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Förord 

För oss har arbetet med denna uppsats varit givande på många sätt. Vi har med vår studie 

fördjupat oss på teoretiska områden inom “Business marketing”, marknadsföring mellan 

företag och hantering av relationer i affärsnätverk. Samtidigt har vi fått en god inblick i 

musikförlagens verksamhet och hur de jobbar mot sina affärspartners. Vi vill tacka våra 

informanter Caroline Bäuml, Peo Nylén, Niclass Björlund och Elin Malm för att de tagit sig 

tid åt att träffa oss och genom intervjuer varit vänliga och informativa vilket har varit till stor 

hjälp för oss för att kunna sammanställa vår studie. Vi vill även tacka vår handledare Thomas 

Karlsson för hans stöd och engagemang under vårt arbete med denna uppsats. 

 

Vi hoppas du som läsare får en trevlig läsning och får en känsla av att du har lärt dig något 

nytt genom denna uppsats. 

 

Kalmar, januari 2011. 

 

___________________ ___________________ __________________ 

Martin Kjällgren  Gisela Sotomayor  Peder Wehlén 
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Sammanfattning 

 

Titel: Musikbranschens förvaltare – hantering av professionella 

affärsrelationer i musikförlagsverksamhet 

Författare:  Martin Kjällgren, Gisela Sotomayor och Peder Wehlén 

Handledare:   Thomas Karlsson 

Kurs:  Företagsekonomi, C-nivå, HT 2010, Linnéuniversitetet 

Nyckelord:  Business marketing, nätverk, musikförlag, affärsrelationer, 

upphovsrätt och lönsamhet 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera musikförlagens 

förhållningssätt till professionella affärsrelationer och utifrån deras 

perspektiv åskådliggöra hur de arbetar gentemot affärspartners 

samt undersöka om det finns någon praxis i musikförlagens 

relationshantering. 

 

Metod: Den kvalitativa metoden har präglat vårt uppsatsarbete, där vår 

forskning pendlat mellan både en induktiv och deduktiv ansats. Vi 

har samlat in vårt empiriska underlag genom kvalitativa intervjuer 

med fyra personer som alla är verksamma inom olika musikförlag.  

 

Slutsats: Genom denna uppsats har vi kommit fram till att musikförlagens 

förhållningssätt och hantering av sina affärsrelationer skiljer sig åt 

mellan olika förlag. På grund av dynamiken i de nätverk som de rör 

sig i behöver varje musikförlag anpassa sig till den egna 

situationen. Samtidigt har vi åskådliggjort vissa karaktärsdrag i 

musikförlagens affärsrelationer till några specifika affärspartners. 
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Abstract:  

This thesis will guide you through the haunting Business marketing woods of snaring 

networks and ravel business relations in the dark landscapes of the mighty music publishing 

creatures. The task at hand (of this thesis) will be to present the secrets that lie beyond with 

the hopes that you, the daring reader, will gain knowledge and understanding of what these 

entities do, lurking in the shadows of the woods of business marketing (and of your 

unknowing mind). How they go head on with their partners in business to thrive on intangible 

properties and how they find their path through these woods. Explore and discover, if any, 

commonly found ways in the management of business marketing within the domain of the 

music publisher. We wish you a pleasant reading! 

 

 

Kalmar, januari 2011. 

 

___________________ ___________________ __________________ 

Martin Kjällgren  Gisela Sotomayor  Peder Wehlén 
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Definitioner av begrepp: 

 
A&R - Artist & Repertoar. Funktion inom musikbranschen vars uppgift är att hitta nya 

talanger och utveckla dessa genom vägledning samt exploatera dem. 

 

Majorbolag – är de musikbolag som har störst marknadsandelar inom musikbranschen, dessa 

bolag är EMI, Sony/ATV, Universal och Warner/Chappell. 

 

Indiebolag - är de bolag som inte räknas som ett majorbolag (EMI, Sony/ATV, Universal och 

Warner/Chappell). 

 

Co-writeravtal - är ett avtal som innebär att två eller flera låtskrivare från olika musikförlag är 

involverade i den kreativa processen vid skapandet av en eller flera musikaliska verk. 

Upphovsrätten kring dessa verk fördelas då bland låtskrivarna. 

 

Co-writing – när två eller flera upphovsmän samarbetar för att skapa ett musikaliskt verk. 

 

Katalog – en samling av musikaliska verk som tillhandahålls av musikförlag. 

 

Know-how – kunskaper och färdigheter som är användbara i näringslivet. 

 

Know-who – Att ha kontakter till aktörer som har know-how. 

 

Licensiering – ett avtal om upplåtande av upphovsrättigheter under en tidsram i utbyte mot 

förskottsutbetalningar. 

 

Musikaliskt verk – är ett musikaliskt stycke som innehar upphovsrätt genom att verket har 

nått verkshöjd, vilket är när verket uppnår en nivå av konstnärlighet som behövs för att det 

ska klassas som ett upphovsrättsskyddat verk. 
 

Pitcha – lägga fram en idé till ett produktionsbolag eller dylikt i syfte att sälja idén.  
 

Repertoar – en samling av flera kataloger (se ovan). 

 

Roster – kontrakterade upphovsmän hos ett musikförlag, exempelvis låtskrivare eller 

producenter. 

 

SMFF – är en förkortning av ”Svenska musikförläggareföreningen”. Det är en ideell 

branschorganisation som har cirka 80 musikförlag anknutna till sig i Skandinavien.  

 

Subförlag – ett subförlag representerar kataloger från andra musikförlag i ett annat land eller i 

ett specifikt territorium enligt avtal. 

 

Synkronisering – att synkronisera ett musikaliskt verk med rörliga bilder, till exempel i filmer 

eller tv-reklamer.  
 

Upplåtelse – när upphovsmannen låter någon använda hans verk under en viss tidsperiod.  
 

Upphovsrätt – ger upphovsmannen ensamrätt att bestämma över hur sina verk ska användas. 
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Upphovsman – en person som skapat ett upphovsrättsskyddat verk, till exempel ett 

musikaliskt verk.  

 

Territorium – är ett land eller ett specifikt landområde i världen. Begreppet används för att 

hänvisa till olika marknadsterritorium, exempelvis Skandinavien.    
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 1 Inledning 

 

I detta kapitel presenterar vi uppsatsens syfte. Vi introducerar även uppsatsämnets bakgrund 

med problemdiskussion och formulering samt avgränsning. Kapitlet ska ge läsaren ett grepp 

om vad uppsatsen handlar om och understryka dess syfte. 

