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Bakgrund: Den tekniska utvecklingen har påverkat vårt samhälle på flera olika sätt och 

inom flera områden. Ett sätt förändringen har påverkat är hur vi har konsumerat musik 

genom åren. Efter CD-skivans storhetstid började den illegala nedladdningen öka till 

följd av den tekniska utvecklingen och försatte musikbranschen i kris. Musikbranschen 

har sedan återhämtat sig med hjälp av digitala tjänster som Spotify och iTunes.  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera vilken inverkan den tekniska utvecklingen 

har haft på indiebolagens arbetsprocess i musikbranschen. Studien riktar sig till aktörer 

inom musikbranschen.  

 

Metod: Uppsatsen är formad efter den kvalitativa forskningsmetoden och har 

huvudsakligen bestått av primärdata bestående av samtal med informanter som är aktiva 

inom musikbranschen. Vidare har vi använd oss av den induktiva forskningsansatsen. 

 

Slutsatser: Studien har identifierad att indiebolagens arbetsprocess har påverkats av den 

tekniska utvecklingen. Vi har identifierat fyra teman där förändringen är utmärkande, 

vilka är marknadsföring, förändrade arbetsområden, ekonomi och nätverk.   

 

Nyckelord: Teknisk utveckling, Musikbranschen, Indiebolag, Arbetsprocess, 

Organisationsförändring  
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Background: The technical development has affected our society in several different 

ways and areas. One example of this is how the way we consume music has changed 

over the years. After the CDs greatness, the illegal downloading began to increase as a 

result of the technological evolution and put the music industry in crisis. The music 

industry has since then recovered with help of digital services such as Spotify and 

iTunes.  

 

Purpose: The purpose with this essay is to identify what affect the The technical 

development has had on independent labels work process in the music industry. The 

study target actors in the music industry.  

 

Method: The thesis is based on the qualitative research methodology and consists 

mainly of primary data based on conversations with informants active in the music 

industry. Further we have used an inductive approach. 

 

Conclusions: The study has identified that indie labels work process has been affected 

by the technical development. We have identified four themes where the change is 

distinctive, these are marketing, changed work areas , economics and network.   

 

Keywords:  Technological development, Music industry, Independent labels, Work 

process, Organizational change  
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1. I N T R O D U K T I O N  
 

I detta kapitel kommer läsaren att få en introduktion till det valda 

forskningsämnet. Först presenteras teknikens utveckling, som sedan följs upp av 

en problemprecisering där teknikutvecklingens påverkan och konsekvenser i 

musikbranschen diskuteras. Detta kommer ligga grund för den 

problemformulering som redovisas i arbetet samt till vilket syfte arbetet görs. 

Slutligen kommer de avgränsningar som har gjorts i arbetet och dess upplägg att 

beskrivas. 
 

 

1.1 Bakgrund  
De senaste åren har det skett en stor teknisk utveckling. Nästintill alla brukar på 

något sätt teknik, antingen i privatlivet eller genom arbetet. Tekniken har 

förändrat vårt sätt att göra och uppleva saker samt vårt sätt att arbeta. Nu kan 

nästan allt göras från en smartphone eller dator. Det går att beställa mat genom 

appar eller hemsida, läsa böcker direkt i telefonen, enkelt kommunicera genom 

sociala medier och ha all sin musik samlad i telefonen.  

 

Lika långt tillbaka i tiden som den mänskliga historien sträcker sig, gör även den 

tekniska historien (Sundin, u.å). Sundin menar fortsättningsvis att människans 

nyttjande av teknik är ett inlärt beteende och en del av vår kulturella tradition 

(ibid). Det finns flera områden som exempelvis inom jordbruk, industri, militären 

och för privat bruk där den tekniska utvecklingen har haft stor påverkan. Allt från 

hur jägarna hade redskap av sten och trä för att jaga,  till hur jorden brukas, hur 

strömmande vatten användes som en energikälla under medeltiden, ångmaskinen 

och den kemiska industrin (ibid). I denna uppsats har vi valt att fokusera på den 

tekniska utvecklingen som har skett under 1990-talet och framåt.  

 

På 90-talet när CD-skivan kom in på marknaden steg intäkterna för inspelad 

musik till rekordnivåer (Arvidsson, 2016). Omsättningen i musikbranschen ökade 

och 90-talet samt början på 2000-talet ansågs vara musikbranschens storhetstid 

(ibid). Samtidigt började internet och datorer blir allt mer vanligt i de svenska 

hushållen. Internet blev ett nytt verktyg som gjorde det möjligt att förena telefon-, 

radio-, TV- och andra kommunikationsnät i ett enda system (Sundin 
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i  Nationalencyklopedin, u.å). Den tekniska utveckling har inte bara gjort att sättet 

vi lever våra liv har förändrats utan även sättet vi arbetar på, vilket har medfört att 

nya aktörer har kommit in på konsumtionsmarknaden. Alvesson (2015) menar att 

redan befintliga aktörer måste följa utvecklingen för att inte förlora sin legitimitet 

och på så sätt riskera att falla bort. Nya aktörer som kommer med nya idéer och 

lösningar kan bli ett hot, inte endast mot befintliga aktörer, utan mot hela 

branscher. Tjänsten Airbnb, där privatpersoner kan hyra ut sina hem, har blivit en 

konkurrent för hotellbranschen. BankID och internetbanken gör det möjligt för 

människor att sköta sin ekonomi hemifrån, utan att behöva ta kontakt med fysiska 

bankkontor. Istället för att köpa en fysisk skiva, kan vi nu samla och lyssna all vår 

musik på mobiltelefoner och datorer. 

 

Tekniken fortsatte att utvecklas, vilket ledde till att nya alternativa sätt att 

konsumera musik på uppstod. I slutet av 90-talet lanserades tjänster där användare 

kunde ladda ner musik till sin dator utan att betala för den. Trots att detta var 

illegalt började konsumenter att ladda ner sin musik istället för att köpa fysiska 

skivor. Den illegala nedladdningen försatte musikbranschen i en stor kris. 

Omsättningen halverades och hälften av all personal fick sägas upp (Florén, 

2010). Napster, en tjänst för illegal nedladdning, lockade ca 80 miljoner 

användare (Gripenberg & Rosén, 2013).  

 

Alla dessa tekniska utvecklingar har tillsammans inte bara förändrat sättet vi lever 

våra privatliv på, utan även organisationer och företags arbetsprocess. I samband 

med en förändrad arbetsprocess tycks den tekniska utvecklingen haft inverkan på 

hela branscher. En av dessa branscher som blivit berörd av den tekniska 

utvecklingen och en förändrat arbetsprocess är musikbranschen. Hur detta har 

påverkat och vilka konsekvenser det har gett är ett fenomen som vi i detta arbete 

har fördjupat oss i.  

 

1.2 Problemprecisering  
Detta leder oss in på hur de tekniska förändringar har påverkat musikbranschen, 

dess aktörer och deras sätt att arbeta på. I musikbranschen finns det olika typer av 
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aktörer, som musikbolag1, musikförlag, bokningsbolag och arrangörer. De olika 

aktörerna har olika syften men alla arbetar på något sätt med att göra det möjligt 

för människor att konsumera och uppleva musiken live. 

 

När krisen drabbade musikbranschen trodde många att majorbolagens framtid var 

hotad (Sveriges Radio, 2012). Trots att musikanvändare slutade köpa skivor och 

började ladda ner illegalt var inte alla överens om att det var hela anledningen till 

krisen i musikbranschen (ibid). Vissa menar att andra tekniska nöjen som mobiler, 

tv-spel och liknande blev större och intresset att köpa musik svalnade (ibid). Den 

minskade musikanvädningen skulle då kunna innebära problem för bolagen i 

branschen och hur de arbetar. Skivbolagen2 började inse att musiklyssnare ville ha 

sin musik på datorn istället för fysiska exemplar. Vilket resulterade till en 

vändningen år 2009 när musikförsäljningen ökade med 10% i Sverige (ibid). År 

2010 gick den digitala försäljningen om den fysiska för första gången. Ulen 

(2010) menar att företag, precis som organismer i naturen, måste följa och anpassa 

sig efter förändringar i miljö och omgivning för att kunna överleva. Bolagen 

måste anpassa sig till sin omgivning och de förändringar som sker. Människor och 

organisationer kan upptäcka dessa förändringar och har till skillnad från naturliga 

organismer möjlighet att ge större gensvar på dessa förändringar (ibid).  Ett 

exempel på ett gensvar på tekniska förändringar är när Elektronikföretaget Apple 

lanserade Itunes Music Store som gjorde det möjligt för konsumenterna att lagligt 

ladda ner och betala för musiken. Kunderna kunde även välja att importera sina 

fysiska skivor till Itunes, så att all ens musik var samlad på samma ställe (Apple, 

u.å). 

 

Streamingtjänster3 är ytterligare en anledning till den vändning som skedde i 

musikbranschen. Det gav konsumenterna möjligheten att legalt lyssna på nästintill 

obegränsad musik direkt i sina digitala verktyg. Genom att betala en fast 

månadsavgift fanns det nu ett enkelt sätt att lyssna på musik på. Ett exempel på en 

streamingtjänst är Spotify. Spotify ville från början få med majorbolagen som 

                                                
1 Syftar till de bolag som arbetar med artister och ger ut deras musik från mitten av 00-talet och 
framåt.   
2 Syftar till de bolag som gav ut musik innan mitten av 00-talet.  
3 Streaming (strömning) är en teknik som används för att leverera innehåll till datorer, 
mobiltelefoner och surfplattor via internet. Streaming skickar data, vanligtvis video och ljud, och 
tillåter mottagaren att titta och lyssna direkt (Costello, 2017) 
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investerare och delägare, men de ansåg att det inte var en hållbar idé som kunde 

mäta sig med CD-skivans intäkter. Det skulle dröja två år innan de var övertygade 

om att streaming var framtiden (Sommar och vinter i P1, 2012). Legala 

nedladdnings- och streamingtjänster innebar att artisten och musikbolagen fick 

återigen betalt för sin musik, samtidigt som konsumenterna enkelt kunde ha all sin 

musik samlad på exempelvis mobiltelefonen eller datorn.  

 

Tekniken har påverkat musikbolagens arbetsprocess vilket har resulterat i att de 

har en förändrad syn på deras syfte och arbetsuppgifter. Passman (2015) förklarar 

detta som att musikbolagen fick finansiella problem och kunde inte längre 

koncentrera sig på att enbart producera och sälja skivor. En lösning på problemet 

var att ingå så kallade 360-avtal med artisterna (ibid). 360-avtal innebär att 

bolagen tar en procentandel av artisternas alla olika intäkter. Detta gör att bolagen 

inte längre ser sig själva som enbart musikbolag utan bolag som arbetar med att 

bygga artisternas karriär (ibid). Vilket kan ses som en bidragande faktor till att 

skivbolag ersätts med musikbolag. Vilken inverkan den förändringen har haft på 

musikbolagen och vad det har inneburit är något som det saknas forskning kring. 

Därför vill vi identifiera hur det har påverkat mindre musikbolags arbetsprocess i 

Sverige.  

 

Sveningsson och Sörgärde (2012) menar att radikala förändringar och turbulens 

beskriver den tid vi lever i idag och att organisationer måste följa den utveckling 

som sker för att inte riskera att försvinna. Spotify är ett exempel på hur branschen 

anpassade sig till förändringarna i omvärlden och hur personer kan hitta lösningar 

på problem som skapas av förändringarna. Det finns både externa och interna 

drivkrafter som leder till att organisationer måste förändras. Den tekniska 

utvecklingen, som kan ses som en extern drivkraft, har skapat nya möjligheter för 

globalisering genom information- och kommunikationsteknologi för såväl 

privatpersoner som företag (Sveningsson och Sörgärde 2012). En kan också säga 

att Spotify skapades som en följd av tekniska drivkrafter. 360-avtal och 

övergången från skivbolag till musikbolag är andra exempel på hur branschen har 

påverkats av den tekniska utvecklingen. Studien syftar till att identifiera 

ytterligare konsekvenser utvecklingen kan ha lett till och hur detta har påverkat de 

mindre musikbolagens arbetsprocesser.  
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Enligt Daniel Johansson (2013), forskare i datavetenskap med inriktning musik 

och kulturstudier, handlar skiftet i musikbranschen om en förändring av en 

affärsmodell. Affärsmodellen och arbetsprocessen handlade förut om att sälja 

musik, men att det idag snarare handlar om att ta betalt för användandet av 

musiken (ibid). Fortsättningsvis menar Johansson (2013) att detta har lett till en 

förändring i arbetsprocessen kring i hur musiken marknadsförs. Istället för att få 

konsumenterna att köpa produkten, uppmanas de nu att lyssna på musiken så 

mycket som möjligt. Detta är något som kan ha bidragit till en förändrad 

arbetsprocess för organisationerna.  

