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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

 

I dagens samhälle har vi ett massivt utbud av informationskällor som erbjuder oss 

nyhetssändningar och rapporter inom olika intresseområden. Trots att tekniken möjliggör nya 

informationskanaler i mobiler, Internet och TV så lever en gammal informationskanal som 

dagstidningen kvar. Även om morgon- och kvällstidningarnas pappersformatupplaga sjunkit1 

har de överlevt och utvecklat sina affärsidéer med kompletterande nättidningsupplagor och 

bilagor i varierande format. Genom att tidningarna har breddat sin verksamhet med bilagor 

och externa tidningar som enskilt fokuserar mer på till exempel mode, sport, kultur eller nöje 

har tidningarna öppnat upp för fler annonsörer. Att människor fortfarande köper tidningar och 

läser dem mer ingående än nättidningar2 resulterar också i ett stort intresse för externa 

intressenter att synas i tidningarna. Dessa externa intressenter som jag talar om är väldigt 

beroende av en masspublik för sin inkomst, till exempel skådespelare, artister, band, dansare 

och författare.  

 

Av dessa olika kulturella verksamheter är det musikbranschen som figurerat väldigt mycket i 

media på grund av branschens svårigheter att anpassa sig till den tekniska utvecklingen. 

Skivförsäljningen har skiftat kraftigt de senaste åren på grund av flera faktorer som utvecklats 

under 90-talets senare hälft fram till dagens 2000-tal. Branscher som mobiltelefoni, data, TV, 

film/serier3, spel4 och mode5 har alla ökat i konkurrens och i viss mån även omsättning. I 

kombination med att även fildelning över Internet utvecklats mer och mer, har detta bidragit 

till en minskad försäljning av skivor.6  

 

Denna utveckling har dock med dess tekniska framsteg gjort det möjligt för många fler 

musikband att synas medialt. Internettidningar, fanzines, myspace, facebook, hemmastudior 

                                                 
1 http://www.networkers.se/2006/11/den-svenska-papperstidningens-dr-ut.html, 20-01-09 
2 http://www.holmen.com/Main.aspx?ID=fe381f1a-a130-4143-b210-87b762792e1a 27-01-09 
3 http://www.variety.com/article/VR1117986412.html?categoryId=20&cs=1, 20-01-09 
4 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=666033, 20-01-09 
5 http://www.regeringen.se/sb/d/9622/nocache/true/a/96709/dictionary/false, 20-01-09 
6 http://www.ifpi.se/?page_id=117, 20-01-09 
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och en ökning utav små skivbolag7 har alla bidragit med att många musikband tagit sin 

verksamhet i egna händer, snarare än att lägga den i dem stora skivbolagens. Denna 

utveckling rubbar den oligopoliska skivbolagsmarknaden, där de stora skivbolagen förlorar 

sina positioner som grindvakter för musikmarknaden. Samtidigt har utbudet av band ökat och 

därmed har även konkurrensen för att bli omnämnd i stora nationella tidningar blivit betydligt 

större. Med denna ökade press på tidningarnas exponerande publicitet är det därför intressant 

att undersöka och granska om tidningarna erbjuder läsarna en rättvis bild av musiklandskapet. 

 

1.2 Bakgrund 

 

Major och independent är de två beteckningar som finns för att beskriva vilken sorts 

skivbolag en artist eller band har samarbete med. Till majorbolag räknas de fyra bolagen EMI, 

Sony BMG, Universal och Warner (och alla deras underetiketter) och de har cirka 86 procents 

marknadsandel i Sverige.8 Denna siffra är också något som kan ses som ett ungefärligt värde 

på den globala marknaden, utav de 50 mest sålda albumen 2007 är endast en skiva från ett 

independentbolag.9 Majorbolagens musikverksamhet beräknas stå för cirka 80 % av all 

försäljning i ett globalt perspektiv10 och utöver det står flera av dem också som producenter av 

film. 

 

Två skivbolag som räknas som independent i Sverige är Playground och Hybris, i England 

finns till exempel Domino, men även dessa har ganska stor verksamhet. Även Bonnier 

Amigo, distributör och skivbolag, som är aktiv i Sverige och ensamt innehar ca.11 % 

marknadsandel räknas som independent.11 Independent är benämningen på ett skivbolag eller 

en distributör som inte har något samröre med något av de fyra majorbolagen. Men ett 

independentbolag kan se ut på många olika sätt. Det kan lika gärna vara ett bolag som är ägt 

av endast en person och som endast ger ut sina egna skivor, men det kan också vara ett företag 

som jobbar med att ge ut andras skivor. Det gemensamma är att företagen inte arbetar med 

majorbolagen. 
                                                 
7 http://www.fria.nu/extern/epaper/fri/FRI-08-04-05/pdfs/11.pdf, 20-01-09 
8 http://www.ifpi.se/?page_id=103, 20-01-09 
9 Recording industry in numbers 2008 – IFPI, s.5-6 
10 Albarran, A., mfl., Handbook of Media Management and Economics, 2005, s.477 
11 Recording industry in numbers 2008 – IFPI, s.41 & s.44 
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Det existerar inga termer utöver major och independent för att karaktärisera skivbolagens 

verksamheter. För att mer illustrera hur ett skivbolag ser ut får man använda sig utav enkla 

beskrivningar som stort eller litet independentbolag. 

 

Många artister har egna små skivbolag som de endast har för att äga rättigheterna till sin 

musik. Sedan distribuerar artisterna sin musik genom att sälja licenser till majorbolag som i 

sin tur kan distribuera musiken runt om i världen.12 Många stora artister använder sig helt och 

hållet av majorbolaget som både skivbolag och distributör.13 Det förekommer också att 

oberoende skivbolag och distributörer samarbetar utan någon form av samröre med 

majorbolagen.14 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera i vilken utsträckning majorbolag och 

independentbolag recenseras och bevakas i svensk dagspress. Jag vill undersöka vilka 

skivbolag som representeras mest respektive minst och ifall det finns bakomliggande faktorer 

som påverkar resultatet. Samt mer ingående analysera hur skillnaderna ser ut i 

musikrapporteringen utifrån ett nationellt och regionalt perspektiv samt vilka 

medieekonomiska frågor det väcker. 

 

1.4 Problematisering 

 

Att medier breddar sin verksamhet är idag inget ovanligt fenomen, men det skapar utrymme 

för frågor om hur mediernas innehåll kan komma att påverkas. I och med att tidningar 

fortfarande har stor vikt när det gäller publicistiskt utrymme för musik så krävs granskning av 

vad som presenteras i pressens musikrapportering. Därför undersöker denna C-uppsats sju 

stora svenska tidningar och hur skivbolagsrepresentationen ser ut i vardera tidnings 

musikrapportering. Fokus ligger på hur fördelningen ser ut mellan artiklar om artister och 

                                                 
12 http://www.svd.se/kulturnoje/musik/artikel_2028329.svd, 20-01-09 
13 http://www.svd.se/kulturnoje/musik/artikel_2065935.svd, 20-01-09 
14 http://www.svd.se/kulturnoje/musik/artikel_1996523.svd, 20-01-09 
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band som kan kopplas antingen till majorbolag (EMI, Sony BMG, Universal och Warner) 

eller independentbolag. 

1.5 Frågeställningar 

 

Mot bakgrund av dagens medie- och musikförsäljningsklimat ställs dessa frågeställningar: 

 

• Hur ser balansen mellan major- och independentbolag ut i dagspress? 

• Är musikrapporteringen i tidningarna representativ för skivmarknaden? 

• Finns det publicistiskt innehåll som pekar på gemensamma intressen mellan ägarna av 

tidningarna och skivbolagen? 
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2 Teoretisk del 

2.1 Medieekonomi 

 

För att undersöka mitt problem har jag valt att utifrån ett medieekonomiskt perspektiv 

analysera den journalistiska rapporteringen av musikbransch och artister. Jag har använt mig 

av två medieekonomiska aspekter som kallas Economy of scope och Economy of scale.  

 

De här två aspekterna kompletterar varandra så att analysen blir bredare. Analysen skulle te 

sig något tunn av att bara använda sig av en aspekt, analysen skulle på så sätt få ett för 

ensidigt och litet genomslag på ett stort material.  

 

2.1.1 Konkurrens 

 

Konkurrensen är en väsentlig fråga i medieekonomiska studier. Skillnaden mellan tidningarna 

och deras rapportering är något som avslöjar hur deras inriktningar har utvecklats till följd av 

konkurrensen som råder på marknaden.15 Konkurrens kan enkelt beskrivas som en situation 

som uppstår när ett flertal aktörer utan ägarsammanhörighet med samma intresseområde 

engagerar sig i handel (säljkonkurrens).16 Konkurrens utgör en grundpelare i en kapitalism där 

olika aktörer med olika färdigheter skapar en viss sorts marknad för att skapa ett marknadspris 

på det man handlar med. 