 

  

1.1 Bakgrund 

Musikförlagsbranschen har förändrats mycket sen pastor John Tufts skrev och tryckte upp”An 

introduction to the singing of psalm tunes in a plain and easy method with a collection of 

tunes in three parts” i USA år 1712. Detta är, enligt Kohn et al, några av de första tryckta 

exemplaren av notböcker. Nothäftens betydelse ökade genom den växande populariteten av 

piano och sång inom underhållningsbranschen. Dessutom började försäljningen av kopierade 

nothäften, där populära sånger var nedskrivna, blomstra i USA under 1800-talet (Kohn et al, 

2002). 

 

Under tidigt 1900-tal började en hel industri av förlagsverksamhet växa fram i området som 

kom att kallas för Tin Pan Alley, New York. Detta anser Kohn et al (2002) vara ursprunget till 

musikförlagsbranschen, men som tidigare utlagt har mycket förändrats sedan dess. Till följd 

av den teknologiska utvecklingen kring användningen av musik har notförsäljningen minskat. 

Musikförlag tjänar idag pengar på offentliga framföranden i form av licensierad musik 

(SMFF, 2005). Faktum är att idag kallas de musikförlag som hanterar nothäften för “music 

print publishers” (Sobel et al, 2008). I denna uppsats läggs fokuset på vanliga musikförlag 

som hanterar licensiering av musik utifrån de ekonomiska rättigheterna i upphovsrätten. 

Det mest fundamentala med musik i kommersiella sammanhang är användningen av 

upphovsrätten. I denna existerar rätten till ersättning vid exploatering av ett verk, detta är den 

ekonomiska rättigheten (Stannow et al, 2008). Licensiering av musik är ett grundläggande sätt 

att utnyttja dessa rättigheter, genom att upplåtas mot ersättning. Det kan handla om 

användning av musik i film, reklam, radio och andra offentliga sammanhang där så kallad 

“offentlig framföring” av musiken sker.  Denna affärsmodell kring musik ligger till grund för 

musikförlagsverksamheten. I dagens moderna musikindustri är musikförlagens uppgifter, i 

korthet, att se till att hitta användare till musiken, utfärda licenser, samt att samla in ersättning 

för dessa för att sedan betala upphovsmannen (Passman, 2009). 
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I musikförlagsverksamhet krävs att verksamheten arbetar mot nätverk och fokuserar på att nå 

ut och interagera med de aktuella aktörerna som potentiellt kan vara intresserade av att köpa 

den licensierade musiken som förlaget tillhandahåller. Förlaget måste upprätthålla kontakten 

och kommunicera med dessa aktörer för att sprida musiken och, framförallt, generera intäkter 

till dess klient, upphovsmannen. I musikförlag tillhandahålls upphovsrätten kring musiken 

och sätter det i dess kommersiella sammanhang. Att sätta musiken i kommersiella 

sammanhang innebär att musikförlaget ska hitta och utveckla nya affärsmöjligheter för att 

licensiera musik och skapa nya intäktskällor (Lathrop, 2007). 

Musikförlagen har tre olika roller i sin verksamhet (SMFF, 2005): 

● Den kreativa rollen 

● Den administrativa rollen 

● Den finansiella rollen 

 

Den kreativa rollen hos ett musikförlag behandlar samarbetet och hanteringen av de egna 

klienterna, upphovsmännen. Att upptäcka, stimulera, utveckla och stödja dessa samt på bästa 

sätt göra deras låtar till kommersiella produkter. Musikförlaget kan till exempel agera 

rådgivare och idéspruta i den kreativa processen vid skapandet av musik och kan även sätta 

ihop samarbeten mellan olika upphovsmän. 

I den administrativa rollen tar musikförlaget sig an arbetsuppgifter som innebär att se till att 

upphovsmannen har kontroll över sin musik samt får betalt för den. Till exempel är det viktigt 

för musikförlagen att hålla kontakt med upphovsrättsorganisationer, för att följa upp 

användningen av upphovsmannens musikaliska verk. Den här rollen innefattar även hantering 

av juridiska frågor som till exempel kontraktsförhandling och att förhindra intrång i 

upphovsmannens rättigheter. 

Den finansiella rollen innebär att musikförlag ska kunna hjälpa till på olika sätt med finanser 

kring upphovsmannens skapande. Bland annat genom att betala förskott och stå för 

studiokostnader för att underlätta den kreativa processen (SMFF, 2005). 

Att exploatera musik i kommersiella sammanhang görs genom att främja användningen av 

den på två olika sätt. Användningen av nytt låtmaterial till andra artister genom skivbolag och 

användningen av musik i diverse media, som till exempel TV och radio (Sobel et al, 2008).  

Vi anser att det är viktigt att nätverka inom musikförlagsbranschen för att få ut musiken, 

marknadsföra den och göra den mer eftertraktad. För att förstå grundläggande hur detta 

fungerar är det viktigt att titta på redan etablerade musikförlag på marknaden och hur de gör 
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för att skapa och hantera sina affärsrelationer inom deras verksamhet. Vi kommer analysera 

musikförlagens arbetssätt och hur de samarbetar med andra affärspartners. Analysen skall ge 

oss en förståelse för nätverkande inom musikförlagsbranschen, hur professionella relationer 

och samarbeten fungerar samt att förstå och analysera värdeutbyten i relationerna. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Professionella affärsrelationer handlar inte, i huvudsak, om att sälja en produkt eller tjänst, 

utan framförallt om att sälja sig själv. Vikten i hur dessa relationer ligger till grund för den 

affärsmässiga marknadsföringen mellan företag är hur de tillsammans formar företagets egna 

sammanlagda portfölj av affärsrelationer. Dessa relationer formar företagets 

marknadsföringsstrategi mot andra företag och är företagets huvudsakliga tillgång (Ford et al, 

2006). Detta anser vi vara tydligt märkbart i musikbranschen, där det handlar mycket om vem 

du känner och inte känner för att kunna utveckla och främja sin egen verksamhet. Detta sätter 

fokus på relationer i ett affärsmässigt sammanhang vars relevans sitter i interaktionen mellan 

parterna.  

 

Grunden kring marknadsföring är den process där företaget kommunicerar, levererar och 

genomför ett utbyte av värde med kunden (Kotler et al, 2009). Genom marknadsföring möter 

företaget sina kunder och det som formar bemötandet är kontexten - företag mot företag eller 

företag mot konsumentmarknad. Inom alla branscher är det viktigt att ha bra relationer med 

sina kunder. Utbyten av värde har betraktats som marknadsföringens kärna enligt Grönroos 

(2008). Grönroos menar att marknadsföringens grundsyn är att underlätta utbytet av värde 

genom att fokusera på att skapa ett utbyte genom interaktion. Interaktionen är viktig inom 

marknadsföringen eftersom det är genom den som relationen kan styras och hanteras. Genom 

att interaktionen äger rum kan relationerna utvecklas och bli bestående om företagskunden 

känner sig nöjd med värdeutbytet (Grönroos, 2008).     