 

Som tidigare nämnts halverades musikbranschens omsättning och hälften av all 

personal fick sägas upp (Florén, 2010). Detta kan kopplas till den beskrivning 

Ulen (2010) ger angående organisationer och hur de måste anpassa sig till 

förändringar för att överleva. Att inte följa med i utvecklingen kan bidra till 

negativa konsekvenser. Det faktum att musikbranschen både genomgick en kris 

samt kunde börja återhämta sig på grund av digital försäljning och streaming är ett 

resultat av den tekniska utvecklingen. På 5 år, mellan 2009 och 2014, ökade den 

svenska musikbranschens intäkter med 1,6 miljarder kronor. Det är en ökning på 

nästan 25% (Musiksverige, 2015). Onlineintäkterna som kommer från Spotify och 

iTunes uppgick år 2014 till 478 miljoner vilket var en ökning med 57% från 

föregående år (ibid). År 2016 stod enbart streaming för 86% av intäkterna från 

musikförsäljningen (ibid).  

 

Det finns tydliga indikatorer som visar på att den tekniska utvecklingen har spelat 

en stor roll för musikbranschen och att den har lett till omfattande förändringar 

inom verksamhetsområdet.  

 

Siffror och statistik visar på en stadig uppgång för musikbranschen. Det finns 

tidigare forskning gällande hur organisationer påverkas av omvärlden, och vilka 

konsekvenser en organisationsförändring kan leda till. Däremot ser vi att det 

saknas studier och forskning kring hur konsekvenserna av den tekniska 

utvecklingen har berört musikbranschens aktörer och organisationers 

arbetsprocess. Detta är ett fenomen som vi vill skapa större förståelse och kunskap 
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kring. Vi ser ett behov till att identifiera vilka konsekvenser förändringen har lett 

till.   

 

1.3 Problemformulering  
• Hur har indiebolagens arbetsprocess påverkats av den tekniska 

utvecklingen?  

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att identifiera vilken inverkan den tekniska utvecklingen 

har haft på indiebolagens arbetsprocess i musikbranschen. Studien riktar sig till 

aktörer inom musikbranschen.  

 

1.5 Avgränsning 
För att avgränsa vårt arbete har vi valt att endast fokusera på den svenska 

marknaden. Anledningen är dels för att underlätta kommunikationen med våra 

informanter samt att vi sedan tidigare har kontakter och kunskap inom den 

svenska musikbranschen. Ytterligare en anledning till avgränsningen var den 

begränsade tiden vilket gjorde att det inte var möjligt att utforska större områden.  

 

Med musikbranschen menar vi de organisationer som primärt arbetar med musik 

på olika sätt så som musikbolag, musikförlag, bokning och management. Det 

innefattar således inte de aktörer som sekundärt arbetar med musik, som 

exempelvis tillverkning av fysiska produkter, media samt uppbyggnad av scener.  

 

I denna studie har vi valt att undersöka hur indiebolag har påverkats av den 

tekniska utvecklingen. Vid benämning av indiebolag menar vi organisationer som 

arbetar med att få ut artisters musik och som inte tillhör de tre majorbolagen, 

Universal Music, Sony Music och Warner Music. Vi valde indiebolag eftersom vi 

vill undersöka den svenska marknaden och vi antar att majorbolagen 

arbetsprocess influeras av den koncern de är en del av. Vi har inte studerat 

organisationer som arbetar med förlag, live eller bokning.  

 

1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med en sammanfattning av vår studie och fortsätter sedan till 

uppsatsens första kapitel introduktion. I kapitlet kommer vi att presentera 
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bakgrunden till ämnen vilket är hur den tekniska utvecklingen har 

påverkat  indiebolagens arbetsprocess i musikbranschen. Därefter kommer vi i 

problematiseringen att redogöra för den problematik som vi ser att detta har 

medfört. Detta mynnar sedan ut till uppsatsens frågeställning, syfte och 

avgränsningar. I det andra kapitlet, metod, redovisar vi för vilka metodval vi har 

gjort, varför vi har valt dessa och hur vi har använd oss av dessa. Vi diskuterar 

även den forskningsetik som vi har förhållit oss till samt uppsatsens trovärdighet. 

Efter metodkapitlet kommer vi att ge en kort presentation av våra informanter. 

Vid bearbetning av empirin identifierade vi fyra teman som sedan blev våra 

empiri och analyskapitel. Varje kapitel kommer att behandla ett tema inom den 

förändrade arbetsprocessen, där vi varvar empiri, teori och analys. Vi har valt att i 

början av varje kapitel redovisa för de valda teorierna för det temat, för att sedan 

med hjälp av dessa tolka den insamlade empirin.  

 

I det första empirikapitlet granskar vi hur marknadsföringens arbetsprocess har 

påverkats av den tekniska utvecklingen. Vi använder oss av tekniska och sociala 

teorier för att kunna förstå vilken inverkan utvecklingen har haft på 

arbetsprocessen. Det andra empirikapitlet berör hur den tekniska utvecklingen har 

lett till att antalet arbetsområden har ökat, samt det motstånd som i samband med 

detta har uppstått. Det tredje kapitlet diskuterar hur den ekonomiska faktorn har 

påverkat organisationernas arbetsprocess. Detta tolkar vi sedan med hjälp av 

teorin om organisationers förändringsprocess. I det sista empirikapitlet diskuterar 

vi hur arbetsprocessen gällande nätverk har förändrats. Vi kommer att använda 

oss av teori om hur organisationer påverkas samt är beroende av resurser i deras 

omvärld. Slutligen kommer uppsatsen att leda fram till det sista kapitlet 

slutdiskussion. I kapitlet diskuteras studien ur ett allmänt perspektiv och avslutas 

med vilka slutsatser vi har kommit fram till samt förslag till vidare forskning.    
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2. M E T O D 
 

I detta kapitel kommer vi att redovisa hur vi har valt att genomföra studien på. Vi 

kommer även att beskriva de hinder vi har stött under arbetets gång, och vilken 

inverkan detta har haft på vårt arbete och dess resultat. Fortsättningsvis beskriver 

vi hur vi har valt våra informanter samt hur vi förhåller oss till dem.  
 

 
2.1 Forskningsansats 
Vi valde att använda den induktiva ansatsen till studien. Ansatsen utgår från 

empiri för att sedan forma teori (Patel och Davidsson, 2011). Alvesson och 

Sköldberg (2017) förklarar induktion som att ansatsen utgår från ett antal enskilda 

fall, för att sedan hävda att det samband som har observerats i dessa fall är 

allmängiltigt. Forskaren studerar ett objekt utan anknytning till en viss teori (Patel 

och Davidson, 2011). Vi valde att utföra vår induktiva ansats genom att samla 

empiri i form av ett antal samtal med personer som hade relevant information och 

upplevelser utifrån vårt syfte. Vid en induktiv ansats finns det en risk att forskaren 

inte vet något om teorins räckvidd eftersom empirin som används är typisk för en 

speciell situation (ibid).  

 

Enligt Yin (2011) måste personen som utför fältarbetet ha så få förutfattade 

meningar som möjligt trots att det finns teoretiska begrepp eller kulturella faktorer 

som har skapat intresset för studien. För vår del och genomförandet av studien var 

detta extra svårt då vi ämnar att jobba i den bransch vi undersökte samt det finns 

ett stort intresse där. Som forskare går det att reflektera kring sin tidigare kunskap 

om forskningsämnet. Alvesson och Sköldberg (2017) menar att reflektion eller 

reflexivitet kring forskning handlar om att fundera över de förutsättningar 

aktiviteten har och hur ens personliga koppling kan påverka ämnet som det ska 

forskas om. Poängen med reflexivitet handlar om att bryta de tankesätt och gå 

utanför de referensramar forskaren besitter sen innan (ibid). Vi har under hela vår 

process försökt förhålla oss till de kunskaper och intresse vi har i ämnet och 

reflektera kring dessa för att de förutfattade meningar vi har inte ska påverka 

studien.  
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2.2 Forskningsmetod 
Det finns två olika metodiska angreppssätt vid en vetenskaplig studie, kvantitativ 

och kvalitativ, där den största skillnaden mellan dessa är hur statistik och siffror 

används (Holme och Solvang, 1997). I  denna studie kommer vi använda oss av 

en kvalitativ forskningsmetod. Både den kvalitativa och den kvantitativa 

forskningsmetoden har gemensamma syften och är inriktade på att ge bättre 

förståelse för samhället och omvärlden (ibid). Kärnan inom den kvalitativa 

metoden är att på olika sätt samla information, för att sedan kunna få en större 

förståelse för det angivna problemet samt att beskriva den helhet som problemet 

omfattar (Holme och Solvang, 1997). Vi har valt att använda den kvalitativa 

metoden för att studera fältet och tolka människors upplevelser av den tekniska 

utveckling. Den kvalitativa metoden kännetecknas av verbala formuleringar, 

antingen i skrift eller i tal (Backman, 2016). Studien genomfördes kvalitativt 

genom ett antal samtal och intervjuer med personer i det fält som var relevant för 

vårt syfte och frågeställning.  

 

I en kvalitativ studie betraktas omvärlden som subjektiv, där verkligenheten är en 

konstruktion (Backman, 2016). Intresset ligger i att studera människan och hur 

den uppfattar samt tolkar den omgivande verkligheten (ibid). Vi vill undersöka 

hur tekniken har påverkat människors sätt att arbeta och hur organisationer har 

tvingats anpassa sig till utveckling. Enligt Holme och Solvang (1997) uppnås 

detta genom att sätta sig in undersökningsföremålets situation och försöker se 

omvärlden utifrån dennes perspektiv. Forskare studerar problemet inifrån och 

försöker på så sätt skapa en djupare förståelse för det som studeras (ibid). Genom 

att utgå från informanternas egna uppfattningar och erfarenheter har vi försökt få 

förståelse för hur denne och personer i liknande positioner har uppfattat 

forskningsfenomenet. För att få en så djupgående och verklig uppfattning som 

möjligt har vi valt att samtala med flera individer i olika positioner. 

Fortsättningsvis så poängterar Holme och Solvang (1997) vikten med att skifta 

mellan det inre och det yttre perspektivet och på så sätt skifta mellan att förstå och 

att förklara. Bryman och Bell (2017) menar att en kvalitativ metod ger bilden av 

den sociala verkligheten som ständig föränderlig, där individens skapande och 

konstruerande förmåga får utrymme. Vi ämnar med vår studie att skapa förståelse 
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för hur olika aktörers arbetsprocess har förändrats i samband med den tekniska 

utvecklingen, främst i musikbranschen. 

 

Det finns även negativa aspekter med att välja en kvalitativ metod. Forskare som 

arbetar med den kvantitativa metoden menar att kvalitativ forskning bygger på 

forskarnas egna uppfattningar om vad som är viktigt att studera (Bryman & Bell, 

2011). En kvalitativ forskning beror ofta på forskarens egna kreativa upplägg och 

att den är ostrukturerad gör det svårt att replikera en kvalitativ forskning (ibid). 

Bryman och Bell (2011) fortsätter med att det finns problem med generalisering i 

den kvalitativa forskningen. De menar att det finns svårigheter med att applicera 

fenomen som undersöks på andra miljöer (ibid). Det är inte säkert att en 

undersökning som i vårt fall görs i musikbranschen går att implementera på andra 

branscher och deras arbetsprocess.  

 
2.3 Datainsamling 
2.3.1 Primärdata  

Enligt Patel och Davidson (2011) är närheten till informatören den avgörande 

skillnaden mellan primär-och sekundärkällor. För att en källa ska vara en 

primärkälla ska den direkt riktad till forskaren, genom förstahandsrapporteringar 

och ögonvittnesskildringar (ibid). Vidare menar Alvehus (2013) att det är vem och 

till vilket syfte som empirin har samlats in som är skillnaden mellan primär -och 

sekundärdata.  

 

I och med att vi valde den kvalitativa metoden till vår undersökning bestod våra 

primärkällor främst av kvalitativa intervjuer. Syftet med en kvalitativ intervju är 

att upptäcka och identifiera egenskaper och fenomen (Patel & Davidson, 2011). 

Meningen är att skapa en uppfattning om personens uppfattningar och syn på 

fenomenet (ibid). Det är viktigt att informanterna inte känner sig hämmad i 

samtalet. Detta kan undvikas genom att intervjuare använder språk och gester som 

informanten kan relatera till (ibid). Vi har delvis kunnat göra detta med våra 

informanter. Vi har inte kunnat använda gester och dylikt då vi har genomfört 

våra intervjuer över telefon. Däremot har vi kunnat implementera ett språkbruk 

under intervjun som informanterna kan relatera till. I och med att vi har studerat 

kurser med inriktning mot musikbranschen samt själva varit aktiva inom 

branschen har vi kunnat använda fackliga termer som används i branschen. Det 
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skapade ett flöde i våra intervjuer eftersom vi inte behövde stanna upp och fråga 

om termer som en som inte har erfarenhet av musikbranschen eventuellt hade 

behövt göra. Detta kan också ha skapat ett förtroende för oss som intervjuare hos 

informanterna. Patel och Davidson (2011) menar att det är viktigt vid en kvalitativ 

intervju att ha vissa förkunskaper och att vara förberedd inom det område som ska 

undersökas. Detta är något som vi ansåg oss ha då vi har studerat ämnet inom vårt 

program samt har tidigare erfarenheter från branschen.  