 

Konkurrensfrågan är väldigt intressant i det här sammanhanget då frågeställningarna berör två 

olika marknader. Dels tidningsmarknaden där konkurrensen är fördelad på kvällspress, 

nationell dagspress, regional dagspress och även i viss mån gratispress. Dessa tidningar är alla 

samma sorts produkt om än i olika volymer med olika inriktningar. Dels skivbranschen och 

dess mer oligopoliska styre17 där de fyra skivbolagen EMI, Sony BMG, Universal och Warner 

                                                 
15 Albarran, A., mfl., Handbook of Media Management and Economics, 2005, s.317-318 
16 Bra Böckers Lexikon 2000, Band 14, 2002, s.50 
17 Bra Böckers Lexikon 2000, Band 17, 2002, s.331 
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har störst marknadsandelar, medan resten utav marknaden utgörs av ett fåtal stora 

independentaktörer samt en uppsjö av små skivbolag.  

 

2.2 Economy of scope 

 

Den medieekonomiska aspekten Economy of scope behandlar fenomenet som uppstår när ett 

företag finner det mer fördelaktigt att själv sköta produktion, distribution och försäljning än 

att låta andra externa enheter sköta arbetet.18 Ett medieföretag kan till exempel ha ekonomiska 

fördelar av att själv kontrollera såväl distribution, reklam och handel. Genom att företaget gör 

allt arbete själv snarare än att anlita externa aktörer, kan företaget spara mer pengar. 

Dessutom kan företaget då själv styra marknaden då det kontrollerar alla led i processen.  

 

2.2.1 Användning av teorin 

 

För att analysera det här fenomenet krävs en studie av innehållet i tidningarna genom att 

kontrollera skivrecensioner, liverecensioner och reportage. Genom att undersöka tidningarnas 

ägarförhållanden och skivbolagens ägarförhållanden kan man i en analys se eventuella 

mönster som skulle kunna tyda på samarbete. Tidningarna presenteras och analyseras separat 

för att sedan jämföras med varandra.  

 

2.3 Economy of scale 

 

Den medieekonomiska aspekten Economy of scale beskriver vad som kan ske då ett företags 

effektivitet ökar. I samband med att en storskalig produktion ökar, kan företag inom ett 

långvarigt perspektiv, se att fasta kostnader sänks.19 Ofta gäller detta industriella 

verksamheter som har höga ingångskostnader från början och som ofta behöver någon form 

av finansiering för att sköta sin verksamhet. Detta skalekonomiska fenomen är något 

                                                 
18 Doyle, Gillian, Understanding media economics, 2002, s.13-15  
19 Albarran, A., mfl., Handbook of Media Management and Economics, 2005, s.183 
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industrier strävar efter, såväl teknisk industri som skivbransch och tidningsbransch.20 När 

företag lyckas bedriva economy of scale på ett lyckat sätt sparar företaget pengar och kan ta in 

marknadsandelar från andra konkurrenter. 

 

2.3.1 Användning av teorin 

 

Genom att undersöka all musikalisk rapportering, i enlighet med idén Economy of scope, är 

det den här studiens avsikt att analysera i vilken utsträckning olika typer av skivbolag 

förekommer i de studerade dagstidningarna. Tidningarna presenteras bredvid varandra och 

skivbolagen analyseras var för sig för att se vilket eller vilka som har den största skalbreddade 

verksamheten och hur den får genomslag i pressen. Detta resultat jämförs sedan med hur stor 

marknadsandel vardera skivbolag har. Utöver detta sammanställs också en tabell om hur 

skivrecensioner, liverecensioner och reportage är fördelade i förhållande till 

skivbolagstillhörighet. 

                                                 
20 http://www.economicshelp.org/microessays/costs/economies-scale.html, 20-01-09 
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3 Metoddel 

3.1 Kvantitativ undersökning 

 

Ett tillvägagångssätt att använda sig utav när man ska kartlägga mönster och undersöka dess 

funktion är kvantitativa undersökningar. En kvantitativ undersökning behöver ett bra urval av 

material och tydliga ramar för att få fram det uppsatsen ämnar undersöka. Den här uppsatsens 

kvantitativa undersökning fokuserar på artiklar ur pappersutgåvorna som är utav en 

musikalisk karaktär och som kan kopplas till skivbolag. Där innefattas skivrecensioner, 

liverecensioner och reportage. 

 

3.1.1 Urval 

 

Mitt val av tidningar att hämta material ur för den här C-uppsatsen baserades på några 

kriterier. För det första var avsikten att göra en jämförande studie, för det andra skulle det 

också gå att jämföra och analysera utifrån flera nivåer. Med dessa två kriterier blev urvalet 

sådant att två nationella kvällstidningar, två nationella morgontidningar, två regionala 

morgontidningar och en gratistidning fick utgöra underlag för undersökningen. Av 

kvällstidningarna valdes de två största tidningarna, Aftonbladet och Expressen. De två största 

nationella morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet valdes också ut som 

undersökningsobjekt och därefter valdes Metro som det enda rikstäckande alternativet för 

gratispress. Dessa tidningar kändes som ganska naturliga val då de är väldigt starka och 

dominerande inom sina områden, däremot så var inte valet utav dem två regionala tidningarna 

var inte lika självklara. Ur ett utgivningsmässigt perspektiv valdes Sydsvenska Dagbladet och 

Sundsvalls Tidning. Genom att välja två stora tidningar som är placerade på olika platser i 

Sverige och har en regional prägel i sitt redaktionella material uppstår en viktig jämförande 

aspekt i den musikaliska rapporteringen mellan de regionala och resterande tidningarna. För 

att i enkla ordalag kunna kategorisera tidningarna kommer jag i den här undersökningen 

framöver kalla dem två stora nationella morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet, nationell press. 
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3.1.1.1 Datainsamling 

Dessa tidningar studeras sedan under två veckor, från den 10 november till den 23 november, 

för att samla in material till undersökningen. Mina första intentioner var att studera 

tidningarna under fyra veckor men arbetsbördan för ett sådant forskningsarbete blev i det här 

fallet något för övermäktigt. Tanken med att ha en sådan lång tid är att om man endast väljer 

en vecka att studera tidningsinnehållet riskerar man att få ett för tunt och likriktat 

arbetsmaterial. Riskerna med att ett antal stora skivsläpp tar för mycket uppmärksamhet från 

annan musik i tidningarna är överhängande. Därför behövs en något längre period för att 

kunna visa den dynamiska skillnaden i musikrapporteringen mellan de olika tidningarna. 

Även om två veckors tid kan tyckas vara kort finns det ändå stora skillnader mellan 

tidningarna som bidrar till bra urval. Dessutom ger materialinsamlingens stora ramar ett brett 

utbud av information vilket kan ge resultat som både kan bekräfta eller motbevisa 

frågeställningarna. 

 

3.1.2 Avgränsning 

 

Den första avgränsningen som gjorts i denna uppsats är att alla artiklar som tagits ut för 

undersökningen är hämtade från antingen kultur- eller nöjesavdelningarna i tidningarna. 

Denna avgränsning är gjord av främst två anledningar, dels för att det skulle ta alldeles för 

lång tid att gå igenom varje tidning från första sida till sista sida. För det andra så borde det 

inte finnas så mycket musikmaterial i andra avdelningar av tidningen, dvs. inrikes, utrikes, 

sport och ekonomi. Utöver detta har inte heller några bilagor undersökts, då dessa ofta 

fungerar som egna tidningar med en annan eller mer avgränsad redaktion än den som är 

verksam för huvudtidningen.21 

 

För att en artikel i en tidning skulle godtas som användbar i undersökningen var den tvungen 

att handla om en artist eller ett band. Bland innehållet i tidningarna var det då nyhetsartiklar, 

intervjuer, albumrecensioner, liverecensioner och diverse notiser som togs med. Artiklar som 

handlar om shower med flera medverkande, lanseringar i samband med TV-underhållning 

eller reportage om artister som inte i sig handlar om musiken utan något annat de gör, har inte 

tagits med i sammanställningen. Inte heller har reklamannonser, veckoguider, kolumnspalter 

                                                 
21 http://www.aftonbladet.se/hjalpinfo/article560529.ab, 20-01-09 
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eller konsertscheman tagits med i undersökningen. Detta för att se till att undersökningen 

fokuserar på det faktiska redaktionella innehållet och därav inte låter sig påverkas av tillfälliga 

gästskribenters eller andra anställdas personliga yttranden. 