 

I denna uppsats ligger fokus på marknadsföring från företag-till-företag, vilket skiljer sig från 

konsumentdriven marknadsföring i avseende till det breda spektrum av aktiviteter som 

existerar mellan företag vilka är i stort sätt osynliga för konsumenten (Ford et al, 2006). 

Mellan företag handlar det om ett relationsdrivet arbetssätt som på många sätt karaktäriseras 

av en ömsesidig och komplicerad process. Denna process formas av de många olika 

aktiviteter och möten som sker mellan företagen. Dessa aktiviteter sker i en kontext. I ett 
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sammanhang där flera företagsrelationer påverkar processen som sker mellan företag. Därför 

bör marknadsföring från företag-till-företag betraktas utifrån ett nätverksperspektiv där 

relationer och samband mellan företag beaktas (Ford et al, 2006). Interaktionen mellan flera 

företag sker samtidigt i nätverket och i sig är interaktion kärnan för affärsutveckling (Ford et 

al 2008). 

 

Behovet av ett nära samarbete mellan företag har ökat över tiden. Det finns inga bestämda 

orsaker till varför det har blivit så men några drivkrafter som ofta brukar lyftas fram är den 

ökande globaliseringen och en snabbare teknisk utveckling. Enligt Johnny Lind (2008) finns 

idag två trender som pekar på det ökade samarbetet mellan företag: dels en närmare 

anpassning i traditionella affärsförbindelser mellan köpare och säljare; dels en nedmontering 

av företag genom outsourcing. Det sistnämnda leder till att företag blir alltmer beroende av 

sina motparter vilket kan ha både positiva och negativa konsekvenser. Exempel på positiva 

följder av ett nära samarbete kan vara att resurser knyts samman mellan parterna vilket i sin 

tur kan leda till affärsutveckling och resursbesparing. Enligt Ford et al (2006) kan även dessa 

resurssammankopplingar ge en negativ effekt genom att reducera flexibiliteten i 

verksamheterna. 

 

Konflikter mellan samarbetsparterna kan också uppstå, som till exempel om en kund till ett 

företag kräver att denna inte ska arbeta med konkurrenter till kunden. För att kunna dra nytta 

av detta samarbete och kunna effektivisera utbytet mellan företagen behöver dessa dela med 

sig av information från företaget vilket i sin tur kräver att företagen litar på varandra. Med 

tanke på att investeringar i tekniska och organisatoriska resurser är kostsamma, är det inte 

möjligt för ett företag att anpassa verksamheten för att tillfredsställa alla sina kunder. Istället 

måste företaget välja vilka av sina kundrelationer som bör prioriteras i och med att företagets 

kundportfölj består av en blandning av olika kundrelationer. Företaget kommer att samverka 

närmare med vissa kunder och ha mer armlängdsrelationer med andra. Detta innebär att 

företagets resurser till sina kunder kommer att variera mellan olika kundrelationer (Lind, 

2008). 

 

Problematiken med att veta vilka kunder företaget ska prioritera är hur dessa 

affärsförbindelser ska förstås, analyseras och värderas. Enligt Lind (2008) finns det två 

alternativ. Den första är att affärsförbindelserna kan ses och styras som isolerade öar. Med 
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detta menar han att samarbeten ska analyseras vart och ett för sig och se dem som enskilda 

enheter som styrs utan att ta hänsyn till hur detta påverkar andra relationer i nätverket. Det 

andra alternativet är att affärsförbindelserna i stället ska ses och styras som delar av ett större 

nätverk, det vill säga att affärsrelationerna i nätverket är såpass sammanlänkande till varandra 

att de mer eller mindre kommer påverka varandra. 

 

Musikförlag arbetar mot andra företag för att licensiera musik av upphovsmän. Samarbetet 

mellan förlaget och upphovsmannen utformas i regel genom ett ömsesidigt avtal för att båda 

parter ska tjäna på det. Som tidigare nämnt är affärsidén kring musikförlagsverksamheten att 

via tjänster hantera upphovsmannens musik utifrån hans eller hennes ekonomiska rättigheter 

för att hitta och skapa nya affärsmöjligheter. Genom interaktion med andra företag kan 

förlagen utveckla sin verksamhet och tillgodose sina klienter i olika avseenden. Detta kräver 

en del resurser som tid, pengar och framförallt ett kontaktnät som består av olika aktörer på 

diverse marknader. Det är intressant för oss att undersöka vad som präglar processen när 

interaktioner med andra affärspartners äger rum och hur dessa relationer upprätthålls ur ett 

musikförlags perspektiv. Vi vill även undersöka hur musikförlagen ser på värdeutbytet i 

interaktionen med andra affärspartners i allmänhet och hur de utvecklar nya relationer samt 

deras arbetssätt kring dessa. Detta för att få förståelse för deras business marketing strategi 

och deras ekonomiska värdeutbyten i verksamheten. Musikförlag är den fundamentala 

verksamheten vad gäller kommersialisering av musik. På grund av vårt intresse kring 

musikbranschen är detta för oss ett ämne väldigt relevant att forska kring. 

 

1.3 Problemformulering 

Vad karaktäriserar och styr musikförlagens arbetssätt i deras affärsrelationer samt finns det 

någon form av praxis hur affärsrelationerna hanteras? Vad för värdeutbyte sker hos 

musikförlaget genom interaktionen i de professionella affärsrelationer som de tillhandahåller? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera musikförlagens förhållningssätt till professionella 

affärsrelationer. Utifrån deras perspektiv åskådliggöra hur de arbetar gentemot affärspartners 

samt undersöka om det finns någon praxis i musikförlagens relationshantering. 



14 

 

1.5 Avgränsningar  

Vi har i vår uppsats valt att fokusera på musikförlagens perspektiv på affärsrelationer och hur 

dessa hanteras. Med affärsrelationer menar vi värdeutbytet för musikförlaget mot 

upphovsmän och andra näringsverksamheter. Vi har valt att inkludera flera 

musikförlagsverksamheter av olika storlek i vår studie för att få en nyanserad bild av vårt 

forskningsområde. Vi fokuserar på musikförlag inom Sveriges gränser men vi begränsar oss 

inte till den svenska marknaden. Vi undersöker även hur svenska musikförlag arbetar i 

relationer till affärspartners på den internationella marknaden. 
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 2 Metod 

 

I detta kapitel beskrivs vårt tillvägagångssätt i hur vi genomförde vår studie. Här ingår val av 

forskningsstrategi och forskningsansats, vårt val av kvalitativ metod och varför vi valde just 

denna metod. Vi vill också förklara invändningar i hur data kan tolkas och hur tidigare 

erfarenheter kan påverka denna tolkning samt studien i sin helhet. 

