högt uppsatta på skivbolagen väl. För att få en mer objektiv bild har både små och stora 

företag valts samt även en organisation bestående av sju små bolag som gått ihop och 

skapat ny modell för att bemöta den nya marknaden. Anledningen till att vi intervjuat 

mindre bolag trots att vårt syfte är att undersöka marknadsledande företag är för att få 

en djupare förståelse för marknadsledarnas reaktioner på de nya aktörernas aktioner. 

Bland respondenterna återfinns också personer i nyinrättade positioner som är skapade 

för att möta den nya marknaden. Dessutom är en av respondenterna en före detta 

skivbolagsägare som vi hoppas kommer att ge en bra bild om hur branschen reagerade 

på de förändringar som skedde kring millennieskiftet. En kortare e-postkorrenspondens 

har även genomförts med en anställd på IFPI med syfte att få ta del av extra material 

och statistik om musik- och skivbranschen samt dess utveckling. Då intervjuer kommer 

att vara primärdata för uppsatsen kompletterat med omfattande sekundärdata anser vi att 

fyra intervjuer från olika bolag ger uppsatsen den mättnad som krävs. 
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De respondenter som intervjuats har valts utifrån de företag och positioner de 

representerar. Vi har även försökt skapa en bredd och därmed valt respondenter som kan 

ge olika bilder av den uppkomna situationen. 

 Mark Dennis arbetar på Sony Music Sweden och har positionen Head of 

Digital. Dennis ses som en bra respondent då han representerar ett av de största 

bolagen på marknaden, vilka även visat ett motstånd mot en digitalisering av 

marknaden. Dessutom anställdes han på grund av sin kompetens inom den 

digitala världen. Han har även varit med och upplevt, samt skapat, de 

förändringar Sony upplevt de senaste tio åren. 

 Bert Karlsson valdes då han enligt egen utsago tvingades ge upp sitt företag 

Mariann Grammofon när digitaliseringen förändrade industrin. Hans 

arbetsuppgifter är fortfarande till stor del de samma som innan försäljningen, 

förutom det ekonomiska ansvaret som nu ligger hos Warner Music Group. 

 Jacob Key arbetar för Warner Music Group och innehar positionen BD Director 

Nordic. Key valdes då han likt Mark representerar ett stort bolag som motsatte 

sig den tidiga digitaliseringen samtidigt som de är ett av företagen som har lidit 

störst skada av densamma. Key har även en bra insikt i det förändringsarbete 

som gjorts då han handhar de digitala spörsmålen i företaget. 

 Martin Thörnkvist valdes då han har en bra bredd på sin kunskap när det 

handlar om musikindustrin. Han är musikstrateg, driver skivbolaget Songs I 

Wish I Had Written samt är en del i musikbolagskollektivet The Swedish Model. 

Han förespråkar en digital musikmarknad och ger därför uppsatsen en mer 

nyanserad bild av situationen. 

 

  



Dags att byta skiva - paradigmskiftens påverkan på skivbolag 

 

19 
 

2.6 Metodkritik 
 

Då vi ämnar få förståelse för beslutsfattares syn på förändringar och dess konsekvenser 

på skivindustrin ansåg vi att intervjuer var det bästa alternativet för insamling av 

primärdata. En fokusgrupp hade varit svår att genomföra av rent praktiska skäl då 

respondenterna är bosatta i olika städer samt är väldigt upptagna människor som inte 

hade genomfört någon längre gruppdiskussion. Dessutom är de konkurrenter till 

varandra och skulle antagligen vara än mindre benägna att diskutera företagsstrategier 

och aktioner om de deltog i samma diskussion. Däremot hade en gruppdiskussion ledd 

av en moderator säkert kunnat skapa en bra och intressant diskussion angående ämnet. 

Användande av en fokusgrupp hade kunnat ge svar på bakomliggande faktorer till 

åsikter samt kunnat belysa vilken samstämmighet det finns mellan de olika deltagarna 

(Denscombe, 2009). Med tanke på rådande förhållanden ansågs intervjuer ha större 

nytta än fokusgrupper då varje respondent skulle får mer ut av sin dyrbara tid, varpå 

undersökningen skulle gagnas av bättre information. Samtidigt anser vi att 

respondenternas unika åsikter går att jämföra sinsemellan på ett tillfredställande sätt 

även utan en gruppdiskussion. 

En undersökning hos musikkonsumenter kunde även gjorts, men då vi avser undersöka 

företagens strategiska drag avstod vi från det. Den ytterligare information som en sådan 

undersökning hade givit oss skulle visserligen kunna ge oss en bättre förståelse för 

marknadsskiftningarna, dock anser vi att den sekundärdata som finns inom ämnet är 

uttömmande och därmed mer än tillräcklig. 

En insamling av data på hur försäljningen av album utvecklats i Sverige under de 

senaste 30 åren hade varit önskvärt. Dock finns inte dessa data presenterade då  

de organisationer vi har hört av oss till
9
 antingen har varit restriktiva med att ge ut data 

alternativt inte haft tillgång till den. Vi har istället valt att presentera statistik ifrån  

USA vilken sträcker sig ifrån början av 70-talet fram tills 2004 och därefter fyllt på med 

egna modeller byggda på statistik ifrån IFPI. Anledningen till att statistik ifrån USA 

använts är för att det är det land som legat till grund för flest undersökningar samt att 

USA uppvisat flera likheter med Sverige angående hur köpbeteendet av musik har 

utvecklats (Wikström, 2006).  

                                                           
9
 Vi har bland andra varit i kontakt med IFPI, Stim och SCB.  
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2.6.1 Källkritik 

 

Eftersom det som undersöks är i det förflutna, finns alltid en viss osäkerhet i det som 

kallas empirisk fakta. Det som finns kvar av det som varit är bara spår som tolkas och 

på ett eller annat sätt kan vara flertydiga underlag (Alvesson & Sköldberg, 2008 sid. 

218). Vid intervjuer kan respondenter ge partiska svar på grund av påverkan av 

organisationen de företräder.  Dessutom behöver minnet av det som skett inte vara helt 

tydligt varpå en tolkning av det förflutna ges vid intervjun. För sekundärdata gäller 

detsamma, där återberättas historia av någon som framställer den på ett mer eller mindre 

vinklat sätt. Därför gäller det att agera hermeneutiskt och se orden i sin helhet och 

utvärdera varje text eller intervju i sitt sammanhang (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Historieforskningen har präglat den samhällsvetenskapliga forskningens syn på hur 

källor valideras och där finns fyra regler; Äkthet, Oberoende, Samtidighet och Tendens 

(Esaiasson et al, 2007). Att kontrollera om materialet är äkta kan göras genom att 

kontrollera om uppgifterna stämmer och vid intervjuer kan det göras genom att se om 

respondenten är den som den utger sig för att vara samt att det som respondenten säger 

stämmer. Oberoende uppnås om samma svar ges oberoende av varifrån informationen 

hämtas och det kan ske genom att två respondenter beskriver samma sak på liknande 

sätt. Samtidighet gäller att det som återberättas blir mer trovärdigt ju kortare tid som 

gått sen det skedde. Tendens innebär att källan har för avsikt att påverka utfallet i 

undersökningen till sin egen fördel (Esaiasson et al. 2007, Ödman, 2004 red. 

Gustafsson). När det gäller äkthet motiveras det under urval, oberoende nås genom att 

använda flera olika källor och samtidighet blir en tolkningsfråga, då vissa händelser har 

inträffat för flera år sedan medan vissa saker har hänt bara någon månad tillbaka. 

Samtidighetsproblemet korrigeras genom att använda sekundärdata skriven i samtid 

med händelser blandat med återberättelser av respondenter.  

Vi är medvetna om att information hämtade från hemsidor mycket väl kan vara vinklade 

och till stor del bygger på åsikter. Därför tillämpades stor försiktighet och validering 

från annat håll innan vissa hemsidors information kunde accepteras. 
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2.7 Avgränsningar 
 

Vi har valt att utgå från skivbolagens perspektiv då det är de som har störst behov av att 

förändra sig i och med den utbredda nedladdning som existerar samt att det ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv är skivbolagens problem som är intressanta. Där har vi 

även begränsat oss till skivbolagen verksamma inom den svenska marknaden. Att inte 

mer hänsyn tas till konsumenter beror på att deras beteende när gäller att tillförskaffa sig 

musik inte är intressant för oss då vi kan anta att musikkonsumenterna handlar rationellt 

och därför väljer den produkt de tycker är bäst. Vidare behöver en begränsning 

genomföras för att skapa kvalitet och djup i studien. Dessutom anses en undersökning 

av köpbeteendet inte vara helt relevant för oss. Den metod vi valt begränsar oss från att 

undersöka relationen mellan den illegala fildelningen och skivförsäljningens minskning. 

Dock skall det sägas att denna undersökning har genomförts i tidigare studier utan att de 

funnit något entydigt svar. Denna uppsats tar istället helt avstånd från att försöka 

förklara minskningen av skivförsäljningen och utgår endast ifrån att den faktiskt 

existerar. Istället för att bevisa varför den minskat skall dåtida samt nutida utveckling av 

industrin och marknaden stå i fokus. Därmed anser vi att någon hänsyn till relationen 

mellan illegal nedladdning och minskning av skivförsäljning inte behöver tas. 

Att undersöka skivbolagens reaktioner på digitaliseringen har valts av författarna av 

flera olika orsaker. Dels är problemet i ett aktuellt skede och är både uppmärksammat 

av media och allmänhet. Men den allmänna debatten lägger tyngdpunkten i problemet 

utifrån andra perspektiv än det som författarna ansåg intressantast och det som faktiskt 

rent företagsekonomiskt går att göra något åt. Den allmänna debatten har koncentrerats 

kring fildelningens inverkan på skivbolagsbranschen i form av en debatt kring 

rättigheter på immateriella tillgångar. Debatten har på så sätt lett till en sida som är för 

fri nedladdning och en sida som hävdar skivbolagens och artisternas upphovsrätt. Vi såg 

istället ett företagsekonomiskt problem där en ny och oväntad aktör intar marknaden 

utan hänsyn till branschens rådande spelregler.  
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3. Teoretisk referensram 
 

”Att vårda traditioner, gamla byggnader, antika kulturer och elegant livsföring är en 

värdig uppgift – men att i teknologins värld hålla fast vid föråldrade 

tillverkningsmetoder, gamla produktlinjer, gamla marknader eller gamla attityder hos 

såväl företagsledning som arbetare är det samma som självmord.” 

 (Sir Ieuan Maddock, New Scientist 1982 -från Foster 1986 sid. 25) 

 

Citatet ovan beskriver det problem alla företag förr eller senare ställs inför. 

Teknologiska innovationer vilka förändrar den produktstandard som tidigare fanns, 

kräver nya affärsmodeller eller på något annat sätt reformerar den marknad där 

innovationerna tar plats. Detta kallar Dosi (1983) för ett teknologiskt paradigmskifte. 

Tushman & Anderson (1986) samt Bower & Christensen (1995) förklarar de svårigheter 

marknadsledande företag står inför när dessa paradigmskiften sker och visar att 

marknadsledande företags prekära situation ofta tillåter de utmanande företagen, vilka 

står för innovationerna, att konkurrera ut de tidigare marknadsledarna. 

En noggrannare presentation av dessa teorier, samt en beskrivning av hur och varför 

företag har agerat som de gjort historiskt, följer nedan. 

 

3.1 Tidigare teknologiska  

paradigmskiften och dess konsekvenser 
 

Att satsa på fel teknik kan vara förödande. Marknadsledande företag, som vi kommer att 

få se, ställs ofta inför två problem när ett teknologiskt paradigmskifte är i antågande. 

Det ena problemet diskuteras av Bower & Christensen (1995), vilka anser att företag i 

marknadsledande positioner ofta förblindas av de kunder de redan har. På så sätt frångås 

möjligheten att tillfredställa nya potentiella kunder med andra produkter då det skulle 

kunna få en skadande effekt på den nuvarande kundbasen. De använder ett exempel där 

Apple var för nära sina kunder och missade den stigande marknaden för bärbara datorer. 

När de väl insåg att även deras gamla kunder efterfrågade bärbara datorer låg de fem år 

efter sina konkurrenter i utvecklingen och hade därefter mycket svårt att vinna andelar 

på marknaden för portabla datorer.  
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Det andra problemet syftar på Tushman och Andersons (1986) tankar om att företag är 

beroende av de tekniska kunskaper de besitter vilket kan medföra att de får svårt att 

möta nya omvälvande tekniska förändringar. Istället för att anamma ny teknik försöker 

företagen förbättra sin egna äldre teknik i hopp om att kunna behålla sina kunder. Ett 

exempel på detta är Kodak som förbisåg marknaden för digitalt foto. Mycket av det låg i 

att marginalerna för film, kemikalier och processer var 60 % medan det endast var 15 % 

på digital teknik. Just att marginalerna för ny teknik är lägre än vad företaget har på sin 

kärnverksamhet gör att många håller kvar vid gammal teknik och inte byter till den nya. 

Kodak kunde helt enkelt inte tänka sig en värld där foton inte blev utskrivna. Det 

senaste årtiondet har Kodaks börsvärde sjunkit med tre fjärdedelar. Än värre gick det 

dock för Mobile Media som tillverkade personsökare, när efterfrågan sjönk och 

mobiltelefoner blev vanligare köpte Mobil Media upp andra tillverkare av personsökare 

och utvecklade ny teknik för sina produkter. En ny teknik som ingen ville ha (Carroll & 

Mui, 2008). 

Oftast vet någon i organisationen att strategin är dömd att misslyckas, men den 

informationen når inte fram till rätt person. Till exempel förstod anställda på IBM att 

deras OS/2 var chanslöst mot Windows men den övertygelsen nådde aldrig 

beslutsfattarna vilket ledde till en förlust på 2 miljarder dollar (Carroll & Mui, 2008). 

Carroll & Mui (2008) förklarar att marknadsledande företag gärna behåller den position 

och produktutbud de har. Deras aktuella ekonomiska situation är betydligt bättre än de 

utsikter en satsning på en i dagsläget mindre åtråvärd produkt är. Detta är förhållandet i 

de flesta fall och kan ses mer som regel än undantag, vare sig företag behåller sin 

position av kundrelaterade eller teknologiska anledningar. 
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3.2 Teknologiska paradigm och dess förskjutningar 
 

3.2.1 Ett paradigm 

 

Enligt begreppets grundare, Kuhn, finns det en grundmening för ordet paradigm. Kuhn 

(1977) förklarar som den kunskap vilken räknas som fakta inom en forskningsdisciplin. 

Ett paradigm är med andra ord erkänd kunskap inom ett visst område. Nickles (2002) 

säger också att det nästan är en omöjlighet att inte nå ett skifte mellan paradigm, vilket 

uppstår när mer liberala tankar utmanar konservativa. De nya tankarna leder till en 

forskningsrevolution vilket skapar en ny kunskapsbas av de nya idéerna, vilket ofta är 

slutstadiet inom ett visst forskningsämne, samt början på ett annat. Samtidigt är det 

viktigt att förstå vidden av begreppet paradigm. Kuhn (1977) erkänner att han har 

använt för många förklaringar för begreppet än vad som kan anses förnuftigt, vilket han 

även fått kritik för. Med andra ord är begreppet något rörigt, men uppsatsen utgår från 

Kuhns huvudförklaring.  

Som ett skolexempel på ett paradigm kan tas den världssyn som fanns innan Copernicus 

beskrev den heliocentriska
10

 synen på universum och solsystemet. Den geocentriska 

modellen var den rätta läran fram till 1500-talet, då Copernicus utmanade denna 

fastnitade kunskap, eller paradigm. Han uttryckte tankar om att jorden befann sig i en 

omloppsbana runt solen och att det då var omöjligt för jorden att vara i centrum. Även 

om det inte fick slagkraft direkt skapade han funderingar kring den befintliga teorin och 

skapade en förflyttning från ett paradigm till ett annat (Nationalencyklopedin). 

Gemensamt för de flesta paradigm är att de kunskaper som finns om ett befintligt 

paradigm ofta försvaras av konservativa forskare inom det, medan de liberala 

nykomlingarna ständigt ifrågasätter dem (Nickles, 2002). 

 

  

                                                           
10

 Läran om att solen är centrum och att jorden befinner sig i en omloppsbana runt den 
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3.2.2 Teknologiska förskjutningar 

 

Dosi (1982) vidareutvecklar Kuhns teorier om det vetenskapliga paradigmet och 

använder även han den bredare definitionen om ett paradigm som den möjliga 

kunskapen inom ett visst område. Utöver det förklarar han möjligheten att använda 

begreppet paradigm inom den teknologiska sektorn, likväl som den vetenskapliga. Ett 

teknologiskt paradigm innehåller kunskapen inom ett visst teknologiskt område och 

visar vilken riktning utvecklingen bör, eller kan, ta. Bower & Christensen (1995) talar 

om ”disruptive technologies” inom industrin vilka sker på ett mer eller mindre 

revolutionerande sätt mellan olika teknologiska kunskapsbaser, vilket Dosi (1982) 

beskrev som teknologiskt paradigm. Teece (1987) vidareutvecklar Dosis och Kuhns 

teorier men tar en mer evolutionistisk ståndpunkt. Den utveckling som sker inom det 

nya paradigmet, eller det Teece kallar pre-paradigmatiskt skede, är långsam och att det 

tar en viss tid att förvärva den kunskap som krävs för ett nytt paradigm. Dock är de 

skiften som sker mellan paradigm ofta resultatet av en ”kunskapsrevolution” och 

därmed snabba och oväntade. 