 

3.1.2.1 Kategorisering 

Undersökningen delar upp musikartiklar i två kategorier, major och independent. Major är 

benämningen för när en artists skivbolagstillhörighet är antingen EMI, Sony, Universal eller 

Warner. Independent är den utskrivna versionen av benämningen indie, vilket representerar 

ett skivbolag som inte har samröre med någon av de fyra stora (Major) skivbolagen.22 Genom 

att studera artisters senaste skivsläpp kan det konstateras vilket skivbolag de tillhör och hur 

deras skivor distribueras. Jag har gjort gränsdragningen så att alla artister som på något sätt 

har samröre med majorbolagen har kategoriserats som majorbolagsartist. Detta är av både 

bekvämlighet och nödvändighet i undersökningen. Skulle man dela upp undersökningen helt 

och hållet i skivbolag och distribution, så skulle undersökningen bli för stor och spridd för att 

kunna tydas. Dels för att många artister har egna etiketter men att de sedan ändå är 

kontrakterade till ett majorbolag, som i princip sköter allt som independentbolag annars gör. I 

många fall ligger också artister på underbolag till majorbolagen, vilket i princip är det samma 

som att vara kontrakterad till ett majorbolag. I andra fall har majorbolag kontrakt med mindre 

skivbolag att distribuera ut alla skivor det mindre bolaget släpper och då fungerar det mindre 

skivbolaget mer som en artist- och låtbank. (Ett exempel på detta är skivbolaget Lionheart 

med många deltagande melodifestivalsartister och som dessutom delvis ägs av Universal.23) 

 

3.2 Analysmodell 

3.2.1 Frågeställning 1: 

 

● Hur ser balansen mellan major- och independentbolag ut i dagspress? 

– Den här frågeställningen kommer att analyseras med hjälp av flertalet diagram 

representerande statistik från materialet. Först redovisas varje tidningstyp för sig; kvällspress, 

rikspress och regionalpress. Därefter görs en övergripande sammanställning som jämför de 
                                                 
22 Arvidsson, Kjell, Skivbolag i Sverige: musikföretagandets 100-åriga institutionalisering, 2007, s.21 
23 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article3783381.ab, 20-01-09 
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olika tidningstyperna. Den jämförande statistiken delas upp i tre nivåer: skivrecensioner, 

liverecensioner och reportage. 

 

3.2.2 Frågeställning 2: 

 

● Är musikrapporteringen i tidningarna representativ för skivmarknaden? 

– För den här frågan undersöks hur väl tidningarnas rapportering svarar mot den faktiska 

marknadens utbud. Med statistik från den kvantitativa undersökningen och statistik från 

skivbranschen om utgivningar och ekonomi jämförs och analyseras skivbolagens 

representation i tidningarna. Jämförelsen sker utifrån två nivåer. Dels hur stor marknadsandel 

skivbolagen besitter och dels hur många skivbolag det finns. 

 

3.2.3 Frågeställning 3: 

 

● Finns det publicistiskt innehåll som pekar på gemensamma intressen mellan ägarna för 

tidningarna och skivbolagen? 

– Denna fråga granskas genom att undersöka hur utgivningen av skivor som distribueras eller 

ges ut av Bonnier Amigo ser ut. Bonnier Amigo är den enda aktören inom Sverige som 

bedriver sådan verksamhet samtidigt som Bonnier äger tre av de undersökta tidningarna, 

nämligen Dagens Nyheter, Expressen och Sydsvenska Dagbladet.24 Genom att undersöka hur 

representationen av Bonnierrelaterade musikartiklar ser ut i tidningarna analyseras ett resultat 

utifrån en jämförelse med de andra tidningarnas representation utav Amigorelaterade artiklar. 

 

3.2.4 Ekonomisk analys  

3.2.4.1 Economy of scale 

Utifrån det skalekonomiska perspektivet tar jag an analysen utav frågeställning nummer 1 och 

2. Breddning utav verksamhet är möjligt att analysera utifrån hur stora marknadsandelar 

skivbolagen innehar och hur många skivutgivningar som förekommer i pressen. Man kan på 

så sätt se vilket skivbolag som får mest genomslag i tidningarna. 

                                                 
24 http://www.bonnier.se, 20-01-09 
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3.2.4.2 Economy of scope 

Denna aspekt används för att analysera frågeställning nummer 3. Analysen fokuserar då på att 

undersöka hur de företagsmässiga bakgrunderna skapar förutsättningar och påverkar hur 

marknaden styrs. Närmare bestämt om Bonniers ägande av tidningarna och 

musikutgivningsverksamheten kan tänkas påverka tidningarnas musikrapportering. 
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4 Empirisk del 

4.1 Materialredovisning 

Antal artiklar som representerar independent respektive major i varje tidning 
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4.1.1 Kvällspress 

Fördelningen inom kvällspressen visar 

entydigt på att tidningarna har fokus på 

majorbolagens utgivningar och inte för 

någon jämställande representation. Mellan 

Aftonbladet och Expressen finns den enda 

skillnaden att Aftonbladet har ett större 

innehåll sammanlagt utav musik vilket i sig 

inte påverkar fördelningen utan är något som 

faller inom felmarginalen då skillnaden är 

väldigt liten.

Antal artiklar i kvällspress 
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4.1.2 Nationell press 

Vid en granskning utav dem två stora 

regionala tidningarna i landet kan man se 

utifrån undersökningen att Dagens Nyheter 

har en något större representation utav 

independentbolags utgivningar till skillnad 

från dess konkurrent Svenska Dagbladet 

som visar ett mönster för en något större 

representation utav majorbolagen. 

 

4.1.3 Regional press 

Det är en stor skillnad mellan dem mönster 

som man kan se på det regionala planet i 

undersökningen. Sundsvalls Tidning har en 

något högre representation utav 

majorbolagshärstammande musikartiklar 

medan Sydsvenska Dagbladet visar ett 

resultat som utan tvekan visar en tidning 

som har fokus på independentbolagsutgiven 

musik. 

 

4.1.4 Gratispress 

Metro skiljer sig från resterande tidningar 

genom att vara en gratistidning och även då en 

tidning som inte ges ut på varken lördagar eller 

söndagar. Metro visar ett mönster som uttrycker en 

stark representation utav majorbolag. En över- 

väldigande majoritet av majorartiklar står mot en 

väldigt låg andel independentrelaterade artiklar. 

Antal artiklar i nationell press 

Antal artiklar i regional press 

Antal artiklar i gratispress 
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5 Analysdel 

5.1 Frågeställning 1: 

- Hur ser balansen ut mellan major- och independentbolag i dagspress? 

 

5.1.1 Kvällspress 

Det mest framstående mönstret i 

kvällspressens musikrapportering är att den 

fokuserar på majorbolagens utgivningar. 

Independentbolagen förekommer inte ens 

hälften så mycket jämfört med 

majorbolagen och skillnaderna mellan 

tidningarna är minimal vilket visar en stark 

indikation på att kvällspressens 

musikrapportering är enhetlig. 

 

5.1.2 Nationell press 

Nationell press visar ett spritt resultat som 

inte har ett tydligt mönster. Det man kan se 

är att majorbolagen har en stor 

representation, dock även 

independentbolagen har en väldigt stor 

representation. Dagens Nyheter visar ett 

resultat som tydligt visar en jämställande 

redaktionell inriktning mellan independent- 

och majorbolag. Svenska Dagbladet har en 

fokus på majorbolagens musik men visar 

samtidigt tecken på att ha en ganska stor representation utav independentbolag. 

Fördelning utav skivbolagsrepresentation inom kvällspress 

Fördelning utav skivbolagsrepresentation inom nationell press 
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5.1.3 Regional press 

Den regionala pressen visar också ett 

resultat som inte har ett entydigt mönster. 

Sundsvalls Tidnings resultat präglas av 

en väldigt jämn fördelning utav major 

och independent medan Sydsvenska 

Dagbladet har en stor representation utav 

independentutgivningar i sitt 

redaktionella material. Värt att tillägga är 

att Sydsvenska Dagbladet är den 

tidningen utav alla i undersökningen som 

har störst innehåll utav 

independentbolagsmusik. 

 

5.1.4 Gratispress 

Gratispressen har ett resultat som är en 

extremare variant utav kvällspressens 

inriktning. Independentrelaterade 

musikartiklar är fattigt representerade 

jämfört med majorbolagens representation. 

Ett mönster som kan tänkas ligga nära till 

hands med faktumet om att tidningen är 

gratis och finner det lättare och med bättre 

möjligheter att få ett läsarintressant 

innehåll med endast majorbolagsmusik. 