 

2.3.2 Sekundärdata 

Data som är baserat på tidigare studier och dess primärkällor definierar Eriksson 

(2015) som sekundärkällor. Detta är oftast i form av en sammanfattning av 

forskning som har gjorts inom ett område av andra forskare än författaren själv. 

Vi har använt sekundärdata i form av webbsidor och litteratur. Datan har 

granskats med Backman (2016) fyra aspeketer, relevans, auktoritet, giltighet och 

omfång, i åtanke vid granskning av källor. Därav anser vi att de sekundära källor 

som har använts är pålitliga samt aktuella. Gällande källans relevans har vi endast 

använt oss av den sekundärdatan som vi anser överensstämmer med det ämne som 

vi har valt, syfte samt våra forskningsfrågor. Då både teknologin och 

musikbranschen är snabbt föränderlig är det av stor vikt för vårt arbete att de 

källor som vi använder oss av är aktuella. Därför har granskning av empirin 

aktualitet inom dessa områdens varit en viktig del. Vi är dock medvetna om att all 

vår empiri och teori inte nödvändigtvis är av den senaste forskningen. Trots detta 

så finner vi de teorier som är tillämpade som fortfarande accepterande.  

 
2.3.3 Urval av informanter  

Urvalet av informanter är en avgörande faktor i undersökningen (Holme och 

Solvang, 1997). Valet är inte slumpmässigt utan görs systematiskt utifrån ett antal 

medvetet formulerade kriterier (ibid). För att få en bredd av information är det 

viktigt att sträva efter en bredd i urvalet. Genom att välja personer vars bakgrund, 

ålder, utbildning och dylikt skiljer sig åt kan informanternas upplevelser kring 

problemet se olika ut (ibid). I urvalet har vi försökt välja personer med olika 

bakgrunder, ålder och kön för att få en bredare förståelse för fenomenet vi 

studerar. Vårt huvudsakliga kriterium för informanter har varit att de ska ha 

kunskap inom det område vi har undersökt. Enligt Holme och Solvang (1997) kan 
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informationsinnehållet öka om personer som antas ha goda kunskaper om de 

företeelser som undersöks. De har på diverse sätt arbetat med att förmedla artister 

och deras musik till en publik. Urvalet har skett i förhållande till vår avgränsning, 

alltså personer som är verksamma i den svenska musikbranschen och som arbetar 

på indiebolag. Vi är dock medvetna om att en av våra informanter arbetar på en 

PR byrå, vilket kan anses vara avvikande från den avgränsning som har gjorts. 

Däremot var detta ett medvetet val då flera av våra tidigare informanter pratade 

om vikten av PR. En person som arbetar med PR inom musikbranschen kändes 

därav relevant att ha med i studien.  

 

Urvalet har skett via en blandning av att lista de organisationer i musikbranschen 

som vi tyckte passade till vår avgränsning. Vi har även använt oss av vårt 

kontaktnät för att komma i kontakt med relevanta och intressanta informanter. Via 

Facebook-grupper inriktade mot musikbranschen har vi gjort förfrågning om 

någon vill delta i intervju och samtal. Vi har också tagit kontakt med intressanta 

organisationer via mejl för förfrågan för intervju samt bett om tips från personer 

som vi redan intervjuat. Vid både val och förfrågningar om informanter, har vi 

efterfrågat personer som har arbetat på indiebolag samt har arbetat i branschen 

under en längre period. Detta med anledning till att vi vill att våra informanter ska 

ha varit en del av branschen före, under och efter den kris som musikbranschen 

genomgick på 00-talet.  

 

2.3.4 Intervjuer  

Vi har i förberedelse inför våra intervjuer skapat en intervjuguide som 

fungerande  som en mall för samtalet. Däremot var vi inte varit bundna till guiden 

utan har ställt följdfrågor utifrån vad som har sagts av informanterna. Vi har inte 

använt oss av ett standardiserat frågeformulär då Holme och Solvang (1997) 

menar att detta bidrar till en större styrning av personen som intervjuas. Patel och 

Davidson (2011) menar att en kvalitativ intervju kan genomföras med hög eller 

låg standardisering. I en intervju med hög standardisering ställer intervjuaren 

frågorna i en bestämt och specifik ordning medans i en låg ställer intervjuaren 

frågorna i den ordning som hen anser passar bäst i det enskilda fallet (ibid). Detta 

kan också kallas en semi-strukturerad intervju och även den intervjustruktur som 

vi använt oss av. Intervjuguiden har använts som ram men vi har låtit 
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informanterna tolka och uttrycka sig öppet. Öppningsfrågan har oftast varit 

samma för att markera starten på samtalet men sedan har vi låtit informatören leda 

samtalet och följdfrågor har ställts beroende på den information vi fått.  

 

Enligt Patel & Davidson (2011) finns det två olika sätt att registrera samtalen. 

Antingen genom att göra anteckningar eller genom att spela in samtalet. Vi valde 

att spela in våra intervjuer för att sedan transkribera dessa ord för ord. Det positiva 

med att skriva ut intervjun ord för ord är att informanternas svar blir exakta, 

medan den negativa aspekten är tiden det tar att utföra (ibid). En annan negativ 

aspekt vid inspelning är att personerna kan känna sig hämmade och inte känner 

sig bekväma med att uttrycka sig så som de verkligen hade velat (ibid).  

 

Något som kan kritiseras i vår forskningsprocess är att vi har valt att utföra våra 

intervjuer över telefon. Detta val gjordes på grund av att större delen av 

organisationerna som är aktiva i musikbranschen befinner sig i Stockholm eller 

Göteborg och andra större städer. I och med att vi var placerade i Kalmar ansåg vi 

att resor till och från Stockholm och Göteborg skulle kosta för mycket, både i tid 

och pengar. En annan negativ aspekt vid telefonintervjun är kvalitén på 

kommunikationen. Ibland har vi upplevt dålig täckning vilket gjort att det kunde 

vara svårt att höra vad informanten sa vilket har försvårat transkriberingen.  

 
2.3.5 Databearbeting  

Efter att empirin samlats in har den behandlats genom analys. Rennstam och 

Wästerfors (2015) talar om tre olika arbetssätt för att skapa en analys (Ahrne & 

Svensson, 2015). Genom att studenterna under insamlingen av empirin skaffar sig 

en överblick av materialet de samlar in kan de skaffa sig en ordning (ibid). 

Mängden data i en kvalitativ analys är inte det viktigaste utan snarare vad empirin 

säger (ibid). Det är därför viktigt att sortera i det insamlade materialet. Under vår 

insamling skapade vi oss en överblick för att under intervjuer anteckna ord, 

begrepp och teman som skulle kunna vara av vikt i vår analys. Empirin måste 

även reduceras vilket innebär att materialet inte kan visas i sin helhet (ibid). 

Forskarna eller studenterna måste beskära och sålla bort sånt som inte hör till 

fältet för att kunna uppmärksamma det som ska uppmärksammas (ibid). Eftersom 

våra informanter har fått prata fritt och öppet tolka våra frågor har delar av det 
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material vi samlat in varit irrelevant för vår studie. Även om informationen kan 

vara viktig för andra studier och fenomen som är värda att studeras har det inte 

kunnat appliceras på vår. Vi har därför valt att enbart presentera den information 

som är av relevans. Rennstams och Wästerfors (2015) tredje sätt handlar om att 

utifrån den insamlade empirin argumentera för sin forskning (ibid). Forskaren 

eller studenten försöker sammanställa sina observationer och formulera dessa med 

hjälp av teoretiska begrepp och generella fenomen (ibid). Slutligen sammanställde 

vi det material som var av vikt för vår studie för att  sedan koppla dessa till 

relevanta forskningsteorier.  

 

2.4 Forskningsetik  
Forskningsetiken var för oss en viktig del av arbetet då ville att våra informanter 

skulle känna tillit till oss som intervjuare, samt att den information som de gav 

behandlades med respekt. Holme och Solvang (1997) menar att tidigt ge 

information om samtalets ämne och syfte, skapas en tillit. Denna tillit är ett krav 

för att en samtalssituation ska fungera och förhoppningsvis leda till engagemang 

och kunskapsutveckling (ibid). Vid förfrågan om att delta i vår uppsats, 

informerade vi informanterna om vad uppsatsen skulle handla om. I samband med 

intervjun informerade vi deltagarna ytterligare än en gång om vad syftet med 

uppsatsen var, vad den skulle handla om samt hur intervjun skulle gå till. Vi fick 

även deltagarnas tillåtelse att spela in samtalet, för att sedan transkribera detta. 

Vissa informanter ville även ta del av transkriberingen innan den användes som 

empiri för att sedan kunna godkänna detta, vilket vi har respekterat och gjort.  

 

Bryman och Bell (2011) skriver om fyra huvudsakliga områden gällande etiska 

principer. Det första området behandlar om det kommer uppstå någon skada för 

deltagarnas del. Detta innefattar fysiska skador likväl hinder för personlig 

utveckling, stress och professionell skada. En av de potentiella risker vi 

uppfattade var att namnge de personer som våra informanter valde att nämna i 

intervjuerna. Vi har valt att inte ta med de namn som nämns av respekt för våra 

informanter, då det var ett önskemål från en av våra informanter. Att uppge 

namnet på dessa individer, företag eller musikaliska band inte har någon relevans 

eller betydande för vårt resultat. Det av stor betydelse att skydda våra 

informanters professionella rykte samt verksamhet. Den andra punkten är 
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samtyckeskrav, vilket innebär att deltagarna ger sitt samtycke samt godkännande 

att delta i undersökning (Bryman & Bell, 2011). Principen syftar till att informera 

de potentiella deltagarna ska får så mycket information som möjligt för att sedan 

kunna välja om de vill delta eller inte (ibid). Vid förfrågan om att delta i vår 

uppsats, har vi berättat för individerna om vad uppsatsen ska handla om. Sedan i 

samband med intervjun informerat deltagarna ytterligare om vad syftet med 

uppsatsen är, vad den ska handla om samt hur intervjun kommer att gå till.  

 

Intrång i privatlivet är det tredje aspekten Bryman och Bell (2011) tar upp, som 

syftar till i vilken omfattning som det är acceptabelt att studera informanternas 

privatliv. Vi anser inte att detta är något vi berörde då vi undersökte deras yrkesliv 

snarare än deras privatliv. Den sista aspekten är falska förespeglingar, vilket 

innebär att forskare beskriver sin forskning för deltagarna som något annat än vad 

den egentligen är. Att istället för att informera deltagarna innan intervjun, ges 

denna information efter intervjun är avslutad (ibid). Detta är inte en metod som vi 

har använt oss av, då vi anser att informationen är nödvändig för att informanterna 

ska kunna ha betänketid till att ge oss grundliga och relevanta svar.  

 
2.5 Forskningskvalité  
Det är viktigt att under både planering och genomförande av studien kontinuerligt 

kritiskt granska det material som vi använder oss av (Holme och Solvang, 1997). 

Anledningen var  att nå en tillfredsställande grad av kvalité i vår 

studie.  Reliabilitet och validitet är begrepp som används i metodiken kring 

forskning (ibid). Validitet handlar om vetskapen om att vi utreder det som vi ska 

utredas (Patel och Davidson, 2011). Vi har försökt hålla oss till det som ska 

utredas genom att under forskningsprocessen ha vårt syfte i åtanke och återkoppla 

till det. Reliabilitet syftar till att utredningen ska ske på ett pålitligt sätt (ibid). 

