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Sammanfattning
Titel: Musikbranschen – från demo till upplevelse
Författare: Emelie Adolfsson och Robert Persson
Handledare: Leif Rytting
Kurs: Kandidatuppsats 15 hp i Företagsekonomi inriktning marknadsföring
Linnéuniversitetet, höstterminen 2010
Syfte: Uppsatsen syfte är att klarlägga dels olika typer av aktörer och deras roller vid
tillkomsten av inspelad musik, dels olika inslag och processer i skapandet av den inspelade
musiken i dagens läge men också i framtiden.
Vi har valt att arbeta med följande forskningsfråga:


Vad karaktäriserar, ur ett framtidsperspektiv, den samlade processen vid tillkomsten
av inspelad musik från idé till leverans och upplevelse.

Metod: Vi har valt att arbeta utifrån en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv ansats. Vi
baserade vårt metodval på att vi ansåg att med en kvalitativ metod kunde vi gå in på djupet av
musikbranschen och kunde ställa sådana frågor som inte kunde göras i en kvantitativ
undersökning. Detta gör att vi har fått en bättre förståelse och insikt i hur musikbranschen ser
ut. Empirin byggs på sju intervjuer med personer som har god kunskap om ämnet och arbetar
inom musikindustrin samt radio.
Slutsatser: Vi har genom arbetet med denna uppsats identifierat vissa förändringar av den
traditionella processen och för de aktörer som medverkar vid inspelningen av musik. Vi har
tydligt sett att det finns nya möjligheter för artister och musiker att slå sig fram i en bransch
som kännetecknas av mycket hård konkurrens och där musikutbudet idag är större än
någonsin. Vi har fått en bild av att kunden spelar en allt större roll och blivit ett medverkande
inslag i inspelningsprocessen, då denne kan påverka och kräver allt mer tillgång till dagens
artister. De bakomliggande orsakerna till att det skett en förändring och även ett maktskifte är
utvecklingen av dagens teknologi, vilket inneburit att musikbranschen blivit tvungen att
anpassa sina affärsmodeller till denna förändring.
Nyckelord: Nätverk, förändring, teknologi, aktörer, process, musikindustri

Abstract
Purpose: The purpose of this study has been to identify different actors and processes in
music recording. We find this interesting since there have been a lot of changes in the music
industry over the last years. Our ambition has been to point out different actors and their roles
during the advent of recorded music, and identify different features and processes in the
creation of music today and in the future. To fulfill our purpose we have had the following
research question:



What characterize, in a future perspective, the gathered process during the creation of
recorded music from idea to delivery and experience?

Method: We have used a qualitative approach for this study and we have conducted seven
interviews with persons from different areas of the Music Industry and radio. These seven
interviews gave us foundations for our analysis. We choose the qualitative method to come
closer and get a deeper understanding of the studied topic.

Conclusion: In the final chapter we present our conclusions of the study. We have found that
there have been some changes of the traditional process and for the different actors that
participate within the process of recorded music. We have identified that there are new
opportunities for an artist and musicians to get a breakthrough in a business that are
characterized of hard competition, since there are a lot of music in the market today. Another
conclusion we have drawn is that the consumer has gained more power and contribute to the
process through that they require more and more access to the artist. The underlying reasons
for this change, and also for the transfer of power to the costumers, are the development of the
technology which has forced the music business to adapt their business models to this change.
Keywords: Network, transformation, technology, actors, process, music industry
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1 Inledning

I detta inledande avsnitt så kommer vi att introducera läsaren för det ämne som valts för
uppsatsen. Vi vill ge läsaren förståelse för det ämne vi valt och detta gör vi genom
problemdiskussionen samt att ge en bakgrund till det syfte och den frågeställning som vi valt
till denna uppsats.

1.1 Bakgrund
Musik är en central del av många människors vardag, musiken finns med oss på jobbet, i
bilen, på fest, på gymmet och så vidare. Idag har det utvecklats tjänster som innebär att
konsumenter kan få tillgång till musik var de än befinner sig, då musik kan spelas upp på
portabla musikspelare. Det har utvecklats tjänster som innebär att konsumenten kan bära med
sig sina spellistor, via datorn, mp3-spelaren eller via mobiltelefonen. Ett exempel är Spotify
och Dagens Nyheter (2010) förklarar att Spotify som idag finns i sju länder är en musiktjänst
där användaren strömmar musiken till sin dator, musiken laddas således inte ner som en fil på
datorn. Musiksverige (2010) skriver att det idag är tydligt att konsumenterna efterfrågar
digitala musiktjänster som erbjuder all musik och musiktjänster som har balanserade avtal. De
menar att för att uppnå dessa balanserade avtal så måste det uppstå ökad konkurrens bland de
digitala musiktjänsterna. Det är tydligt att musik väcker känslor hos oss människor och att det
pågår en ständig debatt om den förändring som “drabbat” musikbranschen har knappast
undgått någon.
Johansson & Larsson (2009) skriver att musikbranschen har förändrats drastiskt under senare
år på grund av den allt större digitaliseringen som inneburit att människor kan lagra, sprida
och dela med sig av musik. Avtalen mellan artist och skivbolag övergår mot att inkludera
ersättningar från alla områden, så kallade 360- avtal. Det uppstår allt fler så kallade
independentbolag, det vill säga bolag som är oberoende av de 4 största bolagen: Sony Music,
EMI, Universal och Warner. Johansson & Larsson (2009) förklarar att CD-försäljningen har
minskat och konsumenterna har nu funnit andra sätt att få tillgång till musik. Wickström
(2006) menar att musikbranschen har blivit tvungen att anpassa sig till förändringen och detta
är inte första gången detta sker. Författaren förklarar att detta skett tidigare bland annat då
kassettbandet introducerades.
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Det finns idag ett brett utbud av musik då det finns flertalet olika genres inom musiken.
Oavsett vad människor gillar rock, techno, pop eller RnB så finns det alltid något att lyssna
på. Att det just finns något för alla smaker gör musiken till ett brett och världsaccepterat
fenomen där musiken ibland kan framkalla känslor av alla de slag. Lilliestam (1998) skriver
att teknologins påverkan har gjort att musikskapare har kunnat framställa digitala instrument
som kommunicerar med varandra via datorer vilket bäddar för ett kreativt musikskapande. Vi
finner utvecklingen som sker i dagens samhälle och därmed även i musikbranschen som
mycket intressant och har därför valt att i denna uppsats undersöka aktörernas roller och deras
arbetssätt i skapandet av inspelad musik.

1.2 Problemdiskussion
En artist behöver idag inte ett skivbolag för att producera musik. Lathrop (2007) skriver att
det idag finns en stor marknad för musik, att landsgränserna har suddats ut och att detta
innebär att det finns stora möjligheter för utövande konstnärer att synas utanför de nationella
gränserna.
Vår uppsats kommer att beröra inspelad musik och dess aktörer. Hallencreutz et al.(2007)
menar att musikindustrins främsta produkt är det så kallade fonogrammet. I detta uttryck ingår
allt ifrån cd-skivor, vinyl, till kassett och dvd. Författarna nämner att även MP3-filer kan
räknas in här. Vidare nämner de att det är främst de stora bolagen, som är internationella, som
sköter och distribuerar försäljning och tillverkning av de färdiga produkterna. Hallencreutz et
al.(2007) menar att de stora skivbolagens roll har förändrats och de måste i allt större
utsträckning tänka på var de ska sälja sina skivor. Författarna förklarar att i och med den
utveckling som har skett så börjar de renodlade skivbutikerna att försvinna. De säger också att
försäljningen av musik via internet ökar allt mer med butiker som Ginza.se och Cdon.com där
i princip all försäljning av musik går via internetkanalen.
Åberg (1999) säger att alla kostnader och komplikationer som kan uppkomma när en artist
ska spela in en demo i en inspelningsstudio kan göra att artisten kanske inte har råd eller helt
enkelt inte vill lägga ner så mycket tid på att gå till en studio. De som vill försöka skapa sig en
karriär inom musikbranschen kan idag spela in sina demos i sin egen hemmamiljö. De kan
köpa en utrustning som inte behöver kosta allt för mycket och spela in sin egen musik som de
senare kan skicka till ett skivbolag. Kusek & Leonhard (2005) menar att med dagens digitala
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teknologi så har musik blivit enklare och billigare att producera, spela in, redigera, mixa,
distribuera och marknadsföra. Vidare beskriver författarna att det idag finns möjligheter för
musiker att skriva, arrangera och spela in skivor i sin egen hemmastudio. Åberg (1999) säger
också att det blir allt vanligare att nya artister skickar sin musik till lite mindre bolag då
konkurrensen är för tuff och för hög på ett stort internationellt bolag.
Sociala medier kan också vara till stor hjälp för artisten. Wennman & Boysen (2008) menar
att Youtube.com är ledande på uppladdningar av videoklipp idag, deras system är dock inte
lika avancerat som Facebook och Myspace. Dessa är dock inte renodlade videoklippssajter
men även här kan artisten marknadsföra sig själv och skapa idolsidor. Författarna menar att
om ett företag behärskar Youtube på ett bra sätt och lyckas att sätta sitt varumärke och namn
på sina klipp kan de komma långt. Vidare säger de att marknadsföring av musik utan Internet,
inte är möjligt i dagens läge. På Internet söker sig människor till det som de anser vara äkta
och ärligt och “om endast en promille av världens befolkning älskar att höra dina
näsflöjttolkningar av inuitiska fiskevisor blir det tack vare internet tillräckligt många för att ge
dig en karriär! Kanske...” (Wennman & Boysen 2008:111).
IFPI (2010) skriver att i dagens samhälle blir det allt vanligare att människor laddar ner musik
lagligt eller streamar direkt från Internet. De skriver också att, 2009, var 27% av den totala
globala musikförsäljningen digital. Skivbolagens roll har ändrats mycket under de senaste
åren och kommer troligtvis att fortsätta att förändras i framtiden. Passman (2009) menar att
det förr var skivbolagen som höll i nyckeln till rikedom och artistens framgång. Vidare
förklarar författaren att många så kallade mainstreamartister fortfarande anser att de behöver
skivbolagen som kan hantera den “tunga” marknadsföringen. Han förklarar även att
skivbolagen behövs för att backa upp artisten och hjälpa denne att nå igenom dagens brus som
uppkommer inte bara av det stora antalet artister utan även av den mediala bevakningen.
Dubber (2007) skriver att aktörerna måste i allt större utsträckning rikta in sig på de
internetbaserade systemen och försöka att marknadsföra sig via dessa kanaler. Monique
(2010) menar att det är naturligt att aktörernas roller på marknaden har förändrats. Författaren
säger att detta gör att bolagen hela tiden måste anpassa sig till hur internet utvecklas. Kotler
(1999) sa redan då att det var viktigt att hänga med i den digitala utvecklingen. Författaren
menar också att om man som företag kan synas på olika medier och internetsidor gör det att
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folk lättare hittar företaget de söker och detta leder i sin tur till att företaget kan få nya kunder
utan att behöva anstränga sig särskilt mycket.
Barney (2004) menar att i diskussionen om nätverkssamhälle går det inte att lämna
relationsbegreppet utanför. Han menar att nätverk har blivit grunden till människans
organisation när det gäller såväl sociala, ekonomiska som politiska aspekter. Vidare nämner
han att den digitala teknologin idag är en grundsten till den vardagliga sociala interaktionen
mellan människor i västvärlden och denna värld blir då mer kunskapsbaserad när man snabbt
kan föra information vidare till nästa part.
Gummesson (2008) hänvisar till Normann & Wikström och skriver att den så kallade
“värdestjärnan” är en process som är värdeskapande då den innehåller relationer och
interaktion med kunden. Både kund och leverantör är med i processen och skapar tillsammans
en tjänst eller vara. Författaren menar att värdestjärnan i högre grad tar kundens insats i
beaktande och ser kunden som en medproducent. Inom musikbranschen kan detta vara viktigt
då musik, i nästan alla fall, säljs av skivbolagen till en slutkonsument. Det kan tänkas att
kunden i detta läge får en central roll där han eller hon själv bestämmer vad som är värt att
lyssna på. Enligt diskussionen ovan så kan vi se att miljön för musikbranschen kan tänka sig
ha förändrats. Man kan fråga sig om processerna inom produktionen och leveransen för
musiken kan tänkas ha förändrats och om de kan se ut på olika sätt där olika aktörer är
inblandade.

1.3 Problemformulering
Vi skulle vilja säga att musikbranschen nu befinner sig i en ny epok bestående av ett komplext
mönster av aktörer. Det läggs stor vikt på att hitta nya sätt att nå ut med sin musik.
Utvecklingen som skett i samhället bidrar till möjligheter för kreativt nyskapande. I takt med
att allt fler sociala medier uppträder kan man se ett maktskifte där kunden får en allt mer
framträdande roll. Kunden har gått från att ha en passiv roll till att idag kunna vara en kreativ
medskapare genom att denne kan skapa egna topplistor, kommentera musik i bloggar och
andra sociala medier.
Vad vi kan se utifrån vår problemdiskussion är att det har skapats en ny miljö med nya
förutsättningar för musikbranschens aktörer. Denna förändrade miljö bidrar till att de
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traditionella processerna måste anpassas till de nya förutsättningarna. Vi är intresserade av att
veta mer om hur dessa processer kan se ut. Fokuset ligger på att försöka klarlägga delar och
processer som skivbolag och artister går igenom från det att det är en idé från artisten tills
dess att denna idé till slut blir en upplevelse för slutkunden. Vi vill även se till de aktörer som
dels bidrar och påverkar denna process på andra sätt. Om dessa roller förändrats och om det
skett något maktskifte.

1.4 Forskningsfråga
Vad karaktäriserar, ur ett framtidsperspektiv, den samlade processen vid tillkomsten av
inspelad musik från idé till leverans och upplevelse.

1.5 Syfte
Uppsatsen syfte är att klarlägga dels olika typer av aktörer och deras roller vid tillkomsten av
inspelad musik, dels olika inslag och processer i skapandet av den inspelade musiken i dagens
läge men också i framtiden.

1.6 Avgränsningar & förklaringar
Vi har i denna uppsats valt att fokusera mest på populärmusik och hur de olika processerna
ser ut för denna typ av musik. Vi är medvetna om att det finns många olika musikstilar som
har sina egna vägar att gå och har då valt att bara fokusera på just populärmusiken för att inte
uppsatsen ska bli för omfattande utan få en viss spets.
Två begrepp som vi känner att vi måste förtydliga är musikbranschen och musikindustrin.
Dessa två ord förekommer frekvent i uppsatsen och vi har valt att lägga samma betydelse vid
dessa två ord. Ett annat begrepp som används genomgående i uppsatsen är processen och vi
syftar då på inspelningsprocessen, från demo till upplevelse.
Avsnittet 4.1.2 som heter förändringen av processen i analyskapitlet har ingen teori på grund
av att den endast baseras på respondenternas beskrivning av hur de ser på förändringen. Vi
ansåg också att den lilla teori som fanns om förändringen av processen inte var tillräckligt
aktuell för att vi skulle vilja ta med den i vår teori. Vi valde således att bara ta med vad
5

respondenterna har sagt och vet därmed också att detta avsnitt inte är så starkt. Vi valde trots
det att ha med det då vi tycker att respondenterna gav en väldigt bra syn på hur de såg på
förändringen.
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2 Metod

I detta avsnitt kommer vi presentera den metod vi använde för att skriva vår uppsats. Kapitlet
tar upp hur vi har samlat information, hur vi har värderat vår empiri och på vilket sätt vi har
utfört våra intervjuer. Sist tar vi också upp vår kunskapsprocess där vi nämner hur vi har lärt
oss saker genom hela arbetets gång.

2.1 Kvalitativ forskningsmetod
Bryman & Bell (2005) säger att det finns två olika sätt att göra en vetenskaplig studie. Dessa
är antingen en kvalitativ studie eller en kvantitativ studie. Merriam (2009) skriver att en
kvalitativ studie går ut på att forskaren försöker förklara och klarlägga ett fenomen och hur
detta ser ut och fungerar. Hon skriver att forskaren går djupare in på det valda ämnet och
försöker förstå varför saker och ting är som de är. Repstad (2007) skriver att en kvalitativ
metod går ut på att forskaren går på djupet på en eller några få “miljöer” och försöker sedan
med hjälp av observationer och intervjuer förklara dessa miljöer mycket ingående.
Vi har i vår uppsats utgått ifrån den kvalitativa forskningsmetoden. Då vi har undersökt olika
processer inom musikbranschen ansåg vi att det var nödvändigt att gå in på djupet och göra
intervjuer med personer som har kunskap om ämnet. En kvantitativ metod i vårt läge hade
varit meningslös då vi inte hade fått såpass mycket information utifrån en sådan undersökning
att vi hade kunnat dra några bra och relevanta slutsatser utifrån den. Merriam (2009) skriver
att med hjälp av den kvalitativa metoden ska forskaren undersöka den insamlade datan och
försöka förstå i vilken utsträckning den täcker “fenomenets” natur. Hon menar att detta bara
kan göras genom personliga intervjuer och att forskaren sen gör en analys av materialet denne
har fått fram. Repstad (2007) skriver att om forskaren vill ha information om hur något har
utvecklats över tiden eller insikt i en speciell miljö så måste forskaren göra en kvalitativ studie
då denne inte bara kan intervjua ett par slumpmässigt utvalda på gatan utan måste prata med
människor som har kunskap om området. Eftersom musikbranschen är mycket komplex och
invecklad så ansåg vi att vi behövde göra intervjuer för att kunna komma in och förstå hur de
olika processerna fungerar. Dessa intervjuer kom att dominera empirin då vi avsåg att bara
använda intervjuer som empirikälla. Detta gör att vi inte kunde, som Holme & Solvang (1997)
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säger, generalisera fram slutsatser utifrån intervjuerna. Detta hade vi dock aldrig tänkt då vi
verkligen ville gå på djupet och beskriva utvecklingen av processerna inom musikbranschen.
Vi har även försökt att under arbetets gång hålla ett öppet synsätt. Intervjuerna är baserade på
en guide som vi har använt för att hålla respondenten på rätt spår. Vi hade därmed inga
direkta frågor som de kunde svara ja eller nej på utan vi hade ett område som vi ställde frågor
om. Detta gjorde att respondenten kunde prata ganska fritt men vi kunde även kontrollera med
hjälp av guiden så att de inte svävade iväg för långt. Vi baserade detta på Bryman & Bells
(2005) tanke om att det kvalitativa synsättet lämnar en större öppenhet på grund av att det inte
är så starkt strukturerat. Det lämnar således utrymme för forskaren att vara kreativ och själv
styra respondenterna in på rätt ämne. Holme & Solvang (1997) påpekar också att forskaren
måste vara flexibel för att kunna anpassa sig till varje individ och skräddarsy intervjuerna allt
eftersom de fortskrider. Detta tycker vi har underlättats av den ovannämnda intervjuguiden då
vi inte har varit bundna att ställa vissa exakta frågor.
Vi baserade vårt metodval på att vi ansåg att med en kvalitativ metod kunde gå in på djupet av
musikbranschen och kunde ställa sådana frågor som inte kunnat göras i en kvantitativ
undersökning. Detta gör att vi har fått en bättre förståelse och insikt i hur musikbranschen ser
ut.

2.2 Datainsamling
Enligt Merriam (2009) finns tre olika metoder att samla in data på. Dessa sätt är att antingen
göra nära intervjuer med människor, göra observationer av till exempel människor eller hela
företag eller så kan forskaren studera dokument eller tidigare tryckta litterära verk. Att göra
intervjuer i en kvalitativ studie kallar hon för att samla in primärdata och tryckta dokument
och litteratur kallas för sekundärdata.
Vi valde i första hand att göra intervjuer för att samla in empiri. Med tanke på att vi tidigare
nämnt att vi gjorde en kvalitativ studie så föll detta sig också ganska naturligt då vi ville få
tillgång till direktinformation från relevanta källor och kunna diskutera de svaren vi fick. I
teoriavsnittet använde vi litteratur och artiklar inom området. Detta för att vi ansåg att vi
kunde ställa olika författare mot varandra och få en bra diskussion mellan olika författare som
tar upp den teori som ligger inom vårt ämne.
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Repstad (2007) skriver att i en kvalitativ studie så får forskaren inte ha exakta frågor som
respondenten ska svara på. Detta kan göra att personen inte får svara som han eller hon vill då
det inte finns utrymme för det i frågan. Han säger att forskaren istället ska ha en intervjuguide
som fungerar som en ram där denna har olika kategorier med ämnen som behandlas under
intervjun. Forskaren ska även ha exempel på följdfrågor som kan ställas i olika situationer för
att få en bra diskussion. Vi gjorde som sagt en guide till våra intervjuer då vi ansåg att det var
ett bra sätt för att hålla en öppen diskussion. Denna guide tog upp de områden vi verkligen
ville ha svar på och som vår uppsats handlar om. Vi ansåg att det var lätt för respondenterna
att prata fritt om de olika ämnena då de var insatta i sitt jobb och i hela musikbranschen. Vi
anser att på detta sätt fick vi ut mer och relevant information än om vi hade haft direkta
frågor.

2.2.1 Primär

Nedan följer en presentation av intervjupersonerna



Amestist Azordegan, musikjournalist och programledare på Sveriges Radio i
Stockholm. Hon är även journalist åt tidningen Gaffa i Danmark där hon är
huvudskribent för genren hip hop, soul och RnB. Hon har även ett eget radioprogram
där hon försöker belysa svensk hip hop hon sitter även med i juryn för p3 guld,
manifest och grammisgalan.



Margita Ljusberg, senior adviser på STIM. Har jobbat på STIM i 30 år med
arbetsuppgifter så som informationschef och press och PR. Den främsta uppgiften just
nu är dock att svara på frågor som artister och upphovsmän har.



Mark Dennis, marknadschef på Universal Music i Stockholm. Han har en utbildning
inom statsvetenskap och franska men har även arbetat som DJ, på STIM och även
Sony Music innan han hamnade som Marknadschef på Universal. Han är chef över ett
promotionteam som jobbar med exponering av artister i både press och media.
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Jan Granvik, är VD och förtroendevald på Svenska Musikerförbundet i Stockholm.
Företaget, som ägs av ca 3000 musiker, tar vara på artistens yrkesroll i
musikskapandet. Han har jobbat 20 år som professionell musiker innan han blev vald
till VD för företaget.



Marie Andersson, jobbar som manager och management åt artister på Stenhammar
music group som är en konsult firma åt skivbolaget Warner music.



Anders Åberg, musikkonsument och student vid Linnéuniversitetet på Music and
event management programmet. Han jobbar extra som tekniker vid live framträdande
men också i inspelningsstudios. Han sitter även med i en projektgrupp som har hand
om en tvådagars festival i Oskarshamn.



Ludvig Werner, är VD på IFPI (International Federation of the Phonographic
Industry) som har hand om skivbolagens rättsliga skydd när det kommer till
upphovsrättslagen. IFPI består av många medlemmar och representerar ungefär 95%
av hela skivindustrin i Sverige.

I princip alla våra intervjuer har varit personliga med undantag från intervjun med Ametist
Azordegan och Ludvig Werner. Detta för att de inte hade tid att träffas personligen. Vi gjorde
istället telefonintervjuer där vi satte på högtalartelefon så att vi båda kunde prata med
respondenterna. Vi valde även att spela in samtalen samtidigt som vi antecknade lite stödord
för att vi skulle kunna återge en så rättvis bild som möjligt från telefonintervjuerna. Vi ansåg
att detta var så nära en personlig intervju vi kunde komma. Övriga intervjuer var personliga.
Detta för att vi skulle kunna se reaktioner och lättare kunna föra en diskussion om ämnet som
behandlas. Vi valde också att spela in alla intervjuer, med tillstånd från respondenterna för att
i efterhand kunna lyssna på och transkribera dem. Ejvegård (2009) säger att detta är viktigt då
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forskaren kan sitta i lugn och ro och skriva ner vad som har sagts och sedan använda det i sitt
arbete. Han nämner att en bandspelare kan verka skrämmande för vissa människor och att de
då håller igen på informationen. Eftersom vi frågade om vi fick spela in innan intervjuerna
och det inte var någon som ens tvekade på att vi fick spela in så anser vi att vi har fått
fullständig information. I början av intervjuerna förklarade vi även vad vi hade för syfte med
uppsatsen, detta för att respondenterna verkligen skulle förstå vilka områden som skulle
behandlas under intervjun och vad vi ville uppnå med uppsatsen.
Vi valde även att skicka de transkriberade intervjuerna till alla respondenter för att de skulle
godkänna dem och se så att vi inte hade missuppfattat eller missat något väsentligt. Detta
valde vi att göra för att öka trovärdigheten på uppsatsen och för att få en så rättvis bild av
verkligheten som möjligt.

2.2.2 Sekundär

Merriam (2009) skriver att sekundärdata är sådana data som har skrivits vid ett annat tillfälle
och som haft ett speciellt syfte vid just det tillfället. Hon skriver att dessa data kan vara allt
ifrån litteratur till artiklar på Internet och webbsidor. Litteraturen som har använts i uppsatsen
är sådan litteratur som vi antingen har haft som kurslitteratur i de kurser vi har läst på
universitetet eller sådan litteratur som går att hitta på universitetsbiblioteket i Kalmar. Vi
valde ut denna litteratur med stor noggrannhet och har inte tagit sådan litteratur som verkat
eller har varit orelevant för uppsatsen. Artiklarna som använts har hämtats antingen från
Internet eller från universitetsbibliotekets artikelkatalog, ELIN. När artiklarna har hämtats
från Internet har vi varit väldigt försiktiga med vilka vi har tagit och försökt att verkligen
ifrågasätta artiklarnas relevans och trovärdighet innan vi använt dessa. Enligt Merriam (2009)
måste forskaren vara fundersam och kritisera litteraturen och artiklarna som hittas just för att
den har publicerats av någon annan och forskaren aldrig kan veta om det är sant eller inte.

2.2.3 Induktion och deduktion

En annan sak som är viktig att tänka på när forskaren samlat in data är på vilket sätt denna
data ska tolkas och relateras till teorin. Patel & Davidson (2003) förklarar att induktion,
deduktion och abduktion är begrepp på tre tillvägagångssätt forskaren kan använda sig av när
denne ska relatera teori och empiri. Med tanke på att vi i denna uppsats redan från början hade
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baskunskap inom ämnet men även försökte gå in med ett öppet sinne i empiriinsamlingen så
har forskningen i uppsatsen skett med en abduktiv ansats.

2.2.3.1 Deduktion

Patel & Davidsson (2003) menar att deduktion innebär att forskaren utgår från befintliga
teorier och försöker sedan att dra slutsatser utifrån denna. Ett deduktivt angreppssätt innebär
att forskaren vill försöka att bevisa något, då denne utgår från de slutsatser som dras och
försöker att forma en hypotes som sedan prövas på det fall som valts att studera. Bryman &
Bell (2005) nämner att detta synsätt ofta används för att styra empiriska undersökningar och
datainsamlingsprocesser då forskaren utgår ifrån redan befintlig teori och kunskaper när
denne påbörjar sin undersökning. Vidare nämner Patel & Davidsson (2003) att genom ett
deduktivt angreppssätt så kan forskarens objektiva syn stärkas, eftersom att denne utgår från
befintlig teori och innebär att arbetet får mindre inslag av forskarens subjektiva syn. En
nackdel med detta tillvägagångssätt menar författarna är att när forskaren utgår från befintliga
teorier så kan det bli svårt att upptäcka nya intressanta vinklar då forskningen bygger så pass
mycket på befintlig teori. Holme & Solvang (1996) menar dock att en teori aldrig blir helt
fullständig och att det alltid finns saker som kan läggas till i en redan befintlig teori. De menar
att forskaren alltid kan ställa sig frågan “varför är det såhär” och på så vis prova nya
undersökningar och hypoteser på den befintliga teorin och antingen förstärka eller försvaga
den.

2.2.3.2 Induktion

Patel & Davidsson (2003) förklarar att ett induktivt angreppssätt innebär att forskaren inte har
någon kunskap om tidigare skriven teori utan själv upptäcker något som formuleras i en teori.
Istället för att sätta upp hypoteser innan forskningen påbörjas menar Bryman & Bell (2005)
att det gäller att hålla alla sinnen öppna och att forskaren inte redan på förhand ska sätta upp
exakta intervjufrågor utan hålla diskussionen öppen så att forskaren kan ta in så många
intryck som möjligt. Dock nämner både Patel & Davidsson (2003) och Bryman & Bell (2005)
att det finns vissa förutsättningar på förhand även för ett induktivt angreppssätt. Detta kan
vara forskarens egna idéer och syn på samhället som kan komma att prägla de teorier som
formuleras. Holme & Solvang (1996) menar dock att blandningen mellan det abduktiva och
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det induktiva synsättet är en “gyllene medelväg” där de säger att teoretisk och empirisk
informationsinsamling sker parallellt. Bryman & Bell (2005) menar också att om en forskare
hoppar fram och tillbaka mellan teori och data, för att samla in kompletterande data till redan
insamlad, så blir den använda metoden såkallat “interativ” eller med andra ord, upprepande.
Författarna poängterar också att det induktiva synsättet förknippas med en kvalitativ
forskningsmetod medan ett deduktivt synsätt förknippas med en kvantitativ metod.

2.2.3.3 Abduktion

Eftersom vi hade kunskap inom ämnet som vi ämnade undersöka i uppsatsen och att vi letade
information och kunskap innan vi började forska så anser vi att vi hade en deduktiv ansats
från början. För att vi skulle kunna få en rättvis bild av den verklighet som vi undersökte så
valde vi att försöka vara så induktiva som möjligt. Detta gör dock att vi fick en, enligt Patel &
Davidsson (2003), abduktiv ansats. Författarna säger att detta innebär att de deduktiva och
induktiva angrepssätten kombineras. De säger att forskaren utgår från ett fall och formulerar
en hypotes som kan förklara fallet. I det andra steget så prövas denna hypotes gentemot andra
fall vilket leder till att forskaren får en utvecklad teori.
Valet av den abduktiva ansatsen föll sig också väldigt naturligt då vi försökte att ha ett öppet
synsätt och inte ställa ledande frågor till respondenterna utan hållt en öppen diskussion. Med
hjälp av vår grundkunskap inom området kunde vi formulera frågorna så att vi verkligen fick
svar på det vi vill ha svar på och ville undersöka samtidigt som vi kunde hålla en givande
diskussion med respondenterna och inte bara tagit emot informationen. Vi ansåg att detta
arbetssätt var det bästa när det gäller framtagandet av vår uppsats då vi fick intressanta
intervjuer med mycket bra information och fick fram spännande reslutat.

2.3 Vetenskapliga kriterier
Bell (1999) skriver att det inte spelar någon roll vilken metod forskaren väljer att arbeta efter,
denne måste alltid försöka se hur relevant och hur sanningsenlig den information som hittats
är. Hon nämner att det finns två olika begrepp när det kommer till tillförlitligheten hos
information och dessa är reliabilitet och validitet.
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2.3.1 Reliabilitet

Svensson & Starrin (1996) menar att reliabiliteten är att ställa sig frågan om det finns något
“konstant objekt”, alltså om någon gör samma undersökning en gång till vid ett senare
tillfälle, kommer denne få samma resultat då eller kommer det skilja sig. De menar också att
reliabiliteten är oftast förekommande i det kvantitativa angreppssättet där man enklast kan
jämföra undersökningar vid två olika tillfällen. Gummesson (2000) håller med och förklarar
att reliabilitet innebär att två forskare som båda studerar samma sak med liknande syften ska
uppnå liknande resultat. Författaren förklarar att en studie med hög reliabilitet kan återskapas
av andra. Carlsson (1990) säger att reliabilitet är ett mått på den noggrannhet och säkerhet i
det datamaterial man undersöker medan Ejvegård (2009) tillägger att det också handlar om
användbarheten hos materialet. Författaren menar att det är väldigt viktigt att ta hänsyn till det
“mätinstrument” som används då det ofta färgas av vad forskaren själv tycker. Han menar att
intervjuunderlag kan påverkas och skapas så att forskaren får de svaren som denne vill ha.
Med detta resonemang i bakhuvudet så bifogade vi intervjuguiden i bilagan precis som den
var när vi gjorde intervjuerna för att läsaren själv ska se att vi inte hade direkta och speciellt
vinklade frågor utan att ämnena var helt öppna. Vi spelade som sagt in intervjuerna för att vi
skulle kunna skriva ner dem så rätt som möjligt vid själva transkriberingen. Holme & Solvang
(1997) skriver att det är oundvikligt att det uppkommer fel i det insamlade materialet och
datan. De menar att det är forskarens uppgift att göra dessa fel så små som möjligt för att
kunna presentera ett trovärdigt resultat som hör till syftet och frågeställningen. Graziano &
Raulin (2010) skriver att en reliabel mätning ska ge samma resultat oavsett vem som gör
undersökningen. De menar att om någon ska mäta vikt på en våg som ger samma resultat
varje gång denne mäter samma objekt så är denna mätning till hundra procent reliabel. Vi
försökte därför motivera våra metodval så gott vi kunde för att någon annan ska kunna göra
denna undersökning igen och få samma resultat. Patel & Davidsson (2003) håller med
beträffande ovanstående resonemang och de menar att forskaren måste veta att denne
undersöker ämnet på ett tillförlitligt sätt vilket författarna förklarar som att forskaren måste
veta att denne har god reliabilitet.