 

Fördelning utav skivbolagsrepresentation inom regional press 

Fördelning utav skivbolagsrepresentation i gratispress 
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5.1.5 Övergripande sammanställning 

 

Vid en jämförelse utav de olika sorters inriktningar tidningarna har kan man urskilja två 

mönster. I generella drag kan man säga att kvällspressen och gratispressen har någorlunda lika 

drag medan den nationella pressen och den regionala pressen besitter några mönster som 

påminner om varandra. Kvällspressen som gratispressen har ett väldigt homogent mönster 

som visar upp en majoritetsrepresentation utav majorbolag, en majoritetsrepresentation för 

majorbolag som inte har någon liknande motpol i någon tidning för independentbolag. 

Samtidigt har tidningarna Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet en större representation 

utav independentbolag jämfört med sina konkurrenter Svenska Dagbladet och Sundsvalls 

Tidning. Denna independentrepresentation är dock långt ifrån den majoritet som 

majorbolagsrepresentationen har i kvälls- och gratispressens rapportering. För att hårdra 

slutsatser kan man säga att morgontidningar verkar ha en medveten strävan mot att ha ett 

bredare innehåll i musikrapporteringen medan kvällspressen tillsammans med gratispressen 

siktar in sig på ett mer homogent utbud från majorbolagen. 

 

5.1.6 Skivrecensioner 

5.1.6.1 Kvällspress 

Det man ser i kvällspressens utbud utav 

skivrecensioner är en fokusering på 

majorbolagens utgivningar. De är ca dubbelt så 

många som independentbolagens utgivningar. 

Aftonbladets och Expressens inriktningar tycks 
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Skivbolagsrepresentationen bland skivrecensioner i kvällspress 
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vara helt eniga när det gäller förekomsten utav skivbolag i dess utbud utav skivrecensioner 

vilket skapar ett tydligt mönster i deras skivrecenserande. 

 

5.1.6.2 Nationell press 

Nationell press fördelning utav 

skivrecensioners skivbolagshärkomst är 

splittrad. Dagens Nyheter visar upp ett 

mönster som tyder på en ganska kraftig 

fokusering på independentutgivningar medan 

Svenska Dagbladet har ett väldigt jämnt 

resultat utav skivbolagsfördelningen med ett 

fåtal fler majorbolagshärstammande 

recensioner. 

 

5.1.6.3 Regional press 

 I den regionala pressen ses ett helt motsatt 

förhållande i skivrecensionernas 

skivbolagsrepresentation till skillnad från 

kvällspressens skivrecenserande. I Sundsvalls 

Tidning och Sydsvenska Dagbladet visas en 

klar fokus på independentbolagens 

utgivningar. I den regionala pressen är 

förhållandet mellan antalet recensioner utav 

independent och major omvänt jämfört med 

kvällspressens skivrecensioner.  

 

5.1.6.4 Gratispress 

Gratispressen visar upp ett ojämnt mönster i 

form av en majoritet för 

majorbolagsrepresenterade skivrecensioner. 

Men det som framförallt som är 

Skivbolagsrepresentationen bland skivrecensioner i nationell press 

Skivbolagsrepresentationen bland skivrecensioner i regional press 

Skivbolagsrepresentationen bland skivrecensioner i gratispress 
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uppseendeväckande är det lilla antalet skivrecensioner Metro har med i tidningen. Visserligen 

måste det tas i aktning att tidningen är gratis och har varken lika många sidor eller 

utgivningsdagar som de andra tidningarna i undersökningen har. Men med faktumet att 

tidningen är gratis och således mer beroende utav annonser, känns det lite märkligt att 

skivbolagen inte ges mer ”reklamplats” i form utav skivrecensioner. Även om Metros 

rapportering skiljer sig något mot de andra tidningarna så går den i riktning mot den som 

kvällspressen för. 

 

5.1.7 Liverecensioner 

5.1.7.1 Kvällspress 

I kvällspressens utbud av liverecensioner 

finner man en jämn fördelning utav major- 

och independentrelaterade artister. Både hos 

Aftonbladet och hos Expressen recenseras 

det jämlikt om än dock inte i samma 

kvantitet. Vad som går att notera är att 

Aftonbladet har ett betydligt större innehåll 

utav liverecensioner än Expressen. Detta kan 

tydas som att Aftonbladet tar ett större ansvar 

för liverapporteringen i Sverige än vad Expressen gör. 

 

5.1.7.2 Nationell press 

Nationell press ger ett resultat som visar på 

en tydligt likriktad musikalisk inriktning 

tidningarna emellan. Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet har exakt samma 

fördelning utav major- och 

independentbolagsartister. Skillnaden ligger 

i att Dagens Nyheter har ett något större 

utbud utav liverecensioner vilket kan ses 

Skivbolagsrepresentationen bland liverecensioner i kvällspress 

Skivbolagsrepresentationen bland liverecensioner i nationell press 



20 
 

0

1

2

3

4

5

Sundsvalls 

Tidning

Sydsvenska 

Dagbladet

Major

Independent

som en medveten drift att ha lite större rapportering på livescenen i Sverige än sin konkurrent 

men skillnaden är också inom felmarginalen att det likväl kan vara ett resultat som under två 

andra veckor på året visar Svenska Dagbladet som den tidningen med flertalet 

liverecensioner. 

 

5.1.7.3 Regional press 

I detta diagram ser vi en kraftig skillnad mellan 

de två tidningarna. Sundsvalls Tidning har 

under två veckor endast recenserat tre stycken 

konserter medan Sydsvenska Dagbladet 

recenserat tio stycken. Även om statistiken är 

väldigt ojämn får man ta i aktning att 

Sydsvenska Dagbladet är en större tidning än 

Sundsvalls Tidning. Utöver det kan man se att 

Sydsvenska Dagbladet håller en väldigt jämn 

fördelning mellan major- och 

independentrelaterade artister. Sundsvalls Tidning har endast en mer artikel utav 

majorrepresentation, vilket knappast kan ses som ett speciellt ojämnt resultat. 

 

5.1.7.4 Gratispress 

Under de två veckor som undersökningen genomfördes kunde ingen data om liverecensioner 

från Metro samlas in då det inte skrevs några. Vid en närmare undersökning utav Metros 

webbsida25 och dess arkiv kan inga liverecensioner överhuvudtaget finnas vilket får mig att 

dra slutsatsen att Metro väljer att inte ha någon liverecenserande verksamhet. 

                                                 
25 http://www.metro.se, 20-01-09 

Skivbolagsrepresentationen bland liverecensioner i regional press 
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5.1.8 Reportage 

5.1.8.1 Kvällspress 

I fråga om fördelningen mellan major- och 

independentrelaterade reportageartiklar kan 

man se att kvällspressen även här presterar ett 

ganska unisont resultat med mindre skillnader 

som kan förklaras utav skiftningar i tid eller 

eventuellt av en något marginellt annorlunda 

musikrapportering. När det gäller 

representationen utav skivbolag är 

majorbolagsrepresentationen betydligt större 

än independentbolagsrepresentationen.  

 

5.1.8.2 Nationell press 

Nationell press har till skillnad från tidigare 

analyser haft ett ganska jämnt fördelat resultat 

mellan major- och independentrelaterade 

artiklar men bland musikreportage är 

fördelningen lite mer än dubbelt så stor för 

majorbolagens artister. Med tanke på att 

Dagens Nyheters recenserar fler 

independentskivsläpp än majorbolags är detta 

resultat något uppseendeväckande då det inte 

riktigt stämmer överens med skivrecenserandet och reportageuppföljningar som ofta sker i 

samband med skivlanseringar. Svenska Dagbladets resultat är inte heller riktigt som det man 

skulle kunna förvänta sig men mer godtagbart än Dagens Nyheters med tanke på 

skivrecensionernas fördelning. 

Skivbolagsrepresentationen bland reportage i kvällspress 

Skivbolagsrepresentationen bland reportage i nationell press 
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5.1.8.3 Regional press 

I det här diagrammet kan man tydligt se att 

Sydsvenska Dagbladet följer upp sin 

musikaliska rapportering. Genom att ha både ett 

större innehåll utav independentrecensioner och 

reportage med anknytning till independentbolag 

är tidningens inriktning tydlig. Även om 

resultatet i det här diagrammet inte visar lika 

stor majoritet som för skivrecensionernas 

skibvolagsfördelning så är det ändå ett mönster 

som kan utrönas för tidningens redaktionella 

inriktning. Sundsvalls Tidning visar inte upp ett lika självklart mönster för sin rapportering 

som Sydsvenska Dagbladet. Istället avslöjas här tendenser till en ganska annorlunda 

inriktning än vad tidningen verkar ha för skivrecensioner, majorbolagen har här en stor 

majoritet med mer än dubbelt så många artiklar jämfört med independentreportagen. 

 

5.1.8.4 Gratispress 

Metro visar upp här nästan en exakt likadan 

rapportering som för skivrecensionerna vilket 

bekräftar Metros musikrapportering som väldigt 

fokuserad på majorbolagens artister. 