Tushman & Anderson (1986) definierar teknologier som verktyg, utrustning eller 

kunskap som påverkar en process, alternativt som nya produkter eller tjänster. Dessa 

områden utvecklas naturligt hela tiden, antingen genom kompetensförhöjningar eller av 

förbättringar av processer och utrustning och leder ofta till skalfördelar. Denna 

utveckling ses som elementär inom det ekonomiska ämnet, då effektivitetsförhöjningar 

bidrar till konkurrens och utveckling. När de utvecklingsbanor som en produkt naturligt 

följer stagnerar följer ofta en teknologisk förskjutning mot en ny, ofta 

kompetensförstörande teknologi, vilken antingen besitter bättre prestanda, alternativt är 

mer lämpad för den situation som uppstått. Exempel på sådana teknologiska 

förskjutningar är Beta-Max till VHS, armborst mot musköt, segeldrivna mot ångdrivna 

båtar (Tushman & Anderson, 1986 sid. 444).  
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Figur 1: The Disruptive Innovation Model, Christensen (2003) 

Christensen (2003, sid 33) illustrerar teknologiska förskjutningar med figur 1. Han visar 

att de teknologiska förskjutningar som sker är möjliga då konsumenter har nått ett tak 

för vad de kan absorbera rent prestandamässigt. Taket kan bero på människans 

begränsningar, så som att en människa enbart klarar av att kontrollera en bil i en viss 

hastighet, eller att komplement till en viss vara inte är tillräckligt avancerad för att 

möjliggöra ett effektivt användande av en inkrementellt förbättrad produkt, exempelvis: 

det spelar ingen roll om du har världens kraftfullaste motor i en bil om karossen inte 

håller för motorns vibrationer. När dessa tak är nådda finns det möjlighet för andra 

företag att introducera produkter med andra attribut som anses vara viktigare när 

prestandan på varan nått detta absorberingstak. Dessa attribut kan som exempel vara 

tillgänglighet eller storlek på produkten. De marknadsledande företagen misslyckas ofta 

med att se dessa andra önskade attribut och utvecklar istället den prestanda som redan 

nått absorberingstaket, utan vetskapen om att vidare prestandaökning inte efterfrågas. 

Taket som Christensen visar är inte lika för alla människor. Istället varierar taket med 

den grad konsumenter kan absorbera prestandan. Med andra ord önskar vissa kunder 

konstant högre prestanda och har ett högt tak, medan vissa konsumenter önskar en låg 

prestanda i utbyte mot andra önskvärda attribut och är mer benägna att vara de som först 

väljer en ny teknik. Det är det Christensen i sin modell beskriver som ”Range of 

Performance that Customers can Utilize”.  



Dags att byta skiva - paradigmskiftens påverkan på skivbolag 

 

27 
 

Teknologiska förskjutningar är med andra ord inte inkrementella utan sker ofta  

mellan helt nya teknologier (Tushman & O’reilly, 1996), dvs det Kuhn (1977) och Dosi 

(1982) kallar för paradigm respektive teknologiskt paradigm. Processen fortskrider 

därefter enligt de utstakade banor som alltid finns inom en teknologi  

och förbättringsmöjligheterna sker med högst hastighet i början om det så handlar  

om kompetenshöjningar eller innovativa produkt- och processförbättringar.  

Bower & Christensen (1995) använder ett exempel med datorers hårdiskars storlek  

och företagens illvilja att se utvecklingen av kundernas efterfrågan. Detta  

eftersom företagens marknadsandelar och förtjänst var stora nog i dagsläget. Företagens 

fokus sattes därför på att förbättra den befintliga produktbasen, då det  

var vad som efterfrågades av ens nuvarande kunder. Andra företag såg  

dock potentialen på de mindre, mer nischade marknaderna som efterfrågade hårddiskar 

som var mindre till storlek men kunde lagra en mindre mängd data. På så sätt  

kunde dessa mindre företag utveckla sina produkter i lugn och ro utan någon  

konkurrens för de mer kapitalstarka marknadsledarna. När hårddiskarna  

nått en lagringskapacitet som ansågs vara acceptabel av majoriteten  

konsumenter på marknaden kunde de således vinna marknadsandelar från 

marknadsledarna.  

Bower & Christensen (1995) fortsätter förklara förloppet med att de  

stora tidigare marknadsledarna nu hade hamnat efter vad gällde teknologin  

på de produkter som faktiskt efterfrågades av de flesta kunder och de kunde  

därmed inte konkurrera med uppstickarna. De hade därmed en produkt som  

endast var efterfrågad av en mindre kundgrupp. Produkten var avancerad, men för de 

flesta var den avancerad på fel attribut. Foster (1986) förklarar det här som den gräns  

till vilken en teknologi eller produkt kan utvecklas innan produkten har  

nått sin topp. När teknologin inte kan förbättras på ett för kunden märkbart  

sätt, måste nya lösningar sökas. Bower och Christensen (1995)  

fastslår att företagsledarna handlade rationellt utifrån de kunskaper de  

hade, men samtidigt var det detta beteende som fick många företag att gå i konkurrs.  

Även Foster (1986 sid. 35) hävdar att utmanaren har en fördel vid teknologiska 

paradigmskiften då de kan utveckla sina produkter i lugn och ro då utmanaren ”döljs av 
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konventionella ekonomiska analyser”. Försvararen upptäcker sedan konkurrenten allt 

för sent när företaget har förlitat sig på små inkrementella förändringar inom sin 

marknadsledande teknologi.  

Vissa teknologiska förskjutningar, och framförallt de som medför kompetensförstöring, 

har visat sig vara icke önskvärda av de företag som begränsas av den nya teknologin. 

Legala aktioner, ofta påtryckta av lobbyister, har då trätt i kraft för att begränsa den nya 

teknologins framkomst. Vid vissa tillfällen har även allmänhetens påtryckningar stoppat 

en viss kunskap eller uppfinning då den har kunnat uppfattas som allmänfarlig även om 

dess produktivitet har varit högre än dess föregångare
11

 (Tushman & Anderson, 1986).  

”…many managers have learned that slow evolutionary change in a fast-changing 

world is, as it was for the dinosaurs, a path to the boneyard.” 

(Tushman & O’reilly, 1996 sid. 15) 

Tushman och O’reilly menar att om företagen inte utvecklas i takt med omgivningen 

kommer de till sist att förgås. Att förbättra nuvarande produkter enligt evolutionistiskt 

tänk leder ofta till att en ny revolutionerande produkt gör den nuvarande produkten 

förlegad. Med andra ord skall företagen själva leda revolutionen och vara öppna för 

förändringar. 

Jeffrey & Barak (2004) säger att de nya företagen allt som ofta har ett försprång 

gentemot de stora etablerade företagen när det kommer till att kommersialisera 

innovationer då de är mer flexibla och inte lika bundna till ett visst teknologiskt 

paradigm. När nya konkurrenter äntrar marknaden gör de det oväntat och utan hänsyn 

till rådande spelregler på marknaden. Dessa brukar också erbjuda kunden något nytt, 

spännande och tilldragande (Harari, 1999).  

Att upptäcka dessa teknologiska förskjutningar är naturligtvis svårt. Speciellt för de 

väletablerade företagen som måste tillfredsställa sina nuvarande kunder, samtidigt som 

deras investeringar i F&U
12

 behövs för att utveckla befintliga produkter (Bower & 

Christensen, 1995). Harari (1999) menar att de etablerade företagen arbetar defensivt 

                                                           
11

 Som exempel kan tas kärnkraftsindustrin som gav möjlighet till en hög elproduktion till en låg kostnad 
samt låga utsläpp. Trots detta motarbetades den under en lång tid hårt av lobbyister och 
miljöorganisationer.  
12

 Forskning och Utveckling 
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och sänker priset och utökar marknadsföringen på sin produkt istället för att erbjuda 

något nytt. 

3.4 Kompetenshöjande eller kompetensförstörande? 
 

För att överleva långsiktigt på en marknad måste ett företag se till framtida 

generationers anställda och kunder och oavsett storleken på företaget måste företaget ta 

till sig nya trender. Detta oberoende av hur små och obetydliga de än verkar. När 

trenderna sedan utvecklas till praxis har företaget som negligerat det nya svårt att 

anpassa sig på den nya marknaden (Harari, 1999). Produkter följs av nya designer och 

nya generella metoder som dominerar och övertar marknaden i perioder av livscykler. 

Den nya designen sätter standarden för framtidens produkter och får den gamla att 

endast bli attraktiv för en mindre marknad. (Tushman & Anderson, 1986). När detta 

sker har mindre företag lättare att ta sig framåt än de som är marknadsledande, de vet att 

de måste jobba hårdare än marknadsledaren och utveckla bättre produkter och en ny 

marknad samtidigt som de använder mindre resurser (Hamel & Prahalad, 1993). Företag 

måste utvecklas med sina kunder och inte fastna i ett segment eller sortiment där 

försäljningen sjunker . När en marknad är på nedgång är det tillfälle att vara innovativ 

och skapa nya erbjudanden som kunderna är i behov av och som konkurrenterna inte 

kan erbjuda (MacMillan & Selden, 2008). Rent strategiskt kan företag som kommer 

underifrån föra en strategi som går ut på att bygga upp en välfungerande verksamhet 

inom den nya tekniken, utan att samtidigt störa marknadsledarna. Marknadsledaren å 

andra sidan sitter på mycket större resurser och kan luta sig tillbaka och inte se de nya 

företagen som några direkta hot (Hamel & Prahalad, 1993). Att fortsätta att investera för 

att förbättra sin nuvarande produkt kan vara mycket skadligt för företaget, då 

företagsledare ofta blundar för de problem som nalkas eller åtminstone inte tar dem på 

tillräckligt allvar (Caroll & Mui, 2008). Detta eftersom tekniken under en tid stegvis har 

förändrats och sedan tagit det stora avgörande klivet till att vara praxis (Tushman & 

Anderson, 1986). Harari (1999) exemplifierar detta dilemma med ett exempel där 

marknadsledande segelflottor bygger fler master och förbättrar sina skepp när 

ångbåtstekniken kommer. På så sätt förlorar de sina marknadsandelar bit för bit ända 

tills företag med ångbåtar helt tagit över. De besitter inte kunskapen om det nya, utan 
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fokuserar istället på sin egen expertis, och på så sätt är slaget förlorat om de inte snabbt 

anammar den nya tekniken.  

Med andra ord är det teknologiska paradigmskifte som sker inom exemplet med segel- 

och ångfartyg kompetensförstörande. Företags tidigare kunskap tenderar att efter skiftet 

vara förlegad, vilket medför svårigheter för företaget. Ofta leder kunskapsbristen till att 

ett företag gör fel val och hamnar efter sina konkurrenter i utvecklingen, vilket i sin tur 

kan leda till konkurrs. För att undvika konkurrs förespråkas i dessa situationer 

företagsförändringar. Ofta i form av nyanställningar eller omstruktureringar (Tushman 

& Anderson, 1986). 

Kompetenshöjande kunskap å sin sida är den utveckling som kan öka produktiviteten 

för ett företag. Tushman & Anderson (1986) exemplifierar detta genom tekniker för 

produktion som leder till teknologiska paradigmskiften, men samtidigt inte kräver 

någon direkt förändring i kompetens. Som exempel tar han skiftet från mekaniska till 

elektriska skrivmaskiner. 

Marknadsledande företag agerar defensivt eftersom de är så pass resursstarka att de tror 

att de kan utmanövrera de små hoten när de börjar närma sig att bli ett hot eftersom i 

likhet med militära aktioner är det den som först får slut på ammunition som förlorar. 

De utmanande aktörerna däremot kan använda sig av gerillakrigsföring och utnyttja 

lättillgänglig information om deras starkare motståndare och attackera i områden som 

inte är välbevakade snarare än att komma in på den väntande angreppspunkten. Den 

mindre utmanaren går så att säga in på segment där de kan utnyttja sin kärnkompetens 

för att bli ledande på det området (Hamel & Prahalad, 1993).  

Båda formerna av kunskapsutvecklande skapar en ovisshet inför framtiden då den 

kunskap som finns om en produkt eller marknad inte är fullkomlig. Samtidigt är det 

oklart om vilken riktning företaget skall ta, vilket ofta leder till nya marknader. 

(Tushman & Anderson, 1986) 

 

  



Dags att byta skiva - paradigmskiftens påverkan på skivbolag 

 

31 
 

3.5 Affärsmodeller och Dominant Design 
 

Teknologiska produkter har en utstakad livsbana, en så kallad trajectory. När en ny 

produkt kommer genom en innovation sker inkrementella förändringar och förbättringar 

till produkten har nått en standard som kallas för produktens dominanta design 

(Tushman & Murmann, 1998). Genom att ta vara på fördelarna som ny teknologi ger 

kan företag skapa värde genom att antingen implementera den nya tekniken i sin 

nuvarande affärsmodell, eller genom att utveckla nya affärsmöjligheter. Chesbrough & 

Rosenbloom (2002, sid. 7) förklarar att affärsmodellens viktigaste funktion är att 

förklara ”hur pengar tjänas” och ”hur man får betalt”. Samtidigt säger de att få studier 

har undersökt och förklarat de svårigheter som uppstår när affärsmodeller skall 

överföras från den fysiska världen till den digitala.  

Chesbrough & Rosenbloom (2002) förklarar vidare att en affärsmodells komplexitet gör 

det svårt att överföra den från en marknad till en annan. En affärsmodell behandlar allt 

från de krav företagets teknologi kräver på input, till den sociala komplexiteten en 

marknad ställer på företagets output och är därmed mycket företagsspecifika.  

I vissa fall kan den nya tekniken passa till en affärsmodell som är förstådd av företaget, 

medan i andra fall kan företagen vara tvungna att expandera sina vyer för att hitta en ny 

affärsmodell för att hitta inkomstmöjligheter av den nya tekniken (Chesbrough & 

Rosenbloom, 2002).  

När den nya tekniken kommer sker utveckling i form av trial & error, eller, variation 

och urvalsperioder. Nya förbättringar sker successivt till en dominant design nås. 

Urvalet sker genom påtryckningar från teknik, politik, ekonomi och sociala krafter. 

Dessutom sker det ofta i form av slumpmässiga faktorer. Ofta är det inte den mest 

tekniskt fulländade varianten som uppkommer till dominant design eftersom 

ekonomiska och i synnerhet sociala krafter som är starkast. Ett exempel på en dominant 

design som tillkommit av rena tillfälligheter är QWERTY-tangentbordet (Tushman & 

Murmann, 1998).
13

 

                                                           
13

 Detta tangentbord skapades 1867 enbart för att ett tangentbord med layouten ABCD tillät författaren att 

skriva fortare än vad skrivmaskinens ”armar” hann med. För att minska hastigheten sattes de mest 

frekvent använda bokstäverna långt ifrån varandra för att få ner hastigheten. Med andra ord var det inte 
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Samtidigt diskuterar Chesbrough & Rosenbloom (2002) det faktum att även den bästa 

produkten kan misslyckas om företaget inte har en korrekt affärsmodell där rätt 

marknad, distributionskanaler och produktens hela värde kan utformas på ett efterfrågat 

vis. Den dominanta designen kan således skapas av annat än att det är den bästa 

produkten. Beta-Max ansågs till exempel vara likvärdigt VHS ur ett rent tekniskt 

perspektiv, men VHS marknadsfördes bättre och anammades av ”rätt” företag, vilket 

skapade den dominanta designen. Således kan en bra affärsmodell för en sämre produkt 

utkonkurrera en bättre produkt med icke fungerande affärsmodell (Tushman & 

Anderson, 1986). När ny teknik kommer efter påtryckningar från efterfrågan som 

påtvingar investeringar i utveckling finns problemet med lönsamhet (Nemet, 2009).  

Dock kan misslyckade implementeringar leda till mindre ekonomiska fördelar än om 

tekniken anpassats tidigare. Konstant misslyckande kan leda till att företaget reduceras 

eller helt får dra sig undan från marknaden (Chesbrough & Rosenbloom, 2002). 

 

3.6 Värdenätverk 
 

Att företag tillverkar allt inom företaget och sedan distribuerar de färdiga produkterna 

var länge den rådande modellen för lyckade affärer. Så är inte längre dagens realitet då 

företag ingår i nätverk och utrangerar det som inte är kärnverksamheten för att på så  

sätt nå en större effektivitet (Tapscott, 2001). Tidigare har företagets uppbyggnad  

och nätverk kunnat sammanfattas i den traditionella värdekedjan, där företaget och  

dess samarbetspartners byggdes horisontellt från producent till konsument. I och med 

den komplexitet som skapats av dematerialiseringen, vilken skett mycket tack  

vare digitaliseringen, har begreppet behövt utvecklas till värdenätverk  

(Peppard & Rylander, 2006, Tapscott, 2001). När värdekedjan fokuserade på ett 

företags horisontella led från inköp till försäljning, tar värdenätverket även med 

vertikala faktorer, som samarbeten mellan företag i olika branscher för att skapa nya 

affärsmöjligheter. Värdet på en produkt skapas således inte enbart av företagets egna 

aktioner i produktlinjen, utan även av det ytterligare värde som skapas av samarbeten 

med företag (Peppard & Rylander, 2006).  