2.3.2 Validitet

Validitet beskrivs, av Ejvegård (2009), som att forskaren verkligen mäter det som denne hade
tänkt mäta. Graziano & Raulin (2010) menar att om forskaren ska mäta vikt, så är det viktigt
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att vågen verkligen visar vikt och inte något annat för att undersökningen ska vara valid. Patel
& Davidsson (2003) håller med beträffande resonemanget om validitet och påpekar även att
det är viktigt att forskaren verkligen undersöker det som är tänkt att undersökas. Flick (2002)
nämner validet som en fråga; ser forskare vad han ser, eller tror han att han ser? Han menar att
forskaren kan färga det empiriska materialet och man vet inte då hur verkligenheten skulle
sett ut om den inte hade blivit presenterad av forskaren. Bell (1999) skriver att validitet är
svårt att undersöka. Hon skriver att validitet och reliabilitet hör ihop på det sättet att har
forskaren god validitet i en undersökning så har denna undersökning också automatiskt god
reliabilitet. Men det behöver inte nödvändigtvis vara tvärtom. Hon menar att en undersökning
kan ge samma svar två eller fler gånger men detta behöver inte betyda att undersökningen
svarar på det man verkligen vill ta reda på. På så vis valde vi att intervjua människor från
olika företag som egentligen inte har samma åsikter om saker och ting men som ändå verkar
inom musikbranschen. Med tanke på intervjuernas karaktär och att det inte har varit intervjuer
med två personer från samma företag gjorde detta att vi inte kan dra några generaliseringar
när vi skrev vår analys utan det skapades således en diskussion personerna emellan.
Carlsson (1990) påpekar dock att både validitet och reliabilitet inte kan generaliseras utan
måste ses i sitt sammanhang och forskaren måste ta hänsyn till vad det framtagna resultatet
ska användas till. Neuman (2000) skriver att det inte går att uppnå 100% validitet och
reliabilitet. Detta är istället något som forskaren vill uppnå men aldrig kan tillämpa fullt ut.
Patel & Davidsson (2003) påpekar att begreppen validitet och reliabilitet måste ses i sitt
sammanhang och att de står i ett visst förhållande till varandra och att det är viktigt att
forskaren inte bara koncentrerar sig på det ena begreppet utan att ta hänsyn till det andra.
Författarna menar att det finns tre så kallade tumregler att “ hög reliabiltet är ingen garanti för
hög validitet”, “Låg reliabilitet ger låg validitet”, “fullständig reliabilitet är en förutsättning
för fullständig validitet” (Patel & Davidsson 2003:99).

2.4 Kunskapsprocessen
Till en början bör nämnas att de båda författarna har olika bakgrund när det gäller
musikintresset. En författare är mycket intresserad och studerar Music and event management
och den andra har bara ett vardagligt musikintresse och tycker om att lyssna på musik, trots
detta uppkom ämnet ganska tidigt och det var egentligen aldrig någon diskussion om vad det
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skulle skrivas om. Teknologins utveckling intresserade båda och att det blev just
musikbranschen var nog främst för att det är den bransch som har genomgått flest
förändringar på kortast tid.
Ämnet på vår uppsats stod klart ganska tidigt dock hade vi diskussioner om hur syftet skulle
se ut och vad det var exakt som vi skulle rikta in oss på. Att musikindustrin förändras går att
se i dagens samhälle där det kommer upp nya musiktjänster och olika sätt att konsumera
musik. Vi visste att vi ville belysa denna förändring men vi visste inte på vilket sätt vi skulle
göra det. Vi började skriva på en bakgrund och kom ganska snabbt fram till att vi skulle
fokusera på de olika processerna som uppkommer från det att en artist får en idé till att det
blir en slutprodukt till konsumenten. Vi formulerade till en början två olika syften som vi
valde emellan som vart och ett tog upp musikindustrin förändring ur två olika perspektiv. Vi
valde till slut ett av dem och formulerade även en forskningsfråga som kompletterade syftet.
Vi fortsatte sedan med att leta teori inom området för att få en föraning om hur mycket och
vilken teori det fanns att tillgå. Vi valde att rikta in oss på tre olika huvudområden när det
gäller teorin som vi tyckte skulle kunna passa bra in med den inriktning vi hade. Vi ansåg att
nätverk, service management och teknologi är tre huvudområden som har förändrats i takt
med att musikbranschen har förändrats och beslutade oss för att söka teori inom dessa
områden.
Eftersom vi valde att göra en kvalitativ undersökning och gå på djupet var det aldrig några
diskussioner om att vi var tvungna att göra personliga intervjuer. Vi letade upp personer som
vi trodde kunde ha god kunskap om det vi ville ha reda på. Vi visste att det kanske skulle bli
svårt att få intervjuer då det började närma sig jul och det då är en hektisk tid för
musikbranschen. Vi valde dock att göra ett försök och skickade ut till många olika personer.
Vi lyckades få svar från fyra personer direkt och bokade in dem på samma dag för att vi
skulle få allting gjort så snabbt som möjligt, dock med god marginal emellan för att lämna
plats till långa diskussioner och inte känna någon tidspress. Dessa fyra intervjuer plus en
telefonintervju blev gjorda inom de två första veckorna av uppsatsskrivandet vilket gjorde att
vi hade ganska mycket empiriskt material och även teori snabbt. Samtidigt som vi fortsatte att
skriva teoriavsnittet så transkriberade vi intervjuerna vilket gjorde att vi samlade teori och
empiri nästan samtidigt. Detta ansåg vi vara väldigt nyttigt då vi kunde se en koppling hur
teorin hängde ihop med empirin och man förstod då snabbt vilken teori vi behövde ta med i
analyskapitlet. Med hjälp av intervjuguiden försökte vi att styra intervjun så att respondenten
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inte började prata om något helt annat utan höll sig inom våra ramar. Detta gjorde att vi inte
fick så mycket “onödig” information utan vi fick information som berörde just vårt ämne.
Efter att transkriberingen var klar så valde vi att skicka ut intervjuerna till de berörda
personerna för att de skulle titta igenom dem och se så att vi hade uppfattat allt på rätt sätt och
om det var något de ville tillägga som de hade tänkt på i efterhand. Detta gjordes för att vi
skulle få ett så rättvist resultat som möjligt.
Eftersom intervjuerna var väldigt stora och blev väldigt långa när de väl blev transkriberade
valde vi att lägga alla intervjuer som bilagor. Detta gjordes för att vi på ett bättre sätt skulle
kunna använda den insamlade empirin i ett analysavsnitt där vi blandade teori med empiri. Vi
ansåg att det förmodligen skulle bli en upprepning om vi hade skrivit om intervjuerna till ren
empiri och sedan haft en analys på det.
I det avslutande kapitlet så kommer vår egen röst in i en slutsats. Vi försökte ge vår bild av
hur de olika produktionsprocesserna ser ut inom musikbranschen och tar också hjälp av en
redan konstruerad modell som vi anpassade. Slutsatsen visar också i vilken utsträckning den
teknologiska utvecklingen har påverkat och förändrat musikbranschen. Det är också i detta
kapitel som våra egna tankar och erfarenheter kommer in. Här får syftet och forskningsfrågan
ett svar och vi tror att vi har lyckats “knyta ihop säcken” på ett bra sätt.

2.5 Metodkritik
Bryman & Bell (2005) skriver att den allra vanligaste kritiken som riktas mot den kvalitativa
forskningsmetoden är att den kvalitativa metoden ofta färgas av vad forskaren själv tycker är
intressant och på så sätt blir resultatet allt för personligt. De menar också att forskaren går in i
studien med ett öppet synsätt och inte på förhand har formulerat frågeställningar och så vidare
vilket kan göra att läsaren inte får en helhet i bakgrunden till varför forskaren har valt just det
ämnet. Författarna menar också att svårigheten med en kvalitativ undersökning är att den
oftast inte går att göra om. Eftersom den har påverkats av vad forskaren själv har kommit på
och dennes idéer. Holme & Solvang (1997) förklarar att en svaghet med den kvalitativa
forskningsmetoden är att eftersom den präglas av flexibilitet så kan det uppstå svårigheter för
forskaren att jämföra informationen mellan de olika respondenterna. De menar att den
kvalitativa metoden innebär att forskaren får öppna svar och det blir således svårt att få
enhetliga svar. Den kvalitativa forskningsmetoden innebär att informationen blir trovärdig då
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insamlingen anpassas efter respondentens egen situation, de ifrågasätter dock hur pass giltig
denna information är för andra. Under arbetet med uppsatsen så har vi fört en diskussion med
varandra om det material som legat till grund för uppsatsen, vi har även haft en kontinuerlig
diskussion med vår handledare samt skickat de transkriberade intervjuerna till respektive
respondent för godkännande. Vi har varit medvetna om att fullständig objektivitet var svårt att
uppnå då det är vi som sammanställt analysen av empirin och teorin. Vi tycker dock att den
kvalitativa metoden var den som var bäst lämpad för utförandet av denna uppsats syfte, då vi
ville få en god förståelse för och komma nära ämnet.
Berg (2004) skriver att oriktiga dokument är vanligt förekommande och att forskaren måste
vara försiktig med vilka dokument man verkligen använder sig av. Han menar att forskaren
ska ställa sig frågan om det dokumentet man vill använda verkligen speglar verkligheten som
den ser ut eller om det är någon som har hittat på den. Forskaren måste även ställa sig frågan
om dokumentet verkligen är skapat av den författare som står som skapare eller om det bara
är någon som har använt dennes namn. Vi har därför försökt att hålla ett kritiskt
förhållningssätt till de källor som använts i uppsatsen och dubbelkollat de olika källorna så att
det verkligen är riktiga. Patel & Davidsson (2003) håller med i ovanstående resonemang och
förklarar att forskaren måste ställa sig kritisk till de dokument som används vid forskningen.
Detta för att undersöka om källorna är trovärdiga och under vilka omständigheter dokumentet
skapats. Författarna förklarar att det är viktigt att fastställa att dokumentet är ett original och
inte någon förfalskning av något. Författarna påpekar även vikten av att forskaren väljer
material som även motsäger det forskaren vill bevisa. De menar att genom att forskaren bara
presenterar material som stödjer dennes idéer så kan det skapas en skev bild av det verkliga
förhållandet. För att säkerställa trovärdigheten av våra sekundärkällor har vi försökt att
använda oss av litteratur och artiklar som vi anser ha relevans för det valda området och så
långt som möjligt använt oss av ursprungskällorna.
Trost (2010) påpekar vikten av att inte ställa ledande frågor till respondenten. Han menar att
om forskaren verkligen vill ha ut bra och användbar information från respondenten så ska
man undvika att ställa frågor som respondenten kan svara ja eller nej på. Forskaren kan
istället börja med en öppen fråga och sedan ha ett par underfrågor som tar upp lite djupare
saker som han eller hon vill ha reda på. På detta vis gör inte forskaren det så bekvämt för
respondenten och tvingar således fram ett mer utvecklande svar. Vi har i vår intervjumetod
försökt att hålla oss till öppna frågor med ett par underfrågor som stöd. Vi har även försökt att
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undvika ledande frågor som gjorde det lätt för respondenten på grund av att vi ville ha
uttömmande svar. Gustavsson (2004) skriver att om forskaren använder sig av en bandspelare
för att spela in intervjun så kan respondenten kanske känna sig utsatt och på så vis bete sig på
ett sätt som denne inte skulle göra i vanliga fall. Detta ökar i sin tur risken att forskaren får ett
svar som lyder “jag vet inte”. Författaren menar att detta är en slags försvarsmekanism som
respondenten använder för att antingen komma undan frågan eller att denne inte förstår frågan
fullt ut. Det gäller då som forskare att få respondenten att känna sig bekväm så att de öppnar
upp sig. Vi valde att göra alla intervjuer på respondentens “hemmaplan”. På så vis tänkte vi
att de skulle känna sig mer som hemma och vara tryggare och således öppna upp sig lite mer.
Vi valde även att spela in alla intervjuer med en bandspelare och frågade också alla
respondenter om det var okej att spela in intervjun innan vi satte igång den. Vi är medvetna
om att bandspelaren ändå i viss mån kan ha påverkat respondenterna att hålla tillbaka på lite
känslig information men vi tänkte att blandningen av “hemmaplan”, öppna frågor och ett
trevligt bemötande ändå öppnade upp respondenterna så mycket som möjligt.
Grönmo (2006) skriver att även om forskaren har fått tag i en bra källa så måste denne
bedöma om källan är helt trovärdig. Han menar att respondenter eller aktörer som forskaren
intervjuar eller tittar på kan uppföra sig annorlunda än normalt när de blir intervjuade för att
framstå som bättre än de egentligen är. Det kan också handla om att de vill imponera på
forskaren och brer därför på sina svar för att göra detta. Författaren menar att det oftast är
svårt att bedöma om respondenterna är tillgjorda då denne träffar dem under en begränsad tid.
Han menar också att forskaren måste bedöma trovärdigheten i skrivna källor vilket kan vara
lite svårare. Dokument som har skapats kan ha skapats i en viss riktning för att framställa en
sida som bättre än den andra. Vi tror inte våra respondenter har varit tillgjorda när vi
intervjuade dem. Alla respondenter har gett oss svar som ligger i samma riktning och på detta
sätt kan vi se att det inte är någon som sticker ut så mycket. Vi anser också att det är väldigt
liten risk att alla respondenterna har gett felaktiga och tillgjorda svar just på grund av att alla
tenderar på samma sak. Vad beträffar skrivna dokument och litteratur så har vi som sagt
försökt att dubbelkolla alla källor och utelämnat sådana källor som vi inte tror är hundra
procent tillförlitliga. Detta gäller främst på Internet då vi anser att universitetsbiblioteket
borde innehålla relevanta och riktiga källor.
Repstad (2007) förklarar att om forskaren känner respondenten så kan detta innebära att dessa
har kunskap om forskarens uppfattningar och därför ger svar som motsvarar dessa. Författaren
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menar även att det kan vara en fördel då respondenten känner tillförlitlighet till forskaren och
vågar kanske därmed att öppna sig mer, än vad de skulle göra för en helt främmande person.
Vi är bekanta med två av de respondenter vi intervjuat, vi anser dock att detta inte påverkat
intervjuerna negativt då respondenterna gett oss deras syn på ämnet utifrån de förutsättningar
som de arbetar efter.
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3 Teori

I detta teoriavsnitt så kommer det material och den teori som vi utgått ifrån att presenteras.
Denna teori är en väsentlig del för vår kommande analys och det är också denna teori som vi
kommer jämföra den insamlade empirin med för att försöka teoretiskt förstå hur
intervjupersonernas olika processer och roller ser ut.

3.1 Att skapa och lyssna på musik
Teknologiutvecklingen går ständigt framåt och vi kan se att det kommer ut ny teknik på
marknaden varje dag. Allt ifrån datorer till små mp3-spelare och TV apparater som ska
hjälpa oss i vår vardag. Det går inte att undvika att vi lever i ett väldigt teknologiskt utvecklat
samhälle. I detta avsnitt tar vi upp teknologins utveckling, främst på internet, och presenterar
även det nya fenomenet sociala medier som har vuxit starkt på sista tiden.

3.1.1 Teknologi

Linde & Qvarnström (2008) skriver att tekniken inte bara uppkommer utan att människan är
beredd på det och inte blir helt överraskade. Han menar att tekniken skapas av människan och
det är de som bestämmer hur den ska användas och om man verkligen vill använda den eller
inte. Barney (2004) menar att den nya teknologin kan radera ut fel och brister som människan
har skapat på de fysiska produkterna och göra de bättre. Han menar att i verkligheten är det
inte möjligt för en person att hålla mer än en konversation samtidigt. Detta raderar teknologin
ut och med hjälp av Internet kan en individ i princip prata med hur många denne vill på
samma gång och på alla möjliga avstånd. Dahlbom (2003) skriver att tekniken är global. Han
säger att om man tittar bakåt i tiden så kan det se ut som att den tekniken som har utvecklats
inte ska vara möjlig för människan att utveckla egentligen. Vidare säger han att ju större och
mer komplexa Internet och andra tekniker blir ju större blir våra samhällen. För om vi kan
kommunicera information snabbare så kommer delar av världen komma närmre varandra och
bli mer sammanhängande. Sveningsson et al. (2002) håller med och säger vidare att man kan
med hjälp av globaliseringen bli en del av en större grupp eller hitta likasinnade där man
skapar en form av tillhörighet och gemenskap. Ström (2009) beskriver att med hjälp av den
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nya tekniken kan vi skicka saker mellan personer överallt i världen utan kostnad. Han menar
också att den utveckling vi ser idag och har sett fram tills idag bara är början på en omfattande
revolution som kommer att drabba hela världen.
Ford et al. (2006) skriver att med all den teknik som finns och utvecklas i världen så kan det
vara svårt för företag att veta vilken teknik som de ska använda sig av i sitt företag. Han
menar att som företag kan de välja att ta en befintlig teknologi som är gjord av någon annan
men som företaget tar in och tror skulle passa in i deras företag eller så kan de välja att
utveckla teknologin inom företaget för att få en så figursydd lösning som möjligt. Han nämner
dock att det finns ett tredje alternativ och detta är att inte göra något av ovanstående. Att helt
enkelt hålla fast på den teknologin som finns i företaget för att man anser att den är den bästa.
Armstrong & Kotler (2007) säger att i princip alla företag i dagens samhälle har någon form
av hemsida för att förmedla information gentemot kunderna. De säger också att
kommunikationen inom företaget också oftast sker på Internet eller i alla fall interna nätverk
som bygger på att de anställda snabbt och enkelt ska kunna ta del av nyheter och information
som berör företaget i stort. Kapferer (2008) säger att teknologiutvecklingen ligger till fördel
för konsumenterna. Han menar att i dagens samhälle kan inte företag lura kunden med hjälp
av sin marknadsföring för kunden söker snabbt information om varumärket och företaget på
Internet och kan välja bort företag som de anser vara dåliga. Han säger också att kunden
aldrig har haft så pass mycket makt som de verkligen har i dagens samhälle och på den
nuvarande digitaliserade marknaden.

3.1.2 Web 2.0

Giger (2006) skriver att uttrycket web 2.0 uppkom vid en diskussion då forskare satt och
pratade om att Internet började bli mer och mer viktigt för företag att synas på. De menade att
Internet inte bara var en fluga utan att att allt fler användare började använda sig av Internet
och att det behövde utvecklas mer än det gjort. Författaren menar att web 2.0 är Internets
postmodernitet om vi jämför med den gamla formen av nätet. Kapferer (2008) håller med i
detta resonemang och menar själv att Internet inte längre är komplicerat, svårt och
framåtsträvande utan att det istället är praktiskt och enkelt att använda. Kapferer (2008) menar
att bloggarna och andra sociala medier har blivit marknadens absoluta sanning medan den
information som företag förmedlar på sina hemsidor bara är någon slags ”officiell sanning”.
Enligt O’Reilly (2005) ska en hemsida uppfylla tre olika villkor för att den ska kunna få kallas
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en web 2.0 sida. Dessa tre villkor är; sidan ska vara skapad så att besökarna till sidan själva
ska kunna bidra till innehållet, besökarna och användarna ska själv ha informationskontroll
och designen på sidan ska vara användarvänlig och interaktiv. Funk (2009) nämner att de
största webbsidorna och de mest besökta webbsidorna inte alls har har grundats utav stora
företag med massiva budgetar utan att det är uppstickaridéer från vanliga människor som
sedan har fått fäste och blivit populära. Detta menar han är signifikativt för web 2.0 där vem
som helst kan hoppa på en uppåtgående trend och rida på denna hela vägen upp till toppen
utan att ha en stor budget till att börja med.
Tekniken går så pass snabbt fram att det har börjat komma tankar om ett web 3.0. Zeldman
(2006) säger att det inte är helt klart vad detta uttryck kommer att innehålla och i vilken
utsträckning det kommer vara en fortsättning på web 2.0 men det kommer innehålla någon
form av artificiell intelligens eller kanske helt enkelt en 3D värld på internet. Funk (2009)
menar dock att det nya web 3.0 måste innehålla något helt nytt och revolutionerande och inte
bara bygga på de gamla idéer som finns i web 2.0 idag. Hendler (2010) skriver att vi
säkerligen går in på en hemsida som är baserad på web 3.0 varje dag utan att veta om det.
Detta för att web 3.0 inte är fullt utvecklat än och ligger mer i bakgrunden och i
utvecklingsfasen än så länge. Han säger dock att web 3.0 är en mer informativ version av
Internet vilket kommer leda till att vi i ännu större utsträckning än idag kan sprida snabb och
rätt information. Laurent (2010) skriver att web 3.0 egentligen inte kommer att vara särskilt
revolutionerande för dagens samhälle då den i princip kommer bygga på redan befintliga
teknologier. Han menar dock att det kommer att vara en katalysator till vidare teknologier
vilka i sig sedan kommer vara mycket mer förändrade. Weber (2009) menar att web 3.0
bygger på att sociala medier tar över Internet och hela Internet blir mer anpassat efter varje
individ och vad denne tycker om.

3.1.3 Sociala medier

Sociala medier spelar också en stor roll i den tekniska utvecklingen och en stor spelare på
denna marknad är Youtube. Burgess & Green (2009) skriver att Youtube från början bara var
en i mängden av aktörer som alla siktade mot att försöka sudda ut gränserna mot att dela med
sig av sina videoklipp. Sidan är uppbyggd på ett sätt som gör att användarna kan dela med sig
av sina videoklipp och andra kan streama ner videoklippen och ge respons på vad de ser.
Författarna skriver att enda sedan Google köpte Youtube (för 1,6 billjoner dollar) så har sidan
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vuxit och i april 2008 så fanns det över 85 miljoner videoklipp på sajten. Snickars &
Vonderau (2009) skriver att det fanns veckor efter att Google köpt Youtube som de växte med
hela 75% per vecka. Detta gör Youtube till den snabbast växande webbsidan i världen.
Anledningen till att Youtube har blivit så stort som det är, förklarar Burgess & Green (2009)
med, att de helt enkel har legat rätt i tiden med allt de gör. De har fått mycket uppmärksamhet
i media och på så vis har människor fått reda på att de finns och då går de in och kollar vad
det är för något och helt plötsligt har ett klipp 5 miljoner ”views”. Ström (2010) skriver att en
människa som marknadsför sig själv på Youtube kan enkelt få hjälp av den såkallade
”svärmen” som allmänheten också kallas. Ett videoklipp som blir populärt sprids lätt med
hjälp av människor som rekommenderar det till andra.
Facebook är ett annat fenomen som har tagit världen med storm. Weber (2009) skriver att det
är svårt att veta exakt hur stort Facebook verkligen är men att redan 3 år efter att de hade
blivit publika så hade de 8 miljoner medlemmar. Då hade de inte gjort någon reklam alls utan
det hade bara spridit sig via människor som pratar med varandra. Författaren pekar dock på att
Facebook inte är så mycket social media som det är en kommunikationsplattform. Människor
kommunicerar med varandra via mejl, videos och liknande på Facebook. Dock tror författaren
att även om det finns möjlighet att kommunicera med alla runt om på planeten så gör inte folk
det utan lägger bara till de vänner som är närmst och pratar således bara med dem. Ström
(2009) menar ändå att man som företag ska försöka skapa en sida eller en användare på
Facebook för att företaget ska bli synligt för omvärlden. Vidare nämner han att företagen ska
försöka agera som en människa och lägga till vänner och göra olika evenemang för att
kunderna ska se företaget som en människa och som en kompis.
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3.2 Business to business

När företag gör affärer med andra företag så skapas det en relation med den andra parten.
Flertalet samlade relationer kallas för ett nätverk och det är väldigt viktigt för ett företag att
ta hand om sitt nätverk så att man lätt har tillgång till olika saker som de kan tänkas behöva.
I detta avsnitt diskuterar vi nätverkens betydelse och tar också upp relationer som en viktig
del i själva nätverkandet.

3.2.1 Nätverk

Gummesson (2008) definierar ett nätverk som en samling relationer som sedan kan växa och
bli ett stort komplext mönster. Dessa olika parter och relationer kommunicerar och utbyter
kunskap med varandra vilket författaren benämner som interaktion. Barney (2004) förklarar
ett nätverk som en strukturell konstruktion som består av noder, ties och flows. Dessa noder
eller punkter är relaterade till en annan punkt genom olika sammankopplingar, så kallade ties.
Ett nätverk uppstår då flera noder som kan bestå av människor, företag, datorer etc länkas
samman med andra noder vanligtvis genom att ties som korsar ties som är sammankopplade
med andra noder. Flow är det som passerar mellan noderna längs dessa sammankopplingar.
Ford et al. (2003) håller med ovanstående och förklarar vidare att trådarna som håller ihop
noderna kan ses som relationer i sig mellan de olika parterna. De förklarar att både noder och
trådar är starkt förknippade med både materiella, men också immateriella, ting så som pengar
eller kunskap och intelligens. Författarna förklarar vidare att ett nätverk inte är ett slutet
system av transaktioner och informationsöverflyttning mellan parter utan det är istället ett
komplext system där interaktioner sker dagligen mellan människor under en lång tid.
Grönroos (2008) påpekar att det är viktigt att vara medveten om att i ett nätverk så kan det
finnas flertalet organisationer och att deras prestationer bedöms var för sig, men även utifrån
ett helhetsperspektiv av nätverket. Vidare menar författaren att en organisations handlingar
kan påverka en annan part. Gummesson (2008) påpekar att relationer, nätverk och interaktion
alltid kommer att vara viktiga inslag och trots att teknologin utvecklas så kommer alltid den
grundläggande kärnan att vara densamma. Barney (2004) beskriver att “the network society”
består av två grundsstenar, digitalteknologi och av att människor organiserar sig och det att
det uppstår relationer mellan olika sociala, politiska och ekonomiska föreningar. Hollensen
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(2010) skriver att nu när vi går mot en mer global marknad så blir det ännu viktigare för
företag att hålla på sitt nätverk då organisationer kan ha flera olika företag i många olika
länder där det oftast ingår kunder och myndigheter i dessa nätverk. Han menar att om
företaget har koll på sitt nätverk så kommer detta leda till att osäkerheten på marknaden
försvinner då företaget snabbt kan få information om till exempel nya teknologier som
utvecklats i andra länder eller om kunder i ett visst land begär något speciellt. Han påpekar
dock att i dessa organisationer krävs det oerhört mycket planering och kommunikation.
Barney (2004) menar att i nätverkssamhället så uppstår makt och maktlöshet då vissa
människor som finns tillgängliga i nätverket kan kontrollera vad som sker i flöden mellan
organisationerna och har en viss makt gentemot de som står utanför nätverket. Kotler &
Pfoertsch (2006) beskriver dessa människor för “Gatekeepers”. De menar att dessa människor
i stor utsträckning har kontroll på vilken information som kommer fram till medlemmarna.
Begrepp som blir centrala i denna diskussion är enligt Barney (2004) inklusivitet och
exklusivitet . Författaren beskriver att själva nätverket även kan fungera som “gatekeeper” då
det inom nätverken uppstår nya möjligheter på grund utav att man skyddar informationen i
nätverket. De som står utanför nätverken får då svårare att komma in i det befintliga nätverket
och kanske till och med har svårt att överleva utanför. Hollensen (2010) menar ändå att stora
internationella nätverk som är väldigt framgångsrika ofta innehåller många olika aktörer och
företag oftast från olika branscher. Han menar att företagen kan lära av varandra över
branschgränserna och på så vis få en bred kunskap inom sitt eget företag.

3.2.2 Relationer

Leek & Mason (2009) belyser att för att kunna skapa en bra och hållbar relation mellan
företag så måste man ta ut “nyckelspelare” inom företaget som passar bra ihop med det andra
företagets kontaktperson. Dessa personer kan vara helt olika beroende på vilken relation som
företagen har till varandra. Kotler & Pfoertsch (2006) skriver att man måste först veta
skillnader i så väl marknader som relationer när det gäller business to business och business to
consumer. De menar att detta är två helt skilda begrepp. Författarna nämner att den största
skillnaden är att när man ska sälja sina varor till kunden så finns det många tänkbara kunder
och målgrupper att rikta in sig på medan om företaget ska sälja sina varor till ett annat företag
så finns det betydligt färre kunder. De nämner dock att företag har en tendens att köpa desto
större volymer än slutkonsumenten. Ford et al. (2003) skriver att det inte går att se på ett B2B
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nätverk utifrån ett enda företag. Den bild man får då blir ofullständig och begränsad och det
blir inte en rättvis bild av hur verkligheten egentligen ser ut. De menar att man måste se
utanför sitt eget nätverk för att kunna förstå om företaget verkligen är i centrum och styr det
nätverk som man jobbar i eller om man helt enkelt är en del av någon annans nätverk.
Gummensson (2008) skriver att relationsmarknadsföring är en ansats för att utveckla
långsiktiga lojala kunder samt att öka lönsamheten. Författaren utvecklar ur denna definition
en egen som innebär: Relationsmarknadsföring är interaktion i nätverk av relationer. Vidare
påpekar författaren att en relation består av två parter som interagerar med varandra. Egan
(2001) skriver att en social relation bara kan uppstå mellan två personer, dock kan man som
kund få en relation till ett varumärke eller ett företag. I denna relation finns även människor
med i bilden. Detta kan till exempel vara försäljare eller annan personal som står bakom
företaget. Vidare skriver författaren att en relation är muntligt överenskommen och båda
parterna måste erkänna att det finns en relation för att den verkligen ska finnas. Zeithaml et al.
(2006) skriver att en relation behöver tid för att utvecklas. Författarna menar att en relation
inom marknadsföring oftast sker mellan en kund och ett företag. Låter parterna denna relation
skapas och vårdas under lång tid kan de gå från att inte känna varandra till att bli som
affärspartners. I detta sista steg har parterna bra förtroende för varandra och kunden kan
hjälpa företaget att utvecklas. Författarna menar dock att alla relationer ska mynna ut i att
kunderna ska stanna kvar i relationen och på grund av detta bli lönsamma för företaget.
Grönroos (2008) bekräftar det som författarna ovan säger och ger sin syn och följande
förklaring av vad som är en relation. ”En relation har utvecklats när kunden upplever att
kunden och tjänsteleverantören eller tjänsteföretaget tänker på samma sätt” (Grönroos 2008:
48). Författaren menar således att det är kunden och inte företaget som avgör om det finns en
relation eller ej.
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3.3 Kunden

Kunden kan idag med hjälp av den digitala utvecklingen påverka och tycka till allt mer. Vi ser
därför att det är viktigt att ge en teoretisk bakgrund till kundmedverkan och hur kunden själv
kan vara med och påverka och skapa värde. Vi tar upp ämne som kundmedverkan, kunden
som värdeskapare och går även in på hur kunden och företaget skapar värde tillsammans.