Independentartisterna har i det här fallet en femtedel 

utav det publicistiska utrymmet jämfört med 

majorbolagen. Detta kan ses som naturliga 

uppföljningar på skivrecensionerna och ett resultat 

som inte är så överraskande med tanke på att 

gratistidningens faktiska överlevnad ligger hos annonsörer och uppenbarligen satsar på säkra 

kort genom att välja majorbolagsartister som man vet säljer. 

 

Skivbolagsrepresentationen bland reportage i regional press 

Skivbolagsrepresentationen bland reportage i gratispress 
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5.1.9 Övergripande sammanställning 

Den tidningssort som har klarast inriktning är utan tvekan gratistidningen Metro som har ett 

uppenbart koncept att fokusera på majorbolagens artister. Visserligen saknas det uppgifter om 

deras rapportering i och med att Metro inte har någon liverecenserande verksamhet men 

resultatet kan trots det knappast ifrågasättas. 

 

Även kvällspressen har ett ganska tydligt mönster i sin musikrapporterande verksamhet. 

Jämför man resultatet för skivrecensionerna och reportagen kan man se att de två är väldigt 

lika och visar en stark fokus på majorbolagsrelaterade artister. Tidningarnas liverecenserande 

verksamhet bryter mönstret för båda tidningarna då den är nästan helt jämställd mellan 

independentbolag och majorbolag. Det som kan tydas ur den är att Aftonbladet till skillnad 

från Expressen har en betydligt större liverecenserande verksamhet och har således en 

generellt sett mer täckande musikrapportering. 

 

Nationell press resultat är splittrat vilket kan vara något svåranalyserat då ingen klar 

inriktning för musikrapporteringen kan avgöras. Det man kan se till skillnad från 

kvällspressen är att den nationella pressen har en mer jämlik fördelning utav majorbolags- och 

independentbolagsrelaterad musik i sina artiklar. Till exempel så består Dagens Nyheters 

skivrecensioner till större del utav av independentrelaterade skivor, men dock inte av samma 

nivå som majorbolagens representation i kvällspressen. Samtidigt måste man uppmärksamma 

att Dagens Nyheter har en större representation utav majorbolagsartister än 

independentartister i musikreportage. Detta skär sig och gör det svårt att säga om tidningen 

tenderar att rapportera mer om major eller independent mer. Svenska Dagbladet har till 

skillnad från Dagens Nyheter fler majorbolagsrelaterade artister bland skivrecensioner och 

reportage vilket förenklar saken att utröna tidningens inställning mot musikmarknaden. Det 

man ser då är att Svenska Dagbladet tar sig an majorbolagens stora släpp aningen mer än 

independentbolagens men följer också upp både majorbolagen och independentbolagen med 

reportage i en betydligt jämnare utsträckning än Dagens Nyheter. Dagens Nyheters 

rapportering är alltså på ett övergripande perspektiv väldigt jämnt fördelad mellan 

independent- och majorrelaterade artister. Däremot är balansen utav det publicistiska 

utrymmet mellan major- och independentbolag i skivrecensioner och reportage väldigt ojämn. 
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Av de regionala tidningarna kan man se att mönstret från den nationella pressen nästan 

upprepar sig. Både Sydsvenska Dagbladet och Sundsvalls Tidning har bland 

skivrecensionerna ett fokus på independentbolagen. Detta mönster bryter sedan Sundsvalls 

Tidning med fördelningen i sina musikaliska reportage, där fokus ligger på majorbolagen 

istället. Detta skapar samma förvirring som med Dagens Nyheter, det blir svårt att tyda 

Sundsvalls Tidnings inriktning. Skillnaden mellan Dagens Nyheter och Sundsvalls Tidning är 

den att Dagens Nyheter har sammanlagt fler independentartiklar medan Sundsvalls Tidning 

istället har fler majorbolagsartiklar. Mellan dem regionala tidningarna kan det också ses att 

liverecensionerna skiljer sig kraftigt i kvantitet. Men utav materialet att döma, recenseras det i 

Sundsvalls Tidning endast konserter som hålls i närheten av Sundsvall medan Sydsvenska 

Dagbladet även recenserar konserter runt om i landet. En hänvisning till att Sydsvenska 

Dagbladet prioriterar musikaliska evenemang lite mer i sin rapportering än Sundsvalls 

Tidning. Det starkaste inslaget i den regionala delen av undersökningen är ändå att 

Sydsvenska Dagbladet står som den tidning som har störst representation utav 

independentbolag av alla tidningar. 

 

Dessutom måste man beakta i alla jämförelser med just liverecensionerna att kopplingen 

mellan skivrecensioner och reportage är större än någon av dem med just liverecensioner. 

Detta på grund av att skivsläpp ofta följs upp med ett reportage snarare än en liverecension. 

Det förekommer vid stora skivsläpp, på releasepartyn, att konserter hålls och ibland 

recenseras, men oftast recenseras snarare konserter i samband med turnéerna som fungerar 

likt reklam för skivan. 

 

5.2 Frågeställning 2: 

- Är skivbolagsrepresentationen i tidningarna representativ för skivmarknaden? 

 

5.2.1 Analys utav antal marknadsandelar 

 

På skivmarknaden i Sverige uppskattas majorbolagen äga en cirka 86 % stor markandsandel 

medan Bonnier Amigo och Playground tar upp merparten utöver det vilket lämnar en uppsjö 
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utav skivbolag på ca 1 %.26 Sammanlagt får då independentbolagen på den svenska 

marknaden 14 %. Den här analysen jämför hur representationen utav skivbolagen i 

tidningarna stämmer överens med hur stor marknadsandel skivbolagen har. 

 

5.2.1.1 Kvällspress  

Utifrån hur marknadsandelarna är fördelade i Sverige på 

skivbolagsmarknaden kan man tydligt se att kvällspressen 

fullföljer det journalistiska arbetet att täcka upp 

utgivningar från såväl majorbolag som independentbolag. Även om fördelningen är till stor 

majoritet för majorbolagen är den inte riktigt så hög som en 86 procentig marknadsandel. 

 

5.2.1.2 Nationell press  

Utifrån en analys av marknadsandelarna 

majorbolagen besitter så visar de nationella 

tidningarna en något snedvriden representation utav 

skivbolagsmarknaden. Dagens Nyheter har till och med en majoritet utav independentbolag 

vilket till synes är en mycket annorlunda bild mot hur marknaden ser ut. Ett mönster som 

tyder på en medveten strävan av Dagens Nyheter att fokusera på independetutgivningar. Av 

Svenska Dagbladets resultat kan inte samma slutsatser riktigt dras. Svenska Dagbladet visar 

upp ett resultat som visserligen är fördelat med en majoritet för majorbolagen men samtidigt 

publicerar också Svenska Dagbladet många independentrelaterade artiklar. Denna fördelning 

är inte representativ för marknadsandelsinnehavet men lutar lite åt marknadens håll. 

 

5.2.1.3 Regional press  

Ur det marknadsandelsmässiga perspektivet ser man på de 

regionala tidningarna att det existerar en likartad skev 

fördelning som i den nationella pressen. Sundsvalls 

Tidning visar ett resultat som kan liknas vid Svenska Dagbladets musikrapportering medan 

Sydsvenska Dagbladet har en rapportering som går i Dagens Nyheters fotspår fast på ett ännu 

                                                 
26 http://www.ifpi.se/?page_id=103, 20-01-09 
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starkare sätt. Båda dessa resultat överensstämmer inte med marknadsandelarnas mått och 

därför kan slutledningen dras att tidningarna själva profilerar sig som tidningar som medvetet 

vill ha ett stort utbud av independentbolag i sitt publicistiska utrymme. 

 

5.2.1.4 Gratispress  

Metro följer kvällspressens spår och har en statistik 

som inte lägger mycket uppmärksamhet på 

independentrelaterade musikhändelser. Metros 

resultat ligger väldigt nära den exakta marknadsandelsfördelningen och visar därför upp enligt 

det perspektivet den mest verklighetstrogna skivbolagsfördelning utav tidningarna. Även om 

man räknar in att Metro inte ges ut på lördagar och söndagar kan man anta att statistiken 

skulle kvarstå då tidningen har ett tydligt mönster utav hur många artiklar den tillåter per 

tidning gällande musik. 