 

 

2.1 Val av forskningsstrategi och forskningsansats 

Berg (2007) beskriver kvalitativ forskning som den metod som används för att söka svar på 

frågor genom att undersöka olika sociala miljöer och de personer som bor i dessa miljöer. 

Detta menar även Bryman & Bell är den ontologiska ståndpunkt som finns i den kvalitativa 

metoden där författarna antyder hur “sociala egenskaper är resultat av ett samspel mellan 

individer ”(Bryman & Bell, 2003:298). Genom att använda oss av kvalitativ metod kan vi 

studera hur människor lär sig och interagerar med andra i olika situationer och miljöer samt 

hur olika relationer påverkar varandra.  

 

För att förtydliga innebär kvalitativ metod inom forskning, förklarar Bryman & Bell (2003), 

att forskaren i regel använder sig av en induktiv ansats. Det vill säga hur vi ser på teorins roll i 

relation till forskningen. Genom en induktiv ansats beskriver Fejes & Thornberg (2009) att 

forskarens generella slutsatser utgår ifrån en mängd olika fall. Vidare understryker Bryman & 

Bell (2003) att vid induktion utvecklas teorin utefter resultat av forskningen. Forskaren är 

därför det centrala redskapet i den kvalitativa metoden då kvalitén på resultatet påverkas 

starkt av de erfarenheter och den kunskap som forskaren själv besitter (Bryman & Bell, 2003). 

Fejer & Thornberg (2009) pekar på två sidor av denna ansats; en svag och en stark sida. 

Styrkan ligger i hur nya insikter och erfarenheter kan skapa ny förståelse och nya perspektiv 

av världen, men samtidigt är den induktiva ansatsen beroende av forskarens färdigheter vilket 

kan vara en potentiell svaghet i forskningen. Den kvalitativa metoden är i denna mån en 

mänsklig metod vilken tar del av det mänskliga beteendets styrkor och svagheter vilket är 

viktigt att förstå vid användning av denna metod. 

 

Motsatsen till den induktiva ansatsen är den deduktiva. Genom deduktiv ansats ställs teorier 

och hypoteser mot verkligheten för att sedan deducera dem (Bryman & Bell, 2003). Teorier 
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och hypoteser blir därför styrande i vilken sorts information som ska samlas in för att 

genomföra deduktionen, teorin bekräftas eller förkastas för att sedan revideras. 

 

Trots vårt val av kvalitativ metod som i regel innebär en induktiv ansats har vår forskning 

pendlat mellan både induktiv och deduktiv ansats vilket då påför användning av en abduktiv 

ansats (Bryman & Bell, 2003). Resultatet av detta blir en kombination där enskilda fall och 

principer testas mot varandra för att komplettera och utvidga teorin och göra den mer generell 

(Patel & Davidson, 2003). Den abduktiva ansatsen ger därför forskaren mer frihet i sin studie. 

Därav passar denna ansats oss på grund av den annorlunda natur i vårt forskningsområde där 

den företagsekonomiska teoribasen ställs mot en kvalitativ empirisk analys av 

musikförlagsbranschen. 

 

2.2 Informationsinsamling 

  

2.2.1 Urval 

Patel & Davidsson (2003) anser att en kvalitativ forskning är insamling av “mjuk data”, med 

det menas tolkande analyser och kvalitativa intervjuer. Urvalet av informanter i en kvalitativ 

undersökning är relativt få, menar Patton (2002). För att forskaren ska kunna fokusera på 

dessa urval på ett djupare plan, bör urvalet baseras på meningsfullheten hos informanterna. 

Vikten i vår kvalitativa forskningsmetod ligger i uppsatsens empiri som baseras på 

djupgående intervjuer med utvalda personer inom vårt forskningsområde. Det handlar om 

personer som arbetar på olika musikförlag. Valet av informanter har gjorts efter vad vi anser 

har relevans och för att ge en nyanserad bild av musikförlagens syn på affärsrelationer. Det 

ska dock poängteras att vårt urval är ett bekvämlighetsurval, eftersom det funnits svårigheter 

att nå de informanter som vi ville intervjua på grund av tid- och resursbrist. Bekvämlighets-

urval är en effekt av restriktioner (Bryman & Bell, 2003) som till exempel de ovan nämnda 

vilket vi fått erfara. 

 

Urvalet av informanter skedde genom att vi kontaktade etablerade aktörer inom musikförlags-

branschen som vi ansåg vara mest relevanta. Eftersom inte alla aktörer som vi kontaktade 

kunde delta i intervjuer föll urvalet på dessa fyra musikförlag: Warner/Chappell Music, 

Scandinavian Songs, BMG Rights Management och Air Chrysalis Scandinavia. 
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2.2.2 Intervjuer 

De fyra kvalitativa intervjuer som gjordes med personer i musikförlagsbranschen är grunden 

för vår empiri. Med intervjuer i forskningssyfte är det själva interaktionen mellan informanten 

och den som intervjuar som är viktig för att kunskap, erfarenhet och perspektiv ska delas och 

skapas (Kvale et al, 2009). Första kontakten med alla informanter skedde via 

mailkorrespondens, sedan bestämdes plats och datum då intervjuerna skulle äga rum. Vi har 

genom hela arbetet med uppsatsen haft för avsikt att genomföra intervjuerna på plats, ansikte 

mot ansikte med våra informanter. Intervjuerna utfördes genom att vi träffade informanterna 

på deras kontor som alla är belägna i Stockholm. Detta gav oss djupgående empiri från 

informanterna eftersom mötena var personliga. 

 

Vår intervjumall är av semistrukturerad karaktär som tar upp större områden vilket ger 

utrymme för informanten att svara fritt. Detta tillåter informanten att ta det utrymme som den 

själv behöver för att svara på frågorna (Johansson, 1999). Samtidigt har vi haft riktlinjer i 

intervjumallen i form av mindre delfrågor under varje område som använts för att leda 

informanten in i den riktning där vi kände avsaknad av information. Vi har i varje intervju 

spelat in konversationen för att sedan transkribera i efterhand för bearbetning av data. Våra 

informanter presenteras nedan: 

● Caroline Bäuml är ansvarig för synkronisering och licensiering på musikförlaget Air 

Chrysalis Scandinavia  

● Peo Nylén är verkställande direktör och A&R på musikförlaget Scandinavian Songs 

● Elin Malm är ansvarig för licensiering och marknadsföring på musikförlaget 

Warner/Chappell Music 

● Niclass Björlund är general manager på musikförlaget BMG Rights Management 

Scandinavia 

 