3.3.1 Kundmedverkan

Normann (2000) skriver att kunden har två roller dels som kund och dels som en deltagande
aktör av serviceleveranssystemet. Grönroos (2000) menar att när kunden medverkar så kan
denne själv påverka sin upplevelse av tjänsten och kan då ses som en medproducent och detta
bidrar till att kundens upplevda värde ökar. Rytting (2006) förklarar att det finns tre
komponenter som står i centrum när det talas om kundmedverkan; insatser, processbidrag
samt effekter. Insatser är de aktiviteter som kunden vidtar för konstruerandet av tjänsten.
Processbidragen är de bidrag kunden ger till tjänsteprocessen och dessa skapas av kundens
insatser och blir därmed kundens input till processen. Effekter motsvaras av det resultat som
kunden eller någon annan som använder sig av tjänsten får ut. Författaren förklarar vidare att
det finns två inslag i kundens medverkan. Dessa är fysiska och mentala insatser. De fysiska
insatserna härleds till vad kunden faktiskt gör och de mentala insatserna kopplas till vad
kunden tänker. Detta resonemang styrker Normann (2000) som skriver att vi kan skilja mellan
olika former av deltagande fysiskt, intellektuellt och emotionellt deltagande.
Grönroos (2000) förklarar att kundens medverkan kan leda till en förbättring eller en
försämring av tjänsten beroende av hur involverad kunden vill vara. Monique (2010) menar
att genom Sociala medier så förflyttas makten över till kunderna då dessa kan göra sina röster
hörda och interagera med andra kunder via dessa sociala medier som exempelvis Youtube
eller bloggar. Vidare förklarar författaren att Sociala medier har inneburit att företagen idag
möter ett nytt klimat, med en ständig påverkan från kunderna och där dessa ständigt kan
jämföra och kritisera tjänster eller produkter. Författaren påpekar vidare att den sociala media
miljön ständigt förändras men att den är här för att stanna. Carlsson (2010) skriver att med
hjälp av sociala medier så kan man skapa en helt egen marknadsföringskanal där man ofta kan
koppla samman olika sociala medier till en stor kanal. Detta gör att man kan få nära kontakt
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med kunden och man har också själv kontroll över vad som marknadsförs. Hon säger också
att mun till mun marknadsföring, i form av “viral marknadsföring” och “buzz
marknadsföring”, är väldigt viktigt då folk pratar mycket med varandra på internet och sprider
information sinsemellan.
Vargo & Lusch (2007) skriver att kunden inte bara står för sitt eget värdeskapande utan också
företagets. De menar alltså att kunden är involverad i båda processerna och att kunden och
företaget egentligen delar samma mål. De poängterar också att fokuset har flyttats från de
fysiska sakerna, i företaget, till de anställda och framförallt kunden för att man inte längre
behöver fysiska produkter utan kommer allt som oftast överens om något muntligt. De
påpekar också att service lutar mer och mer mot ett medskapande av värde just för att kunden
blir integrerad i företaget. Wilson et al. (2008) skriver att kundens medverkan i
serviceleveransen är oundviklig. De skriver dock att det finns olika grader av medverkan, allt
från att bara vara närvarande till att kunden är helt integrerad i företaget. Kunden blir då en
viktig medproducent utav själva tjänsten vilken också påverkas just av kundens deltagande.
Om kunden gör ett lite mindre bra jobb i medskapandet så kommer också leveransen av
servicen bli dålig. De menar alltså att kunden är en stor värdeskapare i sig.

3.3.2 Kunden som värdeskapare

Gummesson (2008) diskuterar utifrån Porter (1985) och Normann & Wikström (1994) att det
finns två förhållningssätt till kunden som värdeskapare: värdekedjan samt värdestjärnan.
Porter (1985) skriver att värdekedjan bygger på nio grundläggande aktiviteter som kan vara
både primära eller stödjande. Han säger att primära aktiviteter kan vara sådant som
marknadsföring och service och de stödjande aktiviteterna är den interna infrastrukturen i
organisastionen, det vill säga, finansiering och system, de mänskliga resuserna o.s.v.
Värdekedjan isolerar enskilda aktiviteter och de bidrag dessa kan ge för värdeskapande för
kunden. Porter (1985) menar att man måste dela upp företagets alla olika inslag, med allt från
produktion till försäljning och distribution, i olika och separata aktiviteter för att man lättare
ska kunna optimera och se över företagets system. Gummesson (2008) menar dock att trots att
värdekedjan tar hänsyn till kunden och relationsmarknadsföring så är kundens viktiga roll
borttappad och kunden betraktas som en passiv mottagare. Bruhn & Georgi (2006) går istället
över och pratar om en servicevärdekedja där de i viss mån håller fast vid primära och
sekundära processer men de säger att de primära processerna är sådana processer som har
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direkt påverkan på värdet och de sekundära processerna behöver de primära för att kunna
skapa värde. De menar att denna servicevärdekedja är mer inriktad på att skapa värde för
kunden där kunden är med hela vägen i serviceprocessen och har en stor del i hela
värdeskapandet. Detta gör också att relationerna blir av väldigt stor betydelse då kunden är
med hela vägen.
Normann (2001) presenterade värdestjärnan som visar att det är flertalet aktörer som bidrar
till kundens värdeskapande process. Gummesson (2008) skriver att värdestjärnan har ett
tydligare förhållningssätt till kunden och betraktar relationsmarknadsföring som en betydande
del för värdeskapandet. I denna modell ses kunden som en viktig aktör som företaget bör
arbeta varsamt med. Wikström & Normann (1994) skriver att i dag har kunden och företagets
integrerats såpass mycket att de måste ändra sitt sätt att tänka. De menar att det inte är helt
otänkbart att ändra Porters modell från 1985. De menar att processen har gått från att vara
bara, från leverantör till kund/användare, till att vara mer “co-creation” av värde. Gummesson
(2008) skriver att kunden ses som ett viktigt led i den värdeskapande processen. Kunden ses
som en medproducent tillsammans med leverantören av tjänsten. Vidare poängterar
författaren att ett företag som använder sig av värdestjärnan kan ta ut ett högre pris för sina
tjänster då kunden och leverantören ses som två samarbetande parter i själva säljprocessen.
Wilson et al. (2008) skriver att kunden borde ses som en “anställd” när man tittar på
företagets struktur. I dagens samhälle hjälper kunden service-företaget mycket och är väldigt
delaktig i själva värdeskapandet. Det som kunden tillför företaget, i form av till exempel viss
intelligens och kunskap, kan hjälpa till att öka produktiviteten och inte minst kvaliteten på
servicen som företaget skapar.
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3.4 Service management

Service är något som i princip alla företag sysslar med på ett eller annat sätt även om det
bara handlar om en enkel kundtjänst. Service är det som gör att företaget kommer närmre
kunden och kan skapa relationer med denne Detta kan också vara en stor konkurrensfördel
om företaget kan få kunden att välja dem på grund av den goda servicen som levererats.
Service management är ett stort begrepp som innefattar mycket begrepp och termer. Vi har
dock valt att i detta avsnitt presentera de teorier som vi anser vara de mest relevanta i vår
uppsats. Begrepp som servicekvalitet och serviceproduktion är centrala här men också det
relativt nya begreppet servicelandskap har vi valt att diskutera.

3.4.1 Servicebegreppet

För att kunna förklara begreppet service management så måste man först veta vad en
service/tjänst är för något. Knudsen & Lund (1982) säger att en service är ett svårdefinierat
begrepp och att det kan betyda många saker. De hävdar dock att det finns ett par saker som
kan sägas höra till en service. Saker som till exempel primärservice och sekundärservice där
primärservicen är den servicen kunden får på alla ställen och sekundärservicen är den
speciella servicen som är specifikt för ett företag. Författarna menar också att det är en stor
skillnad på produktindustrin och serviceindustrin. Service är något som är immateriellt där
servicen inte kan lagras eller säljas vidare. De påpekar också att konsumtionen och
produktionen av servicen sker i samma stund. Gabbott & Hogg (1998) skriver att forskare
inom området inte är överens om att det finns just en definition av begreppet vilket gör det
svårt att verkligen ta ut specifika skillnader mellan en serviceindustri och en varuindustri.
Grönroos (1990) skriver att även om det finns ett antal försök att definiera servicebegreppet så
är det egentligen ingen som träffar helt rätt men alla har mer eller mindre rätt i vissa delar av
sina förklaringar. Själv så förklarar Grönroos det såhär;
“En tjänst är en aktivitet eller serie aktiviteter av mer eller mindre abstrakt slag som normalt,
men inte nödvändigtvis, äger rum i interaktionen mellan kunden och tjänsteföretagets
medarbetare och/eller fysiska tillgång eller varor och/eller system som tillhör
tjänsteleverantören. De tillhandahålls som lösningar på kundens problem.” (Grönroos
1990:29)
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Grönroos (1990) menar att det måste ske en interaktion mellan två parter för att en tjänst över
huvudtaget ska kunna säljas eller köpas. Normann (2000) skriver att en en tjänst är ett resultat
av sociala handlingar där kunden är i direktkontakt med företaget eller dennes representant.
Han kallar också detta för “sanningens ögonblick” då företaget inte längre kan påverka det
som händer utan det som händer är upp till kunden och säljaren från företaget. Det krävs då
att personalen är såpass bra utbildad att man klarar av mötet och kan ge kunden en bra
service/tjänst. Gabbott & Hogg (1998) skriver att för att en tjänst ska kunna uppstå så måste
det finnas en önskan om att få något som den andra har. Detta för att båda ska få ut ett värde i
utbytet och transaktionen. Även om det bara handlar om att företaget vill ha kundens pengar
och kunden vill ha en tjänst utförd så är detta nog för att båda ska få ut ett värde i
transaktionen och en tjänst kan bli till.

3.4.2 Serviceproduktion

Edvardsson & Larsson (2004) säger att en tjänst produceras i mötet mellan företaget som
levererar tjänsten och den personen, ofta kunden, som ska ta emot tjänsten. De menar att i
detta möte uppstår också kvaliteten för kunden och det är viktigt för företaget att skapa goda
förutsättningar för att tjänsten ska kunna produceras och upplevas väl. Echeverri &
Edvardsson (2002) säger att mötet med företaget också kan ske mellan kund och företagets
teknik. De påpekar även att varje möte med kunden är unikt och på så vis blir varje möte
också ett “sanningens ögonblick”. Knudsen & Lund (1982) säger att i själva produktionen av
tjänsten så finns det tre olika processer. Dessa är back up systemet, personalen och kunderna.
För att en tjänst ska kunna produceras så krävs det att dessa tre samarbetar och det är så att de
ofta sammanfaller samtidigt. Back up systemet är det system som står bakom frontlinje
personalen. Detta system kan innehålla allt från olika teknologier till kassaterminaler och
själva landskapet som servicemötet sker i. Edvardsson & Thomasson (1992) lägger till en del
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“servuktionssystem”. Detta system bygger till stor del på Knudsen & Lunds modell med
skillnaden i att de tycker att man måste ta vara på organisationskulturen när man skapar en
tjänst. Detta inkluderar då hur företaget jobbar internt med olika frågor och hur olika
avdelningar samarbetar med varandra för att kunden på smidigast möjliga vis ska kunna ta
kontakt med alla delar av företaget om denne skulle behöva. Tax & Stuart (2001) säger att
företag måste se serviceproduktion som ett utförande. De drar parallellen till en teater där
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skådespelarna måste agera för att leverera en upplevelse till besökaren. De måste då designa
det här agerandet så att det passar in på alla kunder. Författarna säger att själva designen på
tjänsten måste innehålla tre olika saker: företagsamhet, teknik och skådespeleri. Det är i
symbiosen mellan dessa som tjänsten kan produceras så bra som möjligt. Just tekniken är
något som Edvardsson (1996) tagit fasta på. Han menar att med hjälp av den utveckling vi
idag har på teknik ställer högre press på företagen att kunna producera mer effektiva och mer
lönsamma tjänster gentemot kunden.
Enligt Murdick et al. (1990) finns det två olika typer av kategorier som man kan dela upp
service i. Antingen är det en service som är massproducerad och standardiserad eller så är det
en service som är anpassad efter varje kunds behov där företagen också lägger ner mycket tid
med kunden för att just kunna ge kunden vad den vill ha. Den sistnämnda typen av service är
också kallad “high-contact service”. Vilken man än väljer att arbeta med i företaget är det
viktigaste att ta hand om kunderna. Wilson et al. (2008) skriver att det är väldigt svårt att
formulera och marknadsföra tjänster då de oftast är så komplexa att det är svårt att beskriva de
med ord. De säger även att eftersom tjänsteproduktionen kan se annorlunda ut beroende på
vilken kund som möter företaget gör också att det blir svårt att definiera tjänsten. Författarna
menar då att när en ny tjänst ska produceras så måste företaget vara vaksam på vad kunden
verkligen vill ha och fundera länge på hur de skapar och marknadsför tjänsten för att den inte
ska misstolkas av någon. Edvardsson & Thomasson (1992) säger att det kostar sex gånger mer
att marknadsföra och sälja produkter och tjänster till nya kunder gentemot gamla befintliga
kunder. Författarna nämner att det viktigaste är att ha en dialog med kunden så att de kan lösa
eventuella problem som uppstår och att man förstå varandra på ett bra sätt. Vidare nämner de
att företagen måste underlätta för kunden att framföra sina åsikter och att de verkligen måste
lyssna på kunden både om de känner sig missnöjda men också om de vill framföra beröm.
Detta säger Echeverri & Edvardsson (2002) att företag måste ta väl hand om. De menar att det
blir en process där företaget möter kunden ett flertal gånger och där alla små processer
tillsammans bidrar till hela produktionen av tjänsten. De menar att detta blir som ett slags
komplement till “sanningens ögonblick” och att denna kedja av processer skapar en relation
med kunden.
Wilson et al. (2008) skriver att när en ny tjänst ska produceras så är det väldigt viktigt att
företaget har i åtanke att den måste inkludera både kunden och den anställda med tanke på att
båda är med i själva servicemötet. De menar också att företaget måste ta hjälp av sin
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servicepersonal då de oftast vet vad kunden vill ha då de är närmst denna. Cadwallader et al.
(2010) påpekar också att företaget måste involvera servicepersonalen i framställandet av en
ny tjänst. De menar att detta kan göra så att den anställda känner mer motivation till att lära
sig den nya tjänsten och kanske till och med kommer med nya idéer. De menar också att
företag i dagens samhälle måste börja förstå service personalen och dennes roll i företaget i
allt större utsträckning för att de på ett smidigt sätt ska kunna införa och designa nya tjänster
som passar både företag med de anställda och kunden.

3.4.3 Servicekvalitet

En annan sak som är svår att undgå när man pratar om service management och
serviceproduktion är servicekvalitet. Echeverri & Edvardsson (2002) förklarar att kvalitet
länge varit ett centralt konkurrensmedel och att relationen kunden har mellan kvalitet, pris och
kostnad är grunden för vilken tjänst eller tjänsteleverantör kunden väljer. Knudsen & Lund
(1982) skriver att det svåra i att sälja en tjänst är att kunden i fråga som man säljer tjänsten till
inte vet exakt vad de kommer få förrän vid konsumtionstillfället. Det är då just i detta
ögonblick som kunden förstår att tjänsten inte kommer nå upp till de förväntningar som de
hade innan köpet. Författarna nämner att det svåra för företaget är också att verkligen beskriva
hur bra tjänsten är då det är svårt att mäta kvaliteten exakt till skillnad från kvaliteten på en
produkt. Det blir då en, som författarna säger, “kvalitetslucka” mellan den förväntade
kvaliteten och den upplevda kvaliteten. Enligt Norman (2000) kan dock kvaliteten vara i
princip vad som helst från till exempel hur snabbt maten levereras på en restaurang till antalet
dagar det tar för banken att skicka ett nytt bankomatkort. Han nämner dock att under dessa
ganska enkla mått på kvalitet döljer det sig mindre delar som mer eller mindre har direkt
inverkan på hur kunden upplever kvaliteten på tjänsten. Dessa lite mindre mått kan till
exempel vara sådana småsaker som hur trevlig personalen är när de pratar med kunden eller
vilken attityd de har.
Grönroos (1990) skriver att det finns många företagsledare som är rädda för ordet kvalitet. De
förknippar ofta detta med högre kostnader. Men Grönroos (1990) tror inte att det behöver vara
så. Han menar att om man förbättrar kvaliteten genom att utbilda personalen så att de sköter
sitt arbete bättre och skapar system som ligger till fördel för kunden höjer inte detta
kostnaderna. Det är istället ett helt nytt sätt att bli av med kostnader för att kvaliteten från
personalen ökar. Grönroos (2008) menar dock att kvalitet inte är det som företaget vill att det
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ska vara och förmedlar utan kvalitet är vad kunden upplever. Detta måste företag ta hänsyn
till när man marknadsför tjänsten och tänka på att det inte bara handlar om tekniska
färdigheter utan kunden ser kvalitet med ett mycket bredare perspektiv och tar in i princip
med allt i sin kvalitetsbedömning.

3.4.4 Servicelandskap

Något som är centralt att diskutera när man talar om tjänster och leveransen av tjänster är
servicelandskap. Parish et al. (2007) skriver att inom servicebranschen så är servicelandskapet
oftast det mest materiella i hela serviceleveransen/serviceupplevelsen, inte bara för kunden
men också för personalen på företaget. Det är också i själva servicelandskapet som servicen
eller tjänsten utförs och blir därför, som sagt, en stor del av hela upplevelsen. Författarna
menar också att kvaliteten och standarden på själva servicelandskapet kan ha stor påverkan på
hur både personal och kund agerar och tänker. Zeithaml et al. (2006) skriver också att
eftersom tjänsten i sig är immateriell så börjar kunden redan före köpet att utvärdera om köpet
har levt upp till deras förväntningar. Det är då här som servicelandskapet har stor betydelse i
att påverka kunden positivt för att ge dem en bra upplevelse redan innan köpet.
Enligt Gummesson (2008) finns det två olika servicelandskap, det fysiska i till exempel en
butik, en golfbana eller en restaurang och det IT-baserade som oftast innebär ett
Internetsystem. Han skriver att det är väldigt viktigt att båda de här systemen fungerar bra och
är kundvänliga. Ett komplicerat system på Internet kan göra så att kunderna drar sig från att
använda det och kanske hittar något annat som är lättare att förstå. Bitner (1992) skriver att
det har stor betydelse om både kund och personal är i servicelandskapet samtidigt. I ett
självservicesystem, så som på Internet, är det viktigare att företagen är kreativa i utformingen
av sitt system. Ett bra system kan hjälpa till att föra fram budskapet företaget har och även
hjälpa till att positionera företaget. Zeithaml et al. (2006) menar att Internet ger otroliga
möjligheter för ett serviceföretag att visa upp vad kunden egentligen får utan att denne
behöver åka till företaget. De tar resebranschen som exempel och menar på att det förr inte
var möjligt att visa hotell och stränder utan att kunden verkligen åkte dit. I dagens samhälle
kan företagen visa många bilder på sin hemsida och verkligen visa vad kunden kommer få
innan den köper resan.
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Eftersom kunden bara rör sig i servicelandskapet och inte vanligtvis kommer längre in i
företaget så menar Wilson et al. (2008) att företaget måste skapa en attraktiv miljö för kunden
att vistas i. Faktorer som ljus, ljud, färg, material och kvalitet på saker påverkar både kunden
och den anställde som befinner sig i servicelandskapet på både ett positivt och negativt sätt.
Författarna skriver att det finns tre olika dimensioner som kan påverka kunden på olika sätt.
Att skapa en miljö som dels uppfyller olika syfte för kunden men också är trevlig att befinna
sig gör att företaget har skapat
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liknande där kunden kommer
till företaget och stannar en
relativt lång tid måste förlita sig
på att servicelandskapet bidrar
positivt till kundens upplevelse
så att de vill stanna länge och
kanske till och med vill komma
tillbaka. Lovelock (2001) pratar om att man kan dela upp företaget i “frontstage” och
“backstage” där frontstage är det som kunden möter och vistas i medan backstage ofta är
resten av företaget. Han menar att kunden utvärderar allting från inredning till personal och
lägger sedan ihop allt till ett komplett värde på tjänsten. Han säger också att om personalen i
backstage inte kan ge tillräckligt mycket support till frontstage kan detta komma att påverka
kundens slutliga värde då frontstagepersonalen inte kunnat leverera tillräckligt. Baron &
Harris (2003) skriver att tiden som kunden spenderar i servicelandskapet kan också påverka
upplevelsen. Han menar att ju längre tid kunden möter företaget ju mer finns det att utvärdera
så som miljön, personalen och andra kunder. Dock påpekar författaren att det visuella i
servicelandskapet kan radera ut oklarheter för kunden och hjälpa till att göra så att servicen
når kunden.
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Som man kan se av Gummessons (2007) modell ovan så finns det många aktörer som har en
del i själva serviceskapandet. Men som man också ser är servicelandskapet bara en del av hela
serviceskapandet. Lovelock (2001) menar dock att vissa saker i servicelandskapet är osynliga
för kunden och att det egentligen bara är mötet med personalen och mötet med andra kunder
som kunden utsätts för. Wilson et al. (2008) skriver att i vissa branscher är detta mer påtagligt
än i andra. Om man till exempel sitter i ett flygplan, på en restaurang eller en bank där kunder
än nära varandra och får servicen utförd i princip samtidigt, kan beteendet hos vissa kunder
påverka hur upplevelsen blir för andra kunder. De nämner att skrikande barn, rökande
människor och högljudda grupper kan förstöra en hel upplevelse för en kund. Dock menar
författarna att kunder även kan hjälpa varandra och förstärka varandras upplevelse då andra
kunder ger möjligheten att man kan vara social och kanske till och med skaffa nya vänner.
Ezeh & Harris (2008) säger att det är viktigt att ta hänsyn till alla aktörer när
servicelandskapet designas så att företaget i viss mån kan styra kunden att bete sig som
företaget vill. Detta gör att företaget får ett jämnare flyt på kunder och det är mindre risk att
kunderna börjar argumentera med varandra.

3.5 Förändringen av musikbranschen

I detta avsnitt vill vi presentera en bakgrund till den förändring som skett inom
musikbranschen. Detta för att skapa en förståelse och ge läsaren en bild av den förändring
som musikbranschen genomgått på olika områden under de senaste åren.

3.5.1 Teknologiförändringens betydelse för musikskapandet

Kusek & Leonhard (2005) beskriver att i och med CD skivans introduktion på marknaden
under tidigt 1980-tal så påbörjades en förändring i musikindustrin från analog till digitalt,
vilket inneburit att musik har gått från att vara en produkt till att bli en underhållningstjänst.
Vidare menar författarna att detta innebar att det nu fanns möjligheter för konsumenten att
göra digitala kopior av låtar. Detta menar författarna är grunden till den förändring som skett.
Johansson & Larsson (2009) håller med och menar att musikindustrin har genomgått enorma
förändringar sedan år 2001 då digitala teknologier för att hantera, dela och lagra musik
utvecklats. Cusic (1996) går längre tillbaka i tiden och förklarar att det var kasettbandet som
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revolutionerade musikbranschen med dess möjlighet till inspelning. Detta innebar att det
fanns nya möjligheter för konsumenten att konsumera sin musik. Författaren menar att
kassetbandet förändrade hur och var konsumenten lyssnade på musik och detta innebar en stor
förändring för musikbranschen. Lillestam (2006) beskriver att under slutet av 1960- talet var
lp-albumet den dominerande enheten när det gällde konsumtion och under 1980-talet så var
det cd-albumet. Han förklarar att Napster startades som var den första Internet sajten där man
kunde ladda ner musik gratis och att nedladdningen av musik från Internet hotade skivan som
format. Lillestam (2006) förklarar även att eftersom människan kan ladda ner de låtar som
personen gillar och inte behöver ladda ner ett helt album kan detta leda till att vissa låtar får
en slags “renässans” men att detta sker på albumets bekostnad.
Kusek & Leonhard (2005) påpekar att CD-skivan, datorer och Internet är de faktorer som
innebar att musikindustrin förlorade kontrollen. De menar att när Internet kom så uppträdde
snart så kallade MP3 ljudfiler på Internet som innebar att låtar kunde laddas ned av vem som
helst. MP3-filerna innebar att det uppstod fildelningsprogram och författarna nämner att
Napster var det första. Wikström (2006) förklarar att ytterligare fildelningsprogram och andra
program för att lyssna och distribuera musik växte fram under åren såsom DC++, BitTorrent,
Kazaa och Limewire.
Johansson & Larsson (2009) beskriver den ekonomiska utvecklingen i musikbranschen under
åren 2000-2008. De beskriver att förr var skivbolagen den störta delen i musikindustrin men
sedan 2001 har dessa bolag sett en dramatisk sjunkande försäljning av inspelad musik från
1654,5 miljoner Sek år 2000 till 781,9 miljoner Sek år 2008 vilket även inkluderar digital
försäljning. Denna sjunkande försäljning, menar författarna, har resulterat i att skivbolagen
har fått minska sina kostnader och att Sverige har varit ett av de länder som drabbats hårdast i
världen. Skivbolagen har tvingats att hitta nya affärsmodeller för att anpassa sig till den
förändrade branschen. Författarna förklarar att under 2009 skedde en förändring från den
nedåtgående trenden. Detta kan troligen förklaras genom följande faktorer: hårdare
lagstiftning, framgångsrika streamingtjänster så som Spotify samt en ökning av utvecklade
musiktjänster för mobiltelefoner. Wennman & Boysen (2008) håller med om att det finns en
tendens till att skivbolagen spelar en allt mindre roll men de påstår att “det må vara kris för
skivindustrin men det råder knappast kris för musiken” (Wennman & Boysen 2008:77).
Författarna menar att människor lyssnar mer på musik idag, tack vare att Internet gör musiken
tillgänglig.
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Frejman & Johansson (2008) skriver att enligt flera analysföretag och forskare så kommer den
digitala försäljningen att överskrida den fysiska försäljningen någon gång mellan åren 20112013. Skivbolagen försöker därför att anpassa sina affärsmodeller till att passa denna form av
konsumtion. Parker (2004) förklarar att I-tunes lanserades 2003 och att denna affärsmodell
var ett steg ifrån den abonnemangsbaserade modellen som förutspåddes bli framtiden för
Internetbaserade musiktjänster. Vidare beskriver författaren att I-tunes idag är mycket
populärt och att under första veckan så skedde 1 miljon nedladdningar och att efter 6 månader
så hade denna siffra ökat till 10 miljoner.
En annan digital musiktjänst är Spotify som Kreitz & Niemelä (2010) beskriver är en
streamingtjänst med över 8 miljoner låtar. Vidare förklarar författarna att Spotify nu finns i 6
länder i Europa och att de har över 7 miljoner användare sedan oktober 2008. Tjänsten
innebär att kunden fritt kan välja vad de vill lyssna på och de har möjlighet att söka efter låtar.
Författarna säger att tjänsten finns tillgänglig i två versioner. En version som är gratis och
innehåller reklam och en annan version kallad premium. I den sistnämnda betalar kunden en
summa varje månad och får då tillgång till extra funktioner exempelvis att synkronisera
låtlistorna så att de finns tillgängliga även då kunden är offline.
Warner (2003) menar att det som är inspelat är allt som inte är live. Shuker (2008) definierar
ljudinspelning som en process av att överföra ett live framträdande till en fysisk produkt.
Vidare förklarar författaren att teknologiutvecklingen för att spela in musik har lett till en
förändring av grunderna i processen samt att uppgifterna för de som arbetar med
inspelningsprocessen förändrats. Författaren fortsätter med att förklara att det är i
inspelningstudion ett möte mellan musik och modern teknologi sker. Författaren förklarar att
varje nytt inspelningsformat har inneburit att det uppstått nya marknadsföringsmöjligheter och
att dessa format har påverka musikkonsumtionen. Huber (1997) skriver att processen för att
spela in musik och omvandla den till en produkt har förändrats radikalt. Han förklarar att förr
var en artist tvungen att ha tillgång till en kommersiell inspelningsstudio där det fanns
professionell personal och utrustning. Författaren förklarar att detta ofta var förenat med höga
kostnader. Idag kan näst intill vem som helst ha råd att konstruera och lära sig att själv spela
in. Författaren menar att kreativa individer inom musik branschen får allt mer makt, kunskap
och artistisk kontroll.

39

3.5.2 Musikkonsumenten

Kusek & Leonhard (2005) beskriver en framtida musikkonsumtion som liknar den
konsumtion konsumenterna har av vatten idag. Vidare förklarar författarna att i framtiden
kommer

våra

räkningar

att

inkludera

en

räkning

för

media-

och

underhållningsprenumerationer. Författarna menar att konsumenter idag har en känsla av att
musik är gratis då det exempelvis ses som gratis att lyssna på musik via radio och TV. De tror
att den framtida prismodellen för musik är att konsumenten “betalar för upplevelsen”.
Wennman & Boysen (2008) förklarar att Nokia har genom en undersökning tagit reda på
människors digitala vanor samt deras livsstil beträffande underhållning. Detta presenterade
Nokia i en rapport där de kommit fram till att underhållningsprodukter inte längre bara
distribueras från producent till konsument utan att kosumenterna numera även är både
konsument och producent. Författarna förklarar att i framtiden så kommer den tidigare
nerladdningskulturen att övergå till en livsstil där människor ständigt är uppkopplade och
både laddar upp och laddar ner innehåll. Författarna förklarar vidare att vara “ständigt
uppkopplad” inte innebär att människan fysiskt behöver vara där, utan att man finns där ändå,
via exempelvis användarkonton. Författarna menar att det inte spelar någon roll vilken apparat
man använder för att nå nätverket utan att du kan logga in och starta filmen där du senaste
avslutade och hantera e-post eller spellistor för den musik du gillar. Författarna förklarar att
de förstår att Nokia vill tillverka en ultimat apparat som ska tillgodose alla kundens behov.
Lillestam (2006) förklarar att en förändring som skett i takt med digitaliseringen och
nerladdningdkulturen är att denna musik inte är kopplad till något fysiskt format så som en
skiva av plast, ett omslag med information och bilder och att konsumenten inte har något
föremål att placera i hyllan. Han förklarar dock att med den digitala tekniken så kan
konsumenten lätt förnya sin skivsamling, lägga till ta bort låtar och skapa sina egna spellistor.
Han förklarar att i dagens musikkonsumtion så är datorn central tillsammans med mp-3
spelaren, CD-spelaren och mobiltelefonen som komplement. Han påpekar att CD skivan
kommer att bli “antik” och att detta kan ske fortare än vad vi tror. Dessutom tillägger han att
en rimlig gissning är att det i framtiden kommer att utvecklas en produkt som slår ihop de som
finns idag och det skapas ett slags “medialt universalverktyg”.
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3.5.3 Musik och värdeskapande

Wikström (2006) förklarar att konceptet med värdekedjan är en användbar metod för att
diskutera ett företags aktiviteter och här framhåller författaren en modell av författaren Picard
som beskriver de grundläggande faktorerna för värdekedjor i “copyright industries”. Picard
(2002) skriver att om det värde som företaget skickar ut mot kunden accepteras av denne
uppstår två olika processer i kedjan som är väldigt viktiga. Dels framställandet av innehållet i
värdet samt dels av valet, organisationen och paketeringen av innehållet. Författaren menar att
dessa två processer samarbetar för att skapa ett unikt innehåll som inte går att hitta någon
annanstans. Wikström (2006) har anpassat denna modell och i det första delen av modellen
som han benämner “production value chain” skapas innehållet, sedan paketeras det för att
slutligen transformeras till en distributionsvänlig form. Den andra delen av modellen
benämner författaren “distribution value chain” där första steget är distribution och den sista
delen är marknadsföring, annonsering och promotion av produkten.
Graham et al. (2004) skriver att den traditionella synen på leverantörskedjan är att den är
väldigt fast och statisk och att aktörerna som den berör har varit begränsade i antal. Det har i
princip bara funnit
en

väg

att

framgång.

nå
De

förklarar att det förr
fanns

tre

mellanhänder

olika
som

stod mellan artisten
och konsumenten och dessa var: skivbolagen, återförsäljare och distributörer. De menar dock
att i framtiden så kommer denna kedja mjukas upp och det kommer finns många olika vägar
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för
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Internets
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konsumenten att kommunicera direkt med artisten. Denna uppmjukning av kedjan har gjort att
det blivit möjligt för andra mindre aktörer och samarbetspartners att ta sig in. Cohen & Aaron
(2010) förklarar att förr så “signade” banden sig till en label, spelade in ett album och
turnerade sedan på bekostnad av albumet. Idag har musiker ett val att signa sig till en större
eller mindre label, men att de förlitar sig på investeringar utifrån, eller att de tar sin egen tid
och energi till att hitta egna finansiärer- det så kallade “do it yourself” angreppsättet.