 

5.2.2 Analys utav antal skivbolag 

 

I Sverige finns det ett oerhört stort antal skivbolag och skivbolagen blir bara fler samtidigt 

som musikbranschen går igenom nya omstruktureringar.27 Att uppskatta dagens 

independentbolag till en siffra är en oerhört svår uppgift och att sortera mellan alla bolag 

bland de som är aktiva och de som inte är aktiva är en omöjlig uppgift. Sveriges oberoende 

musikproducenter är en förening som samlar independentbolag i Sverige för att finna nya 

möjligheter i en musikbransch som genomgår omstruktureringar. År 2004 genomfördes en 

undersökning om hur många oberoende skivbolag det fanns och man fick fram siffran 230 

stycken independentbolag, en uppföljande studie som inräknade majorbolagen och deras 

underetiketter tog siffran till 350.28 Detta innebär att 2005 fanns ca 120 stycken 

skivbolagsetiketter tillhörande majorbolagen. Enligt Sveriges oberoende musikproducenter 

finns idag ca 264 independentbolag som är associerade och medlemmar i organisationen.29 

Utifrån denna siffra analyseras antalet independentbolag som representeras i den svenska 

                                                 
27 http://www.fria.nu/extern/epaper/fri/FRI-08-04-05/pdfs/11.pdf, 20-01-09 
28 Arvidsson, Kjell, Skivbolag i Sverige: musikföretagandets 100-åriga institutionalisering, 2007, s.18 
29 http://www.som.a.se/64.aspx?location=1&language=1&category=2 & 

    http://www.som.a.se/64.aspx?location=1&language=1&category=1, 20-01-09 
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dagspressen. Värt att nämna är också independentbolagen är som sagt många och samtidigt 

företag som nödvändigtvis inte är heltidsmässigt aktiva. Till skillnad från större skivbolag 

släpper många independentbolag skivor bara då och då, ibland inte ens en skiva på ett till tre 

år. 

 

5.2.2.1 Jämförande analys 

  Antal independentbolag som förekommer i tidningarna under undersökningsperioden 
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I det här diagrammet kan man se representationen utav independentbolag i den svenska 

dagspressen under två veckor. Det man måste förstå innan man tittar på resultatet är att det 

totala antalet independentbolag är väldigt högt och siffran som har använts är inte hundra 

procentigt säkerställd då antalet independentbolag är nästintill omöjligt att säkerställa.  

 

Kvällspressen som har en fokus på majorbolag har under två veckor med 22 stycken 

independentbolag i sitt publicistiska utrymme. Det kanske inte verkar mycket jämfört med 

den totala summan på 264 skivbolag, men med tanke på att independentbolag inte släpper lika 

mycket skivor likt majorbolag så kan det ses som en ganska stor siffra, också med tanke på 

kvällspressens redaktionella inriktning. Den nationella pressen har ett desto högre resultat 

som speglar deras vilja att framstå som det breda alternativet jämte kvällspressen. Men 

faktum är att den regionala pressen har ett ännu högre resultat än den nationella pressen. Även 

om man kan argumentera för att den regionala pressen har ett stort utbud av lokala 

independentakter jämfört med nationell press är ett sådant argument inte vattentätt. Den 

nationella pressens stora budgetar och möjligheter till ett otroligt rikt musikliv i Sveriges 

huvudstad borde resultera i en större eller åtminstone lika stor representation utav 

independentbolag som den regionala pressen ifall den strävar efter en bred musikrapportering. 
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Gratispressens resultat är inte speciellt förvånansvärt då deras inriktning inte lämnar utrymme 

för något annat, i andra ord så är Metros journalistiska linje är klar och förväntad. 

 

5.3 Frågeställning 3: 

- Finns det publicistiskt innehåll som pekar på gemensamma intressen mellan ägarna för 

tidningarna och skivbolagen? 

 

5.3.1 Analys utav Bonnier 

Förekomsten utav Bonnierrelaterade artiklar i de undersökta tidningarna, mätt i antal 

artiklar

 

I detta diagram kan man se att det finns en skillnad i representationen utav Bonnierrelaterade 

artister i Bonnierägd press. Det här resultatet avslöjar också att antalet artiklar med Bonnier-

anknytning är ganska få jämfört med hur många musikartiklar som publiceras 

överhuvudtaget.  

 

Man kan se att endast i kvällspressen är antalet artiklar det samma. Detta är ett ganska 

förväntat resultat med tanke på att den sortens tidning som hade mest likriktad journalistik 

också är kvällspressen. Alltså kan man i princip förvänta sig att också i den här 

undersökningen om Bonnierrelaterade artiklar, få ett likadant resultat mellan tidningarna. 

 

Dagens Nyheter visar upp en lite större representation utav Bonnierrelaterade artiklar jämfört 

med Svenska Dagbladet. Från tidigare undersökningar kunde man säkerställa att Dagens 

Nyheter hade en större fokus på independentbolagen samtidigt som Svenska Dagbladets 

inriktning var tvärtom. Detta resultat kan på så sätt också räknas som en något förväntad 
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utgång. Bonnier Amigo är per definition klassifierat som independent och därav borde också 

Dagens Nyheter ha ett större utbud av deras artister. 

 

Sydsvenska Dagbladet har jämfört med Sundsvalls Tidning en större representation utav 

Bonnier Amigos artister. Jämför man Sundsvalls Tidnings inriktning med Sydsvenska 

Dagbladets så framgår det klart att Sydsvenska Dagbladet även borde ha ett större utbud av 

independentbolag som till exempel Bonnier Amigo. Sundsvalls Tidning har till skillnad från 

Sydsvenska Dagbladet en större representation utav majorbolag än independentbolag i sin 

tidning. 

 

Metro med sin överväldigande majoritet utav majorbolag i sin rapportering har väldigt låg halt 

utav Bonnierrelaterade artiklar. Detta kan ses som en naturlig del av tidningens inriktning då 

Bonnier Amigo är independentbolag och därför inte borde vara speciellt representerad i 

tidningens innehåll. Däremot är saknaden utav liverecensioner något att påminna sig om, ifall 

Metro skulle haft liverecensioner kanske tidningen hade haft någon mer Bonnierrelaterad 

artikel. Men det är endast på en spekulativ nivå. 

 

5.3.2 Övergripande sammanställning 

I analysen utav dem olika sorters tidningarnas Bonnierrelaterade innehåll kan i princip alla 

skillnader förklaras med hjälp utav den tidigare undersökningen om tidningarnas inriktningar. 

Mönstren som de olika tidningarna visar i sin representation av major- och independentbolag 

har starka samband i och med hur mycket man kan förvänta sig utav Bonnier Amigos 

representation i vardera tidning. 

 

Samtidigt är inte en sådan koppling mellan tidningars inriktning och dess Bonnierrelaterade 

innehåll helt självklar. Bara för att independentbolagen representeras mer i vissa tidningar 

betyder det inte automatiskt att man kan förvänta sig att Bonnier Amigo ska vara mer 

representerat. Även om Bonnier Amigo är stor aktör på den svenska marknaden och har 

svenska artister finns det en massiv uppsjö utav independentbolag både i Sverige och 

internationellt som lika gärna kan ta upp publicistiskt utrymme i tidningen. Med tanke på den 

otroliga mängd bolag och artister som samtidigt är intressanta är tidningens inriktning ingen 

hundra procentig garanti för Bonniers representation. 
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Därför måste man också ha i aktning om att tidningarnas ägare kan spela in på utbudet. Att 

tidningarnas inriktningar kan som sig vara mönster för hur ägarna själva vill att tidningen ska 

vara. Genom att ha en sådan inställning få möjligheten att kunna främja sina andra 

verksamheter i samband med tidningarna. Därför kan man inte helt förklara bort den 

ägarmässiga kopplingen som tidningarnas egna redaktionella val då resultatet, om än i liten 

kvantitet, visar att Bonnierägda tidningar har ett något större innehåll utav Bonnierrelaterade 

artiklar än vad ickeägda Bonnierägda tidningar har.
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5.4 Medieekonomisk analys 

5.4.1 Economy of scale 

Förekomsten utav majorbolag i de undersökta tidningarna, mätt i antal artiklar 

 

Här ovan presenteras den skalekonomiska breddningen utav majorbolagen i svensk dagspress. 

Skivbolagen som tagits ut i den här undersökningen är endast majorbolagen då 

independentbolagen är för många för att anlayseras på det här sättet. Dessutom för att ett 

företag ska kunna analyseras ur ett skalekonomiskt perspektiv behövs en stor verksamhet och 

den ojämna konkurrensen som råder på independentbolagsmarknaden hindrar det. 

Independentbolagen släpper många skivor men till skillnad från majorbolagen släpper inte 

samma skivbolag lika stor kvantitet utav skivor. Detta leder vidare till själva essensen utav 

skalekonomi30. När ett företag lyckas effektivisera sina processer ökar produktionen och 

kostnaderna sänks. Denna bransch är inte heller ensam i sin skalekonomiska utveckling utan 

varje skivbolag har även verksamhet i andra former som film och distribution vilket 

kombinerar skalekonomin med scope-ekonomi. Med tanke på att det endast finns fyra stycken 

majorbolag kan man också anta att en skalekonomisk bransch nästan förutsätter en 

oligopolistisk utveckling31. 