                                                                                                                                                                          
den design som var bäst ur effektivitetsperspektiv som antogs, utan det som tillät en undermålig teknik att 

fungera (abckeyboard.co.uk). 
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Att skapa dessa värdenätverk är inte helt problemfritt, konkurrenssituationer och 

företagsstrukturer kan stoppa samarbetena (Allee, 2000). Däremot ger lyckade 

samarbeten ofta strategiska fördelar och möjligheter till nya affärsmodeller då kunskap 

och idéer hämtas hos tredje part, vilka kan sitta på en myriad av kvaliteter och kontakter 

som organisationen själva inte har. Detta faktum gör nätverket till en attraktiv möjlighet 

för företaget, vilket även ses av konsumenterna. Värdenätverket innebär således att 

olika organisationer tar sig an olika delar i den befintliga värdekedjan, samtidigt som 

värdekedjan utvecklas med tjänster som tidigare inte relaterats till en produkt eller ett 

företag. Företag kan på så sätt inte bara skapa ekonomiska fördelar, utan även en unik 

strategisk position vilken skapar konkurrensfördelar (Peppard & Rylander, 2006).  

Peppard & Rylander (2006) använder exemplet Intel för att förklara vikten av att 

integrera företaget i ett värdenätverk. Om Intel skapar ett nytt datorchip måste de 

samarbeta med företag som producerar kylning, moderkort och andra tillbehör som 

påverkar Intels chip, annars har det inget värde för kunden. 

 

3.7 Företags identitet och svårigheterna den medför 
 

Tripsas (2008) diskuterar de svårigheter som finns inom organisationer när ett företag 

måste ändra sin teknologiska inriktning, vilken kan härledas till Dosis (1982) teorier om 

teknologiska paradigmskiten. Ett företag är alltid kopplat till den identitet som byggts 

upp både inom och utanför organisationen. Om företaget då måste byta fokus vad gäller 

sin kompetens och produktbas kan det vara finnas svårigheter med att skapa sin nya 

identitet. Även Tushman, Newman & Romanelli (1986) säger att det är svårt att ändra 

ett företag då organisationen är färgad av historia och sin identitet. Det kan därför vara 

svårt att hantera förändringar på marknaden, vilka leder till att företaget behöver 

förändra sin verksamhet och den identitet verksamheten avspeglar. Ett problem med 

detta är att företagen ofta väljer att fortsätta med det ”de gör bäst”, och på så sätt missar 

de möjligheter som uppstår utanför företagets huvudverksamhet. 

Tripsas (2008) diskuterar ett exempel med företaget Linco som efter ett skifte från 

fotobaserad minneskortsproduktion till en mer allmän produktion av minneskort 
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upplevde svårigheter med att skapa en ny identitet. Linco såg att den dåvarande 

teknologin som produkterna byggde på inte var ekonomiskt hållbar i ett längre 

perspektiv och var därför tvungna att se på andra marknader. Problemet uppkom då i att 

få konsumenter och anställda att se företaget som en producent av de nya produkterna 

och inte de äldre.  

Utöver svårigheterna med att finna nya marknader vid fokusering på en viss produkt, 

finns därför även en svårighet att penetrera en ny marknad då företaget är starkt 

sammankopplat med ett visst område, sin kärnkompetens och sitt varumärke (Tripsas, 

2008). 

 

3.8 Vinnare vid skiften 
 

Teece (1987) menar att de företag som faktiskt finner de teknologiska lösningar som 

leder till genombrott på nya marknader ofta inte är de aktörer som tjänar på 

innovationen. Detta då dessa företag ofta vänder sig till en mycket liten marknad med 

produkter som faktiskt inte är efterfrågade. Dessa företags roll är ofta istället att skapa 

en marknad samt efterfrågan, vilken efterföljare senare kan vända sig mot med 

förbättrade produkter.  Hamel & Prahalad (1993) menar att det inte räcker att lära sig 

saker utan att det även gäller att vara bättre på att ta till sig kunskaperna än sina 

konkurrenter. Innovatörerna har huggit ner träden och sedan kommer någon annan och 

bygger husen (Hamel & Prahalad 1993 sid. 80). Tushman & O’reilly (1996) säger att 

det är de företag som skapar en kultur vilken anammar förändring istället för stabilitet 

som kommer att klara av förändringar, och till och med leda dem.  

Teeces (1987) påstående står i en viss konflikt med vad Dosi (1982) presenterar i sin 

artikel om hårddisktillverkarna på 80-talet. Han menar att det är de företag som faktiskt 

vågar vända sig ifrån marknaden och sina befintliga kunder som senare blir vinnarna på 

marknaden. Det är endast de tidiga adoptanter som kommer att kunna vara slagkraftiga 

på marknaden då de får ett teknologiskt försprång.
14

 Vidare diskuterar Dosi (1982) 

                                                           
14

 Detta påstående gäller framförallt, och kanske främst, inom den högteknologiska och snabbt 
föränderliga industrin. 



Dags att byta skiva - paradigmskiftens påverkan på skivbolag 

 

35 
 

svårigheterna för marknadsledare att bemöta alla synliga, och osynliga, hot som 

befintliga eller uppkommande konkurrenter står för. Ofta använder dessa företag sina 

resurser och F&U-kapacitet att tillgodose befintliga kunder och för att utveckla sitt 

befintliga produktutbud, vilket försvårar möjligheten till stora satsningar inom nya 

outforskade områden. Således får utmanarna ett försprång. 

Tushman, Newman & Romanelli (1986) säger att företag i marknader som skiftar kan 

överleva. Ofta handlar det dock om att genomföra stora organisatoriska förändringar 

och att fokusera på ett proaktivt arbete. Det är med andra ord viktigt att göra 

omvärldsanalyser för att tidigt se förändringar i teknologi, legala restriktioner och 

konkurrens. 

Företag känner inte sin affärsmodell så väl att de kan säga vilka som är styrkorna och 

svagheterna. På så sätt kan de inte kontrollera sina kärnkompetenser eller veta när det 

krävs en ny modell för att lyckas. För att lyckas finns tre steg enligt Johnson et als 

(2008) modell. Först ska företagen inte tänka på affärsmodellen istället ska fokus ligga 

på vad som krävs för att tillfredsställa kunden. När det är gjort ska företagen skapa en 

modell för hur kunden tillfredsställs på ett lönsamt sätt, och slutligen jämförs den nya 

modellen med den existerande affärsmodellen för att se om något behöver ändras på den 

för att ta vara på möjligheterna. 
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4. Empiri 

Med musikindustrin avses alla som är inblandande i produktion och distribution av 

musik. Således ingår allt från skivbolagen, producenter, låtskrivare, konsertarrangörer 

distributörer och artister etcetera. Skivbolagens marknad avser enbart den marknad där 

skivbolagen agerar och behandlar således enbart skivbolagens direkta konkurrenter och 

produktionsled. 

 

4.1 Musikindustrins uppbyggnad 

 

Musikindustrin är uppbyggd av ett antal olika aktörer vilka är allt ifrån artister och 

producenter till skivbolag och försäljningskanaler (Gutheim, 1998). Han förklarar att 

skivbolagen länge har varit huvudaktörer inom industrin. De besitter de 

samordningsresurser som krävs för att hitta artister genom A&R, (Dennis, 2009). 

samtidigt som de har tillgång till den utrustning samt de kontakter; låtskrivare, 

inspelningsstudios och distributionskanaler som behövs för att skapa en framgångsrik 

artist. 

Både Dennis och Key (2009) säger att skivbolagen dock inte har alla dessa delar 

integrerade i företaget, utan att de hyrs in från fristående aktörer. Detta görs för att få 

rätt producenter, studios, låtskrivare och så vidare till rätt artister. Industrin är således 

uppdelad på många olika fristående aktörer där skivbolagen fungerar som koordinatörer 

(Anderson, 2007). 
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I figur 2 sammanställs den information primär- och sekundärdata givit oss. Den blå 

delen i mitten av modellen symboliserar skivbolagen och visar de huvudfunktioner de 

står för. De svartmarkerade områdena visar de många funktioner som skivbolagen 

använder externa aktörer för. Musikindustrin är en bransch med många medverkande 

och det är få som tillhandahåller alla tjänster (Gutheim, 1998). Skivbolagen lägger som 

sagt ut mycket av verksamheten på andra aktörer. Vad skivbolagen dock har inom 

företaget är till stor del A&R, kontakter till utomstående kompetens (studiopersonal, 

låtskrivare och musikvideoproducenter), samordning av produktion och slutligen 

tillverkning och distribution med hjälp av de många kanaler skivbolagen känner till och 

kan använda sig av. De ”vingar” som finns i modellen är oftast inte direkt länkade till 

artisten, utan hyrs in när skivbolagen utvärderat vilken typ av låtskrivare, producent etc. 

som behövs för en specifik artist. 

Modellen skiftar dock något mellan stora och små skivbolag. De mindre bolagen har 

inte alltid tillgång till samma marknadsförings- och distributionsnät som de stora. De 

kan också ha svårt att hyra låtskrivare och får förlita sig på artistens eget material, 

samtidigt som mindre kända artister ibland sköter sina egna turnéer (Anderson, 2007). 

Detta symboliseras av de tunna sammanlänkande pilarna mellan artisterna och vingarna. 

Vi kommer senare att diskutera de flesta av modellens delar mer ingående. 

Figur 2: Flyplansmodellen, egen konstruktion 
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Anderson (2007) visar exempel på musiker som dock klarat sig utan skivbolagens 

koordinationskunskap. Förutom tidigare nämnda Radiohead så tar han upp bandet 

Birdmonster, vilka tog en annorlunda väg. Istället för att skicka sina demos  

till skivbolag valde de att jaga spelningar på lokala klubbar. För att få en publik vände 

de sig till internet där de skapade e-postlistor och en sida på community-tjänsten 

myspace.com. De laddade upp låtar och såg till att spridas genom vänner och bekanta.  

Efter att ha vunnit en rockbandstävling spelade de in ett eget minialbum som de 

distribuerade själva genom musiktjänsten CD Baby och senare även iTunes Store. 

Bandet fick efter hand en större publik och kunde spela in ett fullängdsalbum som även 

det distribuerades via internet. Trots flera erbjudanden från skivbolag tackade de nej.  

Uppfattningen från skivbolagen är dock att detta inte är rätt väg att gå.  

”Artister ska hålla sig till att sjunga.” 

 (Karlsson, Intervju, 2009)  

Även Thörnkvist (2009) menar att artister inte har någon kunskap inom administration 

och att skivbolagen därför fyller ett stort behov genom sin kunskap inom detta område. 

Exemplet Birdmonster, tillsammans med Radiohead, visar att trots att industrin är 

uppdelad finns det en möjlighet att sköta kontakter och distribution utan skivbolagens 

hjälp. Det skall även tilläggas att Birdmonsters fanbas främst finns i deras hemland 

USA, vilket visas av att de framförallt turnerar i USA samt att försäljningen av skivor 

och merchandise i stor utsträckning sker där (birdmonstermusic.com). Således kan det 

finnas svårigheter att sprida sin musik världsvitt utan skivbolagens administration 

(Anderson, 2007). 

Förutom att dela in musikindustrin i de olika funktionerna som finns i 

flygplansmodellen, delar Gutheim (1998) även upp artister i olika delar utifrån deras 

olika genrer och diskuterar kommersialiseringsmöjligheterna med olika sorters band och 

musik. Ofta behöver olika genrer olika former av produktion, distribution och 

marknadsföring. Även live-akter kan skilja sig mycket mellan genrer. Som ett exempel 

använder han pop/rockscenen som är den mest kommersiella och kräver mycket 

marknadsföring. Som motsats används den klassiska scenen där skivförsäljning inte 

sker i samma utsträckning och konserter ges mer sällan då de är mycket strukturerade 

samt kräver många utövare.  
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4.2 Skivbolagens marknad 

 

Skivbolagsmarknaden består, både i världen totalt sett och i Sverige, av fyra stora 

aktörer nämligen Universal Music, Sony Music, EMI och Warner Music Group, där 

Universal är marknadsledande. De fyra stora äger över 80 % av marknaden och det enda 

svenska bolaget som klarar av att utmana dessa är Bonnier Amigo, vilka har ca 10 % av 

svenska marknaden (Ifpi, 2009). Utöver dessa bolag innehåller den svenska marknaden 

cirka 220 independentbolag som är kopplade till den svenska intresseorganisationen 

SOM.
15

 Dessa bolag är små och har svårt att förändra marknadsbilden. Intressant är 

dock att de små bolagen har ökat i antal med hela 180 företag de senaste sju åren 

(Söderling, 2007).   

Dessa independentbolag är inte stora och behåller ofta sin låga profil hela sin livstid. 

Samtidigt anses de vara viktiga för musikindustrin då de små bolagen tar risker och 

producerar okända oetablerade artister som de stora skivbolagen sedan plockar upp när 

de blivit större (Söderling, 2007). Bakker (2006) skriver att genom historien har många 

av de små bolagen förvärvats av de största för att utöka de stora bolagens artist- och 

copyrightbas, med andra ord företagens A&R. 

Key och Dennis (2009) säger att skivbolagen nuförtiden måste samarbeta mer än förr. 

Fildelningen, vilken vi kommer att ta upp mer i detalj senare, har skapat svåra 

förhållanden för skivbolagen och främst på distributionsfronten. På senare tid har det 

dock uppstått en splittring mellan de stora skivbolagen och vissa mindre. Medan de 

stora bolagen länge motarbetat nedladdning och det forum internet har blivit, finns de 

bolag som anser att en digitalisering av musikindustrin är det enda sättet att överleva 

(theswedishmodel.org). Att skivbolagen samarbetar och kommunicerar mycket med 

varandra gäller till stor del de fyra stora bolagen, då mindre bolag endast kommunicerar 

med de stora bolagen genom media (Thörnkvist, 2009). Anledningen till att de stora 

samarbetar med varandra är att de nya digitala tjänsterna endast fungerar optimalt om 

alla aktörer är med (Key, 2009). Om en digital distributionstjänst enbart får ett 

                                                           
15

 SOM står för Svenska Oberoende Musikproducenter (som.a.se) 

http://www.ifpi.se/
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samarbete med ett enda skivbolag blir utbudet de kan tillhandahålla inte 

tillfredställande. (Key, 2009). Samtidigt finns det en stor konkurrens inom branschen 

och mellan de marknadsledande företagen för att få de bästa och mest lönsamma 

artisterna i sitt stall (Key, Dennis, 2009). 

 

4.2.1 Skivbolagens roll  

 

Anderson (2007) förklarar att ett skivbolag primärt har fyra funktioner: Talangjakt, 

finansiering (det förskott band får för att betala studiotid är som såddkapital för en 

riskkapitalist), distribution samt marknadsföring (Anderson, 2007 sid. 134). 

Skivbolagens roll som riskkapitalister bekräftas av Dennis (2009) uttalande om att han 

ser skivbolagen som just riskkapitalister. Han anser därför att en av skivbolagens 

viktigaste roll är att finna och utvärdera artister. En artist måste kunna leverera direkt 

för att skivbolagen skall vara beredda att satsa sina distributions- och 

marknadsföringskanaler på dem. En investering måste nuförtiden kunna räknas hem 

kortsiktigt samtidigt som den måste vara lönsam på sikt (Key, 2009). 

 

 

Figur 3: Skivbolagens uppgift, egen konstruktion 

 

Skivbolagen utger och sprider inspelningar till allmänheten. Figur 3 visar den arbetsväg 

skivbolagen har inom företaget. Det första som skivbolagen gör är att genom en A&R-

ansvarig upptäcka ny och intressant musik. Detta görs genom att besöka konserter samt 

att lyssna på inskickade demos
16

. På senare tid har A&R funktionen även börjat söka 

artister på internet, och då främst på portaler som Myspace och Youtube (Key, 2009, 

                                                           
16

 Demo, inspelad musik som används som referens för att få skivkontrakt. Är inte för utgivning. 
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Dennis, 2009). Dessutom använder sig Sony av tv-programmet Idol
17

 för att få fram nya 

artister (Dennis, 2009). För att artisten ska kunna utöva sin verksamhet kan de få 

förskott av skivbolagen på framtida inkomster (Anderson, 2007). Efter det bestäms 

inriktning och image på skivan tillsammans med artisten och rättigheter införskaffas 

från STIM.  Därefter bokas studio och eventuella studiomusiker, skivan spelas in och 

mixas till slut av producent och ljudtekniker. Resultatet blir ett Masterband
18

. Nästa steg 

är sättning av melodiordning och val av singlar för att sedan tillverka, distribuera och 

sälja verket (Gutheim, 1998). 

Innan digitaliseringen krävdes i regel att 30 000 skivor såldes för att investeringen i en 

skivinspelning skulle gå ihop (Gutheim, 1998 sid. 140). Alla skivutgivningar som 

underskred den siffran var en förlustaffär. Större etablerade artister som sålde mer 

hjälpte således till att finansiera mindre artisters arbete (Gutheim, 1998). De artister som 

säljer lite kan förhoppningsvis växa efter några skivor för att på sikt bli lönsamma 

(Wikström, 2006). 

Skivbolagen har genom historien haft svårt att släppa de distributionssystem de använt 

sig av. Bakker (2006) skriver om svårigheterna som uppstod då medium byttes från 

kassettband till CD-skiva, då väldigt få bolag behärskade produktionstekniken för CD-

skivor. Samtidigt har skivbolagen varit restriktiva till att låta andra distribuera musiken 

som de tillverkat, mycket tack vare risken för illegal spridning (Bakker, 2006, 

Wikström, 2006). Dock gjordes ett försök 2001 där flera stora bolag gick tillsammans 

för att skapa en gemensam distributionskanal på internet (Melin, 2001). Problemet som 

uppstod här, och även fortsatte vara ett problem under många år, var att skivbolagen 

aldrig fann en lösning där alla bolag gemensamt distribuerade musik. Kunderna var med 

andra ord tvungna att handla från, eller vara medlem hos, flera olika distributionstjänster 

för att få tillgång till all musik (Key, Dennis, 2009). 