3.5.4 Nätverk inom musik

Hesmondhalgh (2007) förklarar att det skett en förändring inom kulturindustrin sedan 1970
talet och att denna förändring består av att mindre, men även större företag, har ökat sitt
oberoende då de involveras i nätverk av licensiering, finansiering och distribution. Författaren
menar att företagen förändrar deras organisationer genom att de fördelar ut uppdrag på mindre
företag som har en god möjlighet till att vara dynamiska samt att de kan införa innovationer i
större utsträckning än de stora företagen. Frejman & Johansson (2008) menar att framförallt
independentbolagen är framgångsrika vad det gäller att finna nya lösningar som är intressanta
för konsumenten. Vidare beskriver Hesmondhalg (2007) att några organisationer inom
kulturindustrin har vuxit kraftigt och fått en enorm makt, detta genom att de stora företagen
köper upp mindre. Hallencreutz et al. (2007) menar att musikindustriell produktion bör ses
som ett lagarbete där olika aktörer sammankopplas i olika nätverk. Vidare förklarar
författarna att det rör sig om olika relationer som antingen är kontraktsbundna eller köp och
säljrelationer. Det kan även vara en relation som grundar sig på ett medlemskap i en
intresseorganisation samt i andra vardagliga relationer. Huber (1997) skriver att det är
människorna som får musiken att skapas och säljas. Alla personer arbetar mot ett och samma
mål och inspelningsfasen är byggd av en grupp individer som alla besitter en enskild unik
talang.
Hallencreutz et al. (2007) nämner något som kallas kluster. Ett kluster är en samling av
aktörer som inom ett specifikt område hjälper varandra att skapa värde som inte en enskild
aktör hade kunnat skapa själv. Han säger att den svenska musikindustrin kan ses som ett stort
kluster där personer, företag, organisationer och så vidare hjälper varandra att skapa och
distribuera ut musiken till andra länder. Åberg (1999) säger att under 90-talet var Sverige en
av världens ledande musikexportörer. Han menar dock att det finns ett antal aktörer som
måste fungera ihop för att det ska fungera hela vägen. Han poängterar således vikten av ett
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starkt nätverk genom att skriva att det inte räcker med att skriva en bra låt utan man måste ha
support från flera olika håll för att verkligen lyckas. Eftersom många aktörsroller idag
överlappar varandra menar Hallencreutz (2007) att alla aktörer borde inkluderas i klustret just
på grund av att alla tillför något till industrin. Även om det bara rör sig om ett amatörband
som spelar i sitt garage eller en producent som spelar in en skiva med en känd artist. Han
menar dock att man aldrig kan komma ifrån musiken kärnprodukt som är inspelade låtar och
livekonserter. Hallencreutz et al.(2007) skriver att det är viktigt att vara medveten om att det
finns ett flertal nyckelpersoner från olika generationer, som kan ha ett stort inflytande i det
svenska musikklustret. Detta är personer som befunnit sig i olika miljöer, som har ett stort
nätverk och därmed även besitter enorm kunskap och mycket kontakter.

3.5.5 Musikaktörers roller och inspelningsprocessen

Vi kommer i detta avsnitt att presentera olika aktörer inom musikbranschen och även nämna
lite kort om vad varje aktör har för arbetsuppgifter i den inspelningsprocess vi försöker
klarlägga. Tanken är att läsaren ska få en förståelse för vilka aktörer vi har tittat på och haft i
vår tanke när vi skrev uppsatsen. Dessa aktörer är således:



Artist

Stannow & Hillerström (2010) ser artisten som en utövande konstnär och förklarar att en
utövande konstnär är en samlad beteckning för de personer som framför, sjunger, utför, spelar
i tolkar eller framför konstnärliga eller litterära verk. De förklarar att dessa personer kan
exempelvis vara artister, musiker, skådespelare, sångare eller dansare. Negus (1999) beskriver
att artister är idag tvingade att kunna mycket mer än att bara uppträda som musiker och de
kontrakt som en artist tecknar idag innehåller ofta andra medier. Samt att skivkontrakten
anpassats så företagen kan få ut ersättning från artisten genom filmer, böcker eller andra
projekt som artisten tar sig an. Goldbergh (2004) förklarar att vara en bra artist är en sak och
att vara framgångsrik i musikbranschen är en annan. Vidare förklarar han att det handlar om
att ha tur, men att det finns några saker som alla kan göra för att skapa möjligheter, vanor och
en inställning som kan hjälpa denne att ta sig framåt.
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Producent

Passmann (2009) förklarar att en producent är den person som får den kreativa produkten till
att bli en produkt som går att ta på det vill säga en inspelning. Författaren förklarar att det är
producenten som är ansvarig för att få ut så mycket som möjligt av den kreativa processen.
Vilket innebär att hitta och välja ut låtar, arrangera, få till rätt ljus osv. Författaren påpekar att
producenten även kan ha en administrativ roll som innebär att denne bokar studio, anställer
musiker, ser till att budgeten håller samt fyller i nödvändiga rapporter. Parker (2004) håller
med och förklarar att producentens influenser är ofta betydande för en färdig inspelning och
har en stor medverkan till dess succé. Även Allen (2007) håller med och påpekar att valet av
producent baseras på hur denne kan skapa kommersiell musik av artistens talang och utforma
en inspelning som faller musikkonsumenten i smaken
.


Skivbolag

Wennman & Boysen (2008) förklarar att skivbolagens uppgift är att lansera artister och
skivor. Vid ett “traditionell” skivkontrakt så står skivbolaget för alla kostnaderna som
exempelvis inspelning, studiomusiker, tryckning och pressning av skivan, reklammaterial,
marknadsföring osv. Författarna förklarar att artisten då endast ska bistå med sig själv och sin
tid. Graham et al. (2004) menar att skivbolagens uppgift är att bistå med kapital,
marknadsföring “know how” för att skapa en marknad, och distribution av musik.
Skivbolagen har även kunskap om hur man skapar en bra ljudkvalité och paketering av
produkten, de har relationer till press, radio, tv och återförsäljare.



Distributörer

Passmann (2009) förklarar att en distributör är grossisten som säljer fysiska kopior av
inspelningen till butiker och även distribuerar inspelningen digitalt. Negus (1999) håller med
och påpekar att distributören ser till att företaget inte pressar för många eller för få skivor.
Vidare förklarar författaren att genom detta så agerar distributionsavdelningen som en länk
mellan olika skivbolag och återförsäljare. Wennman & Boysen (2008) påpekar att det med
dagens möjligheter med digital distribution och försäljning så finns det mängder av sätt att gå
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tillväga på. De förklarar att olika internetmusikbolag skiljer sig från varandra när det handlar
om anpassa sina affärsmodeller till de förutsättningar som råder på internet de väljer således
olika tillvägagångssätt för att sälja och distribuera musiken. De förklarar att skillnaden
mellan att distribuera musiken digitalt via internet jämför med det traditionella sättet på skiva
är att artisten kan lägga ut samma musik på olika tjänster. Det råder således ingen
exklusivitetsreglering, vilket är en fördel för artister och musiker då de kan sprida sin musik i
olika digitala format.



Musikförlag

Stannow & Hillerström (2010) skriver att musikförlagen ägnar sig åt utgivning av musikaliska
verk och att en musikförläggares huvuduppgift är bland annat att sprida upphovsmännens
verk till allmänheten. SMFF (2010) håller med och förklarar att det går att se det som att
musikförlagen erbjuder tjänster som upphovsmännen kan köpa. Passmann (2009) förklarar att
de tjänster ett förlag bland annat kan erbjuda är: se till att hitta människor som använder
upphovsmannens låtar, licensiering samt se till att upphovsmännen får betalt.



Rättighetsorganisationer

Stannow & Hillerström (2010) förklarar att rättighetshavarna så som kompositörer, musiker
och andra verksamma inom musikbranschen inte kan hantera licensiering och administrativa
uppgifter gentemot alla som utnyttjar deras skapade verk. De förklarar att det finns
organisationer som kan hjälpa rättighetshavarna med att förvalta dessa rättigheter. Dessa
organisationer ingår således avtal med olika nyttjare av exempelvis inspelad musik och ser
därmed till att rättighetshavarna får den ersättning de har rätt till. Wennman & Boysen (2008)
håller med och säger att det finns flertalet organisationer som bevakar upphovsrätten. STIM
som bevakar upphovsmännens rättigheter, SAMI som bevakar artister och musikers
rättigheter och IFPI som bevakar rättigheterna för skivbolag eller för de som äger
inspelningsrätterna.
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3.5.5.1 Inspelningsprocessen

Wikström (2006) presenterar en modell av Hirsch som förklarar aktiviteterna som äger rum
för att skapa en inspelning. Han förklarar
att vid varje steg så sker en filtrering och
att det endast är en liten andel av artisterna
som

faktiskt

når

hela

vägen

fram.

Hallencreutz et al. (2007) förklarar att
processen som en komplex kedja där
musiken

förädlas

av

musikindustrin.

Författarna påstår att artisten eller gruppen
inte kommer till ett skivbolag eller
musikförlag med en färdig produkt som där
efter

accepteras

av

skivbolaget

eller

musikförlaget för att sedan distribueras
vidare till kunden. De menar att processen
eller kedjan består av flertalet aktörer som
alla påverkar den slutliga produkten. Åberg
(1999) poängterar att alla dessa aktörer vill
ha någon form av ersättning och de satsade
pengarna försvinner snabbt om man har
många mellanhänder. Dock säger han att det kan löna sig och vinsterna kan då bli enormt
stora.
Wickström (2006) förklarar att modellen består av fyra olika subsystem i musikindustrin och
för att nå till det slutliga målet som är publiken så måste artisten passera subsystemen. Dessa
subsystem består av den kreativa sektorn, skivbolagen, promotor och distributörer samt
gatekeepers.
Den kreativa sektorn består av artisten, producenten samt A&R. Skivbolagens uppgift är att
välja ut de låtar och de artister som ska släppas från det material A&R och personerna i den
kreativa sektorn presenterat. I det tredje subsystemet så väljer promotorn och distributören ut
de låtar som de anser ha störst chans att slå på den kommersiella marknaden. I denna del
filtreras således låtarna eller artisterna ytterligare. Det sista steget är de så kallade gatekeepers
vilka enligt författaren består av radio och övrig media. Författaren förklarar att det är ytterst
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få av all den musik som släpps som hamnar på en gatekeepers spellista och att det är viktigt
att se till det beroende som finns mellan skivbolagen och gatekeepers. Författaren beskriver
att trots att det tillkommit nyare och mer användbara modeller så anser han att denna modell
sammanfattar viktiga aspekter av hur arbetet går till i den kommersiella musikindustrin.
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4 Empirisk och teoretisk analys

I detta kapitel kommer vi att knyta ihop den insamlade empirin med den presenterade teorin
och på detta sätt försöka förstå verkligenheten. Vi kommer att diskutera kundens ökade roll
på marknaden, hur teknologin har utvecklats i musikbranschen och även hur olika företag
jobbar med varandra i nätverk och relationer. Vi tar hjälp av teorin som presenterats i kapitel
tre för att skapa denna analys.


Ametist Azordegan, musikjournalist på SR



Margita Ljusberg, senior advisor på STIM



Mark Dennis, marknadschef på Universal Music



Jan Granvik, VD på Svenska Musikerförbundet



Marie Andersson, manager på Stenhammar Music Group



Anders Åberg, studio- och livetekniker vid musikframträdande



Ludvig Werner, VD på IFPI

Intervjuerna presenteras i sin fulla längd i bilagan. Vi upplever att det kan vara intressant att
presentera teori och empiri tillsammans för att detta skapar en bra grund inför
slutdiskussionen.
Strukturen på analysavsnittet skiljer sig från teoriavsnittet för att istället förmedla empirin på
ett rättvist sätt. Vi valde således att följa strukturen på vår intervjuguide för att få ett bättre
flyt på texten.

4.1 Processen från demo till upplevelse

4.1.1 Inspelningsprocessen

”Det finns inte ett sätt som processen ser ut på utan det kan finnas många olika vägar och det
är mer tydligt idag än någon gång tidigare.” Werner (Intervju 2010)
Wikström (2006) presenterar en modell som visar hur processen ser ut från artisten ner till
slutkonsumenten och alla inblandade parter längs vägen. Aktörer som nämns är till exempel
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producent, skivbolag, distributör och radiokanaler. Alla respondenter är överens om att
processen startas med att en artist har en idé och en låt. Ljusberg menar att om det inte fanns
låtskrivare och artister så skulle inte musikbranschen funnits. Granvik är inne på att som artist
kan denne i allt större utsträckning sitta hemma och spela in sina låtar och behöver inte åka till
en studio för att spela in. Detta gör att det produceras fler låtar som kommer ut på den stora
marknaden. Werner påpekar dock att i dagens läge måste artisten visa att denne kan skaffa
fans på egen hand i den lokala trakten och på så vis vet skivbolagen som plockar upp artisten
att denne är populär och kan skaffa fans. Han menar också att artisten inte längre bara kan
vara artist utan måste kunna mycket mer i alla steg av processen för att skivbolagen ska vilja
plocka upp honom eller henne. En annan väg att gå, som Werner kallar en professionell
process, innebär att någon finansierar en inspelning till artisten så att detta förhoppningsvis
ska kunna leda till ett kontrakt med ett skivbolag. Azordegan berättar att det framförallt inom
hip hop/RnB genren blir allt vanligare att artister hjälper varandra för att de ska få ut sin
musik till allmänheten genom att skicka en rekommendation till olika människor i deras
kontaktnät.
Wikströms (2006) säger att artisten är beroende av producenten och att det egentligen inte
finns någon väg runt denne. Werner förklarar att producenten kommer att spela en större roll i
denna process i framtiden där det kommer vara viktigare med en såkallad stjärnstatus på
producenten för att denne ska lyckas. Producenten kommer också i större utsträckning
leverera hela produkten då de kan vara både producent och låtskrivare och på så vis välja sina
artister själva. Granvik är inne på samma spår och menar att dagens aktörsroller flyter ihop
och det då inte blir helt klart vad de olika aktörerna egentligen gör. Åberg påpekar att dagens
producenter tar över jobbet som A&R (artist and repetoar) och det blir då också lättare för
producenten att sälja in artisten till ett skivbolag. Han tror således att producenten kommer att
bli en viktig “gatekeeper” och i viss mån bestämma vilka artister som når skivbolagen.
Wikström (2006) förklarar att producenten måste backas upp av ett skivbolag för att kunna
lyckas i sig. Werner menar att det är en myt att skivbolagens roll kommer minska i framtiden.
Han menar istället att med den växande digitaliseringen så kommer skivbolagen ansvara för
att hitta amatörmusiker med talang och knyta dessa till sig. Azordegan tror dock att
skivbolagen bara kommer finnas kvar i den mån då artister ska bryta landbarriärer och göra
karriär utomlands. Dennis säger att skivbolagens roll har varit ganska otydlig sedan
skivförsäljningen började minska. Han menar att det tagit ungefär 10 år för bolagen att hitta
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sin nya roll i dagens process och att denna roll närmar sig en proffsigare roll där skivbolagen
riktar in sig på att jobba mer effektivt med varje artist. Han menar att de måste rikta in sig på
de redan etablerade artisterna och låter således de små bolagen hitta talanger i de mindre
genrena. Åberg påpekar också vikten av att de små bolagen måste finnas men att det blir ett
problem när de blir för framgångsrika. De större bolagen köper då upp dem och på så vis kan
de tappa sin unikhet. Han menar också att i framtiden kommer de mindre bolagen agera,
precis som producenten, som gatekeepers och hitta talanger som de sedan släpper upp till de
stora bolagen.

4.1.2 Förändringen av processen

Andersson menar att den största förändringen när det gäller själva processen är att det inte går
att släppa en skiva och tro att man kan lita på de gamla sätten att marknadsföra sig så som TV
och radio. Hon menar att det gäller för artisten att synas lite överallt för att kunna ha en chans
att sälja guld. Werner håller med och säger att artisten måste kunna marknadsföra sig själv i
olika kanaler och skaffa fans lite överallt. Han menar också att det finns ett antal vägar för
artisten att gå rent karriärmässigt och att det har kommit upp nya med åren som gått. Han
nämner Idol och Melodifestivalen som två exempel och säger att det blir svårt för artisten att
gå från att vara amatör till att vara fullfjädrad artist på bara några månaders TV-exponering
och att det i själva verket tar mycket längre tid. Han nämner dock att det inte tar lika lång tid
idag som det gjorde för ett par år sedan tack vare alla de nya sätten att kommunicera på.
Ljusberg säger att man även måste ha tur som artist och släppa det som kunden vill ha vid just
det tillfället. Hon menar att det är skivbolagens roll att hålla reda på detta så att en artist inte
lägger ner för mycket tid på en sak som inte kommer att sälja. Hon påpekar också
förändringen att i dagens läge så köper skivbolagen in de stora låtarna som är populära just
den veckan och sedan säljer de dem vidare till andra. Detta gör att det blir ännu mer jobb för
STIM som måste hålla reda på vem som ägde låten just den veckan.
En annan förändring som Dennis nämner är att de inte alls i samma utsträckning går ut och
tittar på live-spelningar och försöker hitta artister på det sättet. Andersson håller inte med och
säger att de ofta letar artister ute om de har material till någon låt men ingen artist. Granvik
ser det ur en annan synvinkel och säger att artisten i allt större utsträckning sitter hemma och
gör sina egna låtar och det är inte många som spelar i studio eller live. Werner menar att det
inte är så ofta som en inskickad låt till ett skivbolag verkligen blir verklighet för artisten i
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fråga. Han menar istället att det är vanligare att skivbolagen hittar artister som är lokalt kända
och som har visat att de har något att komma med. Han menar att det blir mer och mer
musikförlag som plockar upp artister istället för skivbolagen och att skivbolagen inte kommer
in förrän i nästa steg när det gäller att finansiera en inspelning och så vidare.
Ljusberg förklarar att hon tror att förändringen beror mycket på vad kunderna vill ha.
Andersson menar att det är framförallt alla digitala musiktjänster såsom Itunes och Spotify
som vunnit på den förändring som skett. Dennis påpekar att det är framförallt konsumenterna
som vunnit på förändringen som skett. Han förklarar att priset för musik är lägre idag samt att
produktutbudet är större än någonsin, konsumenterna har således stora valmöjligheter.
Ljusberg förklarar att vinsten eller förlusten beror på ur vilken synvinkel vi ser det, om man
ser det ur skivbolagens syn eller konsumenten syn. Dennis förklarar att skivbolagen har lärt
sig att det är mycket viktigt med produktutveckling och att hänga med i utvecklingen samt
undersöka olika sätt att distribuera musiken på. Han påpekar även att han tror att det i
framtiden är viktigt att utveckla partnerskap med företag och att han tror att den fysiska
produkten trots allt är viktig för att människor alltid kommer att efterfråga en produkt i
slutändan.

4.2 Aktörsroller

4.2.1 Artisten

Granvik säger att artisten i allt större utsträckning kan sitta hemma och spela in musik i sitt
rum. Han menar att det blir fler och fler som gör så här och det är därför det finns fler musiker
än någonsin idag. Negus (1999) skriver att artisten måste ha god kunskap om branschen i
dagens läge. Han menar att det inte räcker med att artisten är musikalisk. Werner håller med i
resonemanget och menar att det är ganska orättvist att det ska behöva vara så. Han tycker att
artisten ska få vara artist och inte hålla på med massa annat runt omkring. Graham et al.
(2004) skriver att med hjälp av teknologiförändringen har artisten kommit ifrån den
ursprungliga vägen till framgång och kan på så vis välja en annan väg med andra aktörer.
Åberg förklarar att det finns olika vägar för en artist att gå, antingen så kommer artisten till en
studio för att spela in en demo och efter det så uppstår en del “skrivbordsjobb”, eller så hittar
artisten ett distributionsföretag vilket gör att de kan trycka skivan nästan direkt. Han förklarar
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dock att det finns en tredje väg och den vägen är att det finns en färdig skiva och att artisten
redan har ett distributionsavtal, det vill säga någon som vill trycka skivan, eller ett skivbolag i
ryggen.

4.2.2 Skivbolagen

Wikström (2006) menar att skivbolagen måste försöka sälja så mycket som möjligt för att
tjäna pengar. Oftast ser skivbolagen själv till att deras musik kommer ut till återförsäljare och
radiostationer och sedan vidare mot slutkonsumenten. Wikström (2006) menar att om låten
hamnar på en top 40 lista underlättar detta för artisten att tjäna pengar på låten. Azordegan
som jobbar på SR säger att de får in hur många låtar som helst varje dag och det är omöjligt
för henne att sitta och lyssna på alla låtar som hon får in. Hon säger därför att hon prioriterar
låtar som kommer från etablerade producenter och skivbolag som hon vet håller bra kvalitet
men att det också finns utrymme att hitta bra talanger i mejlhögen. Hon säger att hon tror att
det måste finnas fler personer som henne då hon i stor utsträckning försöker hitta nya artister
att spela på radion som inte har någon anknytning till ett skivbolag och så vidare. Werner
säger att det är en myt att skivbolagen inte behövs längre. Han ser det snarare som tvärtom, att
skivbolagen behövs för att hjälpa konsumenten att sortera ut musiken då valmöjligheterna,
bland vilken musik som finns tillgänglig, växer.
Granvik säger att skivbolagen ofta inte är rättvisa mot artisterna, han menar att de kan utnyttja
artister som inte har så bra kunskap. Ljusberg säger att skivbolagen kan fungera som banker
då de kan investera pengar i artisten och betala ut förskott. Hon menar dock att nackdelen med
detta är att artisten måste betala tillbaka dessa förskott. Ljusberg förklarar också att med
Internets utveckling så har skivbolagen blivit osäkra på sin roll. Frejman & Johansson (2008)
förklarar att den digitala försäljningen tar över allt mer och detta leder till att skivbolagen
försöker att anpassa sina affärsmodeller efter denna konsumtion. Dennis förklarar att
skivbolagen nått botten och att det bara kan gå framåt nu, han menar att det kommer ta tid för
skivbolagen att anpassa sig, men tror att under 2011-2012 så kommer de att se en positiv
utveckling av musikförsäljningen i Sverige. Granvik håller med och säger att skivbolagen
komma ikapp utvecklingen men att det kommer ta lång tid då folket har lärt sig att de kan få
sin musik gratis.
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4.2.3 Producent

Passmann (2009) säger att producenten är den person som förvandlar den kreativa idén till en
färdig produkt, det vill säga en inspelning. Andersson förklarar att producent och låtskrivare
är de aktörer som har funnits sedan början och alltid haft en väldigt viktig roll i processen.
Parker (2004) förklarar att det som producenten tillför har stor betydelse för hur den slutliga
produkten ser ut och har på detta vis en stor del i om det blir en succé eller inte. Åberg säger
att han får en känsla av att producenten får mer arbetsuppgifter och närmar sig en roll som
liknar det tidigare A&R jobbet. Han förklarar att producenten även kan vara en viktig
gatekeeper och säger att denne ofta sitter på kontakter och kunskap vilket gör att han eller hon
har möjlighet att skapa en bra inspelning. Vidare säger han att om en producent presenterar en
artist för ett skivbolag så blir detta som en kvalitetsstämpel då producenten oftast anses vara
trovärdig just på grund av att de sitter på så pass mycket kunskap. Werner håller med och
säger att;
”producenten har alltid haft en viktig roll men den stjärnstatus som många producenter har
idag kanske inte var lika tydlig för tio år sedan, eller om man hoppar ännu längre tillbaka i
tiden.” Werner (intervju 2010)
Vidare förklarar Werner att producenten ses som en total leverantör av en produkt jämfört
med hur det har varit förr i tiden och han menar då speciellt när man pratar om kommersiell
pop. Han säger även att de såkallade ”demonproducenterna” inom popbranschvärlden idag
ofta är både producent och låtskrivare och att det ofta är de själva som väljer artisten som ska
framföra deras låtar snarare än tvärtom. Allen (2007) säger att det är väldigt viktigt att
producenten verkligen kan skapa kommersiell musik av artistens talang och anpassa den så att
den faller konsumenten i smaken.

4.2.4 Rättighetsorganisationer

Wennman & Boysen (2008) förklarar att det finns olika organisationer som bevakar
upphovsrätten. Dessa är bland annat STIM som bevakar upphovsmännens rättigheter, SAMI
som bevakar artister och musikers rättigheter samt IFPI som bevakar rättigheterna för
skivbolagen

och

de

som

äger

inspelningsrättigheterna.

Azordegan

menar

att

rättighetsorganisationerna inte hänger med i den teknologiska utvecklingen och hon menar att
det verkligen borde fokusera på att ge artisterna den ersättning de ska få och hon tror att detta
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kommer att förändras och förbättras i framtiden så att artisterna får ut en skälig ersättning då
de spelas på exempelvis Youtube. Stannow & Hillerström (2010) förklarar att
rättighetsorganisationernas uppgift är att hantera licensiering och administrativa uppgifter åt
sina medlemmar samt ser till att rättighetshavarna får den ersättning de är berättigade till. En
organisation som är starkt förknippad med radio är STIM. Ljusberg säger att STIM jobbar för
att samla in och dela ut pengar till musikskapare. Varje gång upphovsmannens låt spelas på
radio så ska de få ersättning för det. Hon nämner att i och med utvecklingen på Internet så har
STIM fått problem att täcka alla musikkällor. Det finns ett avtal med Spotify men det är svårt
för STIM att sortera all information som musiktjänsten levererar. Det blir också svårt att täcka
Internetsajter så som Youtube och Facebook även om man jobbar på det. Åberg menar också
att det är många musikskapare som har gått ifrån STIM då det finns bättre alternativ
utomlands där personerna får sina pengar snabbare. Werner förklarar att han tror att
förändringen som skett i branschen har inneburit att människor har riktat mer krav på åtgärder
från branschorganisationerna än vad de hade gjort om vi hade haft en annorlunda
branschutveckling. Han påpekar även att han inte tror att IFPI som branschorganisation
kommer att få mer att säga till om.

4.2.5 Förlag

Stannow & Hillerström (2010) förklarar att musikförlagen arbetar med utgivning av
musikaliska verk och att en av musikförlagens huvuduppgifter är att sprida upphovsmännens
verk till allmänheten. Werner förklarar att det är svårare att se en förändring hos förlagen i
samma utsträckning som går att se hos skivbolagen. Han menar att musikförlagen har en
viktig och intressant roll då de är en av aktörerna som kan hitta talanger tidigt samt att de har
möjlighet att finansiera en talangs utveckling innan det är dags för denne att göra debut, det
vill säga att låtskrivaren ger ut något eller får sin låt framförd av en artist. Werner förklarar att
av de aktörer som diskuterats så menar han att det är minst tydligt hur skillnaden kommer att
vara för ett musikförlag idag och ett musikförlag om 5 år. Passmann (2009) förklarar att
förlagen erbjuder exempelvis följande tjänster: se till sprida upphovsmannens låtar,
licensiering samt se till att upphovsmännen får betalt. Åberg tror att förlagen alltid kommer att
finnas kvar och att det alltid kommer att finnas ett behov av dem eftersom människor vill ha
något som “gör jobbet åt dem” exempelvis att få ut låtar. Han påpekar dock att detta är något
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som förlagen bör bli bättre på och att de bör anpassa sig efter branschens förändring men
poängterar att människor alltid kommer att vilja ha ett förlag, då det är enkelt och smidigt.

4.2.6 Distributörer

Passman (2009) förklarar att en distributör är den som antingen säljer fysiska eller digitala
kopior. Azordegan förklarar att det är det digitala som gäller och att det blir mer och mer
vanligt att en artist inte bara släpper en fysisk skiva utan att det finns ett digitalt komplement.
Hon tror att den framtida försäljningen handlar om att komplettera albumen med ett alternativ
och ger ett exempel då ett band som släppte en t-shirt och med denna t-shirt fick konsumenten
en kod där denne kunde ladda ner skivan via internet. Andersson förklarar att i samband med
ett skivsläpp är det viktigt att fundera över om de ska släppa singeln digitalt eller om de ska
släppa den fysiskt också. Hon berättar att det beror på vilken artist det är och vilken målgrupp
denne har och påpekar att
”det inte är så många som gå och köper en singel längre.” Andersson (intervju 2010)

Anderson menar att de skivorna eller singlarna som de väljer att producera i fysiskt format är
till en målgrupp som är äldre än 30-50 och uppåt eller till den yngre målgruppen 5-15 som vill
få autografer i samband med signeringar.
Wennman & Boysen (2008) förklarar att det idag finns mängder av sätt och goda möjligheter
att nå ut med sin musik via digital försäljning. De menar att olika internetmusikbolag
använder sig av olika affärsmodeller och därmed även olika tillvägagångssätt för att
distribuera musiken. Dennis påpekar att det är viktigt för skivbolagen att hänga med i
utvecklingen och ständigt uppdatera sig om på vilka nya sätt de kan distribuera sin musik.
Werner nämner att till följd av digitaliseringen av distributionen så har musikvärlden blivit
mindre albumorienterad och det har kommit att bli ett större fokus på enskilda låtar. Werner
påpekar även att musikleverantörer som Spotify har blivit viktiga aktörer på marknaden då
den främsta skivförsäljningen inte sker i fysiska butiker längre. Han förklarar att det är av
största vikt att dessa musikleverantörer anpassar sina tjänster för att det är konsumenten som
styr lyssnandet. Han menar att sidorna ska vara lättillgängliga och att användarvänliga.
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4.2.7 Slutkonsumenten

Det sista steget i både Wikströms (2006) modell och i hela processen är att slutkonsumenten
köper produkterna som produceras. Enligt alla respondenter har kunden fått mer makt med
hjälp av teknologin på Internet. Werner säger att kunden har visat i sitt sätt att konsumera
musik hur denne verkligen vill konsumera och det är upp till skivbolag och olika tjänster att
göra dessa alternativ så bra och så rättvisa för alla parter som möjligt. Azordegan tror också
att kundens roll och makt kommer öka mer och mer med tiden. Hon menar att kunden lätt kan
sprida information om artister till andra användare på Internet och kan således i grupp frysa ut
en artist om denne gör något som de inte tycker om. Dennis är inne på samma spår men menar
också att kunden kan vara en väldigt bra marknadsföringskanal för artister just på grund utav
att de pratar med andra potentiella kunder på Internet. Granvik menar dock att det inte är
kunden som styr marknaden till 100% riktigt än men han hoppas att det kommer bli så i
framtiden. Han menar att Internet har öppnat upp marknaden och att vi nu kan hitta sådana
saker som vi inte hade kunnat få in i landet via de stora bolagen.

4.3 Kundens roll

4.3.1 Kundmedverkan

Grönroos (2000) menar att när kunden får vara med och bestämma i produktionen av tjänsten
så har denne också ganska bra kontroll över sin egen upplevelse. Azordegan menar att vi går
mer och mer mot att den stora massan verkligen får vara med att bestämma inom
musikbranschen. Andersson håller med och påpekar att kunden idag kan välja vad denne ska
lyssna på med hjälp av Internet och streamingtjänster. Monique (2010) säger att med hjälp av
de sociala medierna så har makten flyttats över till kunden då de enkelt kan välja bort saker de
inte tycker om och leta upp sådant som de tycker om. Åberg säger att kunden kan välja bort
sådant som de inte tycker om och skivbolagen måste då anpassa sig till vad kunden vill ha och
på så vis blir det kanske mycket utav en genre ett tag och mycket av en annan vid en annan
tidpunkt.
Vargo & Lusch (2007) skriver att kunden inte bara är involverad i sitt eget värdeskapande
utan att i dagens samhälle kunden också skapar värde åt företaget, i viss utsträckning.
Grönroos (2000) bygger på resonemanget och förklarar att kundens medverkan faktiskt kan
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leda till att företaget måste skärpa sig vilket i sin tur leder till att kvaliteten på servicen ökar.
Dennis motstrider detta argument och säger att kunden inte kan vara med och bestämma då:
“…kunden vet inte vad de vill ha förrän de blir serverade det de vill ha.” Dennis (intervju
2010)
Granvik däremot säger tvärtom och påpekar att:
“…de som styr marknaden, de stora bolagen, styr vad folk ska tycka om och vad de ska
köpa.” Granvik (intervju 2010)
Wilson et al. (2008) skriver dock att man inte kan undvika att kunden är med i själva
serviceskapandet. De menar också att kunden skapar värdet för företaget. Om kunden gör ett
dåligt jobb så blir också servicen dålig från företaget, vilket gör kunden till en viktig
medproducent. Ljusberg poängterar också att kunden har fått en mer aktiv roll som
konsument. Med hjälp av Internet kan kunden få tag i musik lite överallt och på så vis har
skivbolagen varit tvungna att anpassa sig genom att släppa “absolute music” skivor med
många olika artister och låtar på samma skiva. Dennis är inne på samma resonemang och
påpekar helt enkelt att det är kunden som har vunnit och att kunden har fått mer makt i och
med Internets framfart och tillgången till musik på Internet. Åberg är också inne på det
resonemanget men menar att det är svårt för en ensam kund att påverka utan det behövs en
stor grupp människor som jobbar åt samma håll för att skivbolagen ska ändra sitt tankesätt.
Dennis förklarar att kundens roll kommer att fortsätta att öka och han menar att kunden kan
ses som en marknadsföringsmöjlighet då de kan hjälpa skivbolagen att sprida musiken. Han
menar att med tanke på den valfrihet kunden har bland musik i dag så kan de välja bort en
artist som inte visar tillräcklig uppmärksamhet till sina fans. Han påpekar att kunderna inte är
lika lojala idag som de tidigare var.
Rytting (2006) menar att det finns tre olika element i kundmedverkan. Vad kunden tillför
servicen, vilka aktiviteter som kunden gör vid servicen och det resultat som uppstår vid
användandet av tjänsten. Alla intervjupersoner är överens om att Spotify, eller någon annan
streamingtjänst kommer dominera framtiden. Andersson menar att där kan kunden själv välja
vad som ska spelas och hur mycket. Granvik menar dock att det inte kommer hålla i längden
då kunden inte tillför något eller betalar något för att få använda till exempel Spotify. Han
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menar att kundens resultat inte ligger i paritet till hur mycket som kunden verkligen gör och
tillför för att få resultatet.