Enligt Patel och Davidson (2011) är inte validiteten i en kvalitativ studie endast 

kopplad till datainsamlingen. Strävan efter god validitet genomsyrar istället hela 

forskningens process (ibid). Reliabiliteten bestäms av hur utredningen har 

genomförts och hur noggrann bearbetningen av utredningens information har varit 

(Holme & Solvang, 1997). Reliabiliteten i en kvalitativ studie handlar om att 

fånga det unika i situationen snarare än till exempel att få samma svar vid 

genomförandet av flera intervjuer (ibid). Vi har i våra samtal letat efter samband 

som kan leda till de fenomen vi har undersökt..  
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Vissa forskare anser dock att dessa två begrepp är olämpliga att använda i en 

kvalitativ forskning och att det finns andra begrepp som fungerar bättre med andra 

kriterier (Bryman & Bell, 2011). Lincoln och Guba (1985) föreslår istället 

begreppet trovärdighet samt äkthet för att bedöma hur bra en kvalitativ studie är 

(Lincoln & Guba i Bryman & Bell, 2011). Deras tveksamma inställning till 

reliabilitet och validitet handlar om att de två begreppen förutsätter  att det går att 

komma fram till en enda och absolut version av verkligheten (ibid). Trovärdighet 

består i sin tur av fyra olika delkrav. Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt konfirmering (ibid). Att skapa en tillförlitlighet till forskningen 

innebär att forskningen görs utifrån de regler som finns i den sociala verkligheten 

och att rapportering sker till de som är en del av den sociala verklighet som 

studeras (ibid). Vår forskning har gjorts utifrån de regler som finns i 

musikbranschens sociala verklighet och riktar sig mot de som verkar inom 

branschen. Överförbarhet handlar om hur överförbara resultaten är till en annan 

situation eller till en senare tidpunkt (ibid). Trots att vi har valt att undersöka hur 

musikbranschen har påverkats anser vi att studien till viss del är överförbar då den 

tekniska utvecklingen har haft en omfattande påverkan på flera branscher och 

områden. Med pålitlighet menar Guba och Lincoln att forskarna ska ha en 

granskande syn på forskningen (ibid). Det ska finnas en fullkomlig 

redogörelse  av alla faser av processen. Att konfirmera sin forskning innebär att 

forskaren, medveten om det inte går att vara helt objektiv, försöker garantera att 

hen har handlat i god tro (ibid).  
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3. I N F O R M A N T E R  
 

I detta kapitel ger vi en kort beskrivning av de informanter vars erfarenheter och 

berättelser vår empiri baseras på.  
 

 

Birgitta Haller: Började jobba på CBS records 1987 och har sedan dess arbetar på 

olika skivbolag men även i utkanten av branschen. 2006 startade hon ett eget 

bolag där de arbetar med PR och promotion.   

 
Carl-Marcus Gidlöf: Studerade Music Management i Hultsfred och Kalmar år 

2000-2004. Arbetade därefter på ett skivbolag som senare gick i konkurs. 

Praktiserade sedan på Playground Music. Efter praktiken arbetade han kvar på 

Playground och varvade med att arbeta för ett företag som sålde CD-skivor. År 

2007 startade han Despotz Records tillsammans med två andra och har arbetat där 

sen dess.  

 

Claes Olson: Är en mångsysslare inom musikbranschen som har gjort det mesta. 

Han har bland annat arbetat som skribent på musikbranschtidningar, drivit 

musikfestivaler, haft fem skivbolag, arbetat på IFPI samt fungerat som länk 

mellan den dåvarande kulturministern Leif Pagrotsky och musikbranschen under 

tiden med illegal nedladdning.  

 
Coco Rosenfeld: Började sin karriär som 15-åring i den lokala musikföreningen 

där de lyssnade på demoband för att sedan boka de bästa till konserter. Sedan dess 

har Coco arbetat som turnéledare, manager, startat två musikbolag och arbetat 

med barn och ungdomar i musikrelaterade sammanhang.  

 
Gillis Bengtsson: Gillis började Music Management-utbildningen i Hultsfred år 

2000 men hoppade av efter sitt andra år efter han fick ett jobberbjudande. Han 

arbetade på ett management i några månader och  startade sedan sitt egna bolag 

SwingKids som han har arbetat med sen dess. Han arbetar med att både släppa 

sina artisters musik men även med bokning. Han arbetar med artister som Kapten 

Röd och General Knas.  
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Peter Åstedt: Startade sitt egna skivbolag på 90-talet och redan -95 började Peter 

att ge ut musik digital då han såg framtidens konsumtionssätt. Sen dess har han 

arbetat i olika bolag och med olika roller i bolagen.     
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4. M A R K N A D S F Ö R I N G  
 

I detta kapitel granskar vi det första temat som identifierades utifrån vår empiri. 

Vi kommer att redogöra för de teorier som vi har använt oss av i detta kapitel. Vi 

granskar tre olika förändringar inom marknadsföring, konstant marknadsföring, 

musikens tillgänglighet och komma igenom bruset samt nya tekniska verktyg. 

Empirin analyseras med hjälp av teorier som i detta kapitel är Sociotekniska 

systemet och STS4-teorin. Vi varvar empiri med teoretisk analys. 
 

 
En förändring inom arbetsprocessen som vi har identifierat utifrån vad våra 

informanter har diskuterat är marknadsföring. I detta kapitel kommer vi att 

redogöra för tre olika aspekter som har förändrat marknadsföringens 

arbetsprocess. Vi har valt att tolka empirin för den förändrade arbetsprocessen 

med hjälp av sociotekniska systemet. Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre 

(2012) förklarar att när datoriseringen ökade, blev också intresset för ett nytt 

perspektiv om människan och tekniken större. Det sociala systemet är byggt på 

människor, kommunikation och kunskap, medan det tekniska systemet består av 

maskiner, apparatur och verktyg. Tekniken började ses som en lika viktig aktör 

som människan, och ska på så sätt inte studeras i andra hand utan ska ha samma 

fokus som de människor som finns med i processen (ibid).  Precis som vid studier 

om sociala relationer, är tekniken också en social konstruktion och ska därav 

utforskas från detta perspektiv. För att kunna studera organisationer måste en se 

både samspelet människor emellan, men även mellan människor och tekniken 

(ibid). STS-forskare menar att teknik och sociala aspekter är direkt integrerade. 

De nya IT-systemen och IT-stöden ses fortfarande som relativt nya fenomen i 

arbetslivet. Den tekniska utvecklingen har förändrat tillgängligheten, lagringen 

och sökandet av information (ibid). Möjligheten att göra analyser på det 

förändrade informationsflödet har ökat, vilket i sin tur påverkar beslutsfattning 

och uppföljning av verksamheter (ibid). Som en följd av datoriseringen har det 

skett en förändring gällande arbetsuppgifterna. Det har gått ifrån att vara ett 

manuellt arbete, till att allt mer förlita sig till att programmera och bevaka 

aktiviteter (ibid).  
                                                
4 System i Teknik och Samhälle  
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4.1 Konstant marknadsföring  
En stor skillnad för arbetsprocessen nu mot innan den tekniska utvecklingen enligt 

våra informanter är att det idag krävs av musikbolagens artister att hela tiden 

finnas på olika plattformar. Ett exempel på sådana plattformar är sociala medier, 

där fansen idag kan ha direktkontakt med artisterna. Integreringen mellan fans och 

artist via sociala medier kan ses som en social konstruktion enligt Eriksson-

Zetterquist, Kalling och Styhre (2012). Likväl sociala relationer som teknik anses 

vara en social konstruktion, vilket innebär att de bör studeras utifrån det 

perspektivet (ibid). Sociala konstruktioner, eller konstruktionism handlar om att 

studera om sociala företeelser är naturliga eller om det är något som har 

konstruerats vid kollektivt handlande mellan människor (Johnson u.å). Dagens 

teknik gör det möjligt för musikbolagen och artisterna att skapa en relation och ha 

kontakt med sina lyssnare. Då sociala medier har blivit allt viktigare innebär det 

att arbetet med konstruktionen har ökat. Peter menar att idag har hanteringen av 

sociala medier tillfallit artisterna. Coco poängterar att artisterna inte längre endast 

kan fokusera på att skriva musik utan måste också integrera med fansen via de 

sociala medierna. Birgitta berättar att hon idag arbetar med att hjälpa artister med 

vad de ska lägga upp på sociala medier och hur de ska tänka vid publicering på 

dessa kanaler. Tekniken integreras då i de sociala konstruktioner som människor 

är en del av och blir en naturlig företeelse (Eriksson-Zetterquist, Kalling och 

Styhre, 2012).  

 

Den konstanta uppdateringen för att inte bli bortglömd har lett till att stressen för 

både artisterna och bolagen har ökat menar Gillis. Idag måste bolagen se till att 

artisternas syns regelbundet på varierande sätt. Teknikens omfattning och 

tillgänglighet har gjort det möjligt att konstant uppdatera de sociala kanalerna. 

Tekniken är en stor del av våra dagliga liv idag och Eriksson-Zetterquist, Kalling 

och Styhre (2012) menar att tekniken inte längre anses vara en extern aktör. För 

att kunna studera organisationer så måste en se till samspelet mellan både 

människor emellan, samt människor och tekniken. Coco menar att de arbetar med 

och uppdaterar på flera olika marknadsföringsområden samtidigt. Med hjälp av 

tekniken har de idag själva möjlighet att skapa ett engagemang och intresse runt 
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artisten hos deras lyssnare. Idag menar Coco att de har både kunskapen och 

tekniken till att själva spela in och producera en musikvideo som sedan används 

som en del av deras marknadsföring både på YouTube och sociala medier. De är 

inte längre beroende av MTV för att nå ut med musikvideon. Informanternas 

beskrivning om hur tekniken är en självklar del av deras arbetsprocess går i linje 

med det sociotekniska systemet och hur perspektivet på tekniken och människan 

har förändrats. Tekniken är inte en extern aktör, utan är integrerat med deras 

sociala arbetsprocess.  

 

Samtidigt så menar Peter att den tekniska utvecklingen har gjort att allt går 

mycket snabbare. Processer och projekt som på 90-talet tog fem till sex år, tar 

idag ett till ett och ett halvt år. Vilket innebär att de som arbetar med PR ständigt 

måste uppdatera och förändra sina strategier. Peter berättar att innan den tekniska 

utvecklingen så gjorde skivbolagen endast PR i samband med släpp av nya skiva. 

Men idag har det ständiga behovet av PR har lett till en större kostnad för 

musikbolagen. Det nya kraven har lett till att bolagens arbetsprocess har 

förändrats. Detta är något som även Coco poängterar, att de hela tiden måste 

förnya sig och vara steget före. Pressen att hela tiden vara aktiv och hitta på nya 

kreativa sätt att nå ut till lyssnarna är större idag än innan den tekniska 

utvecklingen. Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) menar att denna 

utveckling har förändrat tillgängligheten och lagrandet av information. Detta 

skulle kunna förklara de snabba processer som sker idag då artisterna är mer 

tillgängliga för sin publik.  

 

4.2 Musikens tillgänglighet och att komma igenom bruset  
En av de nya utmaningarna som våra informanter har påpekat är att komma 

igenom det så kallade bruset. Då inspelning och uppladdning av musiken på olika 

plattformar har blivit allt lättare innebär det att det finns mer musik på marknaden. 

Claes berättar att på 80-talet fanns det ungefär fyra stycken nya skivor i veckan i 

skivaffärerna, medan idag så laddas det upp 2000 nya filer varje dag på Spotify. 

Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2012) nämner att teknikens 

tillgänglighet har ökat, vilket har bidragit till att även tillgängligheten av musiken 

har gjort detsamma. Detta har lett till att det är lätt att komma åt all världens 

musik vilket Claes anser är en positiv konsekvens. Samtidigt har konkurrensen 
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aldrig varit större. Att komma igenom bruset är idag en stor utmaning för många 

artister, där det inte finns ett givet svar till problematiken. I takt med att tekniken 

kom in på marknaden och datoriseringen ökade blev samspelet mellan 

musikbranschens aktörer och tekniken ett måste, vilket stämmer överens med 

sociotekniska systemet teori om ett samspel mellan människan och tekniken 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2012). Detta samspel är idag en 

självklarhet i indiebolagens arbetsprocess.  

 

Gillis berättar att vetskapen om mängden av musik som släpps, och att alla 

kommer ha tillgång till musiken, har gjort att arbetsprocessen vid planeringen av 

musiksläpp har förändrats. Idag vill Gillis att så många som möjligt ska upptäcka, 

gilla och dela musiken så att detta i sin tur genererar streams. Eriksson-

Zetterquist, Kalling och Styhre (2012) redogör för att det sociala systemet består 

av människor, kommunikation och kunskap. Innan den tekniska utvecklingen var 

det sociala systemet som gjorde det möjligt för bolaget och dess artister att få 

musiken uppmärksammad (ibid). Nätverk, kommunikation och kunskapen om 

vilka människor i branschen som var duktiga inom sitt område var viktiga faktorer 

i musikbranschen berättar Claes. Birgitta menar att vem som helst idag får lägga 

upp musik på exempelvis Sveriges Radios portal, vilket innebär att det är omöjligt 

för musikförläggarna att hinna lyssna på all ny musik. Dock så menar hon att 

musik som är skickade av ‘’accepterade’’ avsändare, det vill säga de som arbetar 

med PR eller musikbolag, får en slags förtur. Det är något som gäller inom all 

media enligt Birgitt, att när det kommer från en accepterad avsändare så läser, 

lyssnar och tittar de. Det kan tolkas som att tekniken gör det möjligt för alla att 

ladda upp musik, men att i slutänden är det fortfarande det sociala systemet, det 

vill säga människor och deras kunskaper, som avgör vilka som är accepterade 

avsändare. 

 

Till vem indiebolagens arbete riktas mot är något som har förändrats menar Peter. 