 

 

  

                                                           
17

 Idol, en återkommande tv-serie i tv4 där osignerade artister får tävla i musik (tv4.se/idol) 
18

 Masterband, slutgiltig version av inspelning. 
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4.2.2 Efterfrågan på musik 

 

Efterfrågan på musik ökade i genomsnitt med 6 % årligen i USA mellan 1945 och 2001 

(Bakker, 2006) och de fyra stora bolagen har under tiden utvecklat mycket 

välfungerande marknadsförings- och distributionssystem. Tack vare skydd från lagar, 

främst då upphovsrättslagar, har de fyra bolagen närmast kunnat verka som oligopol 

utan någon egentlig konkurrens på den musik de äger. Med en till största delen fast 

produktionskostnad och ett copyrightskydd som i vissa länder är så högt som 120 år har 

bolagen kunnat se sina produkter som något nästintill hyresintäktsbaserat som efter att 

kostnaden täckts, bara legat och tickat in pengar (Bakker, 2006). 

Efter 2001 har skivbolagen dock stött på problem. Napsters intåg, vilket följdes av en 

mängd liknande tjänster, har bidragit till sjunkande försäljningssiffror av CD-skivan. 

Liebowitz (2006) har sammanställt den digitala spridningen av musik. Den visar att från 

februari 2000 tills den fällande domen mot Napster kom i februari 2001 ökade 

nedladdningen med över 800 %. Efter Napsters legalisering, där nedladdningen blev en 

betaltjänst sjönk fildelningen något bara för att öka när andra p2p-program skapat en 

liknande tjänst som Napster tillhandahöll innan domen. Efter 2001 har fildelningen 

fortsatt att öka och både Liebowitz (2006) och Wikström (2006) visar att både antalet 

p2p-användare och nedladdade mp3-filer ökat stadigt från 2002 till 2005.  
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Figur 4: Sålda album per capita i USA, Liebowitz (2006, sid 14) 

Liebowitz visar med sitt diagram (figur 4) hur skivförsäljning i USA mer eller mindre 

konstant har ökat från 1973 till 2000. Figuren är över sålda skivor per capita och visar 

också en minskning av sålda skivor efter att Napster startade 1999.  

Liebowitz (2006) och Wikström (2006 sid. 166) samt intresseorganisationen IFPI visar 

att försäljningen av skivor minskat de senaste åren. Den tidigare försäljningsökningen 

med cirka 6 % per år byttes mot en minskning i skivförsäljning från 2000 – 2008 med 

totalt 50 %. Då Liobiwitz diagram bara når fram till 2005 går det att se en fortsättning i 

diagrammet nedan, där vi också behandlar statistiken över digital försäljning av musik. 
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Figur 5: Musikförsäljning i Sverige, egen konstruktion, statistik från IFPI 

 

Statistiken över den svenska försäljningen sträcker sig från 1998 -2008 och visas i figur 

5. I diagrammet behandlas siffrorna för försäljning av fysisk musik, det vill säga album 

och singlar, på den svenska marknaden, samt den digitala försäljningen av musik. 

Diagrammet visar förändring i procent med 1998 som basår. Datan tillhandahåller 

GLF
19

 till IFPI och motsvarar ca 85-90% av marknadens totala försäljning. 

Minskningen har som synes avstannat något. Visserligen minskade den totala CD-

försäljningen med 3.2 % under 2008, men samtidigt visade siffror att det fjärde kvartalet 

2008 innebar en ökning jämfört med samma period tidigare år (Ifpi, Årsredovisning 

2008). 

Samtidigt som skivförsäljningen sjunker växer den digitala marknaden för musik. Enligt 

Rolling Stone har den digitala försäljningen ökat från 2003 med över 2900 % 

(rollingstone.com). Viss skepsis bör dock råda över dessa siffror, då det mer handlar om 

låga försäljningssiffror 2003 än en hög försäljning nu. IFPI presenterar dock siffror som 

visar att även om försäljningen inte är så stor som Rollig Stones siffror försöker ge sken 

av, så ökar försäljningen trots allt. Försäljningen av digitala album ökade under 2008 

med 63 % jämfört med året innan. Den totala försäljningen är nu 10 miljoner album per 

                                                           
19

 GLF:s statistik täcker skivförsäljning för de skivbolag som kvartalsvis rapporterar skivförsäljningen till 
Grammofonleverantörernas Förening och som står för 85-90% av den svenska skivmarknaden (ifpi.se). 
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år och den digitala marknaden upptar för närvarande 7.7 % av den svenska 

musikförsäljningen. Försäljningen är, som figur 5 visar, låg i förhållande till den totala 

försäljningen, men är trots allt uppåtgående (Ifpi, 2008 - statistik). 

”Bara för att folk lyssnar på musik, är det inte säkert att de vill betala för den.” 

(Thörnkvist, intervju, 2009) 

Även om försäljningen av CD-skivor minskar och därmed även intäkterna för 

skivbolagen, har inte efterfrågan på musik avtagit (Rydell & Sundberg, 2009). Snarare 

ökar efterfrågan på musik. Musikförsäljningen har fram till för en tid sedan sett väldigt 

likartad ut under lång tid, där konsumtionen skett genom att köpa skivor eller att lyssna 

på radio. När konsumenterna inte vill köpa CD-skivor, betyder de att de inte är nöjda 

med förpackningen och hittar andra sätt att konsumera musik (Thörnkvist, 2009). 

  

4.2.3 Utbud av musik 

 

Att mäta utbudet har visat sig vara svårare än att mäta efterfrågan i upplevelseindustrin i 

allmänhet och skivindustrin i synnerhet. Först och främst finns det många 

distributionskanaler varav många, och främst då de illegala, är något svåra att mäta. 

Sedan finns även den ”långa svansen”, som Anderson (2007) diskuterar, vilken bygger 

på att det numera genom digitaliseringen finns en marknad för mycket små nischade 

artister vilka ibland producerar ett album de distribuerar själva. Således är det svårt att 

sammanställa en korrekt data över antalet producerade album, då mycket försäljning 

sker i skymundan. 

Det finns ingen tidigare forskning som presenterar data om huruvida det släppts fler 

olika album i år jämfört med tidigare år (STIM.se, årsredovsing 2007) Vad som dock är 

synligt är att konsumenter nuförtiden får tillgänglighet till fler album. Anderson (2007) 

förklarar att digitaliseringen ger konsumenter möjlighet att ta del av musik som annars 

inte hade funnits över hela världen eller som tidigare bara hade kunnat köpas från 

välsorterade CD-försäljare. Han menar att detta kan vara allt från små band som inte fått 
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skivkontrakt eller har det med små independentbolag, alternativt att det rör sig om äldre 

skivor som numera knappt finns att köpa. 

Digitaliseringen har således hjälpt konsumenter att finna fler album och artister.  Vad 

som fortfarande står oklart är om digitaliseringen hjälpt till att öka möjligheten till inköp 

av legal musik, eller om det främst hjälpt konsumenten att via p2p-tjänster hitta och 

ladda ner musik olagligt (Liebowitz, 2006). 

Att det är enklare för artister att själva distribuera musik genom internet betyder att 

utbudet har ökat och tillgängligheten likaså. Däremot har det snarare gjort det svårare 

för artister att komma in på den kommersiella marknaden. Just därför att det finns så 

stort utbud av musik försvinner mycket av musiken i bruset
20

 vilket medför att det blir 

svårare för skivbolagen att hitta musik som kan kommersialiseras (Dennis, Key, 

Thörnkvist, 2009).  

 

  

                                                           
20

 Med brus menar Thörnkvist det enorma utbud av information som finns på Internet. 
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4.3 Fildelningens intåg 

 

1999 lanserades fildelningsverktyget Napster (napster.se). Harari (1999) skriver att 

fildelningen vid denna tidpunkt framförallt var lämpad för mindre filer, så som 

musikfiler då de föreföll hålla en lämplig storlek och därmed inte tog allt för lång tid att 

skicka över internet med den uppkoppling som fanns tillgänglig. Filmer var vid 

introduktionen allt för stora att distribueras över internet då det tog många timmar, 

ibland dagar, att överföra större filer från en dator till en annan (Rydell & Sundberg, 

2009). 

Liebowitz (2006) säger att fildelning innebär att människor oberoende av plats kan dela 

med sig av sina digitala ägodelar. Han säger också att delningen av filerna inte påverkar 

ursprungsinnehavarna, då filen kopieras och inte överförs på något sätt. De digitala 

ägodelarna spred sig dock till att innefatta copyrightskyddat material och ägandefrågan 

blev då mer diffus. Fildelningen i sig är inte olagligt. Istället är det ett sätt för människor 

att dela med sig av sina filer så som hemmavideos, bilder, texter osv. I och med Napster 

blev det dock som sagt möjligt att fildela upphovsrättskyddat material, vilket strider mot 

svensk lag (Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). På 

grund av att Sveriges lagar inte fungerat tillräckligt väl för att skydda upphovsrätten har 

det fram till första april 2009
21

 varit svårt för upphovsmännen att skydda sina verk mot 

illegal spridning (Dennis, 2009). 

Efter nedstängningen av Napster dröjde det dock inte lång tid innan likvärdiga alternativ 

dök upp och tog över marknaden. Den 7:e mars 2001, det vill säga i dagarna kring 

domen mot Napster, presenterade den svenska tidningen Ny Teknik 27 motsvarigheter 

till Napster, där bland annat de senare populära tjänsterna Kazaa och Limewire fanns 

med (Carlsson, 2001). Domen mot Napster fick inte heller det genomslag skivbolagen 

hade hoppats på. Liebowitz (2006) visar att nedladdningen i USA visserligen sjönk det 

närmaste året efter domen, men bara för att öka än mer de kommande åren fram tills 

idag. I dagsläget är den största aktören på fildelningsmarknaden Pirate Bay (Wikström, 

2006). Ett av problemen som uppstod i samband med jakten på fildelare, var att 

skivbolagen fick en dålig image och betraktades som ”den stora stygga vargen” som 

                                                           
21

 Då Ipred-lagen infördes. Följderna av denna lag är i dagsläget oklart. 
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jagade enskilda fildelare. Denna dåliga image startade redan på 70-talet i och med 

motarbetandet av kassettkopiering. Även många artister ställde sig dessutom på 

piratkopierarnas sida (Rydell & Sundberg, 2009). 

I en undersökning gjord av Sydsvenskan visade det sig att artisterna inte helt är emot 

fildelning. 58 % visade ett missnöje mot illegal fildelning, men samtidigt svarade 38 % 

att fildelningen borde släppas fri (Nilsson, 2008). Artisterna som var med i 

undersökningen var ”stora” i Sverige. Enligt undersökningen hävdade 68 % av 

artisterna att deras största inkomstkälla är livespelningar och nästan lika många hävdade 

att deras konsertintäkter ökat (Nilsson, 2008b).  

Webbsidan thepiratebay.org startades enligt densamma 2003 och är en så kallad 

bittorrenttracker
22

. Det finns många liknande sidor men Pirate Bay har kommit att bli 

den dominerande aktören på fildelningsmarknaden. Här kan användare ladda upp så 

kallade torrents som länkar till filer som sedan med hjälp av vissa program kan delas 

mellan datorer. I skrivande stund pågår en omtalad rättegång mot Pirate Bay 

(Piratbyrån, 2004). 

Det råder delade meningar om vilken påverkan utfallet i Pirate Bay-rättegången har för 

skivbolagen. Karlsson (2009) anser att allt annat än en fällande dom vore en katastrof 

mot skivindustrin eftersom det inte går att konkurrera mot något som är gratis. Key 

(2009) håller med om att det skulle vara ett stort problem om de ansvariga inte blir 

dömda, men att det inte är av högsta dignitet. Det som eventuellt kan hända om Pirate 

Bay blir dömda är att det skickar en signal om att det faktiskt är olagligt att sprida 

upphovsrättskyddad musik. Pirate Bay är inte den enda källan till illegal nedladdning 

och folk är inte allt för lojala nu för tiden. Kommer det ett bättre alternativ,  

ändras allting över en natt (Dennis, 2009). Thörnkvist (2009) menar att det vore  

bra för branschen om det blev en fällande dom eftersom det skulle kunna gå att lämna 

Pirate Bay debatten och börja fokusera på framtiden. Han menar att det i allt för stor 

utsträckning har varit så att företagen skyllt ifrån sig på externa omständigheter  

i branschen. Ingen vill ta ett ansvar för en dålig affärsmodell utan istället  

anklagas Pirate Bay för alla misslyckanden.  

                                                           
22

 En bittorrent är ett protokoll som möjliggör säker och snabb filöverföring (piratebay.org). En tracker är 
en sökmotor för att finna dessa protokoll. 
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Rättegången i Stockholms tingsrätt hölls i tio dagar mellan sextonde februari och tredje 

mars 2009 och domen föll den sjuttonde april 2009. De åtalade dömdes till ett års 

fängelse vardera samt böter på 30 miljoner kronor (Baltscheffsky, 2009). Alla de 

inblandande, både åklagar- och försvarssidan, är helt övertygade om att domen kommer 

att överklagas tills den når högsta instans (Rydell & Sundberg, 2009). 

 

4.4 Förändringar på marknaden 

 

4.4.1 Tekniska förändringar 

 

Musikindustrin upplevde under 1900-talet fyra förändringar i teknologiska attribut. 

Bakker (2006) förklarar hur LP:n först ersatte stenkakan och bidrog till en förbättring av 

ljudkvaliteten samt en mer tålig produkt. Efter ytterligare ett par år kom kassettbandet 

1963. Kassettbandet hade egentligen ingen bättre ljudkvalitet, utan kan ses som ett 

komplement till LP-skivan då den hade bättre portabilitet och var inspelningsbar 

(Wikström, 2006). Efter att tidigare bara kunnat lyssna på LP-skivor på relativt stora 

LP-spelare gick det nu på ett smidigare sätt att ta med ett kassettband vart som helst. 

Det dröjde inte länge förrän kassettbandet gjorde inträde i både bilen och 

Walkmannen
23

.  

Bakker (2006, sid 93f) skriver att när CD-skivan kom i början av åttiotalet innebar det 

att en viss oligopolmarknad skapades. Först därför att upphovsrättskyddat material i sig 

ger en monopolställning och för det andra därför att det endast fanns två tillverkare av 

CD-skivor vid formatets intåg, nämligen Philips och Sony. De övriga aktörerna var helt 

enkelt tvungna att köpa skivproduktionen av dessa aktörer i inledningen. Denna 

oligopolställning bidrog till att priset på CD skivor blev högre än vad priset på  

LP-skivor och kassettband varit.  

                                                           
23

 Walkman är en portabel kassettbandspelare. Även känd som Freestyle. 
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CD-skivan bidrog till förbättrad ljudkvalitet jämfört med LP:n och det var också LP:n 

som CD-skivan i första hand skulle ersätta. Även om ljudkvaliteten även var bättre än 

på kassettbandet så var CD:n vid dess introduktion inte lika portabel som kassetten hade 

blivit i och med Walkmannen. Produkten var nu istället något större och dessutom 

behövdes ny teknisk utrustning för att kunna spela musik (Wikström, 2006). Som en ny 

produkt som ersättare till kassettbandet kom MiniDiscen 1992. Trots MiniDiscens 

mycket bra ljudkvalitet och portabilitet hann den inte slå igenom innan mp3 tog över 

den portabla marknaden (Computer Internet & Technology Articles, 2009).  

Till varje nytt format på musik har en ny teknisk utrustning behövts så som CD-spelare, 

kassettdäck och skivspelare. Numera har folk inte lika stort behov av dyra tekniska 

apparater eftersom de flesta lyssnar på musik genom sina datorer och mobiltelefoner, 

där mjukvara som mediaspelare går att få gratis från Internet (Key, 2009). 

När dubbelkassettspelaren lanserades skapades ett problem för skivbolagen. 

Konsumenter kunde nu kopiera köpta kassetter till tomma band. En svart marknad 

skapades då ett tomt kassettband kostade mindre än vad ett inspelat kassettband kostade. 

Det var heller inget ovanligt att vänner och bekanta kopierade musik sinsemellan då det 

kunde ske på ett relativt enkelt sätt och det dessutom gick att göra blandband med 

egenvald musik (Anderson, 2007). 

Aktörerna i musikindustrin, med skivbolagen i spetsen, insåg det hot som 

privatkopieringen medförde och försökte med kopieringskydd att reducera problemet. 

Detta syntes dock vara förgäves och snart försökte skivbolagen med rättsliga aktioner 

stoppa det. Skivbolagen tog en stor seger när kassettbandsskatten infördes (Lag 

(1982:691) om skatt på vissa kassettband). Skatten var ett sätt att kompensera 

skivbolagen och lades på försäljningspriset på tomma kassetter. 
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4.4.2 Digitaliseringen av musikindustrin 

 

Liebowitz (2006) säger att när digitaliseringen av samhället kom igång ordentligt blev 

CD-spelare och CD-brännare allt mer vanligt i hemmen. I början av 1990-talet var det 

ingen explosionsartad utveckling, men det går att dra paralleller till 

dubbelkassettbandspelarna och utgången av dess uppkomst; återigen kunde gemene 

man kopiera inspelade skivor till tomma dito. 