4.3.2 Kunden som värdeskapare

Som nämnts ovan är kunden mer och mer en medproducent av olika tjänster. Normann (2000)
tycker att man ska skilja på fysiskt, intellektuellt och emotionellt deltagande och menar att ju
mer kunden är delaktig ju närmre kommer kunden att vara en värdeskapare för både sig själv
och för företaget. Azordegan säger att allting kommer bli mer användargenererat och på så vis
kommer kunden själv kunna skapa värde, för främst sig själv, genom att själv välja vad de ska
lyssna på. Wikström & Normann (1994) nämner att kunden inte längre är en passiv mottagare
av tjänster utan att kunden snarare är en del av företaget och är en såkallad “co-creator” av
värde. Wilson et al. (2008) spinner vidare på idén och säger att kunden borde ses som en
anställd i företaget på grund utav att företagen måste ta hand om kunden mer och mer och
kunden skapar mycket värde för företaget. Picard (2002) skriver att kunden måste acceptera
det värde som företaget sänder ut för att det ska uppstå något värde över huvud taget. Han
menar också att varje värde uppfattas olika av varje kund vilket bidrar till att varje kund får en
unik upplevelse som inte går att massproducera. Åberg säger att även om en
managementavdelning på ett företag säger att kunden ska få vara med och bestämma så är det
redan avgjort på förhand vad managementet kommer att göra. Detta blir således en illution för
kunden då den tror att den är med och påverkar men i själva verket är det företaget som har
makten.

4.4 Den klassiska CD-skivan
Ford et al. (2006) skriver att med all den teknik som finns på marknaden kan det vara svårt att
veta vilken teknik som ska tillämpas i sitt företag, om de ska ha någon teknik över huvud
taget. Dennis säger att skivbolagen inte riktigt var med när utvecklingen började ta fart och att
det inte fanns något utarbetat komplement till CD-skivan. Andersson håller med och säger att
skivbolagen troligtvis kommer att hitta andra lösningar på problemet och fundera ut andra sätt
att tjäna pengar på. Ljusberg anser att det inte bara är teknologiutvecklingen på Internet som
har spelat roll utan att det också finns många fysiska saker att “samla på” och att det kanske
går mot att man samlar alla apparater i en och samma produkt så att vi inte behöver bära med
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oss så mycket. Något som både Lillestam (2006) och Wennman & Boysen (2008) håller med
om och menar att det troligen kommer att utvecklas någon form av “ medialt
universalverktyg” i framtiden. Både Ljusberg och Dennis menar att skivbolagen har förlorat
pengar på att de inte var med i utvecklingen och Kusek & Leonhard (2005) skriver att
Internets utveckling gjorde så att musikindustrin förlorade kontrollen över vad som hände.
Även Johansson och Larsson (2009) nämner nedgången och säger att mellan 2000 och 2008
minskade musikförsäljningen med ungefär 850 miljoner kronor.
Azordegan tror att CD-skivan redan är död medan Dennis, Andersson och Granvik säger att
CD-skivan håller på att dö ut men att den fortfarande kommer att finnas kvar till viss del men
då bara som samlarobjekt eller inom vissa genrers.
”De närmaste åren kommer CD-försäljningen att rasa men sen kommer den stagnera och det
kommer finnas en försäljning, men detta kommer inte vara skivbolagens främsta uppgift.”
Dennis (intervju 2010)
Även om inte skivbolagen inte tjänar så mycket pengar längre så menar Wennman & Boysen
(2008) att det kanske är en kris för skivbolagen men att det inte är någon speciell kris för
musikindustrin. Azordegan belyser detta genom att säga att hon inte har tid att titta på alla
låtar som kommer in till henne och att hon måste sålla bort mycket låtar och prioriterar
egentligen bara de mail och låtar som kommer från etablerade managers eller personer.
Granvik påpekar också att vi i Sverige inte kan ta in alla musik som görs i världen på grund av
att vi är en såpass liten befolkning. Detta gör att det är mycket musik som inte ens kommer in
till landet.
Granvik nämner att CD-skivan långsamt kommer att dö ut. Han menar att det finns en bortre
gräns för skivan och också att den fysiska skivan är väldigt begränsad i sitt
användningsområde. Även om Dennis säger att den såkallade mp3-filen på datorn är en sämre
produkt än CD-skivan säger Åberg att man ändå kan få ut ganska bra kvalitet på ljudfilerna på
datorn. Normann (2000) säger att kvalitet kan vara i princip vad som helst medan Knudsen
och Lund (1982) säger att det är svårt för företaget att beskriva den exakta kvaliteten på sin
tjänst. Grönroos (1990) säger dock att kvalitet kan vara ett begrepp som många drar sig för att
dra in i sitt företag då de tror att det är förknippad med kostnader. Dennis säger att
skivbolagen måste satsa på att producera musik som kunden vill ha och kan egentligen inte
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satsa på artister som de anser ha bra potential. På så vis får kunden vad de vill ha och
skivbolagen håller hög kvalitet.

4.5 Förändringen som skett

4.5.1 Teknologiutvecklingen

Både Barney (2004) och Dahlbom (2003) menar att utvecklingen som skett har gjort att
människan mer och mer har varit tvungen att anpassa sig till samhället samt att det även har
gjort att själva samhället har blivit större och alltmer globalt. Svenningsson (2002) och Ström
(2009) håller med och säger att globaliseringen gör att vi kommer närmre varandra och att vi
lättare kan dela med oss av information och data till alla delar av världen. Granvik säger att
teknologiutvecklingen har accelererat och att man inte ser något tecken på att den kommer
avmattas.
”Känslan är dock att man bara är i en sluss just nu mellan en gammal värld och en ny”
Granvik (intervju 2010)
Azordegan tycker att utvecklingens hastighet är bra då de allra största skivbolagen inte har
hunnit med i utvecklingen vilket har gjort att artisterna blir mer och mer oberoende av
skivbolagen för att klara sig. Granvik säger att artisterna kan sitta hemma vid sin dator och
spela in låtar istället för att åka till en studio och spela in. Dock säger både Granvik och
Dennis att det fortfarande är en väldigt liten del av artisterna som klarar att slå igenom dagens
mediabrus och att de behöver någon som satsar pengar och verkligen kan få ut artisten på
marknaden. Barney (2004) säger dock att vi i dagens samhälle kan hålla många
konversationer samtidigt vilket gör att vi kan finnas i många olika kanaler vid samma tillfälle.
Alla respondenter är överens om att streamingtjänster eller i alla fall någon form av tjänst via
Internet kommer att dominera framtidens musikkonsumtion. Linde (2008) skriver att saker
och ting digitaliseras för att passa in i människors verklighet. Musik är en stor del av
människors liv och Dennis menar att Spotify såg en chans att tjäna pengar och hade en bra idé
och utvecklade något som skulle kunna vara framtiden. Granvik säger dock att
“Spotify är ju en ren blåsning”. Granvik (intervju 2010)
Han menar att artisterna inte får ut de pengar som de ska ha när låtarna spelas på tjänsten. Han
håller dock med om att streamingtjänster är framtiden men att kunden måste betala för att få
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använda dem. STIM som samlar in pengar åt upphovsmännen har dock, enligt Ljusberg, svårt
att skriva ett rakt avtal med Spotify. Mängden information som Spotify levererar till STIM är
för mycket för att bearbeta. Hon är dock också inne på samma spår och säger att
streamingtjänster kommer att vara dominerande. Kusek & Leonhard (2005) skriver att
framtidens musikkonsumtion kommer vara som att konsumera vatten. Vatten i dagsläget ses
som i princip gratis och det kommer musik också att göra och att det i framtiden kommer
komma en räkning för underhållning på samma sätt som el eller vattenräkning idag. Granvik
säger också att det är svårt att få en befolkning att ändra beteende när de har vant sig vid att
något är gratis, vilket, i princip, musik är idag. Kreitz och Nimelä (2010) förklarar att Spotify
finns tillgängligt i två olika versioner, en premium version och en version som är gratis. I
premium versionen får kunden tillgång till spellistorna i offline läge och extra funktioner.
Åberg menar att de personer som tidigare lyssnat på musik som bakgrundmusik, har slutat
köpa skivor eftersom de kunnat ladda ner, i dålig kvalité, och han menar att dessa personer
därmed kan lyssna på Spotifys gratis version eftersom reklamen inte gör något:
“det är ändå bara lite skval och det går snart över”. Åberg (intervju 2010)
Granvik menar dock att Spotify är det bästa som har hänt från kundens synvinkel. Man har
tillgång till enorma mängder musik rakt in i sin dator men Åberg menar då att vi inte betalar
för själva musiken utan för att använda tjänsten, om kunden ens väljer att betala för den.
Dennis är inne på samma spår och menar att konsumenten har vunnit på att musiken har blivit
mer tillgänglig. Grönroos (2008) menar dock att kvalitet är inte bara det som innefattar själva
leveransen av tjänsten utan att kunden tar in hela upplevelsen och värderar alla inslag i
leveransen för att sedan göra om detta till kvalitet.
Werner poängterar vikten av att företag måste vara med i utvecklingen som sker och säger att;
”…man kan inte sitta och hålla på samma teknologi i 10 år för den blir gammal så fort.”
Werner (intervju 2010)

4.5.2 Sociala medier

Azordegan säger att;
”Skivbolagen kan inte samarbeta med sociala medier och detta är skivbolagens egna fel och
de inte har vetskap om hur man gör heller.” Azordegan (intervju 2010)
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Andersson säger dock att aktörerna visst kan samarbeta med sociala medier och tar upp ett
eget exempel där de har lagt ut två låtar på Youtube och Facebook där folk sedan har fått rösta
om vilken låt som ska släppas som singel. Weber (2009) säger att Facebook växer för varje
dag och att det egentligen inte är så mycket av den sociala medie karaktären utan mer ett sätt
att sprida och dela med sig av information och föra kommunikationer. Ström (2009) skriver
att syns man inte på Internet så finns man inte och det är därför viktigt för företag att synas på
Internet och främst sociala medier där det finns mycket folk. Granvik säger dock att
skivbolagens främsta uppgift i framtiden blir att hjälpa artister att slå igenom mediabruset på
Internet och att bolagen då kan utnyttja sina stora namn för att göra detta via till exempel
sociala medier. Snickars & Vonderau (2009) skriver att Youtube är den snabbast växande
videoklippsidan och det finns stunder då man vuxit med 75% per vecka. Ström (2010) skriver
att en artist enkelt kan marknadsföra sig själv via Youtube ut till allmänheten och också enkelt
få hjälp att sprida sitt budskap eller sin video via det stora antalet människor som besöker
Youtube varje dag. Åberg säger dock att han själv inte skulle sitta och leta band eller låtar på
Myspace eller Youtube och ringa upp dem sen men att sociala medier trots detta är bra för
bandet när det kommer till att visa upp sig för de som letar efter artister. Han menar att om
bandet har gjort en proffsig och snygg sida kan de göra ett bra första intryck på de som letar
efter artister utan att träffa dem personligen.

4.6 Nätverk, relationer och business to business

Ford et al. (2003) säger att ett nätverk är ett komplext system där olika punkter, oftast
människor, kopplas ihop och utbyter kunskap och tankar. Barney (2004) menar också att
nätverk består av dels digitala teknologier och dels att människor vill skapa nätverk och
ordnar sig efter det. Ljusberg tror att nätverkandet inom musikbranschen kommer att vara
väldigt viktigt i framtiden. Hon menar att de stora profilerna som finns i musikbranschen
kommer att finnas kvar så länge de lever och behöver egentligen inte bli digitaliserade för att
behålla sitt nätverk. Gummesson (2008) säger att det kvittar hur mycket teknologi som
uppkommer, den mänskliga interaktionen kommer fortfarande vara enormt viktig för att skapa
relationer och främst i ett nätverk. Ljusberg poängterar också att nätverket är viktigt ur ett
säkerhetsperspektiv. Hon menar att människor känner sig säkrare om de har ett bra nätverk
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som de kan luta sig mot. Granvik säger att det måste finnas starka nätverk inom
musikbranschen då det måste finnas någon mellan artist och konsument som kan distribuera
ut musiken till konsumenten. Barney (2004) kallar dessa personer för “gatekeepers”. Han
menar att dessa personer har kontroll över vilken information som når den andra parten och
kan själv till viss del bestämma vad som ska komma fram. Dennis tror också att nätverkandet
kommer bli viktigare i framtiden och säger att musikbranschen måste gå utanför sitt
nuvarande nätverk och bygga upp andra nätverk med företag utanför musikbranschen för att
kunna tjäna pengar. Andersson håller med om detta resonemang och menar att det kan vara en
idé att knyta en artist till ett varumärke av något slag för att människor lättare ska se artisten
och artisten lättare kan få ut sin musik. Werner håller också med ovanstående resonemang och
säger att synkronisering har blivit allt mer populärt i dagens samhälle. Att kunna placera
musik i reklamfilmer och långfilmer gör att artisten lättare kan nå ut till publiken.
Både Granvik och Werner poängterar vikten av att en artist måste ha god kunskap om
branschen för att få stanna kvar i sitt nätverk. De säger att det inte räcker med en bra röst och
en talang för att lyckas längre utan att artisten måste ha kunskap om hur musikbranschen
fungerar för att de ska bli framgångsrika. Barney (2004) visar detta genom att säga att
maktfördelningen i ett nätverk kan se annorlunda ut beroende på i vilket nätverk man befinner
sig i. I ett nätverk där en part sitter på mer information och kunskap än någon annan blir
makten förskjuten till den dominerande parten. Att då som artist, som Granvik och Werner
säger, inte ha koll på branschen gör att artisten kommer i underläge och kan bli utnyttjad av
till exempel skivbolagen. Åberg poängterar vikten av att vara ärlig i sitt nätverk. Att inte gå
bakom ryggen på folk och vara helt informativ i allt man gör. På så vis kan man också lättare
få bra pris om man skulle vilja köpa något av någon.
Leek & Mason (2009) skriver att vi måste anpassa vårt nätverk så att vi passar bra ihop med
de personer vi träffar och interagerar med. Han menar att det är beroende av vilken relation vi
vill ha med den andra som vi väljer personer efter. Ljusberg säger att de personer som lyckas
bäst är de personer som har bra nätverk. Hon poängterar än en gång vikten av ett stabilt
nätverk där artisten bör försöka få in en del kända ansikten som de kan lita på då relationen
med den andra personen är väldigt viktig. Hon menar också att det går att skapa stora event
och locka dit personer från alla aktörer från olika områden för att nätverka med varandra. Hon
säger dock att den negativa aspekten på detta kan bli att om det blir för stort så struntar de
allra största i att komma dit för att de inte tycker att det är aktuellt. Vidare nämner hon att det
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kan vara svårt att finansiera ett sådant event på egen hand och att ett samfinansierat event
knappast är möjligt då de olika organisationerna inte alltid kan komma överens. Egan (2001)
skriver att båda personerna i relationen måste erkänna att det finns en relation för att den ska
uppstå, det blir således en muntlig överenskommelse. Grönroos (2008) håller med i
resonemanget och säger att en relation är när båda parterna tänker likadant. Dennis säger att
framtiden är baserad på en ökad upplevelse och att man ska värdesätta upplevelsen och
påpekar även att;
”Musikbranschen har varit dåliga på att sälja sin produkt till andra företag till skillnad från
sportbranschen som sponsrar alla möjliga sportsevenemang.” Dennis (intervju 2010)
Han säger dock att musiken måste paketeras bättre till andra branscher för att de oftast inte vet
vad de får om de skulle köpa något av till exempel ett skivbolag. Granvik menar att det
behövs nätverk mellan stora och små skivbolag för att de små bolagen ska kunna ta hand om
nya artister och satsa på dessa medan de stora bolagen tar hand om dem när de blivit större
artister. Han menar dock att det är främst de små bolagen som kan arbeta med andra små
bolag och på så vis skapa starka relationer och nätverk där de hjälper varandra att bryta
landsgränser. Han menar att detta är möjligt då svenska bolag har mycket respekt utomlands
vilket gör att de lättare kan slå sig in på dessa marknader. Åberg poängterar att det är väldigt
viktigt att veta vem som ska kontaktas när man behöver något för att få tag i helt rätt person.
Att då ha ett starkt nätverk med många “rätta” personer blir då extremt hjälpsamt. Werner
nämner dock vad han anser är den viktigaste relationen av alla, och det är den mellan artist
och kund. Detta på grund av att kunden kräver mer uppmärksamhet från artisten för att inte
välja någon annan.
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5 Slutsats

I detta avslutande kapitel så presenterar vi och diskuterar de slutsatser vi kommit fram till
genom uppsatsarbetet. Vi presenterar även svar på den forskningsfråga vi ställt för att
uppfylla uppsatsens syfte. I detta kapitel kommer vi först att svara på forskningsfrågan för att
sedan svara på våra två delsyften var för sig. Till slut kommer vi att föra en diskussion med
inslag av våra personliga reflektioner.

5.1 Inledning
Till en början vill vi påminna läsaren om vårt syfte och forskningsfråga som vi behandlade i
uppsatsens första kapitel. Under arbetets gång har vi sett att musikindustrin har genomgått en
förändring även om detta var något vi var införstådda med redan då vi diskuterade uppsatsens
syfte. Utifrån detta väcktes intresset av att se vad denna förändring inneburit för aktörerna i
branschen. Under första fasen av arbetet så insåg vi att vi behövde avgränsa oss till att
fokusera på ett område. Vi bestämde oss då för att fokusera på processen för inspelad musik.
Uppsatsens syfte blev därmed följande:

Uppsatsen syfte är att klarlägga dels olika typer av aktörer och deras roller vid tillkomsten av
inspelad musik, dels olika inslag och processer i skapandet av den inspelade musiken i dagens
läge men också i framtiden.

Vi har även valt att arbeta utifrån denna Forskningsfråga:

Vad karaktäriserar, ur ett framtidsperspektiv, den samlade processen vid tillkomsten av
inspelad musik från idé till leverans och upplevelse.
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Utifrån den teori och den empiri vi sammanställt under uppsatsarbetet så kommer vi nu att
besvara det syfte och den forskningsfråga vi ämnade besvara i denna uppsats. För att uppfylla
vårt syfte så har vi valt att först presentera en diskussion beträffande vår forskningsfråga.

5.2 Besvarande av forskningsfråga
Vi har valt att besvara vår forskningsfråga med hjälp av de tendenser inom musikbranschen
som vi har sett under vårt arbete. Vi anser att dessa är väldigt signifikativa då musik
produceras och levereras till slutkonsumenten och svarar således på vår forskningsfråga.

Detta är de tendenser vi har kunnat se:


Att det finns mer musik än någonsin på marknaden just nu är en trend som vi har lagt
märke till. Artisterna spelar i allt större utsträckning in sina låtar hemma och har
möjlighet att simulera fram de instrument de inte kan spela själva vilket gör att alla
som är lite musikaliska kan spela in sin musik och sprida den till allmänheten vilket
också många gör. Det är inte längre jobbigt att spela in låtar utan praktiskt och smidigt
att göra hemifrån. Detta gör att det blir mycket musik på marknaden vilket gynnar
både musikindustrin och kunden. Det blir dock svårare för artisten själv att synas
genom allt brus.



Nätverkets betydelse kommer att växa i framtiden och vi tror att det är viktigt för
artisten att ha starka kontakter men också ha kunskap om branschen och vara lite allt i
allo. Vi har också sett att det egentligen inte kommer gå att skapa bra och hållbara
nätverk med människor man inte har träffat personligen utan man måste knyta
kontakter till sig och fysiskt kunna ta kontakt med dem. Digitaliseringen kommer
således inte lösa alla distansproblem. Vi kan se att fysisk kontakt aldrig kommer att
försvinna och att det är ett måste när man gör affärer med någon i vilken bransch man
än håller till. Vi anser att den personliga kontakten blivit allt viktigare för
avtalsslutande i affärer och det är viktigt att personligen resa dit och visa sitt
engagemang för att stärka relationerna.
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Stremingtjänsternas utbredning kommer att vara större än någonsin i framtiden och i
princip all musikkonsumtion kommer ske i någon form av abonnemangsform via
Internet. Vi anser att Spotify har en bra affärsidé men vi hävdar dock att det måste
vara hållbart för alla parter. Vi kan se att det kommer komma och gå flertalet varianter
på streamingtjänster innan man hittar den ultimata lösningen för alla men vi hävdar att
detta är framtiden för musikbranschen som alla måste anpassa sig till och acceptera.



Makten kommer att förskjutas från skivbolagen till kunden och producenten. Vi menar
att producentens roll kommer att vara en gatekeeper där de bestämmer i stor del vilken
musik som ska släppas ut på marknaden. Kundens roll att också just vara med och
bestämma vilken musik de vill lyssna på kommer att öka. Skivbolagen kommer
således inte producera musik som inte kunden vill ha. Kunderna kommer även kräva
mer av artisten än vad det tidigare gjort. De kräver numera access till artisten på en
“djupare” nivå för att stanna kvar som ett troget fan. Digitaliseringen gör att kunden
lätt hittar andra snarlika artister som ägnar sig mer åt sina fans som de istället kan
välja vilket gör att de i princip kan göra så att en artist försvinner om denne inte uppför
sig som kunden vill.



CD-skivans nedgång kommer att fortsätta de närmsta åren för att sedan plana ut och
ligga på en konstant låg nivå. Vi kan se utifrån vårt arbete att det kommer finnas
genrer som behöver en fysisk produkt för att nå ut till marknaden. Vi anser dock att
CD-skivan kommer att vara den sista fysiska produkten inom musikindustrin och att
allting kommer att gå via Internet och streamingtjänster till slut. Det kommer alltså
inte komma något komplement till CD-skivan utan det är digitaliseringen som
kommer ta över fullt ut. Vi anser att det är viktigt för artisterna och musikbranschen i
stort att tänka och skapa kreativa idéer för att få människor till att betala för musiken.



Informationsflödet kommer att vara större än någonsin tack vare utvecklingen på
Internet. Kunder kan lätt dela med sig av information och tycka till om vad som helst
på olika forum på Internet vilket gör att de snabbt kan sprida misstycke till andra
kunder vilket i sin tur gör att de i grupp kan frysa ut en artist. Detta hör ihop med
kundens makt där det går oerhört snabbt att dela med sig av vad man tycker och
tänker.
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5.3 Besvarande av syfte

5.3.1 Aktörerna och deras roller

Artist: Vi ser att artisten i dag behöver besitta allt mer kunskap som denne tidigare inte
behövde inneha i samma utsträckning. Artisten bör idag även ha kunskap om marknadsföring
och denne bör ofta ha byggt upp sin egen fanbase för att ta sig från en amatör nivå till en
professionell nivå. Vi ställer oss dock frågan om detta verkligen är det optimala förhållandet
för artisten. Vi anser att den optimala lösningen borde vara att artisten istället ska fokusera på
att vara artist. Vi tror dock att denna utveckling, som är idag, kommer bestå och att det blir
viktigt för artisten att besitta denna kunskap. Vi ser det som att artisten inte kommer att ha
något val i framtiden, samt att en kommande generation redan besitter tekniska kunskaper
vilket underlättar. Att artisten blir en mer självständig person är något som vi tydligt kunnat
se. Han eller hon har i allt större utsträckning kontroll över sin egen karriär och kan i princip
välja att gå vilken väg som helst för att bli känd. Vi anser dock att man som artist måste ha en
enorm vilja och talang för att kunna synas och höras ute bland andra artister. Detta kan vi se
exempel på i TV-programmet Idol där personer som vill bli artister sållas bort och det är bara
de med riktigt mycket talang eller vilja som verkligen går vidare. Nu är Idol en extremversion
av en artistkarriär och vi tror att det i själva verket inte kan gå så snabbt. Dock anser vi att Idol
kan vara en bra språngbräda för en artist men att de sedan måste jobba lika hårt som alla andra
för att stanna kvar som artist och inte bli bortglömd. Vi anser att för att verkligen lyckas som
artist idag så krävs det att man har en begåvning och kunskap om hur en artist bör
marknadsföra sig, samt en viss del kunskap om branschen så att artisten inte luras att skriva på
något avtal som är ofördelaktigt för denne. Vi vill påpeka att det fortfarande krävs en hel del
tur.

Producent: Vi ser att producenten är en annan aktör som har fått och kommer att få ett ökat
inflytande samt ses som en viktig gatekeeper då vissa producenter idag kan sägas välja sin
artist i stället för att artisten väljer sin producent. Vi kan se att teknologiutvecklingen innebär
att en producent kan färdigställa en inspelning med hög kvalité relativt enkelt och är därmed
en viktig aktör för artisten eller bandets framtida karriär. Producenten har också mycket
kontakter och ses ofta som en pålitlig person av människor som finns i dennes nätverk. Detta
innebär att producenten har större chans att få fram artisten i den hårda konkurrens som råder.
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Skivbolag: Skivbolagens roll har minskat och de har inte längre i samma utsträckning
kontroll över artistens vägval till framgång. Förut stod de som en kloss och artisten var
tvungen att gå genom dem för att släppa en skiva. Skivbolagen lutade sig tillbaka och trodde
att CD-skivan skulle vara dominerande under en lång tid och var aldrig riktigt med när
utvecklingen tog fart. Detta gjorde att skivbolagen stannade i utvecklingen samtidigt som
Internet och digitaliseringen tog fart ordentligt. Vi anser att detta var helt och hållet deras
egna fel och även om de är på väg tillbaka så kommer de aldrig att ha samma makt som de
hade förr. Artisten kan välja andra vägar och skivbolagen måste i allt större utsträckning börja
leta nya sätt att tjäna pengar för att kunna överleva. Vi vill dock säga att skivbolagen alltid
kommer finnas kvar även om deras arbetsuppgifter kommer skilja sig mot vad de har gjort
tidigare. Vi anser också att de främst kommer att agera som ett nätverk och hjälpa artister som
vill slå på den internationella marknaden.

Distributör: I takt med den teknologiförändring som skett så har vi sett att det finns nya sätt
för artister och band att distribuera sin musik. Idag kan musiken distribueras via flertalet
kanaler. Artisterna behöver inte nödvändigtvis gå den traditionella vägen och släppa endast ett
fysiskt format. Vi har sett att artister släpper i dag någon form av fysiskt format för att det är
något som ska göras men att det huvudsakliga formatet i dag är digitalt. Det digitala formatet
innebär att låten kan gå olika vägar och att den ska passera flertalet mellanhänder innan låten
når sitt slutliga mål, konsumenten. Detta är beroende på om den ska finnas på en
streamingtjänst som Spotify eller om den ska säljas via en onlinebutik på Internet.

Slutkonsumenten: Kunden väljer och kan idag engagera sig mer i artisten eller bandet,
kunden kan göra detta via sociala medier. Vi kan se genom den förändring och utveckling
som skett i branschen att kunden kräver allt mer av artisten. Skivbolagen och management
arbetar för att få kunden att känna sig allt mer delaktig, men frågan är om kunden verkligen
har en så stor input eller om det är managementet, skivbolaget eller andra aktörer som
påverkar kunden att tro att de får vara med och bestämma. Vi anser trots allt att kunden har
fått en ökad makt eftersom att det är kunden som i slutändan köper den utgivna inspelningen
och kan välja bort den musik som de inte anser passa dem. Kunden kan också generera ett
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“buzz” genom “word of mouth” som kan vara både positivt och negativt, det vill säga både
“hjälpa” och “stjälpa” för en artistkarriär. Även de nya streamingtjänsterna har gjort att
kunden har fått mer makt. Att man idag kan välja att ha Spotify gratis är en möjlighet som fler
och fler väljer. Detta har gjort att konsumenten helt plötsligt har kommit ifrån hela den här
grejen med att betala för musik. Även om man får utstå lite reklam i Spotifys gratisversion är
detta inget som stör kunden såpass mycket att de skulle välja att betala för tjänsten för att
slippa reklamen. Vi anser att detta inte är rimligt när artisten eller upphovsmannen inte får så
mycket betalat som de ska ha men å andra sidan är Spotifys tjänst framtiden. Spotify kommer
att utvecklas och det kommer komma nya streamingtjänster som är bra både för kunden och
för upphovsmännen. Det kommer dock att bli svårt att bryta slutkundens tankar om att musik
är gratis.

5.3.2 Processen

Genom arbetet med uppsatsen så har vi sett att det är svårt att säga att det finns ett enda sätt
processen ser ut på. Det finns inte bara ett sätt utan det skiljer sig mycket beroende på vilken
kunskap artisten eller bandet har sedan tidigare samt vilken väg de väljer att gå. Om artisten
eller bandet har någon som vill satsa, det vill säga bidra med ekonomiskt kapital så anser vi
att det skapar goda möjligheter för en artist att framställa en tillfredsställande slutprodukt. Vi
kan se att Internet och digitaliseringen har inneburit att aktörernas roller på marknaden
förändrats lika så processen för inspelning av musik. Att det skapats nya möjligheter och nya
vägar att gå för att spela in och lansera en låt på marknaden. Vi upplever att det har skett en
förändring där en artist eller låtskrivare har möjlighet att sitta hemma och spela in i en egen
studio och uppnå en hyfsad kvalité och behöver således inte tillgång till stora hightech studios
längre i samma utsträckning för att skapa musik.
Vi har sett att processen kan utföras på andra sätt än den traditionella kedjan. Vi har
identifierat nya inslag i den traditionella processen. Ett av dem är att artisten eller
upphovsmannen idag kan hoppa över vissa av stegen genom att artisten har skapat en egen
inspelning. Detta anser vi skapar goda möjligheter för musikskapande då allt fler musiker på
“amatörnivå” kan få bättre möjligheter att få ut sin musik till publiken. Detta var inte lika lätt
tidigare, då artisten behövde fler aktörer som exempelvis ett skivbolag, en producent samt en
stor finansiär i ryggen för att kunna släppa en cd- skiva och nå ut med den till den breda
massan. Det finns i dag möjligheter för en artist att klara sig utan ett skivbolag, då denne som
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sagt kan göra en inspelning själv och har personen dessutom kunskap om teknologin och
marknadsföring så finns det goda möjligheter för att klara sig helt själv. Vi ifrågasätter dock
om detta är ett vinnande koncept, då konkurrensen är stenhård och det blir svårt att nå genom
det enorma utbud av musik som finns idag.
Vi kan även se att processens längd kan variera beroende på vilka förutsättningar som finns
från början. Om artisten besitter kunskap om ny teknologi och marknadsföring, vilket vi sett,
kommer detta att vara en viktig förutsättning för att nå ut till publiken. Det kan även handla
om vilken genre och vilken nivå som artisten verkligen vill uppnå i sin karriär. Längden på
processen beror även på vilken väg artisten väljer att gå. Om denne har en färdigproducerad
skiva, om skivan ska spelas in, om skivan ska finnas i digitalt format eller i fysiskt format.
Dessutom så krävs det betydligt mer marknadsföringsarbete om artisten är ny än vad som
behövs då artisten tidigare släppt ett album och konsumenterna är medvetna om vem denne är.
Vi har identifierat att det idag finns allt fler sätt för en artist att visa upp sig och därmed tar
artisten olika vägar in i processen beroende på om denne upptäcks via ett tv-program som
idol, via sociala medier, om det är någon form av “gatekeeper” som upptäcker och
uppmärksammar personen eller om artisten eller bandet har en färdigproducerad skiva och
således endast behöver hjälp mer distribution och marknadsföring.
Vi skulle vilja påstå att den förändring som skett påverkat processen både på ett positivt och
på ett negativt sätt. Positivt på ett sådant sätt att allt fler kan få möjlighet att få sin musik
inspelad och på så sätt nå ut till publiken. Något som skulle kunna ses som negativt är att
längden på processen kan variera då det uppstått nya aktörer på marknaden som alla har något
att tillföra eller tycka till om.