Förut så riktades arbetet mot skivbutiker för att de dels skulle sälja bolagens 

skivor, men också för att den skulle få bra placering i butiken. Arbetet riktades 

även till att få synas på MTV eller få sin låt spelad på radio. Idag har detta till stor 

del försvunnit, och istället så arbetar de mot konsumenterna direkt. Peter menar att 

det som har förändrats är hur människor vill konsumera musik, vilket är något 
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som de har fått anpassa sig efter. Att komma in på Spotifys spellistor är något som 

har blivit väldigt viktigt berättar Gillis. Detta kan tolkas med hjälp av det samspel 

mellan det sociala och tekniska systemet som Eriksson-Zetterquist, Kalling och 

Styhre (2012) diskuterar. Det sociala systemet, som i detta fall är 

kommunikationen mellan konsumenter och musikbolag samspelar med det 

tekniska systemet som gjort det möjligt för musikbranschens aktörer att gå 

konsumenterna till mötes. Detta har i sin tur påverkat musikbolagens 

arbetsprocess. Då allt fler väljer att lyssna på färdiga spellistor på Spotify, har det 

lett till att våra informanter arbetar med att få in deras musik på dessa listor. Idag 

har Spotify fler anställda som arbetar med att skapa egna listor, vilket har haft en 

stor betydelse för indiebolagen menar Gillis. Samtidigt som Gillis berättar att de 

större bolagen har prioritet när de kommer till att få in musiken på spellistorna. 

Det krävs något extra för att komma in på de största listorna där de mest 

kommersiella låtarna från storbolagen dominerar. Carl-Marcus menar dock att en 

fördel som svenska bolag har är att de flesta spellistor på Spotify skapas i Sverige. 

Gillis tycker dock att det fortfarande finns svårigheter att komma med på listorna. 

Här sker istället det sociala samspelet mellan musikbolagen och Spotify. 

Musikbolagen måste använda det tekniska systemet, i detta fallet spellistorna, för 

att nå konsumenterna i det sociala samspelet. Musikbolagen har fått förändra sin 

arbetsprocess för att vara en del av det sociala samspelet och få konsumenterna att 

lyssna på deras musik.  

 

4.3 Nya tekniska verktyg  
Gemensamt för flera av våra informanter är att de har diskuterat hur de nya 

tekniska verktygen har påverkat deras marknadsföringsarbete. Tekniska verktyg 

är till exempel den statistik som förs över musiken som spelas på 

streamingtjänster. Peter menar att dessa tekniska verktyg har påverkat sättet vi 

konsumerar musik på, hur musiken marknadsförs samt hur statistiken av 

musikkonsumtionen förs. Dessa verktyg har förändrat Peters sätt att arbeta. Enligt 

Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) har den tekniska utvecklingen 

förändrat tillgängligheten, lagringen och sökandet av information. Ett exempel på 

denna förändring i musikbranschen är Spotify och hur de har gjort det möjligt för 

bolagen och deras artister att följa musikens statistik på Spotify. Genom artistens 

profil kan de få tillgång till information om lyssnarna, till exempel vilket kön de 
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har, var de befinner sig, hur många som har lyssnat, om de lyssnat via en spellista 

eller via artistens profil. Carl-Marcus berättar att det även går att följa statistiken 

på fler ställen, till exempel vart musiken spelas på radio. Han berättar att även att 

de innan kunde följa statistik genom deras digitala distributör Phonofile. Flera av 

våra informanter berättar att de använder sig av statistiken i deras arbete för att få 

information om lyssnarna. “Det tekniken har gjort är att den har gett oss verktyg 

som vi förr bara kunde drömma om.” (Peter, intervju 28 november 2017). Denna 

tekniska utveckling har gjort det möjligt för bolagen att inte bara föra statistik 

men också att analysera  musikkonsumtionen. Förr kunde de endast se hur många 

skivor som såldes men idag kan de via Spotify och liknande tjänster få mycket 

mer information om sina lyssnare.  

 

Peter anser dock att all statistik inte alltid ger en korrekt sanning. Antal spelningar 

på Spotify behöver inte avgöra hur populär en artist verkligen är. Även om en låt 

har fått många approved plays (när en låt spelas mer än 30 sekunder) så går det 

inte enligt Peter att veta om det är en aktiv lyssning eller en passiv lyssning. 

Många artister har flera miljoner lyssningar men lyssnarna vet egentligen inte vem 

artisten är. Anledningen är att när en låt hamnar på en färdig spellista med många 

prenumeranter. Prenumeranterna sätter då på listan och låter den spelas i 

bakgrunden vilket gör att lyssnandet blir passivt. En aktiv lyssning däremot är när 

lyssnarna aktivt går in på artistens profil och sätter på musiken. Idag är problemet 

att det inte går att veta om en lyssning är aktiv eller passiv. Peter tror dock att det 

snart kommer gå att se skillnad på en aktiv och en passiv lyssning och att detta 

kommer bidra till en förändring i hur musiken marknadsförs ännu en gång. Den 

aktiva lyssningen kommer då antagligen anses vara mer värd än den passiva. Då 

kommer en ännu tydligare analys kunna göras vilket kommer bidra till en 

underlättad arbetsprocess vid beslutsfattande och planering som Eriksson-

Zetterquist, Kalling, Styhre (2015) nämner. Även Carl-Marcus tror att 

statistikutvecklingen kommer fortsätta och växa. Carl-Marcus menar att att ju mer 

information du har desto lättare är det att planera hur du ska marknadsföra 

musiken och kan då fungera som underlag för beslutsfattandet. Genom att kolla 

och samla data och statistik kan de skicka vidare det till olika bokare för att till 

exempel planera hur en turné ska läggas upp. Despotz Records har däremot ingen 

speciell person som kan sitta och analysera all data men menar att de som jobbar i 
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bolaget redan försöker hitta mönster så gott de kan för att sedan använda. Enligt 

Carl-Marcus kan det negativa med all data vara att det blir för mycket och han 

hoppas på verktyg som ska samla allt på ett och samma ställe. Han menar också 

att det går att använda statistiken genom att gå emot strömmen och göra annat 

som sticker ut eftersom det alltid kommer finnas en motpol mot det kommersiella.  

 

Spotify har inte bara digitala verktyg som riktar sig mot artisten och dess bolag 

utan även mot lyssnaren. Carl-Marcus berättar att när Spotify började anpassa 

startsidan och spellistor som “Discover Weekly” (spellista som ger musiktips 

beroende på vad du har lyssnat på tidigare) till konsumenten så har nischade 

spellistor som till exempel hårdrock expanderat ganska snabbt. Det gör att 

musiken rekommenderas till de som lyssnar på genren och det är lättare att hitta 

ny musik. Det gjorde att Despotz Records såg en förändring och kunde rikta sig 

mot de specifika lyssnarna. Även detta kan kopplas till Eriksson-Zetterquist, 

Kalling och Styhre (2015) teori om att insamling av information och statistik kan 

påverka det beslut som Carl-Marcus gör gällande marknadsföringen och andra 

arbetsprocesser runt sina artister.    

 

Mycket av marknadsföringen idag sker på sociala medier som Facebook och 

Instagram. Förutom Facebook använder sig även Coco av Google Ads i sitt 

arbete. Peter berättar att när han marknadsför på till exempel Facebook kan han 

specificera vilka som ska få upp reklamen i sina flöden. Det går att bestämma vart 

de ska bo, vilket kön, ålder, årsinkomst, intressen och relationsstatus de som 

mottar reklamen har. Även Birgitta berättar att denna statistik ger en överblick 

över vart hon ska fokusera sin marknadsföring eller boka sina spelningar. 

Möjligheten att göra analyser på det förändrade informationsflödet har ökat, vilket 

i sin tur påverkar beslutsfattning och uppföljning av verksamheter enligt Eriksson-

Zetterquist, Kalling och Styhre (2015). Det har gjort att bolagen idag lätt kan se 

vilka som ingår i deras målgrupp och lätt kan marknadsföra sig mot dem. Ett 

exempel som Peter gav var när han skulle marknadsföra en spelning som ett av 

hans band skulle göra på en stadsfestival. Peter tyckte att scenen de skulle spela 

på var för liten och därför valde han att rikta all marknadsföring gällande bandet 

mot festivalens projektledare för att de skulle framstå som större än vad de 

egentligen var. Genom att bland annat specificera projektledarens kön, ålder och 
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bostadsområde i annonseringen, trodde därför projektledaren att bandet var större 

eftersom de konstant dök upp i hans flöde. Det resulterade i att bandet fick en 

bättre bättre speltid på en bättre scen. Tillgången till informationen och de olika 

verktygen som kommit av den tekniska utvecklingen har därför bidragit med en 

förändrad arbetsprocess för bolagen.  
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5. F Ö R Ä N D R A D E                                              

                   A R B E T S O M R Å D E N 
 

I detta kapitel identifierar vi den förändring som har skett gällande 

organisationers arbetsområden och arbetsuppgifter. Teorierna kommer att 

redovisas som sedan används för att analysera empirin. Teorierna i detta kapitel 

är organisationsförändring samt motstånd.  
 

 
Den tekniska utvecklingen har enligt våra informanter inneburit att deras 

arbetsområden har ökat. Coco berättar att det idag inte går att vara expert på ett 

område, utan du måste kunna arbeta med alla avdelningar. I takt med att 

arbetsområdena ökade, resulterade det i sin tur att musikbolagens arbetsprocess 

förändrades. Detta har också inneburit att de som inte helhjärtat ville arbeta inom 

musikbranschen har försvunnit menar Coco. Den förändrade arbetsprocessen som 

de ökade arbetsområdena har inneburit kommer tolkas med teorier om 

organisationsförändringar. Ett av huvudämnena inom teorier om 

organisationsförändringar är hur motstånd i samband med förändringarna har 

uppstått. Författaren Dawson (2003) menar att motstånd sker som en konsekvens 

av en påtagliga förändringar av arbetet, som exempelvis förändring av 

kompetenskrav (Dawson, 2003, i Sveningsson & Sörgärde, 2012). Även 

minskning av ekonomisk säkerhet eller förlust av arbete kan ses som ett hot mot 

dennes anställning (ibid). Psykologiska hot som antingen är uppfattade eller 

verkliga samt förändring av sociala förhållanden är också faktorer som kan skapa 

ett motstånd i samband med en organisationsförändring (ibid). Minskning av 

status, som exempelvis omdefinitioner av auktoritetrelationer är ytterligare en 

påverkande faktor.  

 

Sveningsson och Sörgärde (2012) menar fortsättningsvis att feluppfattning vid 

kommunikation, dåliga relationer mellan ledning och medarbetare samt skilda 

intressen är ytterligare exempel på varför missförstånd kan uppstå. Dock 

poängterar Alvesson och Sveningsson (2014) vikten av att behandla sina anställda 

som enskilda individer, och inte som en enhetlig grupp. Anledningen till detta är 

att de som har arbetat länge inom företaget är mer lojala till företaget än till sina 
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överordnade. Om de inte anser att förändringen är till företagets bästa, kan de på 

så sätt motsätta sina ledare (ibid). Oftast beskrivs de som gör motstånd till 

förändringen med negativa benämningar. Dock så behöver inte motstånd ses som 

en problematik, utan kan istället ses som en påverkan till djupare eftertanke 

(Sveningsson & Sörgärde, 2012). Fortsättningsvis så behöver inte motstånd 

innebära att individer är motstridiga till förändring. Oftast handlar det om att 

människor kan acceptera vissa förändringar men motsätter sig vid alltför stora 

omorganisationer och förändring (Alvesson & Sveningsson, 2014). Waddell och 

Sohal (1998) menar däremot att motstånd kan fungera hjälpande för 

organisationen. Motståndet bidrar till en kritisk granskning av det 

förändringsarbete som pågår och visar på engagerade medarbetare (ibid).  

 

5.1 Förändrade kompetenskrav och motstånd  
Den tekniska utvecklingen ledde till att intäkterna från CD-skivorna försvann 

eftersom den illegala nedladdningen ökade. Behovet att spara pengar och hitta nya 

intäktskällor gjorde att bolagen blev tvungna att utöka sina arbetsområden. Anders 

Lundin (Partnerzoner, u.å) menar att idag måste aktörer kunna se 

affärsmöjligheter i allt runt om musiken. Sökandet att hitta nya affärsmöjligheter 

är därmed ett nytt arbetsområde i sig, som i sin tur förhoppningsvis ska leda till 

både fler affärsmöjligheter men också intäkter.  

 

Coco menar att en konsekvens av den tekniska utvecklingen i musikbranschen var 

att de som arbetade i den var tvungna att bli väldigt mångkunniga. Cocos 

uppfattning är att det idag är väldigt svårt att ta sig fram och avancera i 

musikbranschen. Att endast vara duktig på en sak är idag problematiskt då det 

krävs kompetens på flera fronter. Innan den ekonomiska krisen hade artisterna en 

som bokade spelningar, en manager, en studiotekniker och en turnéledare. Idag är 

det oftast en person som har alla roller vilket har lett till att de så kallade 360-

avtalen ökade. Förr tog skivbolagen en procentsats på intäkterna från CD-skivorna 

men när försäljningssiffrorna sjönk var de tvungna att hitta fler intäktskällor enligt 

Passman (2014). 360-avtalen innebar således att bolagen istället tog en 

procentsats på artistens alla intäkter och inte bara musikförsäljningen. Det gjorde 

också att bolagen numera istället kallas musikbolag då de snarare arbetar med 

artisten och dess varumärke istället för med enbart CD-skivor (ibid). Detta är 
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något som går i linje med det som våra informanter har berättat om att 

arbetsområdena har förändrats. Alla informanter har beskrivit hur deras 

arbetsområden har förändrats på grund utav den tekniska utvecklingen, dock ser vi 

att påverkans omfattning är olika hos informanterna.  