Wikström (2006) säger att även om p2p-program hade funnits långt innan Napster slog 

igenom var det mycket få privatpersoner som använde det. Inte ens mp3-teknologin var 

speciellt ny. Fenomenet mp3 uppfanns redan 1989 och tillät musik att komprimeras till 

en tiondels storlek av de traditionella filerna, dock med en försämring av ljudkvaliteten. 

Trots att utvecklingen har fortskridit och filformat med bättre ljudkvalitet än mp3-filer 

har uppfunnits är det fortfarande mp3 som är det mest använda formatet vid digital 

musiklagring.  

Liebowitz (2006), Wikström (2006) och Anderson (2007) påstår alla att uppkomsten av 

användarbaserade p2p-program också var en anledning till förändringen av villkoren för 

kopiering av musik. Med dessa program, och Napster som startskott, kan individer inte 

bara dela med sig av musik till sina fysiska vänner, utan musiken görs tillgänglig för 

alla med en internetuppkoppling. Internet var vid tiden för Napsters höjdpunkt inte 

vidare utbrett och bandbredden var betydligt långsammare än vad den är idag (Harari, 

1999)
24

. Wikström (2006) förklarar att utbredningen skedde fort och Sverige anses vara 

ett av de länder där bredband är både mest utbrett och billigast. Samtidigt presenterar 

han data från 2006 som visar att 15 % av internetanvändarna i Sverige aktivt använder 

en p2p-tjänst. 

Anderson (2007) förklarar att utöver den reformation hos konsumenters ”köpvanor” 

som p2p-tjänster bidrog till förflyttades även makten från de skivbolag som fanns, och 

som i viss mån stod i en oligopolställning, till konsumenterna. Tidigare hade skivbolag 

genom marknadsundersökningar och därefter smarta marknadsföringskampanjer mer 
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 Harari säger att det tog en halvtimme att ladda ner en enstaka låt. 
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eller mindre kunnat styra konsumenternas köpvanor och marknadens efterfrågan.
25

 Han 

fortsätter med att förklara genomslagskraften internet bidrog med. Hemsidor och forum 

var det första som påverkade musikindustrin. Konsumenter kunde nu lättare diskutera 

musik och artister med varandra oavsett plats. Det fanns med andra ord möjlighet att på 

ett någorlunda fungerande sätt upptäcka artister som inte marknadsfördes hårt av 

skivbolagen. 

Inte långt efter kom bloggar och användarbaserade tjänster som MySpace och Youtube. 

Anderson (2007) skriver att dessa tjänster inte bara ger konsumenterna möjlighet att 

hitta mindre etablerade artister, utan också en möjlighet att låta konsumenterna bli 

producenter. I principen räckte det med en dator och ett instrument för att lägga upp sin 

egen musik på någon av tjänsterna. Kontentan är att internet har gjort processen för en 

artist att skapa och distribuera musik mycket kortare. Anderson (2007) säger även att 

lojalitet har blivit viktigare då ett band med en bred fanbas, vilken ofta skapas genom 

just de digitala tjänsterna, har en större chans att lyckas med sitt debutalbum än artister 

som kommer direkt från skivbolagens process och enbart får en marknadsföring via 

skivbolagens kanaler. Anderson diskuterar vidare att det tidigare var enklare för 

skivbolag att etablera helt nya grupper så länge de marknadsförde artisterna på rätt sätt, 

exempelvis många av de pojkband som fanns på 1990-talet. Nuförtiden är det alltså 

viktigt med en publik redan innan artisten hamnar i skivbolagens process. 

Dennis bekräftar Internets påverkan och säger att allt går mycket snabbare nu:  

”förr hade man sex månader på sig att hitta en artist, fiffla upp en låt /…/ och sedan 

skulle man släppa en skiva, marknadsföra på olika sätt och göra promotionsarbete/…/ 

Allt blir mycket tajtare. Det är svårt. Man har inte samma möjligheter till att låta 

artister utveckla sig på samma sätt /…/ ofta sker det innan de ens kommer till 

skivbolaget.” 

   (Dennis, intervju, 2009) 

Digitaliseringen i allmänhet och piratkopieringen i synnerhet bidrog till att öppna upp 

en ganska tillstängd marknad, vilken var en av de få marknader som inte styrdes utav 

marknadens efterfrågan, utan där både produktutbud samt pris i princip bestämdes helt 
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 Exempel på detta är många av de pojk- och flickband som fanns på nittiotalet. N’sync flyttades till 
exempel mellan två skivbolag för att konsumenterna skulle få en annan bild av gruppen. Anderson 
berättar även att flera av banden hade påhittade personligheter för att på bästa sätt nå ut till sitt 
segment. 
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av ett fåtal producenter. I och med konsumenternas nya starka position var skivbolagen 

tvungna att söka nya affärsmodeller på nya marknader, vilket beskrivs nedan.  

 

4.5 Förändringar inom industrin 
 

På den digitala marknaden är det framförallt två sorters tjänster som dominerar enligt 

IFPI. Dessa är ”a la carte” och ”prenumeration”, vilka går ut på att musik kan laddas ner 

antingen till styckpris eller till en månadskostnad. Exempel på dessa tjänster är iTunes 

Store respektive Napster. De senaste åren har även strömning av musik blivit mer 

populärt. Youtube och My Space är två av de största strömingstjänsterna, men trots 

deras popularitet har minskningen av illegal musik varit marginell (Ifpi, årsredovisning 

2008). Key och Dennis (2009) visar på Spotify och Deezer som två andra exempel på 

strömningstjänster, vilka de påstår även kommer finnas tillgängliga till andra produkter 

än datorer, så som mobiltelefoner, inom kort. 

Vid konsumtion av digital musik införde skivbolagen via vissa distributionskanaler, 

exempelvis iTunes Store, ett kopieringskydd kallat DRM-skyddet
26

, vilket ger kontroll 

över hur filerna nyttjas. Det innebär att filerna inte kan kopieras hur som helst vilket 

medför begränsningar för konsumenten i hur musiken kan användas (Thoresson, 2009). 

Key (2009) ger exempel på hur vissa tjänster innebär att en låt kan spelas i en dator och 

en mobiltelefon med vissa abonnemang medan andra tjänster endast tillåter att låten 

spelas i en enhet. Rydell och Sundberg (2009) säger att DRM-skyddet stjälpte mer än 

vad det hjälpte den digitala försäljningen när det kom. Filerna som såldes blev nu 

mindre attraktiva än de som tidigare kunde laddas ner helt gratis men illegalt och Rydell 

& Sundberg beskriver att oppositionen mot den lagliga digitala nedladdningen vann 

mark. Försöket med DRM-skyddad musik har av flera aktörer idag upphävts eller i vissa 

fall förändrats så att den ger konsumenten en större frihet. 

Anderson (2007) nämner MySpace och Youtube som två av de mest intressanta och 

omvälvande tjänsterna för musikindustrin som helhet. Dessa två tjänster har gjort det 

möjligt för gemene man att distribuera sin musik. Med lättare produktionsverktyg har 
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 Digital Rights Management 
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värdekedjan från producent till konsument förkortats vad gäller viss typ av musik. 

Samtidigt är det viktigt att inte förringa de förändringar användarbaserade 

distributionskanaler har stått för. Artister kan numera bli stora innan de ens fått 

skivkontrakt
27

. Fairchild (2008) säger att som i så många andra branscher har 

digitaliseringen fört producenter och konsumenter närmare varandra. De teknologiska 

förändringar som skett har således förändrat distributionskedjan för skivbolagen. 

Wikström (2006) säger att det är ett oundvikligt led i utvecklingen och att skivbolagen 

länge väntat med att försöka skapa lättanvända distributionstjänster och har haft svårt att 

hitta en gemensam digital distributionstjänst att använda sig av. Bortsett från de illegala 

tjänsterna, eller åtminstone det illegala sättet att tillförskaffa sig musik på, så utvecklas 

en digital marknad för musik och skivbolagen är tvungna att anamma den tack vare 

konsumenternas starka efterfrågan och möjlighet till egenproduktion (Anderson, 2007).  

Anderson (2007) presenterar den långa svansen, med vilken han visar att den gamla 

80/20-regeln
28

 i och med digitaliseringen inte alltid är sanning. Inom den mycket 

diversifierade skivindustrin och med hjälp av digitaliseringen har denna standard 

förändrats. Lager och distributionskostnader har sjunkit vid nyttjande av den digitala 

kanalen vilket har gjort att det går att tjäna pengar på de mer nischade produkterna. 

Anderson (2007) och Wikström (2006) identifierar att skivbolag för bara några år sedan 

valde att satsa sitt största kapital på endast ett fåtal artister. Dessa marknadsfördes och 

distribuerades då som en viss typ av artist som den dåvarande ungdomen hade lättast att 

identifiera sig med. Dessa artisters försäljning möjliggjorde produktion av mindre kända 

artister, vilka hade möjlighet att bli ”större” senare. Key och Dennis (2009) bekräftar att 

skivbolagen förr i tiden kunde utveckla artister för att passa in på marknaden mer ostört 

än vad som är möjligt idag. Anderson (2007) förklarar vidare att digitaliseringen 

medfört att intäktsmodellen nu enligt VDn för ett digitalt ”jukebox”-företag, Robbie 

Vann-Adibés, kan förklaras som 98 % regeln: skivförsäljning via internet eller 

försäljning av digital musik kräver mindre lager, inga fysiska butiker och det skapar 

möjligheten att sälja små nischade artister, då speciellt den digitala marknaden 

tillhandahåller ett obegränsat, och till stor del gratis, lager.
29

 Således är det möjligt att 

                                                           
27

 Exempel på sådana artister är Birdmonster, Lily Allen med flera. 
28

 Att 20 % av produkterna står för 80% av intäkterna  
29

 Konceptet kan liknas det med postorderkataloger. Man har då möjlighet till att sälja varor vilka vanliga 
butiker inte får plats med i ett sortiment som begränsas av en fysisk affärs utrymme. 
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göra hela 98 % av all musik lönsam. Att kunder blir mer nischade kan visas med ett 

enkelt sifferexempel.  

”Mellan 2001 och 2005 minskade skivbranschens totala försäljning med en fjärdedel. 

Men antalet hitalbum (skivor som sålt guld eller mer, förf. anm.) minskade med nästan 

hälften. /---/ Med andra ord, om musikbranschen går dåligt så går branschens hitsida 

ännu sämre. Kunderna har fått upp ögonen för musik som ligger bortom det 

konventionella utbudet”.  

                   (Anderson, 2007 sid. 47) 

Samtidigt som Anderson (2007) visar dessa negativa siffror för toppartisterna påstår 

Dennis (2009) att skivbolagen nuförtiden måste satsa mer på artister de vet kommer att 

lyckas. Han fortsätter med att säga att skivbolagen inte har samma resurser som förr att 

satsa på artister som kan komma att bli stora och att de måste utvecklas självmant innan 

de blir kontrakterade. Han medger att de artister som säljer mest inte säljer lika mycket 

nuförtiden, men att de artister de marknadsför faktiskt säljer mer än förr.  

 

4.5.1 Nya marknader och strategier 

 

När villkoren på marknaden drastiskt ändrades reagerade som sagt skivbolagen till en 

början genom att försöka stämma de nya aktörerna som distribuerade musik genom 

Internet (Key, 2009). Skivbolaget Mariann Grammofon sökte andra affärsmodeller och 

slöt avtal med Posten genom att sälja skivor billigare på postkontoren. Detta sätt att 

sälja musik fungerade bra ända tills alla postkontor kort därefter lades ner (Karlsson, 

2009).  För mindre skivbolag har digitaliseringens intåg enbart varit positivt enligt 

Thörnkvist (2009). Han menar att de inte hade existerat utan Internet och ser en ljus 

framtid genom att nya distributionskanaler som Spotify tillkommer. Även de större 

bolagen ser dessa kanaler som något positivt då det äntligen har kommit en fungerande 

metod som genererar intäkter (Dennis, Karlsson, Key, 2009). CD-skivan har börjat nå 

slutet på sin produktlivscykel men det råder delade meningar om hur lång tid den har 

kvar. Key och Thörnkvist (2009) tror att CD-skivan kommer att dö ut inom en 

tioårsperiod, medan Dennis och Karlsson (2009) tror att den kommer att leva vidare 

längre än så. I dagsläget står försäljningen av CD-skivor för 85-90 % av skivbolagens 

intäkter vilket innebär att den fortfarande är betydelsefull för skivbolagen. Att CD-
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skivan ses som en viktig del av verksamheten återspeglas i skivbolagens 

marknadskommunikation där nya skivsläpp marknadsförs i TV på ett traditionellt sätt, 

där försäljning av CD-skivan sätts i fokus. Samtidigt säger Key (2009) att skivbolagen 

marknadsför de fysiska albumen genom att erbjuda extra material som kunden inte får 

med digitala album. Det kan handla om bonusspår, extraskivor, musikvideos eller live-

inspelningar på DVD.  

Att CD-skivan används som en viktig inkomstskälla kan jämföras med kassetten som 

länge varit ett omodernt format för musik och nu efter 44 år i tjänst till slut gått i graven 

(Mildner, 2008). Även om CD-skivan fortfarande är betydelsefull och fortfarande säljer 

och då främst till äldre kundsegment menar Dennis (2009) att det inte längre är viktigt 

för konsumenterna att äga sin musik. Thörnkvist (2009) påpekar att skivbolagen inte 

kan tvinga på konsumenterna format som de inte vill ha utan att det gäller att lyssna på 

vad som efterfrågas och erbjuda det istället. Det som säljs är det som är bra och 

efterfrågat på marknaden. Pirate Bay anser Dennis (2009) inte vara en bra produkt. Det 

är osäkert i och med att tillförlitligheten i vad som nedladdas inte är hög och kan 

innebära risk för datavirus. Dessutom tar filerna upp minne i datorn och medför sämre 

prestanda och vidare tar det tid att ladda ner. När efterfrågan inte längre är att äga 

musiken är tillgången det viktigaste. I dagsläget är alltså strömmad musik det 

modernaste medan det i framtiden kan det vara något helt annat som är aktuellt.  

”En riktigt bra tjänst är den tjänst man inte visste att man ville ha innan den kom.” 

(Dennis, 2009, Intervju, 2009) 

När mp3 kom trodde ingen att de skulle lyssna på musik via datorn utan att ha sina CD-

skivor, men tillgängligheten och utbudet av mp3 var så bra att produkten tog över 

marknaden. Likaså var det ingen som trodde att de skulle klara sig utan sina mp3-filer 

och använda sig av strömning. Detta går att jämföra med Facebook som ingen visste 

något om men som nu är en normal del av vardagen. I framtiden kommer det att komma 

något bättre och mer spännande än Spotify vilket leder till att skivbolagen måste satsa 

på att få ett mer attraktivt och bredare produktutbud för att fånga in alla målgrupper 

(Dennis, 2009). 
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Sett till förändringarna inom distributionen kan nämnas att de fyra största
30

 länge 

samarbetat med hjälp av GLF (Ifpi, 2008 - statistik), vilka enligt Boström Stone (2009) 

står för mellan 85-90 % av den fysiska skivförsäljningen i Sverige. Den nya 

distributionen ser ut på ett liknande sätt. Key (2009) säger att Spotify i mångt och 

mycket fungerar därför att de fyra stora accepterat att Spotify distribuerar deras musik, 

fast då i en digital form. Skillnaden är med andra ord endast formatet och inte 

innehållet. De som drabbats hårt av denna utveckling och som inte getts något utrymme 

hittills i denna uppsats är skivbutikerna. Sedan år 2000 har nästan varannan skivbutik i 

Sverige försvunnit dels på grund av nedladdning via internet och dels på grund av 

försäljning av CD-skivor via internetdistributörer. Detta leder i sin tur till att tillgången 

på CD-skivor minskar vilket leder till att försäljningen minskar (Olsson, 2009). 

Skivbutikens roll som mötesplats håller därför på att spela ut sin roll och ersätts istället 

av Internet som utöver att vara en distributionskanal för musik även är en viktig 

kommunikationsplats. Johansson (2009) menar att kommunikationen på Internet har 

blivit till ett nytt språk med egen grammatik där filer klipps ihop och delas mellan olika 

aktörer som ett sätt att uttrycka sig. Detta genom att länka filer och sprida dem genom 

exempelvis Pirate Bay. 

4.6 Förändringar inom företagen 
 

Det som skett inom företagen är att ansvariga inom organisationen insett 

nödvändigheten av förändring. På Sony är det nu ungefär 50 % av de anställda som 

jobbar kvar sen tiden innan digitaliseringen medan resterande 50 % är nya. Av de 

nyanställda innehar de flesta dessutom nya befattningar som inte fanns tidigare (Dennis, 

2009). Dessutom har branschen lidit av stora nedskärningar (Sjödin, 2008). 

Kommunikationen har även den ändrats i och med att de som suttit länge på sina poster 

har börjat lyssna på de externa hoten och de interna uppmaningarna. Tidigare fanns det 

inte mycket sympati från skivbolagens håll att skriva avtal med andra aktörer som 

mobiloperatörer och internetsidor. Numera finns en större förståelse och licensavtal 

skrivs till tjänster som anses vara bra för skivbolagens utveckling (Dennis, 2009). 