5.3.3 Framtiden

Vi kan se att det skett en stor förändring av processen och att det skapats nya möjligheter och
vägar att gå tack vare den teknologiutveckling som skett. Vi kan även se att förändringen
kommer att fortsätta, eftersom det är naturligt att det sker en utveckling i samhället och denna
utveckling kommer fortsätta att påverka musikbranschen och inspelningsprocessen. Själva
inspelningsprocessen kommer även den att påverkas av vad konsumenterna vill ha eftersom
det är den musik som de efterfrågar som kommer att spelas in. Dessutom så anser vi att
inspelningsprocessen kommer att få allt mer inslag av vad som kallas sociala medier, där
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konsumenterna kan vara med och bestämma vad som ska släppas som album eller singel. Det
kommer bli viktigare att koppla samman musiken eller artisten med ett varumärke, en tv-serie,
ett framträdande på en gala eller liknande då det finns ett så enormt stort “brus” för artisten att
ta sig igenom. Denna process kommer innebära att en artist inte bara släpper musiken i ett
format utan kanske släpper den på en CD- skiva eller vinylskiva för att det ska släppas någon
form av fysiskt format. Vi anser dock att det kommer att vara viktigt för artisten eller banden
att komma med kreativa idéer på sätt att få konsumenterna till att köpa deras musik.
Något som vi tycker är intressant är att det idag finns goda möjligheter för en artist att tjäna
pengar även efter att artistkarriären är avslutad. ABBA är ett mycket bra exempel på detta då
det kommer flertalet musikaler och filmer med deras musik i. Detta gör att varje gång någon
vill använda ABBA:s låtar så måste de betala för det. Processen för ABBA:s fall blir då
oerhört utdragen då deras egentliga artist karriär är slut för längesedan men deras låtar lever
kvar och de tjänar fortfarande pengar på det. Nu är ABBA ett extremfall tillsammans med The
Beatles och ett par andra grupper och det är långt ifrån alla artister som klarar av att livnära
sig på sin musik även efter att karriären är slut. Vi anser dock att det är den tekniska
utvecklingen som inneburit att det finns goda möjligheter för musiken att leva kvar i
framtiden då utvecklingen skapar möjligheter att släppa musiken i nya format. Musiken kan
således cirkulera på internet i oändlighet då det alltid finns någon som intresserar sig för en
viss sorts musik.

5.4 Egna tankar och reflektioner
Vi upplever att förändringen och tillkomsten av olika tillvägagångssätt leder till att fler artister
kan nå ut på marknaden och att ett lyckat resultat kan uppnås utan extrema kostnader för
marknadsföring, produktion och så vidare. Detta bidrar till en hårdare konkurrens bland alla
aktörer. Det blir därför viktigt för en artist att processen anpassas och utvecklas efter dennes
önskemål och förhoppningar om framtida framgång. Att artisten idag kan ta vilken väg som
helst till framgång kan vi tydligt se och detta gör att de modeller vi presenterat inte är helt
sanna då det inte finns en rätt väg.
Vi vill således presentera en anpassning av de modeller vi tidigare tagit upp och komplettera
dem med de nya mönster och vägar vi kan se att en artist kan välja för att nå ut till
konsumenten. Ursprungsmodellen som vi kommer att utgå ifrån kommer att vara The
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organisation of the music industry av Wikström (2006). Vi kommer att anpassa denna genom
att lägga till extra vägar och nya steg då vi anser att vägen inte är så rak som
ursprungsmodellen visar.
Om vi börjar med artisten så
kommer denne att ha olika vägar
att

välja

emellan.

Eftersom

skivbolagen inte letar artister i
samma utsträckning som innan så
kommer detta band att försvagas.
Det kommer dock att komma nya
vägar där artisten antingen kan
hoppa över skivbolaget och gå
direkt

till

radio

eller

andra

“gatekeepers” då vi sett att radion
inte har lika stor genomslagskraft
längre. Det finns också artister som
kan bli upplockade av företag för
att göra deras reklamlåtar så att
artisten blir en del av ett varumärke. Som nämnts ett par gånger ovan så kan artisten även
välja att spela in sina låtar på egen hand och lägga ut dessa på olika sociala medier och på så
vis skapa sig en “fanbase” via de Internetbaserade kanalerna. På detta sätt når artisten ut till
kunden och hoppar över alla ursprungliga steg med skivbolag och producent och går direkt på
kunden. Skivbolag och producent kan senare plocka upp artisten men då har denne redan nått
ut till publiken och modellen kan då sägas bli upp och ner vänd och skivbolagen kommer in
efter publiken för att distribuera och producera skivor åt den redan smått etablerade artisten.
Detta ser vi som signifikativt för framtiden då de stora bolagen och producenterna inte kan
sitta som en kloss utan det kommer alltid finnas vägar runt dem. Vi väljer således att lägga till
aktören “sociala medier” i modellen. Detta för att den är en väldigt stor del och kommer att bli
en större del av hela kedjan.
Vi tror att producentens roll kommer bli ännu tydligare i framtiden. Producenten får mer och
mer makt och kan i princip hitta artister och producera skivor på egen hand nu för tiden. Detta
gör att även producenten kan hoppa över skivbolagen och gå rakt ner på antingen radio eller
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ett skivsläpp. Dock är det oftast så att producenten behöver ekonomiskt stöd i själva
produktionen av CD-skivan och vänder sig allt som oftast till skivbolagen som har ekonomin
för att finansiera ett skivsläpp. När världen blir mer allt digitaliserad och skivförsäljningen
dalar behöver inte producenten skivbolagen i samma utsträckning och kan lättare hoppa över
dem. Producenten kommer att bli en viktig “gatekeeper” då de har närmre kontakt med
artisten än skivbolagen och kan rekommendera artister till skivbolagen. Producenten anses
dessutom vara en trovärdig person då denne besitter stor musikalisk kunskap och kan därmed
sägas vara en mycket viktigt person för artistens karriär i framtiden.
Det kan låta hopplöst för skivbolagen när vi presenterar det såhär och säger att alla i princip
kan hoppa över skivbolagen och att de inte har samma roll längre. Men faktum är att
skivbolagen fortfarande sitter på oerhört mycket pengar och det är i första hand de som klarar
av att finansiera en artist eller en producent till ett skivsläpp. På så sätt sitter skivbolagen
fortfarande på mycket makt och kan sätta sitt varumärke på de artister de finansierar. Men
som vi sagt så har skivbolagens makt minskat och de har varit tvungna att hitta andra sätt att
tjäna pengar på. Detta gör de allt mer genom att titta över branschgränser och försöka hitta
kunder som inte sysslar med musik att samarbeta med. Vi anser att det viktigt för skivbolagen
att hitta dessa nya sätt att tjäna pengar på och att våga vara kreativa vilket vi även sett en
tendens till att de faktiskt är. Samtidigt är det så att de stora skivbolagen har en enorm
genomslagskraft på marknaden och kan få alla deras artister att stå ut ur den mängd artister
som finns. Detta blir väldigt svårt att göra som enskild artist och detta gör även att vi inte kan
sudda ut ursprungsmodellen utan måste ha den “gamla” vägen till framgång kvar.
Ett nytt tillvägagångssätt i denna modell är synkronisering där en artists låt sätts samman med
rörliga bilder och skapar således en reklamfilm med musik och på detta vis kan artisten bli
uppmärksammad av allmänheten om de tycker att det är en bra låt. Detta är bra både för
företaget som folk får upp ögonen för och för artisten som har chans att etablera sig bland
publiken och kanske säljer lite fler skivor eller helt enkelt får ett genombrott på grund av
reklamlåten. Det skapas en såkallad “win-win” situation. Fenomenet synkronisering har blivit
allt mer populärt på den senaste tiden och det kommer att bli mer och mer vanligt. Inte bara
för att skivbolagen måste hitta andra sätt att få intäkter utan även att andra branscher får upp
ögonen för musiken och ser att med hjälp av musik så kan de få folk att få upp ögonen för
dem.
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En annan stor del som har förändrats är att kunden, eller publiken som den kallas i modellen,
har fått en större makt att bestämma hur de vill konsumera sin musik. Med hjälp av den
utveckling som skett så kan publiken välja att antingen köpa en skiva, ladda ner ett album på
Itunes eller starta Spotify och lyssna där. Dessa olika former av musikkonsumtion har vi valt
att samla under en och samma grupp, musikkonsumtion. Det ska dock poängteras att det hela
tiden kommer nya digitala format för att konsumera musik och att musik inte längre kommer
att konsumeras som en fysisk produkt.
Det vi vill framhålla med vår modell är att det inte längre finns en väg till framgång för en
artist och att artisten har fått mer valfrihet när det kommer till karriären. Vår modell lämnar
såklart utrymme för tolkning och utveckling och det är inte en fulländad modell men det är en
modell som i stort sätt visar hur förhållandet mellan de olika aktörerna i musikbranschen ser
ut idag. Slutsatsen blir således att hela processen har förändrats främst för artisten som kan gå
sin egen väg och välja vilka aktörer denne vill blanda in i sin karriär. Vi vill dock påpeka att
det fortfarande krävs ett starkt nätverk, en stark vilja och en hel del tur för att slå sig fram
inom musikbranschen.
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Bilagor
Bilaga 1 -Intervjuguide
Inledning
Allmän information om vem du är och företaget?
- Vad har du för arbetsroll?
Processen från demo till upplevelse
- Hur ser processen ut från idé till leverans?
- Moment och inslag i processen
- De stora förändringarna i processen
- Hur kommer denna process att se ut i framtiden?
- Processens olika längder? (Tidsaspekten)
Aktörs roller
Hur ser aktörernas roller ut i musikbranschen? Vad gör de idag och i framtiden?
- Producent
- Förlag
- Skivbolag (kommer de att finnas kvar?)
- Stora bolag /mindre bolag
- Rättighetsorganisationer
- Artisten
- Vem har makt
- Finns det några andra viktiga aktörer?
Kundens roll
- Påverkan
- Inslag
- Nu och i framtiden
- Kommer kundernas roll att öka?
Den klassiska CD:n
- Något komplement?
-Framtiden
-Streamad musik
- Nedladdad musik
Förändringar/Förändringen som skett
- Kommer förändringstakt att öka eller sakta ner?
- Vilken betydelse får förändringen?
- Vilka aktörer vinner & vilka förlorar på förändringen?
- Har man tappat något viktigt p.g.a. utvecklingens hastighet?
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Relationer/Nätverk,B2B
- Kan du nämna något om vikten av relationer, nätverk & B2B? Idag och i framtiden?
- Vikten av nätverk i musikbranschen?
- Viktiga relationer?
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Bilaga 2 – Intervjuer

Telefonintervju med Ametist Azordegan på SR
Azordegan jobbar som programledare på SR. Hon är främst musikjournalist och skriver för
musikmagasinet Gaffa i Danmark. Där är hon huvudskribent för genren hiphop, soul och rnb.
Azordegan har även ett eget musikprogram på SR där hon försöker belysa svensk hip hop. Hon sitter
med i juryn för grammisgalan, p3 guld juryn och även i manifest juryn för genren hip hop och rnb.

Processen från demo till upplevelse
Azordegan säger att hennes process är från det att hon får demon skickad till sig tills dess att den
roteras på radio. Processen för Azordegan börjar med att hon får ett mail, till sin jobbmail, SR mail,
privata mail, eller Facebook, samt även att folk twittrar till henne. Men oftast blir det ett mail där
personen i fråga börjar med att presentera sig själv, han/hon heter si och så, är artist och så vidare.
Eller så är det en manager som hör av sig och berättar om att de har ny musik som producerats och
frågar hur de ska göra för att skicka in den. Svaret de får är oftast att den ska mailas, skickas per post
eller helt enkelt länka musiken via mail. Hon förklarar att det är väldigt viktigt att artisten eller
managern lämnar kontaktuppgifter för att Azordegan ska veta var musiken kommer ifrån.
Därefter lyssnar hon på det och ser om hon kan hitta på något med det. Produktionskvalitén måste
hålla, för det handlar först och främst om att musiken ska kunna spelas på radion, rent ljudmässigt, och
inte hur pass bra eller dålig låten är. Hon förklarar att hon därefter måste ta reda på om det finns något
som talar för låten. Azordegan berättar att hon har ett program på två timmar varje vecka, som går i
repris på lördagar, där hon själv bestämmer vad som spelas i programmet. Detta program bygger helt
och hållet på vad hon tycker är bra och på detta sätt kan man säga att hon har jobbat sig till en slags
expertis inom området. Detta gör att hon har en nyckelroll som inte är vanlig ute på kommersiell radio
där det oftast finns en låtlista som är gjord av musikredaktörer.
Azordegan förklarar att som hon tidigare nämnt, så har hon en expertis inom hip hop genren där hon
kan maila musikredaktörerna och be dem att lyssna på en specifik låt som hon tycker är väldigt bra.
Hon kan ge förslag och säga att hon tycker att den ska spelas. Hon förklarar att det oftast går till på
detta sätt.

Förändringar i processen
När Azordegan började, tyckte hon det var bättre när de postade skivorna till henne. Då tyckte hon att
hon hade större koll på vad hon fick, vad hon hade lyssnat på och så vidare. Nu är det inte så längre,
nu får de gärna skicka ett mail som Azordegan istället kan sortera i olika mappar för att ha kolla på
vilka hon har läst och så vidare. Azordegan säger också att hon inte hinner med att kolla på alla mail
som hon får. Hon säger att i den stund hon pratar med oss har hon kanske 800 mail som hon inte
hunnit titta på.
Azordegan förklarar att det hon märkt har hänt under åren är tyvärr är att det finns vissa källor som
både hon och musikredaktörerna snabbare tar sig an när det kommer ett mail från dessa personer.
Detta kan till exempel vara mer etablerade avsändare så som kända managers och folk man känner.
Hon förklarar att det blir som en tidsbesparande grej. Får hon ett mail från en mer etablerad
producentgrupp tittar hon på det mailet och lyssnar in den musiken snabbare än vad hon gör när det
kommer ett mejl från någon okänd. Hon tycker att det blir som en kvalitetsstämpel där hon vet att det
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är något hon kan använda sig av när det är från en etablerad avsändare. Detta behöver dock inte vara
en producent utan det kan även vara en manager som arbetar med artister som etablerat sig på
marknaden.
Azordegan förklarar att det blir mer och mer vanligt, i hip hop genren, att artister hjälper artister. En
artist kan skicka ett mail där de skriver; Hej, det här är bra musik, lyssna på det. Hon förklarar att
detta blir då också som en form av kvalitetsstämpel på musiken. Detta är en stark utveckling som hon
kan se.

Processen i framtiden
Azordegan förklarar att hon generellt tror att radion inte kommer att vara lika stor längre. Hon tror
dock att hennes roll kommer att var viktigare för att få ett etablissemang och en kulturelit. Hon tror
också att den stora massan kommer få större makt. Word of mouth så som bloggar och liknande
kommer att vara viktigt. King side magazine skapade ett forum där artister kan ladda upp sin musik
och andra användare kan sedan ranka låtarna de hör. Användarna får nys om musik som andra
användare också gillar och så vidare. Hon tror att radion inte kommer ha lika stor del för massan
längre men däremot för etablissemanget. Som t.ex. för att bli nominerad till en grammis eller p3 guld
så måste artisten ha haft en viss rotation på radio. Azordegan tror att det kommer ske en
maktförskjutning från olika media över till massan vilket, hon säger, är helt rätt.
Det finns dock en sak man inte kommer kunna ändra och det är när en låt spelas eller en artist kommer
på intervju så får artisten en slags erkännande och detta ger i sin tur tillbaka till massan som kan sprida
buskapet om att artisen är bra vidare till andra.

Aktörs roller
Azordegan tror att skivbolagen kommer finnas kvar i den utsträckning då det gäller för artister att
bryta landsbarriärer. En artist som ska etablera sig utomlans, då är skivbolagen viktiga. Hon säger
dock att skivbolagen inte har samma kontroll idag som de har haft. De avgör i princip ingenting
längre. Hon säger att independent bolagen har tagit över mer & mer de senaste åren och artisterna
jobbar mer och mer självständigt. Ett samlat Sony Music finns i både Sverige, Tyskland och 6 andra
länder och har kontakt sinsemellan och kan då hjälpa artister att etablera sig i andra länder. Men inom
länder tror hon inte de har samma roll. “Artister behöver inte skivbolagen längre, så är det bara.” Om
artisten är villig att jobba för sig själv så att säga.
Azordegan tycker att rättighetsorganisationerna inte hänger med i den teknologiska utvecklingen. Hon
anser att de borde ändra fokus till att verkligen se till att artisterna får ersättning för sin musik.
Azordegan anser också att skivbolagen inte kan samarbeta med sociala medier och att detta bara är
skivbolagens egna fel. De sociala medierna rapporterar i dagens läge inte till STIM, IFPI o.s.v. dock
tror Azordegan att detta kommer förändras i framtiden och hon menar på att artisterna ska få ersättning
för sin musik även om den spelas på Youtube.
Kundens roll
Azordegan förklarar att kundens roll kommer öka och hon påpekar än en gång att makten kommer
förskjutas från radio till massan tack vare internet. Hon tror att det kommer bli mer användargenererat
där det kommer finnas olika topplistor på t.ex. Facebook och forum som folk kan rösta på och tycka
till om.
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Den klassiska cd:n
Azordegan tror att den klassiska CD:n kommer att dö och hon skulle även vilja gå så långt och säga att
CD:n redan är död förutom som samlarobjekt. Hon säger dock att vinyl börjar bli allt hetare men att
det går väldigt långsamt. Hon påpekar att det är det digitala som gäller just nu. Hon tar upp ett
exempel med ett band som i samband med sitt skivsläpp inte släppte skivan i fysisk form utan sålde en
t-shirt och med denna t-shirt fick köparen en kod där denne kunde ladda ner skivan via Internet Hon
säger att detta band är långt fram i utvecklingen. Hon säger också att användningsområdet för CD är
väldigt begränsad då det i dagens läge finns smidigare sätt att ta med sig sin musik på.

Förändringar/förändringen som skett
Azordegan tror att skivbolagen inte kommer ha någon chans att anpassa sig till utvecklingen vilket
hon tycker är bra. Hon tycker det är bra att artister blir mer och mer oberoende av skivbolagen och kan
göra saker på egen hand. Hon säger också att det “lilla” folket kan mer om teknologin och dess
utveckling är de stora skivbolagen som inte direkt ligger i framkant i det avseendet.
Azordegan säger att hip hop är den ledande genre när det gäller att hitta nya sätt att sprida sin musik.
Det ligger en form av “vi gör det själv- kultur” bakom det.
Vidare poängterar Azordegan att det är viktigt att definiera begreppet upplevelse, då det idag blivit ett
luddigt begrepp. Förr var det lättare att definiera då en upplevelse kunde jämföras med en Livekonsert.

Intervju med Marie Andersson på Stenhammar Music

Marie Andersson jobbar på ett litet skivbolag som heter Stenhammar music group och de i sin tur
jobbar som konsulter åt Warner Music. På Stenhammar music group jobbar Marie som manager &
management åt deras artister.

Processen från demo till upplevelse
På Anderssons bolag får de in massor av demos varje dag, så de sitter på kontoret & lyssnar igenom
demos och är det något de nappar för bestämmer de möte med den artisten. Ibland så droppar man där
eller så provar de att spela in lite olika låtar som de har på lager. Andersson berättar att de pratar
upplägg med artisten, om vad artisten vill göra och få ut av samarbetet, vilken väg man vill gå och
vilken målgrupp man ska ha om det är en helt ny artist. Hon säger att de brukar försöka hänga upp på
något, alltså de släpper inte bara en singel utan att ha någon större plan för då, släpps den bara och det
är ingen som bryr sig om att den har släppts. De försöker koppla ihop artisten med ett företag eller att
artisten får vara med i ett TV-program samtidigt som singeln släpps. Det är alltså så att man släpper
ingenting utan att ha någon plan. Andersson berättar att nyhetsmorgon eller liknande är viktigt när det
gäller släppet och att hänga upp singeln på något innan de släpper den. Efter det måste de diskutera om
de bara ska släppa den digitalt eller om de ska släppa den fysiskt också. Detta beror dock på vad det är
för artist och målgrupp, eftersom det inte är så många som går och köper en singel längre.
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Förändring av processen
Andersson har inte varit i branschen så länge så hon vet hur processen såg ut innan men hon kan förstå
att sociala medier har en betydligt större påverkan nu än förr. Tidigare kunde man släppa ett album
och enbart ha promotion i form av TV reklam eller liknande och kunna sälja guld. I situationen idag
behöver man komma på nya sätt för att synas. Idag väljer mottagarna själva hur, när och vad de vill
lyssna på och man kan inte sälja in musik lika enkelt som förr när mottagarna inte hade samma makt.
Andersson berättar att de ibland har auditions då de har någon låt och inte riktigt vet vad vi ska hitta på
med den. De brukar då sätta ut auditions där de skriver; söker tjej/kille och vilka erfarenheter de ska
ha. De letar överallt, pratar med folk och får in tips. Hon säger att man tittar hela tiden i verkligheten
men att de inte är så mycket på Myspace eller Youtube. Hon berättar att det är nog många andra som
gör det men att just hennes bolag inte är så aktiva på den fronten. Istället får de in så mycket demos att
de har att välja på eller så är det så att det är några som rekommenderat att höra med oss. På så vis är
det ofta artisten som kommer till bolaget.

Olika processer
Andersson berättar att processerna kan vara av olika längd. Är det en etablerad artist så är det i princip
bara att släppa låtar eller helt enkelt komma på något nytt. Hon påpekar dock att även om det är en
etablerad artist så görs inga inspelningar eller släpps några låtar innan man har en tanke och en plan
bakom. Ligger det inget nära till hands kan det till och med bli så att de skjuter på släppet till det
kommer något lägligt bara för att man ska få ett så bra släpp som möjligt. Hon påpekar att det krävs att
medierna är med och rapporterar om artisten för att denne ska synas och folk ska veta om den.
Andersson säger att som manager till artisterna är hon med och bestämmer väldigt mycket beroende på
vilka artister hon jobbar med och hur många års erfarenhet den har i branschen. Det ser t.ex. väldigt
olika ut när hon jobbar med Linda Bentzing eller Idol Alice. Det beror på hur vana dom är på att ta
media. Hon berättar dock att de brukar oftast sitta ner och prata om vad de vill ha för stil utåt, vad
artisten står för och inte står för och vad den går med på och inte går med på att göra. Det är
Andersson som bestämmer så att det finns en viss stil och till vilka sammanhang, vilka intervjuer
artisterna ska göra och vilka TV program de ska ställa upp i. Hon berättar att det är också väldigt
viktigt vad artisten syns med på fritiden, detta kan också påverka imagen och skivförsäljningen.
Andersson får även ibland som manager gå och se till lite vad som sägs i intervjuerna och se till så att
det inte går överstyr eller kanske till och med rätta till artiklar som journalister försöker vinkla på olika
sätt. Detta görs i samarbete med artisten men ofta så kommer de med mer klara idéer för vilken väg vi
ska ta om artisten går med på det eller inte.

Aktörs roller
Andersson berättar att det självklart är producent och låtskrivare som har varit med hela vägen. Även
de som gör artwork till skivan, stylisten och de som är med i hela framtagningen. Hon berättar att
annars så är det marknadsföringen i grund och botten som är det viktigaste och sen så hänger det ju på
hela produkten och hur det levereras. “Du kan ha hur bra marknadsföring som helst men om skivan
låter jättedåligt och taskiga texter så blir det inte något hit iallafall.” Hon berättar att om det nu finns
någon aktör utanför själva musikbranschen så är det självklart media som spelar en stor roll men att
det egentligen inte finns någon annan specifik person.
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Kundens roll
Andersson tror absolut att kundens roll kommer att öka. Redan nu har Stenhammar gjort PR saker som
t.ex. att de har lagt upp två låtar på Facebook och Youtube, där har kunder och användare fått rösta om
vilken låt som ska släppas som singel. Hon tror det bara kommer att komma mer och mer sådant. Hon
menar att det går så fort på internet. Om det är något som inte blir så bra mottaget så sprids det ju som
en löpeld på Facebook och Youtube. Hon säger att man får då feedback och svaret på om det är bra
eller dåligt så himla snabbt. “Aha nu har vi lagt ner ett halvår på det här och fixat musikvideo sen är
det ändå ingen som efterfrågar det”. Hon berättar att då är det bättre att låta det gå andra vägen. Att
ställa frågan; vill ni ha det här eller inte? Marie tror att det kommer bli jättemycket mer att kunden
faktiskt bestämmer. Man bestämmer idag själv vad man ska lyssna på med hjälp av Spotify och
Youtube, man kollar knappt på MTV längre. Hon säger att man kollar bara på sådant som man själv
bestämmer, likaså på TV, man tittar inte på programmet när det börjar utan man ser till att kolla på
olika play-kanaler eller kolla på internet och likadant med det man vill höra.

Den klassiska cd:n
Andersson tror inte att det finns så mycket framtid kvar för CD-skivan. Hon tror inte heller på någon
form av komplement till denna. Hon menar på att det digitala kommer nog bara fortsätta och fortsätta
och hon tror inte det kommer att komma någon fysisk pryl som tar över. Det är väl om det skulle
komma någon ultimat digital lösning som blir den nya CD-skivan, men förmodligen är det så att det är
Itunes som kommer regera rätt så länge. Hon berättar att de enda skivorna/singlarna vi väljer att
producera i fysiskt format är till en målgrupp som är äldre än 30-50 och uppåt eller den yngre
målgruppen 5 till 15 som vill gå ut på signeringar och träffa artisten och få med sig något i handen.
Annars tror hon bara det är digitalt som gäller.

Förändringen
Andersson tror inte att skivbolagen kommer hinna ikapp utvecklingen riktigt. Hon tror de kommer
försöka att hitta någon annan lösning som kanske mer riktar in sig kring avtal, alltså just att få mer
intäkter utifrån artisternas turnerande och ha 360- avtal hos nästan alla för att inte gå back i pengar
men även att tjäna pengar på låtarna. Hon tror att utvecklingen kommer fortsätta som den gör och hon
tror även att skivbolagen kommer att hitta andra sätt att överleva, men hon tror inte det kommer bli
lättare för dem.
Andersson menar att de som vunnit på förändringen är Spotify, Itunes och alla digitala
försäljningsaktörer. Hon förklarar att de som har förlorat är framförallt skivbolagen.

Relationer/nätverk, B2B
Andersson säger att kontakter är A&O och hon tror Business to Business är i alla fall att
sammankoppla artister med ett varumärke och att ha något i ryggen är väldigt viktigt för att slå
igenom. Att få en låt för en reklamkampanj på TV eller vara ansiktet utåt för något stort
välgörenhetsprojekt tror hon är jätteviktigt. Hon säger att bra kontakter överhuvudtaget grundar för att
man kan få bra musikvideos och en bra plattform. Hon tror också att kontakter absolut gör jättemycket
i alla former. För att sälja skivor är det också mycket viktigt att få in företagsköp och få stora bolag att
köpa upp låten till något speciellt eller att köpa in plattor till sina kunder. Stenhammar jobbar mycket
med att koppla ihop musiken med mobiltelefoner så att man t.ex. får en låt på köpet när man köper en
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Sony Ericsson telefon. Hon menar att det är mycket pengar som ligger där, betydligt mer än bara
skivförsäljningen. Det är också här hon tror att framtiden ligger, i utvecklandet av nätverk med andra
företag.

Intervju med Margita Ljusberg på STIM

Margita Ljusberg har arbetat på STIM i nästan 30 år, sedan 1981, då hon kom till STIM från Sveriges
radio, hon blev såkallat headhuntad. På SR jobbade med rapportering till stim. Hon har jobbat med att
bygga upp en stor dokumentationsavdelning men gick sedan över till informationschef där hon
jobbade med press och PR. Just nu är hon senior adviser där hon satsar på kommunikation och PR på
ett annat sätt. Den främsta uppgiften är dock omvärldsbevakning och att svara på frågor.

Aktörs roller
Ljusberg förklarar att STIM är en ekonomisk förening som ej är vinstdrivande. STIM är skapat av
musikskapare så som tonsättare, kompositörer och musikförlag dvs de som har skrivit musiken. STIM
grundades 1923 och har fortfarande samma uppgift som de alltid har haft och medlemskapet kostar
fortfarande 10kr. Tiden då STIM skapades så kom upphovsrättslagen som gav upphovsmän rätt att
bestämma över sin egen musik som t.ex. om den skulle spelas offentligt osv plus att de kunde få
ekonomisk ersättning för detta. STIM grundades då som en inkasseringsbyrå för att sköta de
upphovsrättliga saker. Ljusberg förklarar att upphovsmän och musikförlag skriver kontrakt med STIM
och lämnar på så vis över rätten enligt upphovsrättslagen till STIM för bevakning. Hon berättar att
STIM har all världens upphovsrätt genom ömsesidiga avtal med liknande organisationer i andra länder
där de skickar t.ex. pengar och information mellan varandra.
Ljusberg säger att ett business to business-avtal med STIM ger företaget en rättighet att spela musik i
t.ex. en radiokanal. STIM ser sedan till att rätt person får betalt. Hon berättar att det är
upphovsmannarollen som STIM tar hand om även om vissa både är upphovsmän och artister. Hon
berättar också att det är Musikerförbundet och motsvarigheten till STIM, som heter SAMI som har
hand om artistrollen och detta har inte STIM med att göra.
Vidare beskriver Ljusberg att grammofonbolagen funnits sedan mitten på 1900-talet. De framställer
grammofonmastern eller inspelningen och gör också skivorna. Hon berättar att de bolagen oftast äger
inspelningsmastern även om vissa artister är smarta och äger sin egen inspelningsmaster. Vidare
nämner hon även att inspelningen och artisten också har ett skydd enligt upphovsrättslagen. Ljusberg
säger då att grammofonbolagen har en organisation som heter IFPI och den är också en
upphovsrättsorganisation som bevakar grammofonbolagens upphovsrätt även om detta samarbete är
ganska löst knutet. IFPI kan inte tala för grammofonbolagen på samma sätt som STIM talar för
upphovsmännen samt att grammofonbolagen rättigheter är mycket stökigare än STIMs.
Ljusberg berättar att i STIM-världen finns det olika organisationer, så som svenska tonsättare, som är
mer av fackföreningstyp men sitter ändå i STIMs styrelse. De värnar om tonsättarna och deras
försörjning.
Ljusberg berättar grammofonbolagen har fått ett orättmätigt stort inflytande över artisterna och hon
tror att detta kan bero på att man skriver avtal med varandra som kan innehålla i princip vad som helst.
När artisten blir stor kan detta göra att de får en väldigt liten del av ersättningen. Hon berättar att man
har kommit ifrån hela den grejen med att göra skivor men grammofonbolagen håller fortfarande hög
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svansföring för att de fortfarande har alla masterna. Detta gör att de har en stark förhandlingsposition.
Hon berättar att det finns ett par stora internationella bolag som har kontroll över marknaden och
bestämmer, tillsammans med musikkonsumtionen, vad som ska spelas på radio. Ljusberg förklarar
dock att det även har blivit mer vanligt med ”indies”, independentbolag, på marknaden

Processen från demo till upplevelse
Ljusberg förklarar att grunden på processen är låten. Fanns inte låtskrivarna så skulle inte hela
industrin funnits. Hon menar dock att processen kan se väldigt olika ut. Allt från idol till A&R som
hittar folk och knyter dom till sitt bolag för att bolaget sedan ska sälja musiken vidare till hela världen.
Sen, menar hon, finns det kanske visförfattare som bara gör liveframträdande och som kanske aldrig
får släppa en skiva.
Ljusberg menar att nätet har inneburit både en förbannelse och en fördel för upphovsmannen. Detta
gör också att grammofonbolagen börjar bli osäkra på sin roll när man kan, i viss mån, gå förbi dem.
Hon förklarar dock att de stora bolagen fungerar också som “banker” i kedjan då de kan investera
pengar och betala i förväg till artister. Detta gör att artisten kan sitta och jobba med sin musik och få
betalt istället för att jobba på ICA samtidigt som de skriver. Nackdelen är dock, menar hon, att artisten
måste betala tillbaka förskotten. Vidare nämner hon att problemet på nätet är att när man kommer ifrån
organisationer som STIM som har problem att täcka in Internet. Hon menar att man inte kan ta tillbaka
låtar man har lagt ut på Internet och om man inte skyddat dessa så kan folk ta dem.
Ljusberg säger att STIM försöker hänga med i utvecklingen och är övertygade om att de kommer fixa
det. Svårigheten är den stora informationen på Internet. Ljusberg förklarar att de kan skapa avtal med
Spotify men den informationen som Spotify sedan levererar är för stor för STIM att själv sortera och
fixa. Detta blir svårt då ALLA ska få ersättning. Hon menar också att det är svårt att hålla reda på vem
som äger låtarna då de stora bolagen köper och säljer låtar som är populära.