 

För att skapa varumärket med de nu begränsade resurserna menar Coco att de som 

arbetar med artisterna måste lära sig att göra det mesta själva. Kraven för att 

utveckla sin kompetens med exempelvis redigering av bilder och videos, 

marknadsföring via facebook och google, men även att ha goda datorkunskaper 

överlag har ökat. Dock var det inte alla som var villiga att anpassa sig till dessa 

kompetenskrav, utan istället gjorde de motstånd mot kraven och bytte bransch. 

Peter berättar att många av de äldre som arbetar i branschen ofta talar om hur 

musikbranschen var bättre förr och att arbetet var lättare vilket också kan ses som 

ett typ utav motstånd. Författaren Dawson (2003) menar att motstånd kan ske som 

en konsekvens av tydliga förändringar av arbetet, som exempelvis förändring av 

kompetenskrav. Både Claes och Coco vittnar om att personer, som inte brinner 

tillräckligt mycket för arbetet och vill lägga den extra tid som kom att krävas, inte 

längre arbetar kvar i branschen. De har idag bytt spår och arbetar i en annan 

bransch. Att intäkter försvinner betyder en minskad ekonomisk säkerhet vilket 

kan göra att motstånd till förändring uppkommer (Sveningsson & Sörgärde, 

2012). Utifrån informanternas berättande syns ett samband mellan den minskade 

ekonomiska säkerheten, som uppstod när intäkterna för CD-skivan försvann, och 

det motstånd som blev vid ökade kompetenskrav. Utveckling av ny teknik och 

förändring av arbetsuppgifter har gjort att det finns helt andra kompetenskrav idag 

än vad det fanns förr. Peter berättar att många av de som sitter på bolagen idag är 

kvar på grund av sina positioner och inte på grund av deras kunskap. Många blev 

dock utslagna av den ekonomiska krisen som uppstod i musikbranschen på 00-

talet. Flera av de som arbetar kvar tycker det var lättare att arbeta i branschen förr 

och nu krävs det mycket mer för att arbeta med en artist. Förr betydde en låt på A-

rotation mycket pengar och framgång men idag betyder det ingenting enligt Peter. 

De måste arbeta mera och på flera plattformar idag. Förändrade kompetenskrav 

kan leda till motstånd från de som arbetar i branschen. Personer som arbetar i 

branschen och inte har den kompetens som behövs eller inte vill utveckla sina 

kompetenser riskerar att motsätta sig och hämma utvecklingen. Gillis berättar att 



 30 

han och hans artister aldrig sa att nedladdningen var dålig och bad sina lyssnare 

att köpa musiken istället. De visade istället tacksamhet att publiken lyssnade på 

musiken och dök upp konserterna. I detta fallet har då Gillis och hans artister inte 

gjort motstånd trots att Dawson (2003) säger att motstånd kan uppstå vid 

förändrade ekonomiska förutsättningar. Inte heller Coco och Claes har gjort 

motstånd eftersom även de arbetar kvar i branschen och har anpassats sig efter 

förändringarna.  

 

Som tidigare nämnts tog de två år för skivbolagen att tro på den affärsplan Spotify 

hade när företaget startades och innan de ingick ett samarbete. Detta kan ses som 

att skivbolagen gjorde motstånd till den tekniska utvecklingen. Anledningen till 

motståndet kan dels ha berott på de ekonomiska förutsättningarna som enligt 

Dawson (2003) är en anledning till att organisationer motsätter sig förändringar. 

Intäkterna från streamingen skulle inte uppgå till samma summor som CD-skivans 

försäljning vilket gjorde att skivbolagen motsatte sig utvecklingen. Trots detta 

förlorade bolagen antagligen intäkter genom att göra motstånd. Genom att 

majorbolagen gjorde detta motstånd mot Spotify kan de ha hindrat utvecklingen 

för indiebolag. Peter vittnar om att många bolag försvann i samband med krisen 

eftersom intäkterna försvann. Hade majorbolagen inte gjort motstånd till Spotify 

och dess lansering hade eventuellt dessa bolag överlevt i musikbranschen. 

Motståndet kan däremot, som Waddell och Sohal (1998) menar, bidra till att 

förändringen granskas vilken i sin tur kan leda till en bättre utveckling för 

branschen. Det kan också visa på att de som arbetar i branschen är engagerade och 

vill vara delaktiga i den förändring som pågår.  
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6. F Ö R Ä N D R A D E   E K O N O M I S K A            

F Ö R U T S Ä T N I N G A R  
 

I detta kapitel kommer vi att identifiera hur den tekniska utvecklingen har 

påverkat de ekonomiska förutsättningarna och hur organisationerna har 

anpassats sig därefter. Läsaren kommer att introduceras till de teorier om 

organisationsförändring som sedan kommer ligga grund för analysen av det 

empiriska materialet.  
 

 
Ett område som vi ser har fått konsekvenser av den tekniska utvecklingen är hur 

de ekonomiska förutsättningarna har påverkat musikbolagens arbetsprocess. Den 

illegala nedladdningen som kom med den tekniska utvecklingen betydde färre 

intäkter för musikbolagen. Detta har lett till sämre ekonomiska förutsättningar 

som branschen blev tvungna att anpassa sig efter på olika sätt. Radikala 

förändringar och turbulens är två ord som beskriver den tid som vi lever i idag 

(Sveningsson & Sörgärde, 2012). Globalisering, hyperkonkurrens, teknisk 

utveckling och produktförnyelse är omständigheter som sker allt snabbare. För att 

inte riskera att försvinna, måste organisationer idag förhålla sig till dessa 

förändringar (ibid). Författarna Beer och Nohria (2002) menar att insatserna på att 

hänga med i förändringen har inte varit så höga sedan den industriella 

revolutionen (Beer & Nohira i Sveningsson & Sörgärde, 2012).  

 

Weick och Quinn (1999) menar däremot att organisationers förändringar är en 

pågående process där det inte finns en tydlig start eller slut (Weick & Quinn i 

Sveningsson & Sörgärde, 2012). Dessa förespråkare menar fortsättningsvis att om 

en studerar organisationer på avstånd, kan de i vissa perioder se stabila ut. Men 

vid en ordentlig granskning av de dagliga händelserna kan en se att det ständigt 

sker förändringar (ibid). Detta innebär således att varje organisationsförändringen 

är ett resultat av många beslut och handlingar som individer inom organisationen 

dagligen genomför (ibid).  Teorier inom processperspektivet handlar om att skapa 

en förståelse till den kaotiska och komplicerade verklighet som finns inom 

organisationer (Sveningsson & Sörgärde, 2012). Det finns en betydelse att förstå 
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sammanhanget och uppmärksamma hur förändringsidéer tas emot och sprids 

(ibid).  

 

6.1 Ändrade intäkskällor och bolagens anpassning 
När den illegala nedladdningen tog fart och konsumenterna slutade att köpa CD-

skivor försvann det intäkter för musikbolagen. Coco berättar att de radikala 

förändringarna har lett till att de fått tänka om gällande ett projekts ekonomi. 

Förut så kunde de ha en större budget vid exempelvis en skivinspelning då de 

visste att intäkterna från försäljningen skulle täcka kostnaderna. Idag kan de inte 

spendera lika mycket pengar då osäkerheten om det kommer återbetala sig eller 

inte är för stor. Detta har lett till att organisationerna tvingats tänka om och 

anpassat sig efter omvärldens utveckling, vilket ligger i linje med Sveningsson 

och Sörgärdes (2012) teori om organisationsförändring. Den tekniska 

utvecklingen och produktförnyelse är fenomen som förändras allt snabbare idag, 

och innebär att organisationer idag måste anpassa sig till dessa förändringar för att 

inte riskera att försvinna (ibid). Trots att budgeten för att spela in musik har 

minskat, måste fortfarande artisterna ha en skiva i ryggen för att kunna boka 

spelningar enligt Coco. Då kostnaden för att hyra en studio är densamma idag som 

förut, har det lett till att hur musiken spelas in har förändrats. Arbetsprocessen har 

således ändrats från att boka studio och producent till att själva spela in musiken i 

sitt egna hem eller i replokaler. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att 

skapa musik utan en dyr studio. Behovet av hög ljudkvalité är inte lika viktig 

längre menar Coco då den främsta lyssningen av musik sker i mobiltelefoner. Det 

är också är en bidragande faktor till att inspelning hemma har blivit en lösning till 

den ekonomiska problematiken. Birgitta, som främst arbetar med PR, tycker att 

hennes arbetsprocess har blivit lättare och billigare i och med utvecklingen. Hon 

behöver inte längre skicka ut mängder av CD-skivor till olika medier för att få 

dem att uppmärksamma musiken. Birgitta har fått anpassa sig eftet den utveckling 

som har skett för att inte riskera att förlora sig legitimitet. Att skicka en CD-skiva 

idag i marknadsföringssyfte kan ses som omodernt och att inte Birgitta inte har 

anpassat sin arbetsprocess till den produktförnyelse som har skett. För henne har 

den digitala utvecklingen däremot besparat henne både tid och pengar.  
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Den ekonomiska förändringen är något som även Claes poängterar samtidigt som 

han menar att det idag har blivit allt lättare att ge ut musik. Idag finns det fler 

möjligheter att arbeta med musiken endast för nöjet och intresset skull, även om 

intäkterna är låga. Claes menar då att en arbetar med musiklivet snarare än 

musikbranschen. Den organisatoriska förändringen i denna situationen blir att 

arbetsprocessen blir mer och mer en del av det personliga livet. Som Sveningsson 

och Sörgärdes (2012) nämner måste organisationer förhålla sig till förändringar 

för att vara kvar. Personer som arbetar i branschen kommer då eventuellt behöva 

lägga mer tid på sitt arbete för att få samma ekonomiska förutsättningar som förr. 

Genom att inte ägna den tid som krävs på arbetet kan det då ses som ett motstånd 

(se kapitel 5) till de förändringar som branschen genomgår.   

 

Coco säger fortsättningsvis att streamingen och dess utveckling har gjort att de nu 

börjar få tillbaka en del av de intäkter som ”försvann” tillsammans med 

skivförsäljningen. Enligt Coco är inte intäkterna från skivorna längre något som 

de räknar med. Utan idag vill de istället att konsumenterna ska streama så mycket 

som möjligt, och istället gå på konserterna och köpa merch. Claes menar att det är 

viktigare att se helheten med flera intäktskällor. En bra singel kan enligt Claes 

leda till en bra spelning och med ett snyggt omslag till singeln går det att 

producera och sälja snygg merch. Däremot så berättar Carl-Marcus att en av 

anledningen till att de började arbeta med hårdrock år 2011 var för att kunna 

fortsätta sälja CD-skivor. De valde att arbeta med rock och likartade genrer då det 

fortfarande var aktuellt med turné, vinylskivor, CD-skivor och merch. 

Fortsättningsvis så menar Carl-Marcus att genom att arbeta med mindre och 

smalare genrer kan en ses som en större spelare. Det är heller inte lika svårt  att 

göra sig stora på spellistorna på Spotify inom dessa genrer, då konkurrensen inte 

är lika stor inom exempelvis pop-genren. Mycket tack vare dessa spellistor kan de 

nu se att även rock, metal och undergenrer till dessa börja generera inkomster via 

streams. Att Carl-Marcus och hans bolag började arbeta med produkter är ett sätt 

att gå emot den naturliga utvecklingen som den evolutionära teorin syftar till 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre 2015). De menar att de organisationer som 

finns kvar är ett resultat av det naturliga urvalet (ibid). Samtidigt som det skulle 

kunna ses som ett sätt att anpassa sig till omgivningen. De anpassade sig efter 

både genrer och omgivningen på så sätt att de inte exkluderade inkomstkällor, 
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utan såg till både den moderna teknikens utveckling och möjligheter,  men också 

konsumenternas begär om fysiska produkter. 

 

Det är något som flera av våra informanter menar har lett till att deras 

arbetsprocess har förändrats. Det krävs idag att de arbetar med flera olika 

områden, för att på så sätt öka antalet intäktskällor med förhoppningen av en ökad 

inkomst. På grund av förlorade intäkter och förändrade arbetsprocesser i 

branschen blev organisationerna tvungna att anpassa sig. Coco berättar också att 

de som inte var helt engagerade i sitt arbete inte orkade arbeta kvar i branschen. 