Dennis (2009) säger att avtalen är viktiga för att sprida musiken via nya vägar. Han 
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säger att skivbolagen skapar samarbeten med mobilföretag och andra som är 

intresserade att sälja sina produkter med musik. Till och med bilföretaget VOLVO har 

visat intresse att erbjuda musik när deras kunder provkör bilar. Även Key (2009) säger 

att de samarbetar med till exempel Telia, vilka köper in rättigheterna att distribuera 

musik via sina kanaler, och ofta använder denna möjlighet för musikanskaffning som ett 

extra incitament till sina kunder. 

Förutom att det har skett organisatoriska förändringar skett inom skivbolagens 

arbetssätt. Thörnkvist (2009) säger att ordet skivbolag har spelat ut sin roll och att han 

hellre säger sig jobba inom ett musikbolag. Han menar att de inte bara släpper skivor 

med artisterna utan erbjuder en helhetstjänst där allt ifrån tröjor till turnéer arrangeras av 

musikbolagen. Bland annat finns enligt Fristorp (2009) en helhetslösning som kallas för 

360-modellen och började med ett att stort kontrakt skrevs med Robbie Williams 2002. 

360-modellen innebär att artister knyts an till bolagen genom att låta bolagen sköta allt 

ifrån inspelning, till turnéer och merchandise-försäljning, kort och gott att hitta fler sätt 

att tjäna pengar på. Det fungerar inte att satsa pengar i början av artistens karriär om det 

inte generar något tillbaka senare. Nu kallas det inte längre för skivkontrakt utan mer ett 

samarbete där det gäller att båda parter kan ha nytta av varandra (Key, 2009). Dock 

lever drömmen om skivkontraktet kvar hos vissa artister, då ett skivkontrakt och att få 

släppa en skiva är en kvalitetsstämpel och ett kvitto på att artisten har lyckats 

(Thörnkvist, 2009). Dennis (2009) tycker att 360-modellen inte har en så pass stor 

betydelse, då det inte går att erbjuda en artist det som är bäst för dem inom alla områden 

som ett ensamt bolag. Han menar att det finns företag som är bättre lämpade att sköta 

vissa saker och att skivbolaget inte bör skriva avtal för tjänster som de inte kan erbjuda 

på bästa sätt. Däremot breddar Sony sin verksamhet och har bland annat köpt en 

komediklubb där de säljer DVD-filmer av showerna bland annat.  Att bredda sitt utbud 

är något som gäller för hela branschen som nu köper upp olika nöjesbolag runt om i 

världen samtidigt som de anställer personal som är kunniga inom nya områden 

(Fristorp, 2009). 

 

4.7 Behovet av filtrering 
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Anderson (2007) säger att digitaliseringen förutom en billigare lagerföring av produkter 

samt enklare distribution har bidragit till möjligheten att marknadsföra artister via andra 

kanaler. Både Key och Dennis (2009) menar att det är mycket viktigare att vara aktiv på 

Internet nuförtiden. Artisterna måste skapa en mer personlig kontakt med 

konsumenterna genom att vara aktiva på sina hemsidor samt communities så som 

Youtube, Myspace och Facebook. Det handlar inte bara om musiken utan artisterna 

måste även bjuda på sig själva genom privata videor och blogginlägg, allt för att skapa 

en lojalitet mellan artist och konsument. 

Digitaliseringen har enligt Anderson (2007) medfört ett filtreringsproblem. I och med 

att det har blivit enklare att sprida sin musik på internet blir det svårare att hitta musik 

av hög kvalitet. Det han kallar ”den långa svansen” medför således ett ökat utbud, men 

även svårigheter att hitta rätt i massan. Där skivaffärer tidigare fungerade som ett filter 

och försåg konsumenter med det som ansågs vara bra musik, är Internet en mer 

oorganiserad källa. En bristande filtrering har visat sig vara ett problem. Thörnkvist 

(2009) säger att en bra filtrering behövs, då artister lätt försvinner i mängden om bra 

sökfunktioner inte finns tillgängliga. Enligt Rydell och Sundberg (2009) har en av 

skaparna till Pirate Bay medgivit att deras tjänst är långt ifrån optimal och hoppats på att 

andra alternativ uppkommer. Dennis (2009) instämmer och säger att det inte finns 

någon säkerhet vid illegal nedladdning. Vid nedladdning av ett album eller ett program 

kan det istället innebära att ett virus laddas ner, eller att något tas emot än vad 

informationen vill ge sken av. 

Rydell och Sundberg (2009) beskriver CDONs hemsida där besökaren vid ett val av en 

artist får upp förslag på vilka andra artister tidigare kunder har köpt. Flera andra tjänster 

använder sig av en liknande filtrering. Spotify har en ”artists you may like”, där artister 

av liknande genre, från samma land och andra attribut presenteras som ett alternativ för 

lyssnaren. Samtidigt har de ett söksystem som visar alla låtar som innehåller ett 

specifikt sökord. Dessa rangordnas sedan efter popularitet (spotify.com). iTunes 

använder ett liknande system där låtar förutom sökord delas in i genrer, samtidigt som 

det går att lyssna på ett smakprov innan låten köps (Anderson, 2007). 

Thörnkvist (2009) menar att konsumenten behöver en filtrering för att säkerställa att 

produkten håller en viss kvalitet. Anderson (2007) menar att utan en fungerande 
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filtrering skulle svansen bli full av ”brus”, vilket kan betraktas som en mängd musik 

som mer eller mindre är skräp för vilket det egentligen inte finns någon marknad. 

Samtidigt behövs filtreringen för det som finns långt bak i det Anderson kallar den 

långa svansen, det vill säga nischkulturer, som som inte är skräp, utan låtar som 

efterfrågas men är svåra att finna. Anderson (2007), Key, Thörnkvist och Dennis (2009) 

menar att skivbolagen och de legala programmen på så sätt fyller en funktion som 

kvalitetssäkrare av musik. 
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5. Analys 
 

5.1 Tidigare teknologiska paradigmskiftens likheter 

med skivindustrin 
 

Skivbolagen hade, när digitaliseringen av musik kom i och med Napster, en väldigt 

bekväm situation: en väl fungerande affärsmodell och många kunder. Att bryta den 

modellen och sälja musik via Internet sågs inte som ett alternativ. Skivbolagen 

förblindades även de, likt Apple, således av sina befintliga kunder och misslyckades 

därför att se den nya teknik som var på väg att ta över marknaden. 

Sett till det andra problemet, som nämns i teorin, fanns inte heller kunskapen om den 

nya tekniken. Inom skivbolagen jobbade musikfolk som inte hade något tekniskt 

intresse. Det är en anledning till att Internet inte sågs som en möjlighet. Dessutom var 

marginalerna på den digitala marknaden lägre än vad deras produkt CD-skivan hade. 

Skivbolagen jobbade istället med att utveckla sin produkt och tappade likt Kodak stora 

marknadsandelar. 

Att skivbolagen har agerat som de har kan därför betecknas som logiskt under rådande 

premisser. Om den nya tekniken inte ser lika lukrativ ut som den rådande är det inte 

attraktivt att byta, även om historien visat att det kan vara ytterst förödande att blunda 

för morgondagens möjligheter. 

 

5.2 Teknologiska paradigm och dess förskjutningar 
 

5.2.1 Ett paradigm 

 

Både Kuhn och Dosi visar att ett paradigmskifte sker när en ny dominant standard antas 

och därmed förändrar en viss kunskapsbas inom ett visst område. Det kan ske inom 

teknik likväl som inom kunskap och leder ofta till en förändring på marknader. Att det 

inom musikindustrin skett ett paradigmskifte i teknologin kan visas genom att format 
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för att distribuera musik har fått en ny dominant design. CD-skivans produktlivscykel är 

på nedgång samtidigt som nya tekniska lösningar har gjort det möjligt att konsumera 

musik elektroniskt. Detta har i sin tur lett till att förutsättningarna för befintliga 

affärsmodeller har ändrats på senaste tid. Försäljningsintäkterna har minskat med 50 % 

och de största aktörerna har tvingats till nedskärningar. Samtidigt som denna 

nedåtgående trend har skett har det fötts ett stort antal nya bolag och tjänster som tagit 

del av de möjligheter som de befintliga företagen sett som hot. Konsumenterna av de 

nya tjänsterna har gått från att vara ett fåtal teknikintresserade till att nu omfatta en 

kundkrets vilken har format en ny norm för anskaffning av musik. Att de aktörer som 

länge försvarat det gamla fysiska formatet nu börjar acceptera att en förändring skett 

pekar på att det nya teknologiska paradigmet är allmänt vedertaget och fungerar som en 

ny standard inom musikmarknaden. De stora skivbolagen var sena med att adoptera nya 

metoder, vilket bidragit till att resultaten för företagen försämrats, samtidigt som de 

vidtog åtgärder för att motverka den nya teknologin. Just att de motverkade det nya är 

karakteristiskt vid paradigmskiften. Vi har redan gett exemplet på Copernicus 

heliocentriska världsbild som blev motarbetad av andra vetenskapsmän samt 

förklaringar i teorin om hur stora företag agerar protektionistiskt vid teknologiska 

paradigmskiften och försvarar sina produkter istället för att adoptera det nya. Tidigare 

har skivbolagen agerat lika protektionistiskt vid kassettbandets inträde på marknaden. 

Hot mot affärsmodellen ansågs även här vara stora varpå försämring av produkten 

genom kopieringsskydd och liknande infördes innan möjligheterna med kassettbandets 

portabilitet ansågs vara lönsamma. Likheterna mellan kassettbandet och spridningen av 

musik via internet är att det inte är något nytt företag som kommer in och konkurrerar ut 

skivbolagen med en bättre produkt, utan att det är ett attribut som kommer som ett 

komplement till skivbolagens affärsmodell, vilket i det här fallet är skapat av 

konsumenterna.  

 

5.2.2 Teknologiska förskjutningar 

 

Initiativet till det teknologiska paradigmskiftet kommer alltså inte från nya eller 

befintliga egentliga konkurrenter – utan konsumenterna. I likhet med vad Christensen 

och Bower & Christensen förklarar hur kundernas förändrade behov och mättnad av en 
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ökad prestanda på en viss produkt leder utvecklingen, har konsumenterna inom 

musikindustrin visat att de inte är nöjda med den befintliga produkten och efterfrågat en 

mer kundfokuserad produkt. Vid dessa paradigmskiften kommer något nytt som 

konsumenterna inte visste att de behövde men som förändrar deras 

konsumtionsbeteende. När kassettbandet kom utökades musikkonsumtionen från att 

sitta och lyssna på skivor till att även skapa egna blandband som ett sätt att 

kommunicera genom, och mp3 och p2p gav även det tillfälle till en slags 

kommunikation då låtar skickades till kompisar på ett enkelt sätt. Dock är detta en del 

av musikkonsumtionen som motarbetas av skivbolagen då den inte passar in i deras 

affärsmodell, vilket innebär att de inte kan tjäna pengar på den. 

Napster slog igenom över en natt och förändrade musikindustrins verklighet för all 

framtid. Detta vittnar om något av en revolutionerande förskjutning av teknologiskt 

paradigm. Den nya tekniken innebar som bekant ett helt nytt sätt att konsumera musik, 

men den nya produkten var dessutom sämre än den tidigare. Kvaliteten på musiken fick 

ta ett steg tillbaka till förmån för tillgängligheten och portabiliteten. Vidare går det att se 

att vid det pre-paradigmatsiska stadiet, som Teece diskuterar, skedde förändringar i 

form av en kunskapsrevolution, där skivbolagen inte hade kunskapen om det nya. Det 

som hände fanns inte i företagens referensram vilket ledde till att de försök som gjordes 

till att anpassa sig till digitaliseringen inte lyckades. 

 

Figur 6: Musikindustrins teknologiska utveckling, Inspirerad av Christensen (1995 & 2003) 



Dags att byta skiva - paradigmskiftens påverkan på skivbolag 

 

64 
 

 

Figur 6 förklarar de teknologiska förskjutningar som skett inom musikindustrin. 

Skiftena från stenkaka till LP, samt LP till CD berodde på en teknisk utveckling ledd av 

de marknadsledande företagen, där en efterfrågan på högre prestanda var det drivande 

attributet. Som Christensen visade i sin modell innebär dock ett utvecklande av en 

produkt, eller prestandan av den, i all evighet inte att efterfrågan på förbättringstakt ökar 

konstant. Detta beror på det absorberingstak som finns och som vi i vår modell har satt 

som konstant då den viktigaste faktorn i musikformatets fall är människans möjlighet att 

höra ljud, vilken inte kan förbättras med en ökad prestanda på musikformaten. Andra 

absorberingstak som existerar är enligt Christensen de som beror på tekniska 

begränsningar och komplement till produkterna. De förbättringar i ljudkvalitet som CD-

skivans utveckling erbjöd skapade med andra ord ingen märkbar förbättring för de flesta 

lyssnare. Således kunde mp3:n med sin lägre, men tillräckliga, prestanda vinna 

marknadsandelar då den erbjöd attribut som värderades högre än en förbättrad 

ljudkvalitet.  

Vad som dock måste poängteras och vilket Christensen nämner, är att absorberingstaket 

inte är en enda linje, utan hellre en myriad av linjer vilka är olika från person till person 

och även produkt till produkt. Därmed är det inte sagt att alla konsumenter är beredda 

att ge avkall på kvaliteten för att få en bättre tillgänglighet eller ett lägre pris. CD-skivan 

kan med andra ord efterfrågas av de konsumenter som ligger högt upp i 

absorberingstaket. 

En faktor som bidrog till att skivbolagen hamnade något efter i digitaliseringen var att 

den realitet som skivbolagen förstod var en utveckling av kvaliteten i format på 

musiken. När sedan mp3 kom med en ljudförsämring förstod inte skivbolagen att 

ljudkvaliteten inte var det essentiella. Kunderna efterfrågade tillgänglighet och 

portabilitet och att valet av mp3 dessutom innebar en stor besparing för konsumenterna 

gjorde inte heller valet svårare. Att den nya tekniken från början skapade ett 

konsumentbeteende med låg betalningsvilja eftersom musiken var ”gratis” kan vara en 

orsak till skivbolagens protektionistiska beteende. De såg ingen möjlighet att tjäna 

pengar genom det nya. Åtminstone inte lika mycket som de tidigare hade gjort. Här ser 

vi ytterligare ett frekvent återkommande fenomen vid teknologiska paradigmskiften; 
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marginalerna är lägre inom det nya, vilket gör att en övergång ser oattraktiv ut. I likhet 

med Bower & Chrsitensens hårddiskexempel slog de stora aktörerna på bromsen och 

tillät nya mindre aktörer att forma den nya marknaden. Det defensiva försvarsarbetet 

från marknadsledarnas sida går också att peka på i musikindustrin. Skivbolagen 

arbetade dels med sänkta priser samt försök att utveckla den befintliga produkten genom 

att lägga till bonuslåtar och annat extramaterial.  

Ytterligare exempel som Bower & Christensen pekar på som vanligt agerande vid 

skiftningar är att vid uppkomsten av den nya tekniken eller produkten, så är att den inte 

efterfrågad av en stor andel konsumenter. De flesta använde sig i början av 2000-talet 

inte av fildelning eller digital musik utan lyssnade fortfarande på CD-skivor. En 

övergångsperiod krävdes innan folk kände sig trygga med hur tillvägagångssättet 

fungerade, samtidigt som vissa krävde en högre överföringshastighet av filerna innan ett 

fullgott konsumerande inträdde. 

I enlighet med Bower & Christensen samt Fosters teorier går det att se att företagen 

utifrån sin situation handlade rationellt. Det beteende som de historiska exemplen visar 

kan ses som en irrationell rationalitet, då trots tidigare företag agerat defensivt och 

misslyckats inte har gjort något större intryck på till exempel skivbolagen som hamnade 

i samma situation. Tilltron till sin produkt och kundernas lojalitet är för stor. 

 

5.3 Kompetenshöjande eller förstörande 
 

Huruvida effekten av det teknologiska paradigmskiftet har varit kompetenshöjande eller 

förstörande är svårt att avgöra. Till stor del tack vare att skivbolagens aktionsspektrum 

är så pass stort som det är. Beroende på vilken funktion som synas erhålles olika 

resultat. Dock har skivbolagens sätt att arbeta förändrats i och med digitaliseringens 

intåg. En medveten digitalisering av skivbolagens verksamhet har inträtt; ny kompetens 

har tagits in i företagen och nya arbetssätt har varit tvungna att anammas. Samtidigt 

letar företagen nya affärsmodeller kopplade till Internet för att klara av de förändringar 

som skett.  
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Tushman & Anderson förklarade de innovationer som leder till en utvecklad kunskap 

inom ett område som kompetenshöjande och innovationer som leder till att befintlig 

kunskap blir obrukbar, eller överflödig, som kompetensförstörande. Att säga att 

digitaliseringen har varit helt kompetensförstörande för skivbolagen känns svårt. Alla 

respondenter som intervjuats fastslår att CD-skivan fortfarande är, och kommer vara en 

längre tid, en produkt som efterfrågas och som behövs. Samtidigt är det viktigt att 

poängtera digitaliseringens effekt på CD-skivan. Den har inte samma status och 

försäljningssiffrorna visar att kunskapsbehovet inom det specifika området  

CD-produktion inte är lika stort längre. 