2.3 Kunskapsprocessen 

Som ekonomistudenter på programmet Music & Event Management, fann vi intresset för hur 

kommunikation och värdeutbyten sker i musikförlagsbranschen som ett mycket intressant 

forskningsområde. Valet av musikförlag kom utav att deras verksamhetsmodell i grunden 

handlar om att hantera immateriell egendom.  Affärsidén är att tjäna pengar på upphovsrätten 

och främja musikskapande. Deras verksamhet är med andra ord den mest representativa för 

musikbranschens grundläggande affärsidé om att kommersialisera musik.   
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Vi har med hjälp av en företagsekonomisk teoribas samt empiri från musikförlagen använt oss 

av en abduktiv ansats i försök att förstå vår data och forma ny kunskap. Vårt val av teori är 

“Business Marketing” med fokus på nätverk och relationer. Vi motiverar detta val genom att 

vi känner till vikten av att skaffa sig personliga kontakter och att nätverka inom 

musikbranschen. Därför känns valet av referensram för den här uppsatsen relevant. Vår 

referensram består av facklitteratur, artiklar och informationsblad. Detta är vår sekundärdata 

som, till skillnad från primärdata, inte baseras på ögonvittnesskildring och 

förstahandsrapportering (Patel & Davidson, 2003). Vår primärdata består av den empiri som 

vi samlat in.   

 

2.4 Observationer och egna erfarenheter 

Vi har själva tagit del av musikbranschen genom enkla, osystematiska observationer samt 

interaktion med olika delar av den. Observation kan ske på två sätt; systematiskt eller 

osystematiskt. Patel et al (2003) beskriver dessa med andra ord; strukturerade och 

ostrukturerade. Författarna menar att all observation måste vara systematisk på något sätt för 

att kunna utföras, strukturerad som ostrukturerad. I våra observationer kan vi definitivt säga 

att observationerna var osystematiska då avsikten vid tillfällena inte var att söka efter specifik 

data. Därför kan vi inte påstå att vi använde oss av en observationsmetod för insamlingen av 

data för uppsatsens syfte. Däremot har vi genom dessa observationer och interaktioner rört oss 

inom musikförlagens nätverk samt tagit del av intryck och erfarenheter. Vi har deltagit på 

musikbranschmässor som Popkomm i Berlin, september 2010, och vi är själva verksamma 

inom musikbranschen, där vi har fått ta del av verkliga scenarion och professionella möten. 

Detta ger oss tidigare erfarenheter av musikbranschen i allmänhet, men vi vill betona att det 

inte innebär någon direkt anknytning till musikförlag. Dock tror vi att det är naturligt att de 

tidigare erfarenheterna som vi samlat på oss kommer att påverka vår analys av datainsamling 

för den här uppsatsen. 

 

Vi kan därför säga att vi har egna referensramar med insikt i branschen och vår tolkning av 

data kan minst sagt härföra till tolkningsmetoden symbolisk interaktionism. Begreppet 

symbolisk interaktionism har kommit i bruk som en beteckning för ett relativt tydligt 

tillvägagångssätt för studiet av mänskliga gruppliv och människans beteende. Det handlar om 

en uppsättning omtalade påstående som beskriver och förklarar vissa aspekter av mänskligt 
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beteende. Vad människor säger och gör är ett resultat av hur de tolkar sin sociala värld. Med 

andra ord beror mänskligt beteende på lärande snarare än på biologiska instinkter. 

Det primära målet för detta synsätt är att göra det sociala livet begripligt. Ur detta perspektiv 

måste forskningen ses som en process av symbolisk interaktion där forskaren tar rollen i det 

ämne som studeras. Blumer (1969) anser då att forskningen innehar en dubbel agenda: 

 Utforskning, där forskaren undersöker och iakttar särskilda situationer och     

händelser, följt av; 

 Inspektion där forskaren använder data som systematiskt samlats in, för att förfina 

föreställningar för att sedan använda dessa i allmänna uttalanden som beskriver 

människors liv och beteende. 

 

I huvudsak lägger symbolisk interaktionism tonvikten på sociala interaktioner (handling med 

symbolisk mening), förhandlingar om definitioner och bestämda roller mellan människor. 

(Blumer, 1969) 

 

Det ska dock betonas att metoden inte används specifikt för datainsamlingen i denna uppsats. 

Vi konstaterar att vi har genomfört den första punkten i denna metod då våra observationer 

reflekterat vår analys, således har vi inte använt oss av en dubbel agenda. Vi vill endast 

poängtera hur vår tolkning av den insamlade datan har påverkats genom våra tidigare 

erfarenheter från reala situationer som vi varit med om i musikbranschen. 

 

2.5 Metodkritik 

Vi anser att ytterligare ett antal intervjuer kunde stärka vår empiri. Under december är 

musikförlagen väldigt upptagna vilket gjorde det svårt att boka intervjuer eftersom vår studie 

genomfördes under samma månad. Dessutom var vi väldigt måna om att göra intervjuerna 

personligen med informanterna. Det ska påpekas att denna policy följdes genom hela studien 

och resulterade i insiktsfull empiri.  Eftersom vi avgränsade oss till enbart musikförlagens 

perspektiv i affärsrelationer, anser vi att det kan finnas en avsaknad av infallsvinklar från 

andra aktörer som samarbetar med musikförlag såsom reklambyråer och upphovsmän. 

Appliceringen av den teoretiska referensramen på empirin har till viss del varit komplicerad, 

eftersom musikindustrin är en kreativ bransch som arbetar med immateriella tillgångar. Även 

nätverksperspektivet i teoribasen har varit svår att tillämpa på empirin till viss utsträckning. 

Detta på grund av vår avgränsning, då vi valde att fokusera på musikförlagens perspektiv i 
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affärsrelationer. Som nämnts i tidigare avsnitt påverkas analysen genom att data filtreras 

genom vår subjektiva lins. 
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3 Musikförlagsverksamhet 

I detta kapitel vill vi ge en mer djupgående inblick i vårt forskningsområde. Vi klargör vad 

musikförlag är, vad de gör och hur deras verksamhet fungerar. Tanken är att läsaren ska få 

mer kunskap om musikförlagsverksamhet. 

 

3.1 Introduktion 

Musikförlagsverksamhet är ett invecklat område i musikbranschen och kan vara svårt för den 

utomstående att förstå. Denna verksamhet har blivit allt viktigare då skivförsäljningen 

försämrats samtidigt som musikförlagens inkomster ökar. För att läsaren ska få bättre 

förståelse för denna verksamhet som vi undersöker vill vi tydliggöra hur 

musikförlagsverksamheten är uppbyggd och vad deras dagliga arbete innefattar. Vi anser att 

musikförläggare är de viktigaste bidragsgivarna till upprätthållandet av upphovsrätten och att 

de är motorn som driver hela musikindustrin. 