 

                                                 
30 Albarran, A., mfl., Handbook of Media Management and Economics, 2005, s.421 
31 Doyle, Gillian, Media ownership, 2002, s.63  
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Det man ser i diagrammet är att Sony BMG förekommer mest, följd utav Universal och 

därefter Warner följd av EMI. Vad som sticker ut är att Sony BMG är det skivbolaget som får 

mest genomslagskraft i nästan alla tidningar, där Sony BMG inte är störst delas antingen 

platsen med ett annat skivbolag eller så skiljer det oerhört lite. Sony BMGs representativa 

dominans är visserligen heller inte bara en slump, det är också dokumenterat att vara det mest 

framstående majorbolaget i Sverige32. 

 

Jämför man detta resultat med vardera skivbolags marknadsandel så har Universal 25,5 %, 

Sony BMG 24,8 %, EMI 18,5 % och Warner 17 %.33 Utifrån dessa marknadsandelar kan man 

se att det inte helt och hållet överensstämmer med skivbolagens förekomster i tidningarnas 

artiklar. Dock det verkar uppenbarligen, både i tidningarna och i marknadsandelar, vara 

uppdelat i två läger där Universal och Sony BMG hör till det övre lägret medan EMI och 

Warner hör till det undre. Även om informationen är något spridd och det är bevismässigt 

svårt att få fram ett säkert resultat under två veckor kan man ändå se mönster i samband med 

marknadsandelsinnehavet ganska klart. Utifrån den två veckors långa undersökningens 

resultat är det väldigt tydligt att Sony BMG är det majorbolag som får störst genomslag i den 

svenska dagspressen. 

 

5.4.2 Economy of scope 

Det ekonomiska scope-exemplet som undersöks i den här C-uppsatsen är frågeställning 3. 

Frågan tar upp huruvida skivbolaget och distributionsbolaget Bonnier Amigo representeras 

mer i Bonnierägd press än ickeägd Bonnierpress. Av resultatet att döma kan ett mönster för en 

”scope economy” synas då Bonnierrelaterade artiklar representeras mer i två av tre 

Bonnierägda tidningar jämfört med fyra stycken ickeägda Bonniertidningar. Tidningarna 

Bonnier äger är Expressen, Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet och jämfört med deras 

konkurrenter Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Sundsvalls Tidning är det endast 

Aftonbladet som har lika många Bonnierrelaterade artiklar som Expressen har. 

 

Detta gynnar Bonnier på så sätt att Bonnier får makten om både produktionen, distributionen 

och delvis försäljningen. Produktionen sker på Bonniers bekostnad likt en investering, 

                                                 
32 Arvidsson, Kjell, Skivbolag i Sverige: musikföretagandets 100-åriga institutionalisering, 2007, s.20 
33 http://www.ifpi.se/?page_id=103, 20-01-09 
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distributionen sker genom Bonniers egna nätverk ut till butiker, reklamen sker genom 

tidningarna och alla led är slutna i Bonniers makt. Genom att Bonniers led går så långt åt flera 

håll effektiviseras deras verksamhet och besparingar sker.34 Skulle Bonnier vilja investera i en 

artist men inte ha makten över distributionen och reklamen skulle inte investeringen ge lika 

mycket tillbaka som den ger då Bonnier äger alla led i processen. Under Bonniers stora 

ägarförutsättningar öppnas istället möjligheten för en ojämn och prisdiskriminerande position 

på marknaden som inte är möjlig för andra aktörer inom skivbranschen.35 

 

En sådan utveckling medför en snedvriden konkurrens på marknaden då ett stort företag som 

Bonnier intar en sådan stark position att skivverksamheten de bedriver inte är likvärdig den 

skivverksamhet som ett mindre skivbolag bedriver.36 Ett mindre skivbolag har endast egna 

fickor att ta ifrån vid investeringar, inga inre led för distribution utan måste sluta egna 

kontrakt, får slåss på en annan marknad för att synas i media mot andra aktörer och därav 

skapa flera mellanhänder för att bedriva verksamheten. Med flera mellanhänder i ledet, som 

ett litet skivbolag inte kan påverka, skapas flera omkostnader vilket generar mindre vinst till 

skivbolaget, upphovsmännen och artisten. När en marknads villkor blir så pass annorlunda 

från verksamhet till verksamhet är konkurrensen svår att urskilja och någon riktigt definition 

kan inte sättas. 

                                                 
34 Albarran, A., mfl., Handbook of Media Management and Economics, 2005, s.421 
35 Low, Linda, Economies of Information Technology and the Media, 2000, s.59 
36 Doyle, Gillian, Media ownership, 2002, s.42 
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6 Slutsatser och diskussion 

6.1 Sammanfattning 

 

Den sammanlagda fördelningen mellan major- och independentrelaterade 

artiklar i alla undersökta tidningar, mätt i antal artiklar och presenterat i procent 
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Detta diagram visar fördelningen av den svenska dagspressens representation av major- och 

independentbolag. Mitt första intryck är att fördelningen är helt godtagbar. 

Undersökningsobjekten har, för att vara stora tidningar i Sverige, bra koll och inte så långt 

ifrån en nästan jämlik representation. Att det endast skiljer 20 procentenheter emellan 

fördelningen visar ett bra förhållningssätt till musikbranschen där så otroligt många skivbolag 

slåss för utrymmet emot dem fyra majorbolagen. Även om man skulle kunna argumentera att 

utrymmet för independentbolagen borde vara större, då skivbolag som Playground, Bonnier 

Amigo, Domino och Nuclear Blast rankas som independentbolag trots deras stora storlek, 

måste resultatet vara ett bra resultat för den svenska musikmarknaden med tanke på hur 

mycket majorbolagen dominerar topplistorna. 

 

Jag upplever det inte som att independentscenen i Sverige är diskriminerad. Det här resultatet 

tyder på, enligt mig, en ganska generös representation utav musiklandskapet. Majorbolagen 

släpper mycket musik och är i stor mån nästan garanterade ett publicistiskt utrymme som är 

betydligt säkrare än independentbolagens utrymme. Men som nämnt är konkurrensen på 

musikmarknaden väldigt snedställd och har varit så länge, därför ser jag inte det som något 

starkt argument emot independentbolagen. Istället finner jag ett resultat som är något 
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generösare gentemot independentscenen än vad jag förväntade mig.  Med tanke på hur stort 

forum independentscenen fått tillgång till i samband med den informationsmässiga och 

tekniska utvecklingen kan man klart säga att majorbolagens tidigare stadiga och förutsägbara 

oligopol utvecklats till något annat. Musikrapporteringen är därför enligt min mening och mitt 

resultat inte helt jämställd efter marknadsutbudet, utan istället mycket bredare än vad den 

enligt ett marknadsperspektiv skulle behöva vara. 

 

6.1.2 Reflektion på resultat 

Mitt syfte med den här uppsatsen var att analysera hur konkurrensen ser ut i det 

musikrapporterande landskapet i svensk dagspress och samtidigt kartlägga hur olika sorters 

tidningars rapportering ser ut. I samband med detta, reda ut frågetecken som väcks inom 

medieekonomiska ramar. 

 

Balansen i skivbolagsrepresentationen i svensk dagspress kan ses ovan och är utifrån mitt 

perspektiv godtagbar. Klimatet för musiker och artister är inte lätt och även om vissa 

tidningars bristfälliga jämställdhet kan tänkas diskriminera många skivbolag finns det ett stort 

pressutrymme för även den mest obskyra musiken. 

 

Huruvida musikrapporteringen svarar gentemot marknadsutbudet utav musik är en svår fråga 

att svara på utifrån endast dem resultat undersökningen fått fram. Utifrån 

marknadsandelsanalysen kan man se ganska tydligt att flera tidningar har en ganska 

snedvriden rapportering. Men samtidigt kan det resultatet inte användas som ett fullkomligt 

svar. Marknadsandelarna hänvisar först och främst till år 2007 och inte 2008 som artiklarna är 

skrivna under. Dessutom är marknadsandelar inget absolut verktyg att använda i sådant syfte. 

Bara för att de ekonomiska siffrorna är störst hos vissa skivbolag betyder det inte automatiskt 

att just de skivbolagen släpper den musiken som får mest medialt utrymme i olika sorters 

tidningar. 

 

Att det existerar gemensamma intressen mellan ägare bland skivbolag och tidningar är något 

som i viss mån kan dokumenteras genom undersökningen, dock inom något vaga resultat. Jag 

personligen skulle uppfatta det som underligt om inte Bonnier utnyttjade sin scope-

ekonomiska position men detta är inget jag kan bevisa. Jag anser att mer dokumentering 
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behövs för att säkerställa mönstret bortom eventuella tvivel och felmarginaler. Därför 

bedömer jag att frågeställningen varken kan verifieras eller falsifieras. 