Förändringar/Förändringen som skett
Ljusberg säger att förändringen beror väldigt mycket på vad kunderna vill ha. Om de vill ha några
speciella kända låtskrivare o.s.v. Hon tror att det kanske är lite utländsk musik kommer tillbaka. Hon
tror dock att det behövs någon som sorterar och delar ut musik för att folk ska kunna hitta sin musik.
Detta, menar hon, går tillbaka till skivbolagen som just nu har oklara roller. Förut har man samlat låtar
på en skiva men det kommer komma andra sätt att samla låtar på och hon säger att LP-skivor kommer
mer och mer tillbaka. Hon säger att man i dagens läge kan tjäna pengar även efter artistrollen har
försvunnit. Ljusberg förklarar detta genom ett exempel med ABBA där Benny Andersson aldrig har
tjänat så mycket pengar som har gör just nu med alla musikaler o.s.v.

Kundens roll
Ljusberg förklarar att den främsta kunden för STIM är licenstagaren för det är de betalar för licenser.
Hon tror dock att konsumentens roll kommer att öka. För ett tag sedan hade skivbolagen skivor med
till exempel bara en bra låt och då var konsumenten tvungen att köpa hela skivan för att få den låten.
Idag kommer alltfler “absolute music” och samlingsskivor där det erbjuds många olika låtar av olika
artister. Hon säger att priset har sjunkit också på grund av att folk kan få tag i låtar på andra sätt.
Ljusberg menar att konsumenten måste erbjudas ett mervärde för att köpa. Skivan kommer inte
försvinna men den kanske kommer ändra form. Hon menar att det finns många som ändå vill ha något
fysiskt och inte bara på datorn utan att det finns människor som har skivor bara för att visa vem man är
och skapa en identitet.
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Förändringen inom branschen
Ljusberg tror att Internet har betytt oerhört mycket för vad som har hänt, men å andra sidan finns det
fortfarande för mycket fysiska och teknologiska “grejjor” att samla på. Hon tror att det kanske går ihop
så att man har allting i samma apparat som då kan innehålla olika innehåll till olika personer.

Tappat något viktigt
Ljusberg förklarar att skivbolagen har tappat lite pengar. Annars säger hon att det beror det på vilken
synvinkel man har. Skivbolagen har fått mindre att göra men de har inte kunnat sparka ut folk bara så
där. Hon nämner att det tagit lång tid för skivbolagen att föryngra sig men att det ändå är samma
profiler som hänger med i branschen för att de är så skickliga som de är. Ljusberg tror att erfarenhet är
viktigt, men dessa profiler ska inte sitta och vara bakåtsträvande och sitta som en bromskloss. Hon ser
dessa personer som väldigt viktiga värdeskapare och tror att profilerna är kvar inom branschen samt att
dessa blir som ett ansikte utåt för Sverige. Hon menar att kvaliteten försäkras om de sitter kvar i rätt
roller.

Relationer/Nätverk, B2B
Ljusberg menar att de stora profilerna har stora kompis nätverk som de samverkar med och kan tipsa
varandra om nya låtar osv. Hon tror att det är väldigt viktigt att ha relationer och nätverk för att folk
ska känna en säkerhet. Hon tror dock att nätverket kommer se annorlunda ut i framtiden då hon inte
tror på en vänskap som kan uppstå om man inte träffas personligen, man måste alltså vara social. Hon
tycker det är viktigt att träffa folk personligen och inte bara på Internet. Hon tycker även det är viktigt
att skapa mässor där människor kan träffas, nätverka och skapa kontakter, men det finns en risk att de
här mässorna blir för stora med för många aktörer så att de allra största struntar i att komma för att de
inte tycker att det är aktuellt. Hon säger också att det är väldigt svårt för organisationer att gå ihop och
finansiera ett stort event när de inte kan samsas om olika frågor.

Intervju med Mark Dennis, Marknadschef på Universal Music i Stockholm

Mark Dennis är ansvarig för allt jobb med lokal och internationell repertoar på Universal Music. Han
förklarar att på hans avdelning jobbar promotionteamet som i sin tur jobbar med exponering av artister
i media både digitalt och press. I avdelningen jobbar också alla produktchefer som jobbar med
marknadsföringen av produkterna samt A&R som är de som har direktkontakt med lokala artister.
Avdelningen består av 20 personer vilket är nästan hälften av alla på hela kontoret.
Dennis har jobbat som DJ, på STIM, en internet start up som sysslar med digital musikförsäljning och
musikvideor samt på Sony som digitalchef. Dennis har även en utbildning inom statsvetenskap och
franska.

Processen från demo till upplevelse
Dennis säger att processen kan variera mycket beroende på vilken artist det är. Han nämner att det
finns 3 huvudspår som det jobbas efter.
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Artistavtal - där man signar artisten direkt till universal och finansierar allt från inspelning till
promotion
Licensavtal – där artisten står för alla kostnader gällande inspelning och framtagning av
produkten men Universal står för marknadsföringen och distribution
Distributionsavtal – där Universal inte gör någonting förutom att distribuera musiken på deras
kanaler och ut i butiker. Artisten står för allt.

Dennis förklarar att om det är en debutant artist så måste en A&R ta kontakt med artisten och försöka
förstå vad för typ artist det är och vilken musik det är artisten vill göra. Efter det så börjar
inspelningsprocessen vilken kan variera i längd beroende på hur utvecklad artisten är. Han förklarar att
en artist som signas på 2-3 låtar tar det längre tid för än en artist som har mycket färdigt material. Han
säger att det kan ta allt från en vecka till ett år att spela in
Dennis berättar att gå ut att kolla på band och försöka upptäcka artister live har nästan helt försvunnit.
Delvis för att kapaciteten i företaget har blivit mindre. Han menar att det är då lättare att lyssna på
managers och andra som redan har hittat en artist och som kan rekommendera denne. Han säger också
att med teknikens framgång har det gjort att nästan vem som helst kan spela in musik och detta gör att
konkurrensen på marknaden är jättestor och det är svårare än någonsin att bryta igenom mediabruset.
Dennis berättar således att Universal letar efter saker som ska funka på marknaden. Dennis berättar
också att jobbet som A&R scout har försvunnit då antalet anställda på företaget har minskat och då har
man också tappat det här med att leta artister ute i verkligheten. Han förklarar att det är många artister
som inte blir upptäckta på grund av att det finns för mycket artister i dagens samhälle. Vidare säger
han att mentaliteten hos folk har förändrats till att alla tror att de kan slå igenom vilket gör att det finns
mer artister än någonsin att tävla emot.

Aktörs roller
Dennis förklarar att allas aktörers roller har ändrats men att, den stora förändringen är nu när
skivförsäljningen har gått ner så pass radikalt som den har gjort, blir det färre folk som jobbar med
musik, inte bara hos skivbolagen men också live arrangörer och musikförlagen. Trots det har
skivbolagen blivit mer proffsiga och jobbar mer effektivt med de arbetsuppgifter de har. Detta gäller
även andra delar av branschen där man har sett över organisationen och börjat jobba mer effektivt.
Dennis förklarar att det kluriga är att folk lyssnar mer och mer på musik och detta gör det svårt att
lägga så mycket tid som behövs till varje projekt då man måste få ut skivorna/produkterna på
marknaden.
Han förklarar att den största förändringen för skivbolagen är att de tittar verkligen på hur de ska få in
pengar. De kan inte längre förlita sig på att skivan ska dra in pengar som den gjorde på före år 2000.
Dennis förklarar att när skivan dippade så fanns det ingen komplementprodukt utan det blev mp3
downloads vilket i sig var en sämre produkt. Det har tagit 10år för skivbolagen att tänka ut vilken roll
de har i det ”nya” samhället samt vilken produkt de vill sälja. Dennis påpekar att ha tillgång till hur
mycket musik som helst i dagens samhälle där vi konsumerar allt mer musik är en perfekt lösning när
man kan få in det i en abonnemangsform. Han tycker att Spotify har lyckats med att paketera detta på
ett bra sätt och påpekar även att detta är en bra utveckling från cd-skivan.
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CD-skivan
Dennis tror att CD-skivan kommer finnas kvar i framtiden. De närmaste åren kommer CDförsäljningen rasa men sen kommer den stagnera och det kommer finnas en försäljning, men detta
kommer inte vara skivbolagens främsta uppgift. Han menar att framtiden är istället abonnemangtjänster i form av streaming eller något annat. Skivbolagen har varit nere på botten och är påväg
tillbaka och de har lärt sig på det som hände.
Dennis säger dock att nackdelen med abonnemangsformen är att det krävs väldigt stora volymer för att
tjäna lika mycket pengar som man gör på skivan. Men han menar ändå att det är framtiden. Vidare
säger han att den andra delen som skivbolag har försökt rikta in sig på är det såkallade strategiska
partnerskap. Detta kan vara ett samarbete med olika företag som inte riktar in sig på musikbranschen
men som vill sticka ut på något sätt ändå. Nordea är en stor samarbetspartner och detta samarbete har
varit väldigt viktigt för dem.

Förändringar/Förändringen som skett
Dennis säger att skivbolagen har lärt sig att produktutveckling är jätteviktigt. Det gäller att hänga med
i utvecklingen och hela tiden kolla på vilka sätt man kan distribuera sin musik. Han menar att bolagen
måste vara mycket mer alerta. Han säger att partnerskapen och den fysiska produkten är också väldigt
viktigt att spara på för att i framtiden vill folk ändå ha en produkt i slutändan.
Dennis säger att det kommer ta ganska lång tid innan skivbolagen är ikapp utvecklingen men botten är
nådd i alla fall och det kan bara gå framåt härifrån. 2011-2012 kommer de se en positiv utveckling på
musikförsäljningen i Sverige. Han menar att svensk musik blir allt populärare och det är över 50%
svensk musik som spelas på radio.
Han nämner också att det finns bra entreprenörer och en av dem är Spotify som såg ett problem och
löste det. Det finns mycket bra idéer på marknaden och de flesta kommer från norden. Han säger att
Indie-bolagen oftast kan ta hand om artister som de stora bolagen inte klarar av och detta är jätteviktigt
i att behålla och ta vara på bra talanger. Universal stödjer mindre bolag finansiellt, utan krav, för att de
ska kunna ta vara på bra talanger.

Vunnit och förlorat
Dennis säger kort och koncist, “Konsumenterna har vunnit”. Han menar att priset på musik har
kommit ner och är mycket billigare än vad det var förr samtidigt som produktutbudet är större än
någonsin. Spotify och så vidare gör att man som konsument kan välja och vraka var man vill få tag i
sin musik.
Han säger dock att skivbolagen har tappat intäkter. De har även tappat möjligheten att kunna satsa på
artister som egentligen inte är kommersiellt gångbara samtidigt som man inte kan ha samma tålamod
gentemot de artister man har, på grund av tidsbrist och man måste tjäna pengar direkt på första skivan.
Han säger att kostnaden på allt har inte gått ner i samma takt som försäljningen har gått ner. Han säger
också att det inte är överdrivet många som spelat in sin skiva hemma som verkligen slår igenom så det
behövs ändå en investering från någon för att man ska kunna lägga all sin tid på att vara artist.

Kundens roll
Dennis säger att kundens roll kommer öka och växa hela tiden. Dels att kunden är en
marknadsföringsmöjlighet då de kan hjälpa skivbolagen att sprida musiken på ett annat sätt, men även
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att kunden kan ställa helt andra krav på både skivbolag och artister. Med tanke på valfriheten, och
antalet artister på marknaden, kan kunden välja fritt och välja bort de artister som antingen inte ägnar
sig åt fansen eller gör något, enligt kunden, fel. Dennis säger att man måste även som artist leverera
hela tiden för att kunden ska stanna kvar annars så lämnar de artisten då kunden inte är lika lojal nu för
tiden som den var förr.
Dennis säger dock att “kunden vet inte vad de vill ha förrän de blir serverade det de vill ha”. Han
menar att det måste finnas experter som tar fram hur produkten ska paketeras och levereras för att
kunden ska bli nöjd. Dock är det svårt att göra alla helt nöjda. Han säger att det är oftast de som är
mest missnöjda som skriker mest. Han menar dock på att det är även viktigt att förstå hur kunden vill
konsumera.

Relationer/nätverk, B2B
Dennis tror att nätverk kommer att vara viktigt i framtiden. Han säger att musikbranschen fortfarande
är en underhållningsindustri vilket bygger på relationer med många andra partners. Det är också en
väldigt social bransch. Han säger att även de nya B2B avtalen med Nordea är viktiga då Nordea vill
känna coolheten från musiken. Det gäller att introducera musiken till företagen för att de verkligen ska
förstå makten hos musiken. Dennis tror att framtiden är baserad på ökad upplevelse och att värdesätta
upplevelsen. Han säger att musikbranschen har varit dåliga på att sälja sin produkt till andra företag till
skillnad från sportbranschen som sponsrar alla möjliga sportevenemang. Han menar på att
paketeringen måste bli bättre för att det andra företaget ska veta vad de ska få.
Dennis säger till slut att det viktigaste för en artist är att den ska ha en enorm vilja och en liten bit tur
för att kunna slå igenom bruset. En grym talang är dock den största förutsättningen. Han säger att
låtskrivare åt andra också är ett arbetsområde som växer ständigt hela tiden. Han menar på att då kan
man jobba med musik och vara kreativ utan att behöva slå igenom bruset på egen hand som artist.

Intervju med Jan Granvik på Svenska musikerförbundet

Musikerförbundet grundades 1907 av musiker och det är en sammanslutning av musiker. Musikers
yrkesfrågor, musiker äger förbundet till skillnad från ett skivbolag där det är aktier eller STIM som är
upphovsmännens organisation. 3000 musiker som är medlemmar. Granvik är vald till ledare för
organisationen av medlemmarna. Jan anställer sedan personal för att kunna driva organisationen.
Musikerna styr organisationen ihop med styrelsen. Han har även varit professionell musiker i 20 år.

Processen från demo till upplevelse
Granvik säger att artister kan i större utsträckning sitta hemma och göra inspelningar själv. Man kan
jobba med en bara dator och behöver inte ett helt band för att spela in musik utan kan simulera fram
instrument. Detta är en stor förändring mot förr då man var tvungen att hyra in ett band som spelade
musiken i en studio där man sedan mixade ihop låtarna. Han menar att vem som helst kan göra en
demo i dagens läge och att det förr var en mycket högre tröskel för att komma in i artistskapet.
Granvik säger att grundfundamentet för att ens ge sig in på marknaden är att man måste vara oerhört
begåvad. Annars blir det svårt att lyckas. Man måste också ha en väldig tur att bli upptäckt av någon.
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Man måste dock ha en viss självkännedom så att man inte tror på allting man hör och kan avgöra vad
som är äkta och vad som inte är det. Då kan man bli lurad.
Granvik menar att alla andra aktörer, förutom musikerförbundet, är inte intresserade av begåvningen
som finns hos en person. De vill bara tjäna pengar. Detta blir svårt för artisten att veta. Han säger att
“det är en skillnad på att tjäna pengar på att någon är begåvad och att någon är begåvad och genom det
kan tjäna pengar på det”. Man måste bygga upp relationer med trovärdiga partners på marknaden.
Verkar man seriös med det man gör och tar det lugnt i skapandet av relationer så kommer man kunna
lyckas. Han påpekar dock än en gång att det krävs en väldig tur.

Aktörs roller
Granvik säger att studion har försvunnit och att den marknaden inte finns på samma sätt som den har
gjort. Han säger också att tekniken har blivit billigare och man kan själv hantera den. Alla aktörer som
är inblandade i studiomiljön har blivit färre med åren. Han menar att musikerna har förlorat på detta i
den mån att man inte spelar levande musik ihop på samma sätt som innan. Idag gör man tagningar mer
individuellt och sen pusslar man ihop alla delar. Det man har tappat då är också själva närvaron att
spela tillsammans.
Granvik säger att skivbolagen roll har alltid varit kontroversiell på sitt sätt. Skivbolagen är bra på vissa
saker som att få ut musik i butiker och distribuera musiken och kan också jobba mot jounalister. Men
trots detta, menar han, att de stora bolagen har betett sig oanständigt mot musiker. De är inte helt
renhåriga och håller på med massa “fix och trix” och utnyttjar till stor del artister som inte vet bättre.
Han säger dock att musiker tvingas ta större ansvar för sin egen karriär från “ax till limpa” och
verkligen förstå hur de olika processerna fungerar detta gör artisterna också idag i större utsträckning
än innan. Granvik säger att dagens aktörsroller flyter ihop mycket mer och det blir ofta oklart vad de
olika aktörerna egentligen gör. Musikerna kan idag ta ett större ansvar vilket kan betala sig väldigt bra.
Avtalen har blivit svårare rent juridiskt att hantera . Skivbolagen har avtal som täcker alla rättigheter
som de har behov av och allt som de inte har behov av och täcker även in rättigheterna för att släppa
en skiva på mars. Detta är dock lite löjligt tycker Granvik.
Granvik säger att sociala medier ligger till fördel för artisten till viss mån. Han menar dock att 95% av
branschen består av musiker och artister som kommer genom de stora bolagen. Det är oerhört sällan
man slår igenom via sociala medier. Han säger dock att det ändå är positivt med sociala medier även
om det är svårt att tränga igenom mediabruset. Han menar att detta är bolagens främsta uppgift i
framtiden, att hjälpa artisten tränga igenom mediabruset.

Kundens roll
Granvik hoppas att kundens intresse och kundens behov är det som styr det som finns på marknaden.
Men han menar att det inte är riktigt så just nu. “De som styr marknaden (de stora bolagen) styr vad
folk ska tycka om och vad de ska köpa”. Det finns dock möjligheter på internet att hitta sådan musik
som inte får plats på den publika marknaden. Han säger att det blir svårt för oss i Sverige på 9 miljoner
människor att konsumera allt som kommer från t.ex USA som är 400miljoner. Det är bara att inse att
allt inte får plats på vår marknad. Det är då bra att folk kan leta själv.
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Klassiska CD:n
Granvik menar att det pekar på att allting har en livslängd och att CD-skivan har en bortre gräns där
den kommer dö ut. Dock, menar han, att det kommer finnas genre som behöver skivan eller likanden
så som jazz, dansband och underhållningsmusik. Upphovsmännen och musikerna som är verksamma i
de här genrerna behöver något fysiskt, även om det inte behöver vara en skiva i framtiden.
Granvik säger att ”Spotify är ju en ren blåsning”. Alla är blåsta på pengar förutom konsumenten. Det
är ingen som tjänar pengar på det förutom bolagen. Det kommer aldrig kunna fungera på det sättet att
bara bolagen tjänar pengar. Han säger dock att streamingtjänster är bra för konsumenten och man
måste hitta någon fördelning av intäkterna. Detta är de bolagen, som sitter på utvecklingens, ansvar.
Upphovsmännen får i princip ingenting även om man kan spela deras låtar hur mycket man vill på
Spotify. Han menar att det är oanständigt och att man måste bete sig rimligt. Han säger att rim och
ranson kommer komma ikapp utvecklingen och man kommer i framtiden få betalt så mycket som man
ska ha. Spotify har dock en bra idé men det är bara ett stickspår i utvecklingen och det kommer inte
hålla i längden. Han menar att det inte kommer hålla att musikerna gör jobbet och andra tjänar pengar
på det.

Förändringar/ Förändringen som skett
Granvik säger att teknikutvecklingen har accelererat och man har inte sett någon avmattning av det.
“Känslan är dock att man bara är i en sluss just nu mellan en gammal värld och en ny”. Han säger även
att telefonen kommer att vara ett multiverktyg där man har allt man behöver i den så som kreditkort,
musikspelare, TV mm. Granvik säger även att skivbolagen kommer komma ikapp utvecklingen men
det kommer ta lång tid för att nu har ungdomarna vant sig vid att man kan få musik gratis. Man kan
dra parallelen till gratis vatten i Sverige. När folk vänjer sig vid att något är gratis kommer det vara
svårt att ändra deras beteende. Han menar att det kommer ta lång tid innan man får folk att förstå att
man inte kan konsumera något som inte kostar. Han säger även att det är de som investerar pengar och
musikerna som har ekonomiskt förlorat då konsumenten kan välja att inte betala.

Relationer/Nätverk, B2B
Granvik säger att det kommer att vara ännu mer viktigt att ha ett nätverk för att man ska kunna lyckas i
musikbranschen i framtiden. Han menar att det inte räcker med att man har begåvning utan man måste
även ha bra kontakter som kan hjälpa en. Det gäller att bygga upp nätverk och aktörer som kan
samverka för att få ut sin prestation. Det handlar mest om att konsumenten vill och behöver
konsumera musik. Granvik säger även att då behövs det aktörer mellan konsument och artist som kan
hjälpa till så att båda blir nöjda och kan mötas. Utan denna kunskap och detta nätverk försvåras
processen väldigt mycket och man kanske inte alls når ut till sin publik. Han säger också att man
måste även som artist kunna lite om hur hela processen fungerar för att kunna nå ut på bästa sätt.

B2B
Granvik säger att de stora bolagen inte ensamma kan ta hand om alla artister i världen utan det måste
finnas småbolag som hjälper till med återväxten av branschen. De är de små bolagen som tar hand om
nya artister som är på väg upp i karriären. Han menar att det är främst dessa som kan jobba med B2B
via sina kanaler både nationella och internationella. Han säger att svenska bolag har respekt ute i
världen pga sin stora kompetens, både stora och små och detta gör att svenska bolag kan förhandla och
göra affären på ett bättre sätt med internationella bolag. Han säger dock till slut att musikbranschen är
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av komplicerad och av komplex natur och det ligger mycket under ytan som man inte ser. Det är inte
lätt att förstå hela branschen.

Intervju med Anders Åberg musikkonsument

Anders Åberg är student vid Music & Event Management vid Linnéuniversitetet i Kalmar, han arbetar
extra som tekniker både live och i studio. Han sitter med i projektgruppen för en tvådagarsfestival i
Oskarshamn, det är en stadsfestival, som har kapacitet för 8000 besökare men brukar ha mellan 50006000 besökare.

Processen från demo till upplevelse
Åberg menar att processen ser väldigt olika ut och han berättar att de idéer han har varit med att
förverkligat och hjälpt andra med är till en början en mycket galen idé. Det är något som någon bara
kommer på sådär. Han förklarar att om man tycker det är en bra idé och att man får med sig några fler
så börjar man att jobba med den. Åberg menar att det gäller då att få med sig rätt folk, att leta i sina
kontaktnät, vilka personer kan jag få med mig på tåget vilka kan tycka att detta är bra, vilka kan jobba
med lobbyverksamhet för det här. Åberg säger att man även behöver hitta sponsorer och
samarbetspartners, till slut har man då kommit så långt så att man kan säga att nu har vi så många som
vill satsa på det här så nu kör vi. Han förklarar att då sätter man ihop ett form av direktiv & en
projektplan, för om man arbetar med stora aktörer så vill de alltid ha papper på hur det ska gå till och
hur det ska utformas osv. Vidare berättar Åberg att man ”pitchar” idén igen, nu har man det på papper,
när man sedan har alla tillstånd för evenemanget eller för vad du gör så gör du det klart sen är det bara
att börja jobba eftersom man har grundplanen färdig.

Inspelad musik
Åberg menar att processen ser ut på olika sätt beroende på vad man har för idé. Ett band sitter ofta i
sin replokal eller hemma hos någon och spelar ihop och tycker det är kul att hitta på lite bra låtar och
sen så firnlirar man på de låtarna och repar på dem tills de sitter bra, och sen bestämmer bandet eller
artisten att det är den här demon, eller skivan vi vill spela in. Då hör artisten/bandet av sig till en
studio, antingen så har man det i studieförbundet att man kan göra en demoinspelning eller så går man
till en riktig studio och betalar pengar för att få spela in. Därefter jobbar man i studion med dessa låtar.
Åberg förklarar att det är här hans roll som producent kommer in. Tänk på det här ta bort det här lägg
till det här, det ska inte vara en nedgång där osv. Åberg menar att i studion så är det en kreativ miljö,
där hans jobb som viss del producent och viss del mixare så försöker man att få ut det bästa man kan
få ut av det bandet eller artisten på de timmar som de betalar för, man försöker få fram en bra produkt
(demo) till det överenskomna priset. Efter att artisten eller bandet är klar med sin skiva så är det lite
skrivbordsjobb som behöver göras man måste fixa rätt koder som ska läggas till masteringarna, man
måste hitta ett distributionsföretag, ”demon” ska iväg på tryckning, man ska fixa artwork. Åberg
berättar att ofta så har bandet redan en idé och folk till mycket när de redan kommer till studion. Det
gäller att hitta de personerna, se till att rätt person kommer på rätt plats och att det blir en bra produkt
istället för att det blir en halvbra produkt.
Åberg förklarar att det finns en annan ände då du har en skiva som är klar men du vet inte vem som
ska spela in den ännu, då måste du hitta dina musiker och eventuellt en artist som ska spela in den.
Han förklarar att du då egentligen har en klar produkt och du ska bara göra lite pålägg, ofta har artisten
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då kanske redan klart ett distributionsavtal eller en distribution, någon som vill trycka skivan eller så
har du ett skivbolag i ryggen. Det funkar på lite olika sätt om du har en produkt när du jobbar som
producent eller låtskrivare eller om det kommer ett band med en idé.
Åberg kan inte se någon stor förändring i denna process, förutom att det kanske är lättare att hitta en
studio i dag och det är billigare och man behöver inte jobba lika hårt innan men stegen är detsamma
det är bara lättare att göra det, det är enklare och till ett billigare pris typ hemma hos en polare eller
något”. Han tror att processen kommer se lika ut för bandet däremot för övriga aktörer så kommer det
förändras. Åberg menar att längden på processen kan se väldigt olika ut, beroende på vad du vill ha för
produkt, om artisten vill ha en väldigt producerad skiva så kan du exempelvis jobba med en låt i två
veckor. Vill du göra en skiva som låter ”dylan” kan du spela in och mixa denna på två dagar. Så det är
helt olika.

Aktörs roller
Åberg berättar att han får känslan av att producenten tar mer och mer det gamla A&R jobbet, om en
bra producent, en duktig producent har hittat en artist så kommer den personen att ha lättare att
”pitcha in artisten” på skivbolaget. Eftersom att producenten sitter på kontakterna och den kan göra en
bra demo för den artisten. Åberg tror att producenten kommer att arbeta mer som en ”gatekeeper” än
vad den gjort tidigare och kommer att ta över lite av A&R delen. Han menar att A&R delen
förmodligen kommer att finnas kvar till viss del men producenten kommer att ha mycket mer att säga
till om.
Åberg förklarar att förlagen kommer alltid att finnas kvar på ett eller annat sätt. Han menar att
människor alltid kommer vilja att någon ska göra jobbet åt dem och få ut deras låtar, sedan kanske
förlagen måste bli bättre på det, ändra på sig lite över tiden med tanke på att branschen ändras men
folk kommer alltid att vilja ha ett förlag det är enkelt och smidigt, speciellt med betalningen.
Ett tag trodde Åberg att skivbolagen skulle försvinna men det tror han inte längre, “de är förstora de
kan inte försvinna de kommer aldrig kunna försvinna helt”. De har så stort inflytande på hela
ekonomin i stort. Människor kommer alltid att konsumera musik på ett eller annat sätt. Han förklarar
att nu är vi kanske inne i en svacka där vi konsumerar illegalt, men detta kommer förändras, det
kommer att komma legala alternativ och människor kommer att förstå förr eller senare att man inte
kan illegalt konsumera musik. Han menar att då kommer musik sluta att göras och då kommer
skivbolagen att ha sin chans därigen. Åberg tror att de kommer att finnas kvar men deras roll kommer
förändras, skivbolagen kommer fortfarande att ha ett stort inflytande men de kommer inte att göra allt
längre, de börjar decentralisera sina organisationer.
Åberg tror att skivbolagens huvudsyssla fortfarande kommer att vara att sätta sitt namn på musik. Han
menar att det är stort för en artist att få ett skivbolagsnamn på sin skiva, som exempelvis Universal
eller Island som är deras dotterbolag eftersom de har kanalerna för att få ut musiken. Det kommer bli
mer & mer licensdealar vilket innebär att artisten kommer med en färdig master. Han förklarar att
skivbolagen inte kommer att göra skivorna längre de kommer att trycka, de kommer att hjälpa till med
mycket saker men de kommer inte att göra skivan längre, de kommer ha en marknadsföringsroll men
kommer inte att göra skivor längre. Skivan kommer försvinna, de kommer inte göra inspelningar
längre utan de kan ha det ute, de kommer inte att ha egna inspelningsstudios.
Åberg menar att det kommer alltid att finnas bra mindre bolag, problemet är att de bra mindre bolagen
blir uppköpta, men de kör fortfarande sitt egna race, men de får det lättare ekonomiskt med hjälp från
de större bolagen. Han menar att mindre bolag kommer alltid att finnas kvar och det kommer alltid att
vara de som är först med innovationer, när de stora bolagen upptäcker detta kommer de att bli
uppköpta. De mindre bolagen kommer att arbeta som gatekeepers, så de har en jätteviktig roll i
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branschen men han tror att de stora bolagen fortfarande kommer att styra. De kommer att säga det här
ska ni lyssna på och det kommer vi som konsumenter att göra.
Åberg tror att STIM måste ”shapa upp” sig i Sverige. Han förklarar att eftersom upphovsmännen får
registrera sig var de vill i Europa, så är det många som gått ifrån STIM till andra för att de gör ett
bättre jobb är snabbare på att samla in pengarna så att upphovsmännen får pengarna fortare, de har
bättre avräkningar och att de ger dig mer. Åberg nämner Holland som ett exempel. Han förklarar att
STIM måste ”shapa up sig” och förstå att de arbetar för upphovsmännen, inte bara säga på papper att
de gör det utan att de verkligen jobbar för upphovsmännen och ser till att de får vad de ska ha, han
förklarar att det inte ska vara jobbigt eller knöligt att ringa till STIM och be om hjälp då det är fel i
avräkningar. Du får inte pengar för reklamfilm om du inte anmäler det så han menar att de måste
ändra på en mängd saker. Åberg förklarar att artisten kommer alltid att vara artist och det är denne som
kommer att vara ansiktet på det som ges ut. Han förklarar att det är artisten som säljer.
Åberg förklarar att det fortfarande är skivbolagen som har mycket makt, trots att de tappat mycket av
sin makt och han förklarar att livesidan börjar ta mer makt och börjar sätta högre krav. Han menar att
med tanke på att priserna gått upp för artisterna så kräver promotorn att det ska vara ett proffsigare,
bättre, större och maffigare framträdande. Han menar att de har tagit upp standarden för
liveframträdande de senaste åren, speciellt för mindre band. Han förklarar att förr var det främst de
stora artisterna/banden som fick bra gig och att många mindre band fick mycket ”skit gig” vilket idag
blivit mycket bättre. Han förklarar att livesidan börjar ”knorra” om att det är för dyrt, att det kostar för
mycket, att det är för dyra gager samt att de behöver betala för mycket i STIM avgift.
Han förklarar att det alltid kommer att vara en symbios för att skivbolagen kommer alltid att ha makt,
de bestämmer vad som ska komma ut. Han förklarar dock att i grund och botten är det kunden som har
makt eftersom de bestämmer vad de vill köpa eller inte, om denne vill gå på konsert eller inte. Han
menar att det är den stora massan som egentligen sitter på makten.
Kundens roll
Åberg förklarar att bolagen märker om det börjar sälja mycket av en viss genre och då kommer de att
sälja mycket av den ett visst tag. Han menar att där har kunden en jättestor påverkan på bolagen. Han
påpekar dock att det krävs stora volymer för att det ska kunna hända något. Det tar lång tid för
branschen att hitta runt speciellt för skivbolagen och han förklarar att rent historiskt vet man inte hur
det kommer att bli om de har lärt sig en läxa. Han förklarar att det kan ta tid innan det händer och då
kan människor hitta andra vägar att konsumera musik på, det var ju så det blev med den illegala
nedladdningen. Människor började ladda ner och skivbolagen fattade inte att de sålde skivor till
kunden utan de sålde skivor till skivbutikerna och förstod inte att det var kunden längst ned som var
den de skulle rikta sig mot. Han menar att skivbolagen fortsatte arbeta mot skivaffärerna istället för att
fokusera på kunden. Där kan man se att ”de gick bet rätt hårt”. Han påpekar ytterligare en gång att det
krävs stora volymer, att flera personer gör det i en och samma riktning då kan kunden påverka.
Åberg förklarar att kunderna kan påverka genom deras konsumentbeteende, köper kunderna inte
musik ligger skivbolagen illa till, eller skulle hela befolkningen börja köpa jazz så skulle skivbolagen
vara tvungna att ge ut och spela in mer jazz. Han menar att det är på det sättet kunden kan påverka.
Han förklarar att kunden kan vara med och påverka genom sociala medier men frågar sig om det är
kunden som påverkar eller om det är managementet som påverkar kunden, managementet är inte
dumma de vill att kunden ska känna gemenskap med artisten för då är det svårare för konsumenten att
säga nej och att inte köpa artistens musik. Managementet säger att ”just du får vara med och påverka”
på så vis påverkar managementet kunden att tro att den är delaktig. Han påpekar även att
managementet redan har bestämt vad de ska göra i alla fall.
Åberg förklarar att kunden är det viktigaste man har i vilken bransch man än är där man ska tjäna
pengar, så blir kunden den absolut viktigaste faktorn. Så kunden kommer alltid att spela en stor roll.
Han förklarar att musikbranschen någon gång under åren glömt bort kunden, för att det gått så bra och
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man har fokuserat på fel saker. Han förklarar vidare att idag är man tillbaka till ett mer kundorienterat
perspektiv, man är tillbaka någonstans där det började på 50- 60- talet då man spelade på mindre
venues och man var ute bland publiken. Artisterna interagerade mer med sina fans då. Han förklarar
att “det har nu gått fyra decennier där det har varit superstars, då alla siktar på att bli superstars och
alla har betett sig som superstars och vissa band har glömt bort sina fans och har då försvunnit fort”.
Skivbolagen glömde bort sina kunder och har försvunnit långsamt, människor har varit beroende av
dem framtill för ett tag sen.
Han förklarar att kunden är den viktigaste personen i hela konsumtionskedjan. Han förklarar att hans
musikkonsumtion har förändrats, från att ha köpt mycket skivor och var långsam in i den digitala
världen då han köpte mycket LPs med samlarvärde. Han förklarar att han köpte sin dator väldigt sent i
20 års ålder och började då helt plötsligt illegalt att ladda ned. Han menar att han har svårt att förklara
det beteendet i dag, att han gjorde det, “alla andra gjorde det och jag fattade inte att det var fel”. Han
förklarar sen att han förstod att det var fel men tänkte inte på att det var någon någonstans som inte
fick betalt som lagt ner väldigt mycket jobb och själ i detta. Han förklarar att han fortsatte att köpa
skivor, de som han tyckte var bra och att han höll sig på samma konsumtionsnivå (pengar) som
tidigare. Han förklarar att han laddade ner det som han inte tyckte var värt att lägga pengar på, och
hittade han sedan något så gick han och köpte skivan. Han menar att på så sätt förklarade han det nog
lite med att ” jag hade ändå inte köpt den här skivan, så jag laddar ner den istället och lyssnar på den”.
Han förklarar att han fortfarande kan tycka att det är okej att ladda ner en skiva för att lyssna på den
och sen gå och köpa den. Det är i princip samma sak som att du lyssnar på skivan i affären, fast du kan
göra det hemma i lugn och ro. Men det är ju fortfarande fel moraliskt eller etiskt sett.
Han förklarar att hans musikkonsumtion har dalat de senaste åren speciellt sedan Spotify kom, nu
köper han inte mycket skivor, kanske 2-3 skivor i månaden. “Då köper jag inte Itunes utan jag köper
fysiska skivor.” Han förklarar att han mest köper budget skivor och sällan några Full price skivor utan
att han köper dem mest för att fylla på skivsamlingen med klassiker. Detta kanske är mycket för
gemeneman men han förklarar att det är lite för honom gentemot vad han köpte för några år sedan.
Han förklarar att flera skivor packar han inte ens upp eftersom han har dem på Spotify utan ser de mer
som en investering till sin skivsamling. Åberg menar att det fanns en grupp som nästa aldrig köpte
skivor. De lyssnade på radio och eventuellt så spelade de in de låtar de gillade och hade blandband.
Eftersom denna grupp inte konsumerade skivor så har skivbolagen inte förlorat pengar på den illegala
fildelningen i denna grupp.
Han förklarar att de jätte stora konsumenterna aldrig har slutat, de älskar formatet cd, LP eller vad det
nu kan vara, dessa personer kommer alltid att köpa riktiga fysiska format. Han förklarar att de är de
konsumenter som haft musiken som en bakgrund som lyssnar musik som ett mediebrus, ljudbrus, de
har slutat köpa skivor eftersom de lika gärna har kunnat ladda ner i dålig kvalité ,det har inte gjort dem
någon att kvalitén varit lite sämre, de kan köra Spotify free för att reklamen gör ingenting ” det är
ändå bara lite skval och det går snart över”. Han menar att de som brinner för att lyssna på musik och
köper musik de kommer alltid att konsumera. Det är en liten klick, den stora klicken är de som är i
mitten de som köpt några skivor hit och dit de som prenumererade på Mr Music som konsumerade
populärmusik och hade den som en bakgrund och ville ha den väldigt billigt. Han förklarar att det är
dessa som branschen tappat och det är en stor del.