 

3.2 Definition av musikförlag 

Sobel et al (2008) hävdar att varje låtskrivare är en förläggare av musik eftersom när det 

musikaliska verket uppstår tillfaller äganderätten till upphovsmannen. Det är inte förrän 

låtskrivaren väljer att inleda ett samarbete med ett musikförlag som gränsen dras mellan 

upphovsmannen och förlaget. Därefter menar Passman (2009) att när ett kontrakt har skrivits 

mellan ett musikförlag och en låtskrivare så upplåts äganderätten till musikförlaget.  I utbyte 

försöker musikförlaget hitta användare till låten, utfärda licenser samt samla in och fördela 

pengarna till låtskrivaren enligt avtal (fördelningen beskrivs i 3.4 Inkomstkällor). Passman 

(2009) beskriver genom en förenklad modell hur processen går till när ett samarbete inleds, 

vilket presenteras nedan: 

 

Figur 3.1 “Publishing industry structure” av Donald S. Passman (2009:216) 
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3.3 Kategorisering 

Enligt Kohn et al (2002) kan musikförlag klassificeras som tre olika kategorier beroende på 

omfattning. Den första kategorin kallar författarna för ”the major worldwide publisher” vilket 

omfattar fyra stora förlag, dessa är Sony/ATV Music Publishing, Universal Music Publishing, 

EMI Music Publishing och Warner/Chappell Music. I den andra kategorin ”The independent 

music publishers” inkluderar samma författare förlag som förlägger upphovsrätter men som 

tar hjälp av majorförlag för att administrera de mekaniska rättigheterna. Detta hävdar även 

Passman (2009) och understryker att det handlar om administrering av rättigheter i territorium 

där independentförlagen inte har någon verksamhet eller erfarenhet. Kohn et al (2002) 

accentuerar även att förlagen som hamnar under denna kategori kan välja att enbart 

administrera rättigheter till andra förlag. ”The self-publishing songwriter” är den tredje 

kategorin, både Kohn et al (2002) och Passman (2009) syftar på väletablerade upphovsmän 

som behåller sina rättigheter och har ett eget förlag men tar hjälp av major- eller 

independentförlag för att administrera rättigheterna. 

 

3.4 Inkomstkällor 

Enligt Passman (2009) är mekaniska royalties de pengar som skivbolag betalar till 

musikförlagen för sålda exemplar av låtar i förlagets repertoar. Detta sker genom att 

skivbolaget köper en licens för att distribuera och framställa låtexemplar i olika format som 

digitala kopior eller cd-skivor. I Sverige och Norden är det standard att musikförlaget får 33 

% av mekaniska royalties och resten får den aktuella upphovsmannen som de representerar 

(Wennman et al, 2005). En annan inkomstkälla för upphovsmannen är enligt Kohn et al 

(2002) och Passman (2009) ”performance royalties”. Vilket innebär det offentliga 

framförandet av låten när den spelas upp i exempelvis tv eller radio men också all musik som 

framförs offentligt. Då utfärdas en så kallad ”blanket license” som är ett schablonbelopp som 

betalas till en upphovsrättorganisation (performace rights society) som i sin tur betalar ut det 

till upphovsmän och musikförlag (Lathrop, 2007). I Sverige är det vanligt att musikförlaget 

får 33 % av “performance royalties”, precis som med fördelningen av mekaniska royalties 

(Wennman et al, 2005). 

 

Ytterligare former av inkomstkällor är synkronisering av musikaliska verk. Synkronisering är 

ett begrepp som används för att beskriva när en låt spelas upp till rörliga bilder, till exempel 
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när musik spelas upp i en tv-reklam eller i en film (Sobel et al, 2008). I och med att 

musikförlag licensierar ut rättigheter för att använda låten i film eller tv-reklam blir detta en 

inkomstkälla för upphovsmannen och musikförlaget (Passman, 2009). En förenklad bild över 

hur inkomstkällor tillkommer har Lathrop (2007) utvecklat och den presenteras nedan: 

 

 
 

 Figur 3.2 “Flow of copyrights payments from users to sellers” av Tad Lathrop (2007:226) 

 

Upphovsrättsorganisationer agerar, enligt Passman (2009), som agenter åt förlagen eftersom 

de utfärdar licenser för de låtar som är registrerade hos dem och ser till att pengarna kommer 

in till förlaget och upphovsmannen. I Sverige är det Stim (svenska tonsättares internationella 

musikbyrå) som samlar in pengar för offentligt framförande åt upphovsmännen. Ncb (nordic 

copyright bureau) samlar in pengar för de mekaniska rättigheterna åt musikförlagen och 

upphovsmannen (www.stim.se). 
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4 Teori 

 

I detta kapitel presenterar vi vår teoribas som vi använt oss av i denna studie. Vi använder 

oss av “Business Marketing” som grund och förklarar nätverk samt relationer utifrån detta. 

Teoribasen beskriver även hur interaktion sker i affärsrelationer och vilken roll de spelar för 

musikförlagets lönsamhet. 

 

 

4.1 Business Marketing 

“Business marketing” är ett begrepp som syftar till marknadsföring mellan företag och vars 

teoribas fokuserar på kunskap kring affärsnätverk och de professionella relationer som utgör 

dess struktur. Utifrån denna kunskap beskrivs den marknadsstrategi som ett företag har och 

även hur den skulle kunna utvecklas. Denna teoribas är viktig för uppsatsens syfte eftersom 

det handlar just om affärsrelationer. 

 

4.1.1 Affärsnätverk  

Nätverk är, i sin mest abstrakta form, en struktur där flera noder kopplas samman till varandra 

genom specifika trådar. I ett affärsnätverk, som består av företag och professionella 

affärsrelationer, har dessa trådar och noder sitt eget innehåll av resurser, kompetens och 

kunskap (Håkansson et al, 2002). I affärsrelationer karaktäriseras detta innehåll av stor 

belastning vilket gör det komplicerat för företag att hantera sina relationer och i synnerhet 

affärsnätverket i sin helhet (Håkansson & Snehota, 1995). 

 

I affärsnätverk påverkas alla sorters aktiviteter och interaktioner mellan olika aktörer genom 

ett komplext och ömsesidigt beroende (Håkansson & Snehota, 1995). Nära relationer mellan 

två parter blir indirekt påverkade av varandras övriga engagemang i nätverket. Det ska också 

tilläggas att organisationens prestation påverkas av vem de interagerar med samt hur dessa 

parter hanterar sina relationer med tredje parter (Snehota et al, 2006). En organisations 

prestation utgår inte bara ifrån den egna verksamheten, utan den påverkas också av sin 

omgivning. Det är därför viktigt för en organisation att förstå sig på sin omgivning och kunna 

anpassa sig efter den. Att förstå hur affärsnätverks struktur fungerar är därför väsentligt.  