Coco har till exempel i perioder fått arbeta med annat i kombination för att kunna 

vara kvar i branschen. I och med utvecklingen har branschen förändrats och 

variationer i organisationers arbetsprocess har skapats. Detta kan kopplas med den 

evolutionära teorin om att det är de organisationer som kan anpassa sig till 

förändringar som överlever (Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre 2015). Det 

evolutionära perspektivet handlar om att organisationer utvecklas genom att skapa 

variationer i sina rutiner för att försöka göra dem bättre (ibid).  Förändringen 

skapade nya rutiner vilket bidrog till att organisationerna blev tvungna att anpassa 

sig för att överleva i det nya klimatet. Enligt Claes kan fler arbeta i 

musikbranschen men det är svårare att tjäna pengar och att det snarare handlar om 

att ha ett stort intresse och engagemang.  

 

Den ekonomiska förändringen menar Peter har lett till att musikbolagen idag inte 

vill lägga pengar på att utveckla artister som de gjorde förr. På 80-och 90-talet 

kunde en artist och dess skivbolag ge ut tre album som floppade innan den artisten 

sedan slog igenom. Idag skulle inte detta ske, det kostar för mycket pengar och det 

tar för lång tid. Förr kunde skivbolagen hitta artister och musiker hos 

studieförbunden och signa dem. Idag anser musikbolag att de artister och musiker 

håller för låg nivå. I och med den utvecklingen började hybrid-bolag som Peter 

kallade dem att utvecklas, till exempel Talentcoach. Dessa bolag arbetar med att 

utveckla artister. Enligt Peter börjar dock även dessa bolag ha för låg nivå för vad 

musikbolagen vill ha. Istället vill musikbolagen signa “färdiga artister”, personer 

som är utvecklade och klara som artister. Även Gillis nämner att de stora bolagen 

idag bara signar artister som har varit med i Idol eller som är kända från Youtube 

till exempel. Peter tror att det kommer komma så kallade Artist Development-
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bolag som ska arbeta med att utveckla artister för musikbolagen. Dessa bolag 

behöver en stark affärsmodell för att den typen av företag ska funka och enligt 

Peter så finns det inte ännu. Samtidigt så menar Weick och Quinn (1999) att 

organisationers förändring är en pågående process, som inte har ett tydlig start 

eller slut (Weick & Quinn i Sveningsson & Sörgärde, 2012). Branschen är i en 

pågående förändringsprocess där nya bolag tillkommer och gamla försvinner. På 

grund av denna pågående process kommer organisationer i branschen och deras 

arbetsprocess påverkas eftersom de är beroende av miljön som finns omkring dem 

enligt Pfeffer och Salancik (1978) (se kapitel 7).  
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7. N Ä T V E R K  
 

I detta kapitlet identifierar vi hur organisationer är beroende av nätverk och hur 

arbetsprocessen kring nätverken har förändrats. Resursberoendeteorin 

presenteras för att sedan användas till analys av empirin. Även här varvas empiri, 

teori och analys. 
 

 
Vi har noterat att många av våra informanter lägger vikt på nätverk och att arbeta 

tillsammans med andra personer och bolag inom musikbranschen. Bolagen är 

beroende av varandra och skapar därför olika nätverk. Resursberoendeteorin 

handlar om hur organisationer påverkas av sin omgivning och hur organisationer 

påverkar varandra. 

  

Företag och organisationer påverkas av sin omvärld och miljön runt omkring. 

Enligt Elg (2012) är organisationer beroende av resurser. Dessa resurser 

kontrolleras oftast av andra utomstående aktörer (ibid). Resurserna behövs för att 

bedriva verksamheten vilket gör att organisationerna blir beroende av varandra. 

Pfeffer & Salancik (1978) menar att för att anskaffa dessa resurser behöver 

organisationer interagera med varandra. Organisationer är då beroende på den 

miljö de befinner sig i och påverkas av vilka organisationer som befinner sig i 

miljön. När en organisation befogar över en resurs besitter den också en makt över 

de organisationer som behöver resursen (ibid). Organisationens överlevnad  beror 

på dess möjlighet att anpassa sig till förändringar i miljön och dess möjlighet att 

förhandla så att fokusen mellan organisationerna är  utbytet av resurser (ibid). 

 

7.1 Vikten av nätverk  
I musikbranschen pratas det ofta om vikten att ha ett bra nätverk. Peter berättar att 

han har kunnat driva sitt företag med hjälp av att han har ett nätverk av personer 

som han har arbetat med. Detta går i linje med Pfeffer och Salancik (1978) 

definition av resursberoendeteorin och hur organisationer är beroende av varandra 

och beroende av den miljö de befinner sig i. Organisationer i musikbranschen har 

olika beroenden gentemot varandra. På 90-talet hade Peter ett nätverk på ca 10 

personer som gjorde att han kunde driva sitt företag. Det han behövde göra då var 
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att ringa några gånger om året för att kunna göra nya turnéer eller om han 

behövde PR för en skiva. Förr planerades PR runt ett släpp med ett spann på några 

månader men idag så måste ”PR-maskineriet går hela tiden vilket är en kostnad” 

(Peter, intervju 28 november 2017). Bolagen är då i ett konstant behov av PR idag 

jämfört med förr. Gillis menar att idag vill många artister släppa musiken själva, 

utan hjälp av ett bolag. Han kan då använda sitt nätverk för att sälja in sitt företag 

till artisten och poängterar att det är viktigt med kontakter. Enligt 

resursberoendeteorin (Pfeffer & Salancik 1978) bör organisationer integrera med 

varandra för att anskaffa resurser som i det här fallet avser nätverk. Peter 

beskriver det som svårt att komma in i nätverken och om tillhörde de ett nätverk 

så höll de sig till det. Peter förklarar att idag är det lättare att bygga upp nätverken 

men att det däremot tar mycket tid att upprätthålla dem. Även Birgitta tycker det 

är svårare att vårda nätverken idag eftersom alla är så upptagna. Enligt Birgitta har 

nätverken alltid varit viktiga men är ännu viktigare idag. Hon tycker däremot inte 

att nätverken ska upprätthållas genom sociala medier utan föredrar telefon eller 

mejl-kontakt. Birgitta riskerar då att gå miste om det interagerande som sker 

mellan organisationer enligt resursberoendeteorin (Pfeffer & Salancik 1978) vilket 

kan resultera i bristande resurser och nätverk.  

 

Ett indiebolag som vill ge ut en skiva måste alltid gå via en annan organisation för 

att kunna distribuera den. Pfeffer och Salancik (1978) menar också att 

organisationer besitter en makt när de har en resurs som en annan organisation är 

beroende av. Indiebolagen är då beroende av olika distributionsbolag för att kunna 

nå ut med musiken. Förr om ett av dessa bolag sa nej gick det alltid som 

indiebolag att gå vidare till nästa distributör. Carl-Marcus berättar att när han 

startade upp sitt skivbolag Despotz Records år 2007 så valde de att arbeta mycket 

internationellt. De som bolag hade distribution i Tyskland, England och i Norden 

och ville från början arbeta utanför Sverige. Många andra indiebolag på den tiden 

valde att försöka hitta licenser och arbeta med andra skivbolag utanför Sverige 

medans Despotz Records själva ville gå internationellt. Det var möjligt för 

Despotz Records att göra detta på grund av deras nätverk i Europa. Genom 

nätverket kunde de själva kontrollera sin arbetsprocess och sin musik snarare än 

att vara beroende av att ett annat skivbolag utomlands som skulle sköta arbetet. 

Till skillnad från Peter och Birgitta så tycker Carl-Marcus att den digitala 
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utvecklingen och möjligheten till kommunikation har underlättat upprätthållandet 

av nätverken och kommunikationen för Despotz Records. Genom att själva välja 

att hantera sin musik internationellt så har Carl-Marcus och Despotz Records 

kunnat minskat sitt beroenden med externa aktörer. Deras arbetsprocess påverkas 

därför inte av den makt som Pfeffer och Salancik (1978) menar att organisationer 

har över de som är beroende av dem.  

  

”På 90-talet var det väldigt mycket i händerna på distributörerna, för att du 

skulle få ut skivorna var du tvungen att prata med någon som skulle ställa 

ut de här skivorna i skivbutikerna någonstans och säga åt någon kund som 

kommer in att köpa den här skivan. Och du var tvungen att få det på radio 

för att folk skulle upptäcka det, eller få det på MTV. TV var ju guldgrejen. 

Idag så är ju inte du beroende alls av det. Du riktar dig direkt mot kunden 

och konsument.” (Intervju, Peter, 28 november 2017) 

 

Hur bolagen använder sina resurser och utnyttja sitt nätverk är något som har 

förändrats i samband med det tekniska utvecklingen. Idag, med den fysiska 

produkten borta och att musiken istället distribueras digitalt, har den miljö runt 

organisationerna som Pfeffer och Salancik (1978) beskriver förändrats. Detta 

menar Peter har lett till att vem de riktar arbetet till har förändrats. Förut var ett 

bra kontaktnät med skivbutiker viktigt, medan idag har det fokuset skiftat till att få 

in sin musik på olika spellistor på Spotify. Detta går i linje med Pfaffer och 

Salancik (1978) teori om  att organisationer måste anpassa sig till förändringar i 

miljön för att överleva. Gemensamt för våra informanter är vikten de lägger på att 

ha PR-personer i sitt nätverk som arbetar med att få in musik på spellistorna vilket 

kan ses som en förändring i deras arbetsprocess.   
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8. S L U T D I S K U S S I O N 
 

I detta kapitel sammanställer och redogör vi för de förändringar som har 

identifierats. Förändringarna har identifierats utifrån fyra teman. Först 

presenteras de förändringar som är kopplat till vårt syfte, för att sedan föra en 

mer djupgående diskussion utifrån vår problemformulering.  
 

 

Den tekniska utvecklingen som har skett under de senaste åren har lett till att 

nästan alla på något sätt nyttjar teknik. Utvecklingen har bidragit till en förändring 

i våra upplevelser, vårt agerande samt vårt sätt att arbeta. Det mänskliga 

nyttjandet av teknik är ett inlärt beteende så tekniken och människans historia är 

lika lång. Under 1990-talet kom CD-skivan in på marknaden vilket förändrade 

sättet vi konsumerade musik på, och som resulterade i att intäkterna för inspelad 

musik nådde rekordnivåer. Tekniken fortsatte att utvecklas och datorn och internet 

fanns snart i alla hushåll. Det ledde till uppkomsten av tjänster där konsumenter 

kunde ladda ner musik utan att betala för den. Trots att detta var illegalt ökade 

nedladdningen och musikbranschen försattes i en kris under 00-talet. Den tekniska 

förändring påverkade således inte bara musikbranschen i stort, utan även dess 

aktörer och deras arbetsprocess.  

 

Vi har identifierat att musikbolagen idag säljer en helhet snarare än en fysisk 

skiva. Utifrån vad våra informanter har beskrivit är denna förändring den mest 

omfattande förändringen gällande både arbetsprocess och ekonomi. Innan den 

illegala nedladdningen var det skapandet och försäljning av CD-skivor den största 

delen av skivbolagens arbetsprocess. Men i takt med att streaming kom in på 

marknaden försvann nästintill all försäljning av CD-skivan. Idag handlar deras 

arbetsprocess mer om att få konsumenterna att lyssna på musiken, köpa 

konsertbiljetter och merch.  

 

Vårt syfte med denna uppsats har varit att identifiera vilken inverkan den tekniska 

utvecklingen har haft på indiebolagens arbetsprocess i musikbranschen. Vidare 

har det varit vår avsikt att se hur dessa aktörer har påverkats av den förändrade 

arbetsprocessen. Syftet har sedan mynnat ut till en problemformulering;  
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• Hur har indiebolagens arbetsprocess påverkats av den tekniska 

utvecklingen? 

  

 

8.1 Besvarande av studiens syfte och problemformulering  
8.1.1 Besvarande av studiens syfte 

Syftet med uppsatsen är att identifiera vilken inverkan den tekniska utvecklingen 

har haft på indiebolagens arbetsprocess i musikbranschen.  

 

Vid genomförande av studien upptäckte vi ett antal genomgående teman. Inom 

dessa teman har den tekniska utvecklingen i sin tur påverkat indiebolagen på olika 

sätt. Vidare har den påverkan lett till förändrade arbetsprocesser hos 

organisationer och personer som arbetar i branschen. Dessa teman är följande:  

 

Marknadsföring 

Den tekniska utvecklingen har bidragit till en förändring inom arbetsprocessen 

gällande marknadsföring. Sociala medier har idag blivit en allt viktigare plattform 

för att kommunicera med sin publik, där olika medier ska uppdateras kontinuerligt 

för att artisten inte ska bli bortglömd. Teknikens utveckling har också gjort att allt 

fler kan skapa och ladda upp sin musik, vilket har gett ökad konkurrens. Att 

komma igenom det så kallade bruset är en utmaning som musikbolagen står inför. 