Den klassiska CD:n
Åberg tror att den klassiska cd:n som format kommer att försvinna förr eller senare, han menar att
”den är skittråkig”. Han förklarar att den är ett digitaltformat som inte är något roligt, den har ingen
själ som en LP har som är lite egna och låter lite eget. Det är ett litet format och det är ingen bra
booklet, det är ingen rolig sak att köpa, det är plast och jäkelskap.
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Han förklarar att i samband med att den kom in och blev formatet som ingen längre ville köpa då alla
gick över till digitalt. Han förklarar att skivbranschen och teknikbranschen har arbetat tillsammans och
de har tagit fram produkter tillsammans. Ett exempel är att teknikbranschen tog fram LP:n och
skivbolagsbranschen svarade att ja vi kör på den, sen tog teknikbranschen genom Philips fram CD:n
då sa branschen vi kör på cd:n. Så blev det inte riktigt, när det digitala kom, det fanns några utanför
branschen som sa att vi vill köra Mp3 nu det ska vara digitalt. Teknikbranschen gillade detta format
och sa att de skulle tillverka mp3 spelare, musikbranschen sa nej vi ska få dem till att fortfarande bara
köpa cd:n.
Åberg förklarar att detta hamnade i genrationsskiftet de som är födda åttitalister och nu även
nittitalister, de har ingen relation till formatet cd som man hade tidigare då man hade en relation till LP
skivan, det var coolt med LP, man kom hem och lyssnade på brorsans Lp eller polarens LP. Han
förklarar att ingen musik är förknippad med CD skivan som det var med Lp:n. H menar att så är det i
alla fall för mig jag har inga känslor eller minnen emot CD:n, det kanske är någon skiva men inte till
själva formatet CD, vilket han däremot har mot LP formatet. ”Det skulle kännas som ett svek att sälja
min LP samling bara för att den är min, den har jag jobbat för”. Han förklarar att man skulle vrida på
vinylen varje halvår för att den inte skulle bli skev, att man tar hand om Lp:n på ett annat sätt. CD
skivan är mer ”slit och släng”.
Åberg tror inte att det kommer att komma något komplement till CD skivan. Han menar att det
kommer komma olika sorters spelare för att spela digitala format men att det aldrig kommer att
komma ett fysiskt format igen. Det kommer att finnas kvar, såsom i Limited edition och artister
kommer att vilja släppa det för att man ”ska” släppa ett fysiskt format.
Det kommer att koma mer och mer digitala format och mer ”cloudbased” att du köper fast du laddar
inte ner låtarna, du köper dem och har dem sedan på ditt mobileme konto på Itunes och använder dem
sedan därifrån som streaming, fast du kan välja bättre kvalitet. Han menar att de digitala formaten
måste komma upp i kvalité för att de ska kunna ta över de riktigt inbitna människorna.

Förändringar/Förändringen som skett
Åberg tror att förändringen kommer att sakta av och menar att den har börjat göra det, människor
köper mer och mer musik och betalar för musik trots att man inte tror det. Han menar att “Spotify
exempelvis, du betalar 99 kr i månaden, det är ingen som tänker på att du betalar för musiken utan att
man betalar för tjänsten”.
Han hoppas att förändringen kommer ett vända så att människor inser att vi måste köpa musik för att
vi ska ha någon som vill lägga pengar på musik och göra musik. Det finns väldigt få som vill skriva
musik om det inte finns några pengar i det och det kommer inte att finnas några bolag som vill ge ut
musiken om det inte finns några pengar i det. Han tror att detta kommer att uppmärksammas så att folk
vill köpa mer, problemet är om det är försent, det kanske blir ett glapp i en generation som inte får
någon musik eller bara ”skitproduktioner ” för att det finns ingen som vill lära sig spela musik, varför
ska jag lära mig det finns inga pengar i det. Han menar att drömmen att bli ”rockstar” finns inte längre
för en viss generation innan det här vänder och människor inser att vi måste börja köpa musik.
Förändringen kommer att stagnera ett tag och sedan vända.
Åberg menar att det inte finns några vinnare, iså fall små indie bolag som tidigt förstod att man skulle
satsa på det digitala de hittade bra artister arbetade med de sociala medierna och arbetade till viss del
gratis. Han förklarar att de är vinnare eftersom de har skapat sig ett namn i branschen och fått ut en hel
del artister som inte skulle kommit ut annars. Han tror att de är de stora vinnarna. Artisterna eller
upphovsmännen ser han inte som vinnare för de har förlorat pengar på det här. De förlorar intäkter för
de får mindre förskott, skivbolagen vill inte satsa på mindre band, får man ingen som vill satsa på än
så blir det färre band som vill spela. Han berättar att kunden är en stor förlorare, om ingen vill spela
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görs det inte heller någon musik, då står kunden där. Han ser skivbolagen som ekonomiska förlorare
men att de kanske är vinnare i längden för att de måste göra om sitt system och kanske då tjänar
mycket kunder på det. Han menar att Indiebolagen är som sagt de stora vinnarna ”do it yourself”
grenen, teknik företagen är också vinnare med hemma studios och sådana saker. Han menar att
Internet providers är stora vinnare, rent ekonomiskt är dessa de stora vinnarna.

Relationer/Nätverk, B2B
Åberg menar att nätverket och relationerna alltid kommer att vara viktiga. Han förklarar att för dem
som en promotor eller arrangör så är relationerna med bolagen som vi bokar igenom och med artister
är otroligt viktig. Att veta vem ska jag ringa till, vem är bäst att få tag på vem sitter på det här bolaget,
på den här artisten. Han berättar att känner jag den här personen sedan tidigare och har en relation till
denne så har man lättare att få en bra deal, lättare att pruta ner det till ett bra pris. Han menar att har du
en dålig relation så” kommer du aldrig att få något gratis”. Hellre ingen relation än en dålig relation
med de som du ska ha ett bra pris av.
Han förklarar att det är viktigt att hitta en bra relation med rätt personer, att jobba med dessa personer
att vara ärlig och inte gå bakom ryggen och berätta vad man gör. Jag har fått ett bud från de här för
detta priset, för den här artisten ,kan du matcha det med något annat? Det är viktigt att arbeta med sitt
nätverk och att vissa personer kommer till andra försvinner.
Åberg förklarar att det går att hitta bra band på Youtube. De kan låta bra men hans erfarenhet är att det
inte låter så bra live som det gör på Youtube, och att man inte har någon referens om man inte sett dem
innan. Han menar att han fortfarande vill ha det personliga som säger ”det här är bra”, de här är bra
live, de funkar bra.
Han förklarar att han aldrig skulle sitta & leta på Myspace och tycka de låter bra och sedan ringa upp
bandet eller artisten och boka in dem, utan han vill ha en referens från någon, ett filmklipp eller
liknande.
Han menar att digitaliseringen har gett banden en möjlighet att visa sig. Att det är lättare för en
arrangör idag att leta upp artisten och se hur de låter på sin hemsida eller Myspace, är det proffsigt hur
arbetar de med sina fanpages kan vi ha någon form av nytta av dem, kan vi få en spot på deras fanpage
på Facebook, Twitter, kan de nämna oss i bra sammanhang och så vidare är frågor som arrangören kan
ställa sig. Han menar att arrangören kan även höra hur deras skiva låter på Spotify ,Myspace ,Youtube,
och får en chans att uppleva dem utan att denne behöver åka och se dem, man kan skaffa sig en
uppfattning om hur de är utan att åka land och rike runt och leta.
Han avslutar med att berätta ”Har du någon du känner som du vet har bra smak som äger till dig att det
här är bra, så är det självklart att du lyssnar på det, du kommer att kolla upp det, så fungerar gemene
man”. Kontakterna och nätverkandet kommer alltid att vara viktigt.

Telefonintervju med Ludvig Werner på IFPI

Ludvig Werner är VD på IFPI. Han berättar att IFPI är en branschorganisation för deras medlemmar.
Inklusive de oberoende skivbolagen så har de 300 indirekta och direkta medlemmar. IFPI arbetar med
att bevaka deras rättigheter. Den andra sidan är att de är en collecting society som samlar in pengar
och avtalar för ersättningar för radio, tv och webb användning av deras medlemmars musikrättigheter.
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Processen från demo till upplevelse
Werner beskriver att det inte finns ett sätt som processen ser ut på utan att det kan finnas många olika
vägar och han menar att det kanske är mer tydligt idag än någon gång tidigare. Werner förklarar att
den traditionella vägen som oftast praktiseras men inte alltid är att du som intresserad artist om man
utgår från att en artist inte pratar om låtskrivare som har en annan väg fram. Han förklarar att artistens
väg fram är ofta att han eller hon gör en lokal karriär, det vill säga spelar ute, blir omnämnd vinner
lokala rockbandtävlingar eller tidningstävlingar eller vad det nu kan vara. Han förklarar att artisten helt
enkelt gör så mycket väsen av sig eller skapar så mycket intresse omkring sig i den lokala sektorn att
personer utan för den lokala regionen blir nyfikna. Det är sällan en demo kassett som det hette för i
världen en demoskiva eller en mp3 fil som skickas till ett skivbolag från en artist leder till något, ska
man vara ärlig att säga. Utan det är först när man redan har bevisat att man kan skaffa fans i den lilla
omgivningen som det brukar dyka upp ett intresse. När man gör det så är det nästa steget då man nått
utanför sina vanliga, sina ”klasskompisars grupp” så brukar vägen fram oftast vara via spelningar och
att det går ett ”buzz” det vill säga människor börjar prata om att artisten är intressant eller att artisten
har något unikt. Detta leder i regel ofta till att artisten får någon form av kontakt, ofta på en lite lägre
nivå med ett skivbolag, ett musikförlag, management eller ett turné produktionsbolag. Werner
förklarar att det är sällan så att det måste gå till ett skivbolag först utan inte sällan så är det faktiskt
musikförlagen också väldigt tidiga med att plocka upp en talangfull artist.
Därefter så närmar vi oss något som är en professionell process det vill säga när någon oavsett om det
är en lokal välgörare eller ett etablerat skivbolag går in och finansierar någon form av ”nästa steg” det
vill säga demo inspelningar, kreativ bollplanksprocess för att det eventuellt så småningom leder till
någon form av provinspelningar och kontraktskrivning och så vidare.
Werner förklarar att detta kan vara en schablon för hur den här processen går till eftersom det idag
handlar mycket mer om att artisten måste bevisa inte bara att han är duktig nacka, utan artisterna
behöver i större utsträckning idag bevisa att man kan själv skaffa en riktigt fanbase som inte bara är i
hemkommunen, det vill säga att man via nätet kan visa, underhålla och tillfredställa på olika sätt en
publik som finns oavsett om en artist har en professionell karriär eller inte. Både musikförlag och
skivbolag ofta i den här processen upptäcker ny talang, det vill säga när artisten redan har en förvisso
på hobbynivå eller ickeprofessionell nivå men redan börjar göra väsen av sig hos en publik som är
betydligt större än den som finns på hemma plan.
Werner förklarar att det första han beskrev är en processmodell som varit ganska likartad 30 till 40 år
tillbaka i tiden men jag tycker att det blivit en enorm eller i alla fall en väldigt tydlig förändring i det
senare jag beskrev det vill säga det här att artisten blir mer och mer ansvarig till att ta steget till att bli
mer och mer professionell så måste man först bevis att man är mogen att bli professionell genom att
attraktionskraften man har är stor nog utan hjälp att nå en större publik. Att artisten tyvärr måste kunna
kombinera sitt artisteri och eventuellt även sitt låtskrivande om denne gör det själv, med att vara en
bättre marknadsförare än vad man behövde för 10- 15 år sedan.
De som blir artister som har ett mer eller mindre permanent eller i alla fall ett tydligt steg in i den
professionella världen, har han känslan av att det inte går snabbare än vad det gjorde tidigare. Däremot
blir vi lite lurade av hur den här processen ser ut genom att det finns et tantal extremt stora media
fönster som ger sken av att man blir artist på väldigt kort tid. Han förklarar att Idol är ett tydligt
exempel, vissa debutanter eller väldigt tidiga aktörer som kommer med i melodifestivalen tror jag lite
grann råkar ut för samma sak. För svenska folket blir det från 16 åriga amatörer förväntas vara proffs
efter tre månaders tv exponering men väldigt ofta ser vi att det inte funkar. Att verkligen ta klivet till
att bli artist tror jag inte att det tar så mycket kortare tid idag trots att vi har så mycket digital
kommunikations kanal.
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Aktörs roller
Werner menar att producenten har alltid haft en viktig roll men den stjärnstatus som många
producenter har idag kanske inte var lika tydliga för 10 år sedan ,eller om man hoppar ännu längre
tillbaka i tiden. Man får inte glömma bort att även idag så finn det ju en legendstatus som omgärdar
producenter. Werner förklarar att idag är det ett större fokus på producenten som en total leverantör av
en produkt jämfört med hur det var på 60 talet. Speciellt om man pratar om kommersiell pop. Vidare
förklarar han att en Max Martin produktion eller det finns många andra, demonproducenterna i dag
inom popbranschvärlden är både låtskrivare och producent och det är ofta de som väljer sin artist
snarare än tvärtom. Han tror att denna roll kommer fortsätta att vara lika stark och har tror att den till
och med kommer att utvecklat till att bli ännu starkare, men det beror på vilken genre av musik man
pratar om.
Han nämner att samtidigt som musikvärlden har blivit mindre och mindre albumorienterad och mer
och mer låtorienterad och musiken konsumeras i alla fall ljudmässigt långt innan du har en bild av
vem artisten är. Där känns det som producenterna har blivit och kommer bli allt viktigare. Vidar
förklarar han ett exempel med Mohombi och Redone, där det är Redone som är stjärnan fast att han är
låtskrivare och producent, sen har han valt att lansera en egen artist på ett eget skivbolag. Under den
perioden. Men det är fortfarande Rodone som är stjärnan, han är ” mycket mycket” större än den artist
som han just lanserat. Han tycker att detta är ett mycket bra exempel på det.
Förlagen: Det är svårare att se en förändring hos förlagen. Musikförlagen blir ju i många avseenden
extremt koncentrerade på enormt stora aktörer jämfört med skivbolagen och det ser ut som att denna
trend håller i sig. Musikförlagen har länge haft och har fortfarande en intressant roll då de är en av de
aktörer som kan hitta intressanta talanger tidigt. De kan även arbeta för att finansiera en talangs
utveckling innan det är dags att begå debut, innan att ge ut något eller innan man får en låtskrivare få
något av sina verk publicerade tillsammans med en artist. Så av de områden vi pratar om idag så ser
jag att det är minst tydligt hur skillnaden kommer att vara för ett musikförlag idag och ett musikförlag
om 5 år.
Han tycker det är svårt att se huruvida producenten och låtskrivaren och producenten är samma person
men om artisten är en annan så skulle det innebära att musikförlagens roll också blir viktigare och
viktigare eftersom det är de som kontrakterar producenter och låtskrivare.

Skivbolagen: Werner tror att skivbolagen kommer att finnas kvar och att det finns en enorm en tydlig
myt som kanske drivits framförallt av piratrörelsen att skivbolagen inte behövs längre att
digitalspridning av musik gör att skivbolagen inte behövs. Werner tror att det är tvärtom att
skivbolagen faktiskt behövs om att all musik som görs av amatörer finns tillgänglig på nätet så blir
urvalet i princip helt omöjligt för konsumenten. Det är viktigt att våga skilja på amatör och
professionell kultur. Det finns ingen motsättning. Skivbolagen roll vad man egentligen menar när man
talar om skivbolagen roll är att man blandar ihop det med huruvida det måste vara de stora
skivbolagen som är störst så att säga eller om det finns plats för andra typer av aktörer.

Han tror inte att de stora bolagens makt kommer att minska eftersom de sitter på en stor
”marknadsföringsmuskel” och att det finns en musikalisk kompetens som kommer att krävas för att
vara en av de artister som syns i den stora mängden. Han förklarar att Robyn är ett bra exempel, han
arbetade på Bonnier Amigo när hon startade Konichiwa Records då pratade man om att hon inte
behöver något skivbolag för att hon ville göra det här själv i stället men det hon gjorde var ju faktiskt
att starta ett eget skivbolag det vill säga en artist som är professionell eller har ambitionen att göra det
hinner inte göra allt själv, denne kan inte vara både ekonom, pr ansvarig, marknadsförare, producent,
jurist och artist. Oavsett var du lägger din betydelse av ett skivbolag om man tar en professionell
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organisation som hjälper dig och där du själv kan vara bäst på i alla fall primärt att vara artist kommer
att fortsätta att behövas. Och det är ju uppgiften för ett såkallat skivbolag.
Indiebolagen: Det är någonstans här det är mest oroligt nu. Hela musikbranschens ekohjul de senaste
50 åren har handlat om att små bolag (independetnbolag) dyker upp och har en enorm kännedom om
oftast en viss genre nästan från gatan och supportar ett par artister som de passionerat tycker om och
driver dem till nästa steg i karriären och efter fem till tio år så blir de uppköpta av ett stort bolag. Alla
de stora bolagen består idag av 20- 50-70 små bolag. Werner menar att det idag är lite tomt titta på
den svenska indiescenen i dag så är väldigt av de superduktiga indiebolagen redan uppköpta och när
SOM (Sveriges oberoende musik producenter) gjorde en enkät härom året sedan gjorde en enkät på
sina medlemmar de har ungefär ca 220 medlemmar drygt så är nästan alla två eller enmansbolag och
väldigt många av dem kan inte leva på vad de gör. Utan de arbetar vid sidan av. På kortast tid mest
drabbat i musikbranschen och det so mär ett intressant frågetecken när indiebolagen har varit en
fantastisk plantskola, en ideell verksamhet som varit hela basen för branschen för att få folk att gå från
hobbynivå till professionell nivå, det är kanske där det ser tommast ut idag. Han menar att det finns
jättemånga som gör det men många gör det i sådan liten omfattning att de inte får ekonomi.
Werner förklarar att rättighetsorganisationerna med fokus från IFPI. Att dessa inte kommer att få
varken mer eller mindre att säga till om, det vi egentligen är som branschorganisation är att vi har
mandat för våra medlemmar att när någon, använder deras repertoar som de inte gett sitt godkännande
till så går de inte själva och agerar på det rättsligt utan de vänder sig då till branschorganisationer. Idet
här fallet IFPI och musikförlagen går ju till STIM eller SMFF och så vidare artisterna går till SKAP
eller SAMI. Han tror att det som hänt de senaste tio åren har ökat ansvaret från medlemmarna i dessa
branschorganisationer det vill säga man har riktat mer krav på åtgärder mot oss än vad man skulle
gjort om vi haft en annan typ av branschutveckling. Det är viktigt att poängtera att IFPI inte driver
skivbolagen utan att IFPI är summan av alla verksamma skivbolagen det vill säga det är deras
kravställning på vad de vill att vi ska göra som är vårat jobb att göra så bra som möjligt. Han tror att
IFPI som ett exempel som branschorganisation inte kommer att få mer att säga till om, däremot tror
han att de frågor som dykt upp de senaste tio åren, den egna rättigheten kontra allmänhetens tillgång,
integritet kontra lagstiftning den diskussionen kommer att pågå i många år framöver, det är inte så att
den processen är klar om två år och sen kommer alla att veta vad som gäller utan detta kommer pågå i
minst 10 till 15 år till
Werner tror att artisten på många håll fått mer att säga till om på grund av öppenheten och
konsumentens krav på att i vissa lägen kunna ha en dialog med artisten eller artistens skivbolag eller
manager eller pr byrå. Det har blivit svårare att gömma sig bakom en organisations pressmeddelande
när man istället förväntas vara aktiv på Twitter, detta har drivit den här bollen och gjort att artistens
förmåga att utanför musiken kunna kommunicera med sina fans har ökat och det kravet har ökat från
konsumenten. Han menar att detta har också ökat kraven på artisten och att gjort artisten mer central i
hela processen att bygga upp en professionell artist karriär. Artisten måste kunna mycket mer idag och
han tycker att många artister är otroligt duktiga på att kommunicera. Det är en av de sakerna som gör
dem till en framgångsrik artist inte bara musiken.
Werner menar att Sverige har några duktiga och framgångsrika managers men han menar att Sverige
däremot har varit ett land där man traditionellt inte behövt en manager eller det har inte funnit så
många managers. Det vill säga marknaden har upplevt det som relativt onödigt det vill säga att artisten
kanske inte tycket att marknaden varit stor nog att ge bort en del av sina intäkter till en manager.
Artisterna har haft en relativt liten marknad så behovet har inte varit lika stort. Han menar att
managerns roll kommer att öka, managerna roll som att hålla reda på alla delar som behövs för en
artist karriär när musikförsäljningen inte räcker så har det ökat behovet av att ha en manager eller ett
bolag som kallar sig inte bara skivbolag utan ett musikbolag som både kan hjälpa till med både
merchandise och på livesidan och reklamsidan och på musikförsäljningssidan. Han menar att i ljuset
av allt detta så kommer managerns roll att öka snare än att minska framöver.
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Werner nämner en annan viktig aktör som vi bara sett starten av ännu, en musiktjänstleverantör som
Spotify så klart att en sådan tjänster en sådan aktör blir helt plötsligt väldigt viktig när vi inte har
skivbutiker. Det är inte speciellt konstigt då det inte finns många skivbutiker kvar längre. Ett extremt
viktigt fönster för ny musik för gammal musik frö bara tio år sedan var ju faktiskt den lokala
skivaffären. Där arbetade de som ansågs kunna mycket om musik och de agerade som en form av
fysisk marknadsplats och reklamplats för vilken musik som gällde, vad som var nytt och vad som var
intressant att ta del av. När den marknadsplatsen har försvunnit så får en del av det ansvaret axlas av
de aktörer som finns online. Hur dessa tjänster är utformande och hur de bedriver sin kommunikation
är naturligtvis också viktigt för en artistkarriär idag. Han menar att det kanske är på ett lite annorlunda
sett eftersom det är konsumenterna som styr lyssnandet, det blir ju ingen försäljning utan idag har du
ju bara ett sökfält när du kommer in på den sidan. Det finns inte plats för någon stor ”blaffa” med en
Oskar Linnros skiva på utan det är konsumenten som någon annanstans fått reda på vad denne ska
skriva in i sökfältet. Han säger inte hur det påverkar maktfaktorn han säger bara att det är en intressant
beståndsdel som konsument till slut väljer att lyssna på en viss musik när den används.
“Alla aktörer har makt”. Branschorganisationerna har ingen makt vad det gäller artist karriärer eller
artistens resa fån hobby nivå till professionell verksamhet, där är vi helt maktlösa skulle jag vilja säga.
Däremot kanske vi kan påverka genom att hjälpa marknaden att bli mer rättvis, det ska vara lättare att
starta en legal verksamhet istället för en illegal för om vi ser mer legal verksamhet så tror jag också att
det kommer leda till större intäkter för artisterna. Han menar vidare att artisten makt som är någon
form av fokus idag som inte var lika mycket för 20 år sedan. Werner berättar att han inte kan välja bort
någon utan påpekar att återigen så är det ett samspel vi kan inte ta bort två aktörer och hoppas att de
andra ska lösa uppgiften. Han förklarar att det är en bransch som är komplex som bygger på en
finansiär som tar stora risker, en artist som inte bara gör bra musik utan som kan kommunicera med
sin publik, legala tjänsteleverantörer som gör att du som konsument tycker att det är lätt att konsumera
musik i dag. Inte minst skivbolagets och musikförlagen roll att finansiera karriärer innan de blivit en
karriär är en viktig roll. dvs riskkapital hantering av kreativ verksamhet. Den har varit så ganska länge
men det är kanske mer tydligt idag att om man inte får någon som satsar på sig av ekonomiska och
passionerade skäl så är det svårt att ta klivet från amatör till professionell.

Kundens roll
Werner säger att konsumenten har visat att de bestämmer hur de vill ha musiken presenterad. Werner
menar att kunden har genom illegal nedladdning gett en bild av hur de vill att de legala tjänsterna ska
se ut. Han säger också att kunden är med och bestämmer vem som ska utvecklas till artist. Detta gör
kunden genom sociala medier där det kan tycka till om artisten och diskutera. Han menar också att
kunderna kommer fortsätta att ha en makt över musikutbudet. Werner menar att artisten behöver hjälp
att marknadsföra sig på internet och då blir kunden en betydande aktör. Då denne sprider information
till andra konsumenter snabbt och enkelt.

Den klassiska CD:n
Werner tror inte att det kommer att komma något fysiskt komplement till cd, skivan. Han säger att cdskivan är den “sista stora fysiska produkten för musik”. Han nämner även att det kommer mer och mer
att artister släpper en fysisk skiva och i samband med detta släpps ett komplement på internet som man
kan komplettera sin skiva med. Detta tror Werner kommer komma mer och mer i framtiden.
Werner säger att cd-skivan inte kommer att försvinna utan att vissa målgrupper kommer att ha ett
behov av cd- skivan. Han påpekar dock att trenden är extremt tydlig och att allt lutar mot att bli
internbaserat.
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Förändringar/Förändringen som skett
Werner menar att förändringen kommer ligga kvar på samma nivå och det finns ingen väg tillbaks.
Han menar att vi idag bara sett en liten del av utvecklingen. Han menar även att musikintresset är
extremt stort och att drivkraften är nästan oändlig, vilket gör att musikindustrin kommer att anpassa
sig.
Werner säger att hela branschen har förlorat på förändringen men att det finns en stor optimism då
man ser att de legala tjänsterna fungerar och utvecklas. Werner menar att den digitala försäljningen
idag står för 35-40 % av musikförsäljningen. Vidare påpekar han att den ökad tillgänglighet av
musiken via internet har gjort att de stora artisterna tjänar pengar på live framträdande, han menar
dock att det endast gäller de riktigt stora artisterna och att de mindre etablerade artisterna inte tjänar så
mycket på liveframträdande. Han säger att vissa behöver till och med betala för att få spela om de inte
har någon finansiär i ryggen.
Werner säger att när allting har kommit till rätta och landat på internet med allt vad streamingtjänster
och abonnemangsformer heter så kommer intäkterna ligga på samma och kanske till och med kanske
lite plus. Werner menar att man kan ha tappat konsumenter då man lärde nationen att cd skivan var
“ute”. Detta innebar att man skapade icke-konsumenter utan de konsumenter som inte förstod
teknologins utveckling. De slutade då att konsumera musik på grund av att de kände att det blev för
svårt.
Han förklarar att abonnemangsformerna för att konsumera musik blir allt vanligare. Han tror att
Spotify kan vara lite för stort, att all musik finns på samma plats. Han tror istället på att det kommer att
dyka upp “nichade” streamingtjänster som riktar in sig på olika genres. Han menar att
abonnemangsformerna måste bli ett lättare att använda än de illegala alternativen och att de i princip
ska vara så lätt som att sätta på tv:n för att människor ska vilja betala för det. Om streamingtjänsterna
anpassas så finns en chans att “icke- konsumenterna” hittar tillbaka till musiken.

Relationer/Nätverk, B2B
Werner tror att nätverkandet kommer att öka i betydelse. Han säger också att nätverkandet med andra
branscher kommer att öka. Han tror att det kommer bli allt vanligare med samarbete över
branschgränserna. Han menar även att synkronisering har blivit allt viktigare. Det vill säga att musiken
placeras i inom till exempel reklamfilmer, i tv- serier och på film. Han säger att förr arbetade man inte
lika hårt för att få musiken synkroniserad, detta är något som blivit viktigt idag och i framtiden, då det
är en bra inkomstkälla. Han menar att artisten måste kunna så mycket mer idag och han tycker att det
är lite orättvist att det inte räcker med en bra röst och en talang. Artisten måste idag kunna
marknadsföra sig själv och skapa en “fanbase” på egen hand. Werner nämner en speciellt viktig
relation och det är den mellan artist och konsument/lyssnare, då kunden idag kräver mer access till
artisten. Han menar att på grund av teknologiutvecklingen så måste musikbranschen utvecklas hela
tiden och man kan inte sitta och hålla på samma teknologi i 10 år för att den blir gammal så fort.
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet.
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens.
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus.

Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar/351 95 Växjö
Telefon 0772-28 80 00
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