 

6.2 Diskussion 

6.2.1 Giltighet och hållbarhet 

Det man ska ta i aktning när man studerar en sådan här kvantitativ undersökning som gjorts är 

flertalet saker. En stor undersökning ger många möjligheter att presentera ett resultat, men 

resultatet är inget värt om det inte kan göras igen under samma förhållanden fast under en 

annan tid av en annan student eller forskare. 

 

En tung faktor när det gäller den här typen utav undersökningar är tidsperspektivet. Skulle 

man kunna få samma resultat vid en annan tidpunkt? Att välja två veckor efter varandra som 

jag har gjort öppnar både för- och nackdelar. Fördelen handlar om tillgängligheten i tid och 

om möjligheten att kunna jämföra undersökningen i ett flöde av tid vid en annan tidpunkt. 

Väljer man att slumpa ut två veckor på hela året finns inte riktigt den möjligheten, även om 

man väljer samma slumputvalda veckor nästa gång. Riskerna för att skiftningar i tidningens 

inriktning eller utformning har skett mellan stora tidsgap är stor och kan därför manipulera 

resultaten, även om situationen har kopierats för att genomföra en likadan undersökning. En 

ytterligare fördel med att välja två veckor efter varandra är att möjligheten för att 

uppföljningar i pressen kommer med i undersökningen. Väljer man två veckor utspritt över ett 

år är risken även där att resultatet kan bli snedvridet, åtminstone när det gäller journalistik 

som gäller musik.  

 

Kritiken mot att välja två veckor efter varandra kan handla om att informationsutbudet i 

undersökningen blir likriktat. Alltså samma funktion som fördelen med att ha med 

uppföljningar kan också vara en nackdel, att ta två utspridda veckors tidningar skulle 

eliminera risken att få ett alltför entydigt material som repeterar sig själv. Dock är det också 

en medveten sökan bort från den faktiska tidens rapportering och kan således också tolkas 

som en medveten manipulation utav materialet. 

 

När det gäller kvantitativa undersökningar som arbetar med mycket data är ett noggrant 

detaljarbete utav stor vikt. Jag har med stor försiktighet försökt arbeta ihop mitt material så 
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gott jag har kunnat för att kunna garantera dess största trovärdighet. Materialet jag har jobbat 

med har behandlat ägarkopplingar mellan ett stort antal skivbolag, vilket innebär många 

paraplybolag som jag gjort mitt bästa att undersöka för att kunna säkerställa dess rättmätiga 

ägare och därav dess kopplingar till antingen major- eller independentbolag. Dessutom så 

skiljer sig distributionsbolagen åt och deras olika kontrakt med olika skivbolag, det är 

information som är svår att få tag i och jag kan inte garantera att varje bit av information är 

rätt vid olika tidpunkter, då omstruktureringar är något som är vanligt förekommande i medie- 

och underhållningsbranschen. En aktör som var distributör eller skivbolag åt en artist för en 

platta, vid en tidpunkt, kan ändras över tidens gång. Återutgivningar och byten utav skivbolag 

sker konstant. 

 

6.2.2 Perspektiv 

     Fördelningen utav olika sorters artiklar i de undersökta tidningarna, mätt i antal artiklar 

 

Den här undersökningens resultat är inget nödvändigtvis överraskande, att kvällspressen har 

en mer mainstreaminriktad journalistik medan morgonpressen har en mer bred ambition i sin 

journalistik är något som nästan är allmänt känt. Men att se över vardera tidnings detaljerade 

rapportering visar mer om hur tidningen förhåller sig till själva ämnesområdet, musik, i sin 

rapportering. Att ha massor av recensioner utan att ha någon form av uppföljning gör 

automatiskt ingen bra musikrapportering. Att bara ha reportage om musiklivet men inte ha 

några skivrecensioner är ingen vidare bra uppdaterad musikrapportering då skivor är en viktig 
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del utav artisternas arbete. Det krävs en kombination av jämn och bred rapportering för att 

kalla tidningens musikrapportering bra och som en väl fungerande del. En del tidningar har 

ambitionen och klarar det, andra mindre bra. På så sätt kan en sådan här sorts undersökning 

skapa underlag för framtida förändringar i olika sorters press. 

 

Som man kan se i diagrammet har kvällstidningen Aftonbladet den mest jämna rapportering 

utav alla tidningar, ett tecken på en bra musikrapportering utifrån den inriktning tidningen har. 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet visar alla upp väldigt 

ambitiösa och bra resultat men som samtidigt är väldigt olika inbördes. Samtidigt kan man se 

att Sundsvalls Tidning och Expressen visar upp väldigt låga antal utav liverecensioner. 

Resultatet som Sundsvalls Tidning visar upp kan man förstå med tanke på att det inte är 

samma kvantitet utav konserter geografiskt sett, men Expressen som är belägen i Stockholm 

visar ett tecken på bristande musikrapportering. På grund av att Metro inte har liverecensioner 

och inte är en vanlig dagstidning kan man inte riktigt kritisera den för dålig rapportering men 

möjligen något bristfällig. 

 

Till försvar för många tidningar som har ett väldigt spritt resultat så måste man iaktaga att 

tidningens utrymme är begränsat. När en tidning har ett stort antal recensioner är det 

övermänskligt att förvänta sig en uppföljning på varenda skivrecension. Studerar man antalet 

reportage bland tidningarna i diagrammet kan man se att det ofta rör sig området utav samma 

antal. Utifrån det resultatet kan man anta att tidningarna har en någorlunda förutbestämd mall 

om hur många reportage som ska vara med i tidningarna. 

 

6.2.3 Vidareforskning 

I ett framtidsperspektiv skulle jag vilja ha denna undersökning gjord under samma 

urvalsspecifikationer men under en längre tid och vid en annan tidpunkt. Min undersökning är 

gjord strax innan jul, en tid då skivbolagen jobbar stenhårt och tidningarnas utrymmen 

erbjuder en hård konkurrens. Att göra en undersökning innan sommaren i samband med att 

många tar semester och festivaler anordnas, skulle kunna vara en likvärdig situation att 

undersöka. Men det vore lika intressant att också genomföra undersökningen i en tid som inte 

präglas av en högtid eller någon musikalisk och affärsmässig upptakt. 
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Anledningen till varför jag ville att undersökningen skulle genomföras under en längre tid än 

2 veckor är att en sådan här kvantitativ undersökning egentligen bara kan må bättre av att ha 

ett större material. Då mönster ska säkerställas behövs mycket material för att en bevisligen 

säker slutsats ska kunna vara legitim. Även om många mönster framgår ganska starkt i den 

här undersökningen kan resultat alltid svänga och behöva ha tid på sig att mogna. Detta gäller 

inte bara undersökningen om representationen utav independent- och majorbolag, utan 

framför allt undersökningen om dem scope-ekonomiska förhållanden mellan Bonnier och 

dess verksamheter. 

 

Mer forskning inom medie- och underhållningsbranschen skulle även behövas på ett allmänt 

plan då mycket av den intressanta essensen har fått stryka på foten till fördel för 

fildelningsdebatten och nedladdningsproblematiken. En naturlig fortsättning på en sådan här 

undersökning vore också att forska om hur filmbranschen representeras i svensk dagspress. 

Om fördelningen skulle vara likartad som den i musikbranschen skulle samband kunna 

utforskas och intressant vidareforskning skulle kunna utveckla fler frågor. Då majorbolagen i 

musikbranschen ofta är stora aktörer på film- och bokmarknaden (även Bonnier37) är 

strukturen snarlik vilket öppnar upp för forskning och granskning. Dessutom anser jag att det 

behövs en utökad benämning på skivbolag. De två etiketterna major och independent duger 

inte riktigt till längre. När till exempel Bonnier, Playground och brittiska Domino benämns 

som independent blir själva uttrycket independent något snedvridet, skivbolagen är i så pass 

olika divisioner att innebörden av innehållet blir fel. Genom forskning och bra utredande 

ramar borde ett ytterligare begrepp skapas för medelstora skivbolag som skiljer sig från 

begreppet independent men som samtidigt inte tar bort vikten av benämningen major. 

 

Dessa är några forskningsförslag som jag tror skivbranschen behöver och kommer att ta till 

sig inom en relativt snar framtid då branschen ständigt är i utveckling och affärsmodellerna 

över skivförsäljning befinner sig i en nödvändig omstrukturering. 

                                                 
37 Goodband, Sarah, C-uppsats, Bonniers medieägande – ett hot mot demokratin?, 2005, s.6 
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