Affärsnätverkets struktur formas genom tre olika variabler; aktörer, aktiviteter och resurser 

(Johanson et al, 2002). Varje variabel uttrycker ett eget nätverk och genom att de interagerar 
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med varandra bildar de tillsammans ett totalt nätverk. Johanson et al förklarar i följande 

modell hur variablerna interagerar med varandra: 

 

 
Figur 4.1 “A model of industrial networks”; Johanson et al, presenterad av Ford, “Understanding 

Business Marketing and Purchasing”(2002:146). 

 

Interaktionen mellan de tre olika variablerna sker på grund av fyra olika krafter (Johanson et 

al, 2002); Funktionellt beroende, maktstruktur, kunskapsstruktur och intertemporalt beroende.  

Funktionellt beroende betyder att “aktörer, aktiviteter och resurser tillsammans skapar ett 

system där heterogena behov tillfredställs av heterogena resurser” (Johanson et al, 

2002:149). De är beroende av varandra för deras funktion och syfte. Interaktionen mellan 

variablerna formas av makt- och kunskapsstruktur, där kontroll, design och användning av 

resurser och aktiviteter mellan aktörer ger behov av relationer vilket i sig skapar och formar 

nätverk. Nätverk har även ett “minne” där förändringar i nätverket påverkas av dess historia 

genom intertemporalt beroende, investeringar och rutiner över en längre tid. Relationer 

påverkar därför hur aktörer, resurser och aktiviteter interagerar med varandra samt hur 

nätverket förändras (Johanson et al, 2002). 

 

4.1.2 Dynamiska Nätverk 

Marknadsföring mellan företag formas efter dynamiken i nätverket som företaget rör sig 

inom. Dessa nätverk är i sig instabila och det kan vara svårt att koordinera sin 

marknadsföringsstrategi gentemot andra företag på grund av denna instabilitet (Ford et al, 

2006). Samtidigt menar Geoff Easton (2002) att det inte är själva nätverket som är instabilt, 
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utan relationerna i nätverket som är dynamiska, vilket gör nätverket föränderligt då gamla 

relationer bryts och nya skapas.   

 

Över tid formas och utvecklas nätverken genom utveckling av teknologi samt genom att 

gamla och nya problem avlöser varandra inom nätverket. Utifrån detta formas företagets 

marknadsföringsstrategi gentemot andra företag vilket gör att företaget bör förstå hur 

dynamiska företagsnätverk fungerar. Ford et al (2006) poängterar att det finns flera 

dynamiska aspekter i affärsnätverk att ta hänsyn till. Författarna använder sig av tre 

huvudrubriker för att beskriva dynamiken inom affärsnätverk: 

● Företagens dynamik 

● Relationernas dynamik 

● Nätverkens dynamik 

 

Företagens dynamik 

När en förändring sker inom företag bidrar detta till den dynamiska karaktären i ett 

affärsnätverk. Ford et al (2006) menar att företagen blir fler, mindre och mer specialiserade 

för att koncentrera sig på färre aktiviteter till skillnad från större företag med en bred front av 

aktiviteter. Författarna förklarar ytterligare att detta beror på att företag har svårt att 

upprätthålla sin verksamhet uppdaterad inom flera områden som teknologi, “know-how” och 

aktiviteter som krävs för att forma, producera och distribuera anbud till kunder. Istället blir 

fokuset på färre aktiviteter och specialisering som tillsammans med flera andra företag 

samarbetar för att utforma ett väl anpassat anbud till slutkunden.  

 

Relationernas dynamik 

Komplexiteten hos professionella affärsrelationer växer i och med att anbuden blir allt mer 

teknologiskt intensiva och gör det mer kostsamt inom det teknologiska området. Fokuseringen 

på färre teknologier krävs för att kunna forma sitt anbud. Samtidigt som behovet av att 

samarbeta med andra aktörer för att skapa ett konkurrenskraftigt anbud gör processen mer 

komplex. Genom samarbetet med andra aktörer får företaget tillgång till kompletterande 

teknologi som behövs för att utveckla ett kostnadseffektivt anbud till slutkunden, vilket 

beskrivs som ”know-who” enligt Harrysson (2002). Detta intensifierar samarbetet i 

affärsrelationerna, speciellt om det handlar om att fler än två leverantörer som tillsammans 

ska designa ett anbud till den slutgiltiga kunden (Ford et al, 2006)  
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Den teknologiska intensiteten gör även att det ställs krav på slutkunden att kunna använda sig 

av det slutliga anbudet och gör att både leverantören och kunden tillsammans måste 

koordinera interaktionerna dem emellan på grund av affärsrelationens komplexa natur (Ford 

et al, 2006). Förtroenden som skapas genom dessa samarbeten är en dynamisk process, därav 

är inte förtroenden i relationer stabila (Crawford et al, 2004). 

 

Nätverkens dynamik 

Affärsnätverk utformas efter omvärlden ur två huvudsakliga faktorer enligt Ford el al (2006); 

globalisering och informationssymmetri. Genom globalisering har affärsnätverk blivit mer 

utbredda och idén om att alla företagsverksamheter i hela världen knyts samman blir allt mer 

tydlig.  Genom globaliseringen ökar konkurrensen och utbyte av teknologi kan ske på en 

global basis. Den andra faktorn är den underlättade tillgången av information som gör att 

förändringar i nätverken kan ske snabbare och företag förs närmare varandra. Dessa fenomen 

sker samtidigt och tillförs till det dynamiska nätverket och dess instabilitet (Ford et al, 2006). 

 

 
Figur 4.2 “The dynamics of business network” (Ford et al, 2006:10) 

 

4.1.3 Affärsrelationer 

Företag är uppbyggda av individer och relationerna mellan företag måste vara anknutna av 

människor för att förverkligas. Gummesson (2008) menar att de inte är företag som i sig 

interagerar med varandra, köper och säljer, utan att det är individerna. För att karaktärisera 

substansen i affärsrelationer i ett nätverk behöver en marknadsförare underlag för att förstå 

hur företagets erbjudanden, anläggningar och rutiner fungerar i helhet (Ford et al, 2006). 

Enligt Håkansson & Snehota (1995) finns det tre singelrelationer att utgå ifrån i en 

affärsrelation. Dessa tre olika singelrelationer knyter samman affärsnätverk (Håkansson & 
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Snehota, 1995). Ford et al (2006) förklarar de tre singelrelationerna som tre olika dimensioner 

i substansen hos den enskilda affärsrelationen. Dessa tre är activity links, actor bonds och 

resource ties.  

 

Activity links 

Aktivitetslänkar knyter samman olika företags verksamheter genom att samordna och 

koordinera arbetsprocesser. Ford et al (2006) menar att dessa aktiviteter till exempel kan vara 

produktion och tjänster mellan två företag samt övriga aktiviteter som krävs för samordning 

och koordinering av produktion och dylikt. Dessa övriga aktiviteter är till för att effektivisera 

arbetsprocessen, till exempel “just-in-time”-leveranser mellan företagen som samarbetar. 