De har blivit tvungna att förändra arbetsprocessen för att kunna nå ut till 

lyssnarna. Allt går mycket fortare idag, då arbetstiden för processer och projekt 

har minskat drastiskt. För att komma igenom bruset är det viktigt att hitta på nya 

kreativa lösningar för att stå ut ifrån mängden. Det har även framkommit nya 

digitala verktyg i samband med utvecklingen av både tekniken och sociala medier. 

Statistiken som förs idag på tjänster som Spotify bidrar till att organisationer och 

artister bland annat vet hur mycket de lyssnas på, vilka det är som lyssnar och var 

lyssnarna finns. Denna statistik kan sedan användas i arbetet med marknadsföring.  

 

Förändrade arbetsområden 

Den tekniska utvecklingen har som tidigare nämnt gjort att intäkter från CD-

skivan har försvunnit. I och med de minskade intäkterna har organisationerna fått 

utöka och utföra arbetsuppgifter själva som de tidigare anlitade externa aktörer 

för. Musikbolagen idag fokuserar inte endast på att skapa och släppa musik utan 
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de arbetar mer med att bygga upp en artists karriär. De har fler arbetsuppgifter 

idag än vad de hade förr och har därför behövt utöka sin kompetens. Kraven på 

kunskap och engagemang till att vilja lära sig ny teknologi har ökat. De personer 

som inte är tillräckligt engagerade eller inte vill utöka sin kompetens har 

försvunnit från branschen.  

 

Ekonomi  

Den tekniska utvecklingen har gjort att musiken oftast lyssnas på digitalt idag. De 

försvunna intäkterna har i sin tur gjort att bolagen inte kan lägga lika mycket 

pengar på projekt som till exempel musikvideos som tidigare. Dock har tjänster 

som iTunes och Spotify gjort att intäkterna har börjat öka igen även om det inte är 

lika mycket som förr. Däremot har det blivit enklare att spela in musik vilket gör 

att de inte längre behöver lägga lika mycket pengar på att producera musiken. Då 

budgeten idag inte är lika stor har det krävts att bolagen har fått tänka om och 

skapa nya lösningar. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för bolagen 

att göra mycket mer själva utan att behöva ta in externa företag och människor. 

Det har lett till att det krävs mer av personalen på musikbolagen och att de har 

kunskapen att exempelvis kunna redigera bilder eller klippa ihop en musikvideo. 

Då intäkterna är mindre och arbetskraven större, kan det innebära att det kommer 

krävas mer tid på arbetet för att få samma ekonomiska förutsättningar som förut.  

 

Nätverk 

Den tekniska utvecklingen har öppnat upp möjligheten att lättare kommunicera 

med olika parter i branschen. Det finns nu flera möjligheter att nå varandra och 

det går att ha kontakt på flera plattformar. Nätverken är en form av  beroenden de 

olika organisationerna har gentemot varandra och behövs för att kunna driva 

organisationerna. Dessa gör det möjligt för samarbeten men är även viktiga när 

bolag vill att deras artister ska utanför Sveriges gränser. Vi ser en skillnad i hur 

dessa nätverk upprätthålls idag jämfört med tidigare. Förr räckte det att höras vid 

några gång om året, medan idag tar det mer tid att upprätthålla nätverken. Hur 

dessa nätverk hålls levande är också något som har förändrats och har påverkat 

arbetsprocesserna för indiebolagen. Vissa av våra informanter anser att det idag är 

lättare tack vare den tekniska utvecklingen att hålla kontakten, men andra tycker 

att det är svårare då människor är allt mer upptagna.  
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8.1.2 Besvarandet av problemformulering  

Hur har indiebolagens arbetsprocess påverkats av den tekniska utvecklingen?  

 

Vi har funnit fyra olika teman där den tekniska utvecklingen utmärkt sig. Utifrån 

dessa fyra teman har vi senare kunnat identifiera förändringar i bolagens 

arbetsprocess i samband med den tekniska utvecklingen.  

 

Vi har märkt att det har skett ett skifte mot vart arbetet riktar sig. Innan har 

organisationerna arbetat mot skivbutiker för att få dem att marknadsföra och sälja 

CD-skivor. Idag riktar sig det arbetet mot Spotify och andra liknande tjänster och 

mot konsumenterna för att få dem att streama musiken. Den tekniska utvecklingen 

har på så sätt förändrat organisationers arbetsprocess gällande marknadsföring. Vi 

har sett att samspelet mellan teknik och människan spelat en stor roll samt blivit 

en självklarhet i indiebolagens arbetsprocess, vilket stämmer överens med STS-

teorin. Genom att arbeta med vad som skulle kunna ses som 

marknadsföringsaktiviteter, som exempelvis Spotifys spellistor, PR och sociala 

medier, ser vi en förändring i aktörernas arbetsprocess med marknadsföring. Det 

leder oss tillbaka till de spellistor som finns på Spotify. Det är av vikt för bolagen 

att få in sina artister på dessa listor för att låtarna ska få streams och generera 

intäkter. För att komma in på spellistorna behöver bolagen komma igenom bruset 

med sina artister vilket kan göras via nätverk. En fördel är att dessa listor görs i 

Sverige som ger större möjlighet för indiebolagens musik att komma in på 

listorna. En annan del av arbetsprocessen som förändrats för organisationer i 

musikbranschen är sociala medier. Idag är kraven på att ständigt finnas tillgänglig 

på olika kanaler mycket högre. Detta bidrar till en förändrad arbetsprocess på 

olika sätt, dels att det tar tid att uppdatera sociala medier, men också planeringen 

av det som ska publiceras. Även här ser vi vikten av interagerandet mellan 

tekniken och människan som det sociotekniska systemet syftar till. 

Musikbranschens aktörer besitter kunskap om branschen medan tekniken gör det 

möjligt att genomföra idéerna och arbetsprocesserna. Arbetsprocessen behöver 

idag gå mycket snabbare eftersom utvecklingen går snabbare. Vissa områden 
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inom musikbranschen, som till exempel PR, måste ständigt uppdatera sig för att 

hänga med i alla förändringar som sker.  

 

Teknikens utveckling och möjligheten att få statistik och information om musiken 

och de som lyssnar på den har förändrat arbetsprocessen. Att veta nästan exakt 

vilka som lyssnar på vad har gett organisationerna mer kunskap om var och hur de 

ska rikta sin marknadsföring. De kan utforma sin marknadsföring så att den ska 

passa en specifik målgrupp eller ett speciellt område. Förr var specifik och 

målinriktad marknadsföring inte möjlig på samma sätt, de inte visste om rätt 

person skulle nås. Daniel Johansson (2013) menade att sättet musiken 

marknadsförs på har förändrats vilket vår studies resultat går i linje med. 

Arbetsprocessen idag handlar om inte om att få konsumenterna att köpa en ny 

produkt utan att streama musiken på Spotify. Därför är det extra viktigt att rätt 

person nås av marknadsföringen.  

 

Flera av informanterna vittnar om vikten av nätverk och hur skapandet samt 

upprätthållandet av nätverken har påverkats av utvecklingen. De är överens om att 

den tekniska utvecklingen har påverkat deras arbete med nätverken, men åsikterna 

går isär om hur de har påverkat. Vissa tycker att det har blivit enklare att skapa 

nätverk men svårare att upprätthålla, medans andra tycker det även är lättare att 

upprätthålla nätverken eftersom det har blivit lättare att kommunicera. Bolagens 

skapande och upprätthållande av nätverk går i linje med Pfeffer och Salancik 

(1978) resursberoendeteori. Musikbolagen är beroende av andra organisationer för 

att arbeta vilket vi kan se gäller både nu och innan teknikens utveckling. Däremot 

kan vi se att det finns en skillnad i hur beroendet ser ut och vilka som är beroende 

av vilka organisationer. Istället för att vara beroende av en tillverkningsprocess 

där arbetsprocessen riktas mot tillverkare, leverantörer och skivbutiker riktas det 

nu mot digitala företag och handlar snarare om hur deras musik ska komma 

igenom bruset. Eftersom tillgängligheten av musik har ökat måste även 

indiebolagen lägga mer arbetstid på att få musiken att synas. Beroendet av de som 

uppmärksammar musiken har också ändrats, förr ville bolagen få in musiken på 

exempelvis radio eller att musikvideos skulle visas på TV, men idag vill de få in 

musiken på färdiga spellistor med många prenumeranter. Även om indiebolagens 
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fokus har flyttats är de fortfarande beroende av andra organisationer och deras 

resurser.  

 

Förändringar har också skett i arbetsprocessen vid planering av projekt. Förr 

krävdes det mer planering för att lansera en skiva. Dels behövdes det bokas en 

studio för inspelningen av CD-skivan och sedan behövdes det göra innehåll till 

skivan i form av grafik och bilder. Idag behövs inte den planeringen på samma 

sätt då många artister kan spela in sin musik hemma och kan spela in när de passar 

dem.  

 

Vi har kunnat urskilja att våra informanter är av samma åsikt gällande 

musikbolagen och deras syn på artisten. Förr arbetade de med artister länge och 

byggde en karriär på sikt. Idag är den synen borta för många och bolagen vill 

snarare arbeta med artister som har ett färdigt varumärke. Anledningarna till detta 

är att det kostar pengar och tar tid att utveckla en artist. Däremot arbetar 

musikbolagen mer med artisten som helhet idag snarare än bara med den musik 

som artisten ger ut. Det går i linje med Passman (2015) när han beskriver de 360-

avtal som uppstod i samband med den förändring som musikbranschen 

genomgick i samband med den illegala nedladdningen. Musikbolagen blev 

tvungna att utöka sina arbetsområdena och de delar av artistens intäkter som 

bolaget tog en procentandel av. Arbetsprocessen har förändrats på så sätt att krav 

på kompetens och kunskap har ändrats. Idag måste de kunna hantera flera olika 

typer av arbetsuppgifter men också vara beredda att lägga mer arbetstid än vad 

som tidigare var nödvändigt. De som arbetar i branschen måste hela tiden 

utveckla sin kompetens, arbetsprocess och hitta nya lösningar. Att utöka sina 

arbetsområden kan behövas både i sitt arbete med artister och i andra delar av 

musikbranschen. Passman (2015) menar att musikbolagen fick utöka sina 

arbetsområden och började att skriva 360-avtal för att få fler intäkter. Det kan 

jämföras med hur personer i musikbranschen också får arbeta utanför branschen 

med andra yrken för att personligen klara sig ekonomiskt.  

 

En aktör som är ett resultat av den tekniska utvecklingen och som har visat sig 

vara viktig för indiebolagens arbetsprocess är företaget Spotify. Spotify bidrog till 

att få musikbranschen på fötter igen genom att artister och musikbolag återigen 
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fick in intäkter för sin musik. Precis som andra organisationer är Spotify styrd och 

beroende av den tekniska utvecklingen. Spotifys utveckling påverkar i sin tur de 

organisationer som är beroende av tjänsten och kommer påverka deras 

arbetsprocess. Det stämmer överens med Ulen (2010) och hur organisationer 

måste, precis som organismer i naturen, måste följa och anpassa sig till 

förändringar i miljön och omgivningen för att kunna överleva. Det visar också att 

Spotify samt musikbranschen är en konstant pågående organisationsförändring 

som inte har ett tydligt start eller slut. Weick och Quinns (1999) menar att 

organisationsförändring är en pågående process vilket stämmer överens med 

musikbranschen och hur tekniken ständigt utvecklas. 

 

8.1.3 Studiens bidrag och förslag på vidare forskning  

Studien har påvisat att teknikens utveckling har på varierande sätt påverkat och 

förändrat indiebolagens arbetsprocess. Vi har identifierat övergripande teman där 

förändringen har utmärkt sig. Dessa teman har varit ett sätt att kategorisera 

förändringarna, dock är de inte oberoende av varandra och vi ser att en förändring 

kan ha flera olika effekter på arbetsprocessen. 

 

Vi hoppas att med denna studie kunna bidra med en ökad förståelse om 

musikbranschen, för de som redan är aktiva inom branschen men också 

kommande aktörer. Kommande aktörer kan vara de som startar nya organisationer 

men även de som studerar utbildningar riktade mot musikbranschen. Vi hoppas att 

kunna ge en uppfattning om hur den tekniska utvecklingen har påverkat olika 

arbetsprocesser inom branschen. Även de som finner ett generellt intresse för hur 

den tekniska utvecklingen har påverkat olika branscher kan finna denna studie 

intressant.  

 

Vi har inte tagit hänsyn till eller inriktat oss på någon speciell eller enskild genre 

utan genomfört en generell studie av musikbranschen. Möjligheten finns att det 

kan skilja sig i arbetsprocessen mellan organisationer som arbetar med olika 

genres. Därför hade en studie som fördjupar sig i en eller flera genres varit av 

intresse. Det går även att studera de majorbolag som finns i Sverige för att se hur 

deras arbetsprocess har förändrats. Det hade även varit intressant att se hur 
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teknikutveckling har påverkat andra delar av branschen, de delar som vi inte har 

undersökt som exempelvis bokning, live och musikförlag.  
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