Vad gäller de innovationer som uppkommit med digitaliseringen och vilka påtvingats 

företagen, har företagen själva hämmat en del av den kompetensutveckling som hade 

kunnat ske. De motverkande åtgärder som respondenterna och sekundärdatan visar, 

tyder på att digitaliseringen inte ansågs vara utvecklande för företagen och lämnades 

således därhän. Digitaliseringen har dock tvingat skivbolagen att utvecklas, främst då 

genom extern expertis som har rekryterats till företaget, men även genom att nya 

affärsmodeller arbetas fram. Därmed har skivbolagen, trots sitt sena agerande klarat av 

det kompetensskifte som är nödvändigt.  

Den kompetensförstörande utveckling som trots allt skett är framförallt synbar i 

distributionskedjan, där återförsäljare har fått dra det tyngsta strået. Med andra ord har 

det teknologiska paradigmskiftet förändrat skivbolagens arbetssätt och dess användning 

av den nya teknologin, men det är inte de som har varit tyngst drabbade av den rent 

kompetensförstörande utvecklingen. Kompetens har med andra ord förstörts i 

distributionsledet, medan skivbolagen i efterhand har omstrukturerat sin kompetens för 

att täcka upp där luckor uppkommit. Kompetens för att skapa digitala tjänster med en 

godtagbar affärsmodell där även en fungerande filtrering funnits, har varit nödvändig. 

Något som bör nämnas är att skivbolagen redan hade mycket kunskap om den 

teknologin som utmanade dem, nämligen MP3-filerna, då mycket inspelning och  

CD-produktion skedde digitalt. Det som hade störst inverkan på kunskapsförstörandet 

var istället p2p-teknologin, vilket var en teknik skivbolagen aldrig såg som ett hot. 
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5.4 Affärsmodeller och dominant design 
 

Vi ser att musikindustrin i stort sett alltid innehaft någon form av dominant design som 

hela marknaden har använt. Detta har som beskrivits tidigare varit de olika formaten 

som används som förpackning av musiken. Att musiken har haft en dominant design 

anser vi naturligt då musikkonsumtion har varit förenligt med konsumtion av dyra 

tekniska apparater som krävts för att spela musiken. Det har varit grammofonspelare, 

skivspelare med stereoljud, CD-spelare både portabla och stationära, kassettdäck till 

stereoapparater och mp3-spelare. Detta har varit en förenlig del till skivbolagens 

affärsmodeller där denna investering i tekniska produkter har krävt att konsumenterna 

också behövt köpa en fysik inspelning av musik för att kunna använda de dyra 

musikanläggningarna. Nu när musik mestadels spelas i datorer försvinner tvånget för 

konsumenten att investera i dyr musikutrustning vilket också ger mindre incitament till 

att köpa musik för att lyssna på i dessa produkter. Därför kommer den dominanta 

designens betydelse att minska då mediaspelare i datorer numera klarar de flesta digitala 

format som finns. Dessutom är ny mjukvara lätt att ladda hem och kostar oftast inget 

alls. Detta har gett ytterligare ett problem för skivbolagen som tidigare kunnat styra 

relativt lätt vilken dominant design som ska råda. Har något nytt kommit som varit 

bättre, har inte den produkten kunnat slå igenom om inte skivbolagen ansett att det var 

värt att satsa på. Ett exempel på detta är MiniDiscen som lanserades som en förbättring 

av CD-skivan men som inte lyckades slå igenom. Nu har den nya dominanta designen 

kommit utanför skivbolagens kontroll eftersom distributionen har låsts upp och inte 

längre kan styras av skivbolagen. I skivbranschen tillkom ju dock ytterligare ett 

problem, utöver den förlorade kontrollen av teknologin. Som vi beskrivit ovan behövde 

även än ny affärsmodell arbetas fram då både tekniken för att lyssna och tillförskaffa sig 

musik förändrades.  

Affärsmodellens utveckling kom visserligen efter den teknologiska utvecklingen, men 

har orsakat lika stora svårigheter för skivbolagen som det teknologiska paradigmskiftet. 

Vad många nya företag, utmanarna, såg var att inte bara produkten och distributionen 

behövde förändras, utan även affärsmodellen. De fysiska produkterna genererade inte 

längre lika mycket inkomster och de upphovsrättskydd som fanns har visat sig vara 

mindre och mindre verksamma. Behovet av att utveckla affärsmodeller anpassade till 
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digitaliseringen var, och är, fortfarande stort. De utmanande företagen på marknaden har 

i viss mån lyckats skapa modeller som är anpassade både till kunden, vilken i dagsläget 

har visat sig vara restriktiva till att betala för musik, samt skivbolagen, vilka har visat 

sig vara ovilliga att ge bort musik gratis. Således har nya företag fått stå för kreativiteten 

vad gäller affärsmodellerna, vilket enligt teorin är långt ifrån ovanligt. Som Chesbrough 

& Rosenbloom nämner är det ofta företag utan en befintlig lyckosam affärsmodell som 

ser, eller tvingas skapa, nya möjligheter. Dessa affärsmodeller har dock visat sig 

fungera bra i den flyplansmodell vi tidigare presenterat, då det främst är skivbolagens 

försäljningskanaler som förändrats. 

Skivbolagen har här hamnat efter i utvecklingen, något som skivbolagen inte hymlar 

med. Både Dennis och Key medger att deras företag agerade något sent. Samtidigt visar 

Chesbrough & Rosenbloom att övergången från en affärsmodell till en annan är svår 

samt att övergången från den traditionella marknaden till den digitala är något 

outforskad. Skivbolagen är inte de enda som har haft svårigheter att skapa affärs- och 

lönsamhetsmodeller som går att implementera på den digitala marknaden. Även 

skivbolagens konkurrenter samt kompletterande företag, så som Myspace och Youtube, 

kämpar med inkomstsvårigheter trots deras snabba tillväxt. Detta eftersom modet 

svänger snabbt på den digitala marknaden. När andra mer konsumentanpassande 

alternativ dyker upp som till exempel Facebook och Spotify försvinner besökare och 

därmed intäkter. De organisationer som faktiskt lyckats skapa en fungerande 

affärsmodell är de illegala tjänster som finns. Stor del i deras framgång beror på att de 

inte betalat för den musik som distribuerats, och således är affärsmodellerna inte helt 

överförbara till de legala tjänsterna. Något de legala tjänsterna erbjudit som de illegala 

tjänsterna misslyckats med är en funktionell filtrering av den musik som finns. Både 

skivbolagen och en representant för en illegal tjänst säger att filtreringen inte är bra hos 

de illegala alternativen, vilket ger de legala tjänsterna ett övertag om det attributet 

efterfrågas av kunderna. 

Att säga att det idag finns en dominant design för musik vore att sticka ut hakan något, 

en stor del av försäljningen sker fortfarande på CD, samtidigt som antalet digitala 

format är stort, som exempel strömning och mp3-filer. Samtidigt går vi mot en mer 

digital industri och inom en snar framtid kommer enligt respondenterna den digitala 

formen av musik vara den dominanta designen. Enlig Chesbrough & Rosenbloom är det 
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inte alltid att den nya tekniken passar företagens affärsmodell. Så är fallet för 

skivbolagen som fortfarande jobbar med skivsläppet som en central del i sin 

verksamhet. Tidigare vid den fysiska försäljningen kunde skivbolagen satsa på en skiva 

för att sälja så många exemplar som möjligt. När konsumenterna sedan lessnade på 

musiken på skivan spelade det ingen roll eftersom skivbolagen då fått betalt för sin 

produktion. Detta tänk lever kvar i affärsmodellerna där ett skivsläpp är viktigt och är 

det som marknadsförs av skivbolagen.  

Som Chesbrough & Rosenbloom visar är det av stor vikt att skivbolagen anpassar 

affärsmodellen efter den nya tekniken om inte deras problem med minskande 

försäljning skall bli än värre. Svårigheterna i överföringen av en affärsmodell från den 

traditionella marknaden till den digitala har visat sig vara många och vad Chesbrough & 

Rosenbloom skriver om att det kan bero på den sociala komplexiteten samt teknik står i 

linje med de problem skivbolagen haft vid introduktionen av nya affärsmodeller. 

Tekniken var i stort sätt ny och all kompetens om den digitala marknaden fanns inte 

inom skivbolagen, samtidigt som konsumenterna krävde en tillgänglighet och ett utbud 

som skivbolagen tidigare inte varit med om. De befintliga affärsmodellerna var med 

andra ord bristfälliga. 

 

5.5 Värdenätverk 
 

Peppard & Rylander förklarar värdenätverken som en utökad värdekedja där företagen 

med hjälp av samarbeten kan skapa mervärde för konsumenterna. Samtidigt är det en 

möjlighet för företagen att öka sin produktivitet, söka nya marknader och utveckla nya 

intäktsmodeller. 

Skivbolagen har som tidigare nämnts arbetat tillsammans med flertalet partners i form 

av låtskrivare, studios med flera. Detta visas i flygplansmodellen, vilken diskuteras i 

empirin. Även om den traditionsenliga värdekedjan ryms i flygplansmodellen, med 

A&R, samordning och produktion, samt distribution och marknadsföring, som den 

horisontella funktionen inom företaget, syns det att skivbolagen arbetar utifrån ett 

värdenätverksperspektiv.  
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Utöver de funktioner som tidigt har funnits som delar av värdenätverket, vilka 

representeras av vingarna i modellen, har de i och med digitaliseringen och en ökad 

dematerialisering utökat modellen än mer. Nya distributionskanaler har som diskuterats 

anammats i och med alternativa modeller arbetats fram, så som iTunes Store, Youtube 

och Spotify. Samtidigt har många samarbeten skapats, vilka ökat mervärde för kunderna 

som införskaffat andra produkter. Intervjurespondenterna nämner samarbeten med 

diverse mobiltelefonbolag som ett exempel på detta och nämner även att ett skivbolag 

samarbetat med VOLVO för att marknadsföra musik vid provkörningar. Samarbeten 

kan med andra ord sprida musiken på nya sätt, utöka affärsmodellerna och hitta nya 

intäktsmodeller. För de företag som använder sig av skivbolagens tjänster handlar det 

inte om att skapa en marginal på musiken vid försäljning, utan det fungerar som ett 

incitament för kunden att köpa företagens grundprodukt, exempelvis en telefon med ett 

abonnemang. Med andra ord är musiken gratis för konsumenten även vid denna 

konsumtion av musik, samtidigt som skivbolagen får betalt för produkten.  

Anledningen till att skivbolagen nu får, och kan, utöka sin värdekedja till ett 

värdenätverk är enligt en applicering av teorin mycket tack vare digitaliseringen, då den 

tillåter ett friare flöde av den specifika produkten musik. Samtidigt krävs en förändring 

eftersom skivbolagen har hamnat efter både de legala och illegala utmanarna på 

marknaden vad gäller nya affärsmodeller och teknik, allt som försäljningen av fysiska 

album sjunker. Att söka samarbeten med andra företag i andra branscher kan på så sätt 

vara en väg in i nya intäktsmodeller. 

Samtidigt vill vi påpeka att skivbolagen har haft ett stort kontaktnät och även samarbetat 

över gränser redan innan digitaliseringen. Dock har det blivit mer påtagligt efter 

dematerialiseringen av musikens form, samtidigt som skivbolagen nu på ett helt nytt sätt 

är tvingade att söka nya marknader. 
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5.6 Företags identitet och svårigheterna den medför 
 

Tripsas beskriver de svårigheter som finns när ett företag måste ändra sin identitet för 

att ligga i linje med sina kunder eller produkter. Att förändra identiteten eller att skapa 

en identitet som inte uppfattas korrekt av konsumenter kan vara farligt. De fyra stora 

skivbolagens kamp för en fortsatt stark position har försvårats av dess egen identitet och 

historia. 

I och med skivbolagens protektionistiska ställningstagande gentemot kassettbandet 

skapades en viss bild hos både konsumenter och artister. Piratkopiring sågs som den 

oskyldige lille mannens ställningstagande mot de stora stygga skivbolagen. Än sämre 

blev skivbolagens rykte när många artister på 70- och 80-talet gick ut och sa att 

piratkopiering var okej.  

Skivbolagens identitet som giriga företag, som byggts upp kring dem under 70-talet, 

kvarstod när digitaliseringen kom med än smidigare möjligheter till piratkopiering. Att 

använda p2p blev med andra ord ett moralsikt försvarbart val, oavsett om det är illegalt 

eller legalt. Jakten på fildelare som skivbolagen påbörjade svärtade ner skivbolagens 

redan dåliga rykte än mer, vilket i viss mån även drabbade de mindre, mer 

”konsumentvänliga” skivbolagen. Att företag skyddar sina produkter skall dock enligt 

Christensen ses som ett naturligt och definitivt rationellt beslut. Dock är det viktigt att 

se vad det ledde fram till.   

Idag när skivbolagen inser att legala aktioner och kopieringskydd ej är ett lämpligt sätt 

att bedriva verksamhet på, får de problem med att ändra sin identitet. Trots att de värvat 

nya medarbetare och är mer medgörliga för nya digitala lösningar kvarstår deras 

identitet som giriga. Detta har i sin tur försvårat lanseringar av de legala digitala 

betaltjänsterna. För även om priset är mycket lägre hos skivbolagens digitala 

betaltjänster än på fysiska skivor, är det inte tillräckligt lågt för att konsumenten skall se 

det som ett tillräckligt bra substitut för den illegala nedladdning som finns tillgänglig. 
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5.7  Vinnare vid skiften 
 

Bower & Christensen, Foster och Dosi visar att vid teknologiska paradigmskiften sitter 

de stora etablerade företagen allt som oftast i den svåraste situationen. Vare sig vi ser till 

Dosis och Fosters teorier om att den nya teknologins ökade prestanda står för 

skiftningen, eller Bower & Christensens om att kundernas efterfrågan för en annan sorts 

produkter står för den, är vinnaren vid det teknologiska paradigmskiftet allt som oftast 

utmanaren. I musikindustrin har vi identifierat två sorters utmanare. Den första sorten är 

de företag som profiterat på skivbolagens något sena reaktioner genom att skapa 

distributionskanaler som efterfrågades av kunderna. Denna reaktion kan enligt de teorier 

som presenterats av Tuschman & Anderson och Dosi ses som naturlig, då de utmanande 

företagen med nya banbrytande teknologier försöker vinna marknadsandelar. Den andra 

sorten är de kunder som de facto stått för både teknik och efterfrågeskiftningen. De 

fildelningsprogram och torrent-kanaler som introducerades tidigt och som från start inte 

hade vinstsyften, så som Napster
31

 och Pirate Bay, var de som faktiskt ledde 

utvecklingen. De företag som utnyttjat de teknologiska förändringar som skett har ofta 

varit små och ibland illegala samt grundade av datorintresserade yngre människor. Det 

är därför de har varit svåridentifierade för de stora företagen. Detta bekräftas av Dosi 

som menar att de stora företagen satsar på sina existerande kunder vilket försämrar 

möjligheterna att chansa på något nytt och således gör det svårare att se potentiella 

konkurrenter. 

Skivbolagens oförmåga att se den förändring som skedde i och med digitaliseringen har 

som försäljningsstatistiken visar drabbat skivbolagen hårt. Samtidigt kunde resultatet av 

att hamna efter marknaden och den teknologiska utvecklingen varit värre. Skivbolagen 

existerar fortfarande och utövar fortfarande sin roll som administratörer och 

samordnare. Likväl har deras arbete med A&R lyckats behålla sin form, trots att 

möjligheten att producera och distribuera sin egen musik blivit enklare. Digitaliseringen 

har här hjälpt skivbolagen att hitta blivande artister, då tjänster som Youtube och 

Myspace är en källa att leta artister i, samt en bra bas att bygga en fanbas och potentiella 

framtida kunder i. 

                                                           
31

 Inledningsvis hade Napster inget vinstsyfte utan skapades för att underlätta för en grupp studenter. 
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Dock har skivbolagen förlorat mycket av sin roll som distributörer av musik. Likt de 

företag Christensen, Dosi och Tushman & Anderson nämner, har det teknologiska 

paradigmskiftet gjort att skivbolagens tekniska kunskap har hamnat något efter andra 

aktörer. Motverkandet av de legala alternativ som fanns initialt i branschen tillät även de 

illegala alternativen att vinna mark. Inom industrin är det dock inte skivbolagen som 

tagit den största smällen, utan då det framförallt är distributionskanalerna som ändrats, 

är det de traditionella skivbutikerna som drabbats hårdast.  

Det är även viktigt att förstå den tid det trots allt tagit för de många utmanarna att 

etablera sig som företag på marknaden, och faktiskt överleva. De försök som gjordes 

tidigt med CD Baby och ett legalt Napster har inte lyckats överta de marknadsandelar 

som de illegala alternativen har på den digitala marknaden. Respondenterna tror att 

detta kan bero på att skivbolagen inte arbetade tillsammans med en distributör i början 

och produkten var på så sätt inte lika bra som de illegala alternativen. Detsamma gällde 

för skivbolagens försök med DRM-skyddet. Skivbolagen försvarade då sin position 

genom att försämra en produkt som de faktiskt tagit fram. CD-skivans 

användningsområde begränsades betydligt för konsumenten när en mängd 

kopieringskydd infördes samt speciella program som användaren var tvungen att 

använda om den ville lyssna på en skiva i datorn. Även de digitala filerna, eller albumen 

konsumenterna införskaffade via digitala tjänster försågs även de med kopieringskydd 

och en begränsad rörlighet.  

Skivbolagens affärsmodell har nu börjat arbetats om i och med att kompetensen och 

förståelsen för digitaliseringen har anskaffats. Således har samarbeten och ett försök att 

återta makten på marknaden via Internet påbörjats. Samtidigt visar respondenterna att 

skivbolagen vill behålla sin gamla produkt CD-skivan och dess affärsmodell. 
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6. Slutsats 

 
Under vår studie har vi funnit att skivbolagen under det teknologiska paradigmskiftets 

första skede arbetade defensivt och protektionistiskt, vilket får ses som rationellt utifrån 

den marknadsledande position våra fokusföretag hade. Till skillnad från många andra 

företag som handlat protektionistiskt vid ett skifte av produktstandarder har skivbolagen 

dock klarat sig väl, vilket mycket kan bero på den oligopolställning de har i och med 

rättigheterna till musiken, samtidigt som de på senare tid tagit sig till den nya tekniken 

samt aktivt sökt nya affärs- och intäktsmodeller. 

 

6.1 Frågeställningar 
 

6.1.1 Hur handlade och varför handlade skivbolagen  

så som de gjorde vid digitaliseringen av musikindustrin? 

 
Vid det teknologiska paradigmskiftet och digitaliseringens intåg i musikindustrin 

handlade som sagt skivbolagen något restriktivt och protektionistiskt. De legala aktioner 

som genomfördes bekräftar detta, samt de många kopieringskydd som infördes på både 

fysiska album såväl som på digitala ljudfiler. Således skapade skivbolagen ett visst 

avstånd mellan sig själva och konsumenterna, vilket senare skulle visa sig bidra till de 

svårigheter som uppstod med att finna nya affärsmodeller. Enligt teorin har dessa rent 

rationella aktioner varit tydliga i tidigare fall av teknologiska paradigmskiften. Dock 

skall sägas att skivbolagen nu inte enbart har försvarat sig mot andra bolag, utan även 

mot konsumenter, vilket skapat en opposition gentemot skivbolagens patent på musik. 

Främst är det i Sverige Piratbyrån som visat sitt missnöje och således rättfärdigat den 

illegala fildelning som förekommit. 

Skivbolagen har nu insett att de måste ta konsumenterna på allvar och har börjat rätta 

sig efter vad som efterfrågas. Nya tjänster och affärsmodeller arbetas fram och nya 

medarbetare och marknadsområden knyts till bolagens verksamhet. Eftersom närmare 

90 % av företagens intäkter fortfarande kommer från försäljning av fysiska skivor 
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verkar det som om skivbolagen fortfarande har svårt att satsa fullt ut på nya modeller. 

Dock skall sägas att det utökade värdenätverk som numera inhyses i skivbolagens 

verksamhet tyder på en förändrad inställning gentemot digital musik och distribution. 

Även om respondenterna påpekar att CD-skivan kommer att finnas kvar en lång tid 

framöver, tror de att skivbolagen förstått att standarden för lagring av inspelad musik 

kommer att förändras.  

 

6.1.2 Vilken roll står skivbolagen för inom  

musikindustrin och hur har den förändrats? 

 

Skivbolagens roll har som analysen antyder inte förändrats enormt i och med 

digitaliseringen. Även om nya affärs- och intäktsmodeller tvingats fram av de 

utmanande aktörerna på marknaden, så är skivbolagens funktion i sin helhet fortfarande 

densamma. Respondenternas svar visar att skivbolagen fortfarande har en administrativ 

roll där det handlar om A&R-arbete, samordning samt försäljning och distribution. 

Dock är det tydligt att dessa funktioner sköts på ett annat sätt. Ny kompetens har tagits 

in och sökandet samt distributionen av artisterna sker genom nya allt som oftast digitala 

kanaler. Även om skivbolagen hittills inte fullt ut mantlat rollen som digital distributör, 

har de insett behovet av en förändring. 

I det avseende rollen faktiskt har förändrats, påpekar respondenterna den 

marknadsföring av artisterna som sker. I och med digitaliseringen har marknadsföringen 

blivit mer personlig samtidigt som mer ansvar ligger på artisterna. Hemsidor, 

videodagböcker och bloggar blir allt vanligare för att skapa en bredare och mer lojal 

fanbas. Detta tyder på att skivbolagen vill bättra på sin identitet och utnyttja sina 

resurser på ett bättre sätt. Genom att skivbolagen äger rättigheterna till artisterna kan de 

få ut mer av sin produkt än enbart musik. Så även om alla inte är överens om att 360-

modellen används fullt ut, går det ändå att se att artisterna ses som en tillgång för 

företagen och att de används för att skapa en bättre relation till kunderna.  
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Ett behov av filtrering har även uppkommit i och med spridningen av osäkra, främst 

illegala, distributionstjänster av musik. Skivbolagen har då en roll som filter, där endast 

artister som håller en viss kvalitet kommer igenom.  

När det gäller illegal fildelning har skivbolagen kvar samma inställning som tidigare. 

De tycker att folk måste börja förstå att det inte är rimligt att de inte ska betala för 

musiken. Samtidigt har de börjat inse att det inte går att jaga fildelare, utan istället måste 

skapa en produkt som efterfrågas och som folk är villiga att betala för. 

 

6.1.3 Vilka avvikelser vid  

en jämförelse mellan musikindustrins  

förändring och tidigare teori rörande paradigmskiften? 

 

Att jämföra musikbranschen med tidigare teorier och empiriska exempel inom spannet 

för paradigmskiftet har visat sig innehålla en viss problematik. Det är främst två saker 

som skiljer musikbranschens situation ifrån tidigare exempel. Det första härrör i att 

digitaliseringen är ett nytt fenomen.  Litteraturen om teknologiska paradigmskiften, och 

den om skiften i affärsmodeller, är inte helt tillfredställande. Förändringarna är även till 

stor del en effekt av konsumenters utveckling av en bransch, vilket också är avvikande 

jämfört med litteraturen. Där teorin talar om utmanande företag mot marknadsledarna, 

ser vi här en konsumentrörelse som genom sitt misstycke skapat en illegal marknad för 

de produkter som efterfrågas. Detta har lett till att anpassningar till det nya teknologiska 

paradigmet varit svårare, då en hel bransch har behövt anpassa sig på samma sätt som 

om de vore ett företag. Hur marknader och företag reagerar i dessa situationer är inte 

heller det utrett i den magnitud som kan önskas för att paralleller kan tydliggöras.  
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6.2 Bidrag och vidare forskning 
 

Vi ser att mycket av de problem som skivbolagen har stött på går att förklara genom ett 

skifte i ett teknologiskt paradigm, vilket också lett till att affärsmodeller måste anpassas 

för den nya tekniken. Det som skett i och med detta teknologiska paradigmskifte är 

dock en än mer komplicerad process. Vi har en politisk debatt som ligger till grund för 

många av problemen i form av lagar och rättigheter. Sanningen är den att skulle folk 

hålla sig till lagen hade det inte funnits något problem. Då hade folk köpt sin CD och 

lyssnat på den antingen i sin stereo eller lagt över till sin bärbara mp3-spelare. 

Eventuellt hade vissa valt att köpa musik till styckpris elektroniskt. Däremot hade den 

nya tekniken inte alls varit lika attraktiv. Intressant vidare forskning vore därför att se 

skivindustrin ur en monopolistiskt eller oligopolistisk synvinkel. 

Vi har också förklarat hur det var en konsumentrörelse som är orsaken till det 

teknologiska paradigmskiftet eftersom skivbolagen inte erbjöd det som efterfrågades.  

Vi har visat att musik är en viktig produkt för människor, men att numera  

är betalningsviljan låg. Vidare forskning skulle kunna utreda vad värdet på musik är. 

Exempelvis kan konsertbiljetter säljas för höga summor på svarta  

marknaden. Skillnaden är då att där finns begränsat utbud, medan musik på Internet  

har obegränsat utbud. 

Det finns även en annan svårighet i den uppkomna situationen. När t.ex. digitalkameran 

konkurrerade den analoga kameran var det just dessa företag som slogs ut. 

Underleverantörer och försäljare kunde på ett någorlunda smidigt sätt omstrukturera sig 

för att klara av förändringarna. Vad som sker med digitaliseringen i allmänhet och den 

illegala fildelningen i synnerhet är att den drabbar hela processen i flygplansmodellen, 

även producenterna. Samtidigt är de som hårdast drabbats av fildelningen de fysiska 

distributörerna av musik, vilka även skulle drabbas hårt av en fungerande legal digital 

tjänst. Vidare forskning här skulle kunna beröra hur digitaliseringen påverkar artisterna. 

Då ny information frekvent kommer som både säger att artisterna tjänar och förlorar 

pengar på fildelningen. 
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6.3 Generaliserbarhet 
 

I och med de skillnader vi funnit i och med det teknologiska paradigmskifte som skett 

tack vare digitaliseringen av en industri försvagas generaliserbarheten något. Samtidigt 

är skivindustrin långt ifrån ensamma att stå ifrån utmaningen från Internet, och andra 

branscher bör därför kunna dra lärdom av det händelseförlopp och utmaningar det 

teknologiska paradigmskiftet bidragit till.  

Vidare försvåras generaliserbarheten ytterligare av den starka kraft konsumenterna varit 

inom industrin. Dock är det viktigt att se digitaliseringens påverkan på många andra 

marknader. Det bör därför gå att generalisera de effekter det teknologiska 

paradigmskiftet stått för, samt dra lärdom av de misstag och åtgärder skivbolagen 

tvingades göra. Som exempel på industrier där liknande fenomen kan uppstå, eller redan 

har uppstått kan nämnas bok-, film- (DVD & bio) och TV-industrin, där mycket av 

verksamheten har varit offer för piratkopiering samt att stora delar har digitaliserats.  

 

6.4 Diskussion 
 

Att ge ett svar på vad skivbolagens, eller musikbolagen som de kanske bör kallas, 

huvudsyssla bör vara är svårt. Dock ser vi ett behov för den organisatoriska roll de har 

idag. En samordnare för den stora mängd musik som finns idag behövs, speciellt då 

digitaliseringen ökat den enorma mängd musik som sprids. Samtidigt står skivbolagen 

för en viktig filtrering då de har en form av kvalitetssäkring av den musik som sprids. 

Visst kan hemmagjord musik med en låg kvalitet spridas via internet, men genom de 

distributionskanaler som skivbolagen använder sig av krävs ofta att artisterna är 

sammanlänkade med skivbolagen för att de skall kunna distribueras och skapa intäkter. 

Visst finns det band som skulle kunna klara sig utan skivbolag, vilket det också finns 

empirisk bevisning till. Men, dock hade band som Radiohead inte nått samma framgång 

om de aldrig haft hjälp av ett skivbolag tidigare. 

Eftersom att skivbolagen fortfarande har kvar tänket att producera och sälja i sin 

affärsmodell, har fortfarande CD-skivan förblivit den mest lönsamma produkten vilket 
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innebär att gamla modeller inte helt släppts. Skivbolagen arbetar således parallellt med 

gamla modeller, vilka fortfarande premieras, samtidigt som nya digitala affärsmodeller 

arbetas fram. Genom arbetet med denna uppsats har hos oss idén fötts om att det inte 

längre är fungerande att tänka att en låt är en produkt som säljs. Fildelningen och 

piratkopieringen har vuxit sig så djupt in i folks beteende att en återgång till att köpa 

musik ses som något mycket svårt att återgå till. Folk som är för fildelning brukar 

argumentera att konsumtion inom upplevelseindustrin är som att köpa grisen i säcken. 

Är en skiva dålig, går den inte att byta mot en bra. Därför bör musikkonsumtion baseras 

på hur många gånger en låt lyssnas på. Då återspeglas hur betalningsviljan hos 

konsumenten stämmer överens med hur mycket låten är värd. Konsumenten borde alltså 

inte köpa en låt för att äga den. En låt borde hellre fungera som en hyrvideo och 

upphovsmännen skulle få betalt på ett liknande sätt som STIM ger dem intäkter för 

offentligt spelande av låten. Detta innebär att en bra låt är betydligt mer värd än en hit 

vilket betyder att skivbolagen inte längre bör satsa all marknadsföring på skivsläppet 

som nu för att snabbt sälja skivor och få tillbaka satsade pengar. Istället satsa på att 

utnyttja den fantastiska tillgång de sitter på. De fyra stora skivbolagen äger rättigheterna 

till 80 % av all musik vilket innebär att återigen ta betalt för gammal musik som för 

länge sedan sålts, men som fortfarande lyssnas på skulle vara värt mycket. 

Traditionellt har det varit så att skivbolagen fått betalt en gång, sen spelar det ingen roll 

hur många gånger kunden lyssnar på låten. Däremot med en ny affärsmodell som ger 

intäkter varje gång låten spelas kommer turnéer att ge uppsving och dessutom kommer 

skivbolagen att få intäkter då folk på Internet skickar låtar till varandra.  
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Bilaga 1- Intervjuguide personintervjuer 
 

Del 1; Information om respondenten 

 

Namn och företag. 

 

Hur länge har du arbetat på företaget? Hur länge har tjänsten existerat? 

Vad har du för position och vad innebär den för det dagliga arbetet? 

 

Del 2; Information om organisationen 

 

Vad är skivbolagens roll inom musikindustrin? 

Vad har ni för strategi? 

Vad är din åsikt om dessa? 

Hur agerar du för att arbeta i linje med uppgifterna? 

Vilka är era kunder? 

Hur ser relationen till era kunder ut? 

Hur ser organisationsstrukturen ut? 

Hur tycker du att den fungerar? 

Hur fungerar kommunikationen inom organisationen? 

Vad är din åsikt om hur kommunikationen fungerar? 

Vad gör du för att främja en god kommunikation? 

Vill du beskriva hur ert företags intressentmodell ser ut? 
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Del 3; Branschen 

 

Hur ser du på musikindustrin som helhet idag? 

Hur ser du på skivindustrin? 

Har skivbolagens roll på marknaden ändrats under de senaste tio åren? 

Finns det några specifika händelser som format den? 

Hur har det på verkat er organisation? 

Vad har du för åsikter om de förändringar som skett? 

Hur agerar ni för att möta dessa förändringar? 

Hur påverkade digitaliseringens intåg skivbranschen? 

Hur påverkades er organisation? 

Vilka åtgärder togs för att motverka alternativt utveckla digitaliseringen intåg på marknaden? 

Hur handlade ni, hur anser du att man borde ha handlat? 

Hur är relationen mellan er och de andra stora bolagen? 

Var står ni nu? Styrkor, svagheter, möjligheter och hot? 

Vilken är skivbolagets kärnkompetens? 

Hur ser ni på digitala konkurrenter/substitut, så som Spotify, MySpace och Youtube? 

Hur på verkar dessa företag er strategi? 

 

Del 4; Framtiden 

 

Hur ser du på musikindustrins framtid? 

Hur ser du på skivbolagens framtid? 

Vad har rättegången mot Pirate Bay för betydelse? 

Vad spelar skivbolagen för roll i den framtida musikindustrin? 

- Arbetas nya affärsmodeller fram? 

- Finns det annat som skivbolagen kan generera intäkter från förutom inspelad musik? 

Hur ser du på skivbolagens roll som distributörer? 



Dags att byta skiva - paradigmskiftens påverkan på skivbolag 

 

iii 
 

Bilaga 2 - Intervjuguide telefonintervjuer 
 

Del 1; information om respondenten 

Hur länge har du arbetat inom skivindustrin? 

Del 3; Branschen 

Hur ser du på musikindustrin som helhet idag? 

Hur ser du på skivindustrin idag? 

Har skivbolagens roll på marknaden ändrats under de senaste tio åren? 

Vad har du får åsikter om de förändringar som skett? 

Hur agerade ni för att möta dessa förändringar? 

Hur påverkade digitaliseringens intåg skivbranschen? 

Hur påverkades er organisation? 

Vilka åtgärder togs för att motverka alternativt utveckla digitaliseringens intåg på marknaden? 

Hur handlade ni, hur anser du att man borde handlat? 

Hur var relationen mellan er och de andra stora bolagen innan försäljningen till Warner? 

Hur tror du att digitala alternativ som myspace och spotify påverkar skivindustrin? 

 

Del 4; Framtiden 

Hur ser du på musikindustrins framtid? 

Hur ser du på skivbolagens framtid? 

Vad har rättegången mot Pirate Bay för betydelse? 

Vad spelar skivbolagen för roll i den framtida musikindustrin?   

- Arbetas nya affärsmodeller fram? 

- Finns det annat som skivbolagen kan generera intäkter från förutom inspelad musik? 

Hur ser du på skivbolagens roll som distributörer? 
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Bilaga 3 - Diskussionsämnen vid intervju  
(Skickades ut till respondenterna innan personintervjuerna) 

1. Information om respondenten. 

Arbetsuppgifter, hur länge du har arbetet för företaget, tidigare erfarenheter 
(utbildning, jobb) 

2. Information om organisationen 

Organisationsstruktur,  
företagets huvudsakliga verksamhetsområden,   
kommunikationen i organisationen,   
intressenter kring företaget,  
kunder och relation till kunder, 

3. Angående branschen 

Hur musikindustrin ser ut,  
Hur skivindustrin ser ut,  
Förändringar på marknaden de senaste tio åren,  
Hur förändringar påverkat företaget,  
Relation mellan olika skivbolag,  
Relation till digitala konkurrenter (Youtube, spotify, myspace) 

4. Framtidssyn 

Framtiden för musikindustrin och skivindustrin  
Vad rättegången mot Pirate Bay har för inverkan  
Skivbolagen roll i framtiden – nya affärsmodeller, nya intäktsmöjligheter förutom 
inspelad musik?  
Skivbolagens roll som distributör 

 

 

 

 