Vidare menar även Ford et al (2006) att aktivitetslänkar mellan företagen kan innefatta 

aktiviteter beträffande logistik och design inom arbetsprocessen. Aktivitetslänkar ger behov 

av att företagen anpassar sig efter varandra och beskrivs av Håkansson & Snehota (1995) vara 

en konsekvens av länkning av aktiviteter mellan företag. Anpassningen sker genom ödmjuka 

justeringar av aktiviteter företagen emellan.  

 

Enligt Håkansson & Snehota (1995) påverkar aktivitetslänkar produktiviteten hos de 

involverade företagen. Detta påverkar i sig produktiviteten i hela nätverket genom långa 

aktivitetskedjor som kopplar ihop flera företag. Aktivitetslänkarna bildar på så vis ett 

komplext aktivitetsmönster som involverar flera olika företag. Förändring av mönstret sker 

genom till exempel nya relationer och aktiviteter, vilket påverkar de involverade företagens 

aktivitetslänkar olika mycket beroende på graden av ömsesidigt beroende gentemot andra 

företag. Detta beskriver aktivitetsmönstrets flexibilitet och kan beskrivas som ett nätverk av 

aktiviteter. 
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Figur 4.3 Aktivitetsstruktur, länkar och mönster i och mellan fem företag (Håkansson & Snehota, 

1995: 29). Pilarna representerar aktiviteter. 

 

Resource Ties 

Affärsrelationer påverkar hur företagen använder sina resurser. Genom affärsrelationer kan 

företag få tillgång till nya resurser vilket knyter samman företagens resurser och skapar 

“resource ties” (Håkansson & Snehota, 1995). Genom dessa “resource ties” kan resurser 

kombineras och förädlas för att skapa nya resurser med nya kvaliteter allt eftersom 

affärsrelationen utvecklas. Detta härförs till att resurserna har en tendens att knytas hårdare till 

varandra och kan ge resultat av att flexibiliteten hos företagen i affärsrelationen minskar (Ford 

et al, 2006). Samtidigt menar Håkansson & Snehota (1995) att “resource ties” är ett element 

av samlad struktur. Genom att knyta samman flera “resource ties” bildas större 

resurskonstellationer och kan därför vara värdefulla tillgångar till tredje parter utanför 

affärsrelationen samtidigt som de kan vara ett hinder för tredje parter. Vilket Larson (1992) 

menar är ett sätt för nya aktörer att stabilisera sin roll i affärsnätverket. 

 

 
Figur 4.4 “Resource ties” (1, 2, 3 och 4) mellan fem företag (A, B, C, D och E) som tillsammans 

bildar resurskonstellationer. (Håkansson & Snehota, 1995:31) 

 

Actor bonds 

Ur detta perspektiv ser Håkansson & Snehota (1995) en affärsrelation i likhet med en relation 

mellan två personer. Genom ”actor bonds” knyts två aktörer samman i en social dimension 

som påverkar hur de ser på sig själva och hur de ser på sin omvärld. Jämförelsen till en 

vänskap ligger inte allt för långt borta i denna dimension, vilket det tenderar till att leda till 

enligt Granovetter (1985). Ford et al (2006) påpekar vidare att affärsrelationer oftast innefattar 

personliga möten mellan de båda företagens personal, där de interagerar med varandra för att 

skapa förtroende i relationen vilket krävs för att den ska kunna utvecklas. Perspektivet om 

band mellan aktörer visar på den sociala dimensionen hos en relation. Håkansson & Snehota 

(1995) beskriver åtagande, identitet och förtroende som processer i dessa band som ger 
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relationen substans samtidigt som de påför restriktioner hos de båda aktörerna i relation 

gentemot andra utomstående aktörer. Ford et al (2006) anser att banden som knyts i en social 

dimension är mycket viktiga för företag. Företag kan genom dessa band tillsammans lösa 

problem och försäkra ett nära samarbete. Samtidigt menar Ford et al (2006) att dessa 

personliga band som knyts är en risk då individer inom företagen kan agera efter personliga 

syften utifrån personliga förhållanden istället för att agera för företagets intressen. 

 

 
Figur 4.5 “Actor bonds”, organisationer och ett nät av aktörer (Håkansson & Snehota, 1995: 33) 

 

Håkansson & Snehota (1995) förklarar att dessa olika singelrelationer utgör själva substansen 

i en enskild affärsrelation som Ford et al (2006) tillika beskriver som själva karakteriseringen 

av affärsrelationen. Denna karakterisering kan åskådliggöras i ett relationsdiagram som visar 

substansens tre dimensioner i proportion till varandra i en relation på följande vis: 

 

 
 

Figur 4,6 “The substance of a singel relationship”. Figuren förklara hur en hypotetisk relation kan se 

ut i ett relationsdiagram. Relationsdiagrammet ger en bild av hur de tre dimensionerna är i 

proportion till varandra i en specifik relation, vilket beskriver relationens innehåll och hur det 

karaktäriseras. Figuren är en avskalad version och en tolkning av figur 2.8, “The substance of three 
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relatiomshios” presenterad i Ford et als “The Business Marketing Course - Managing in Complex 

Networks” (2006:31). 

 

Ytterligare förklarar Håkansson & Snehota (1995) att substansen i den enskilda 

affärsrelationen påverkas av andra affärsrelationer, beroende på deras funktion och hur den 

förändras. Ford et al (2006) fortsätter vidare och hävdar att när en leverantör och en kund 

upprättar en nära relation med hjälp av activity links, resource ties och actor bonds blir de 

beroende av varandra. Kunden kan även sträva efter att inte bli beroende av en leverantör 

genom att upprätthålla en armlängdsrelation, eftersom kunden då kan få mer frihet för att 

samarbeta med flera leverantörer som passar kunden (Ford et al, 2006). Gummesson (2008) 

hävdar att ju längre avstånd desto mindre risk finns för missförstånd. Ford et al (2006) påstår 

att relationer med low- involvement är billiga att sköta för företaget då de kan anpassa deras 

anbud till flera leverantörer och på det sättet lösa problemet snabbare genom att optimera 

priset i varje transaktion med leverantörerna.   

 

Ford et al (2006) påpekar att i ett high - invovlement förhållande försöker företaget optimera 

alla resurser i samarbetet med ett annat företag för att reducera kostnader genom att anpassa 

sig till varandra. Detta skapar förutsättningar för en långvarig relation. Beståndsdelar av 

relationens strategiska och kvalitativa faktorer som utveckling, planerad tillväxt och 

grundläggande forskning skapar en säkerhet för företagen menar Gummesson (2008). 

 

4.1.4 Aktörer, resurser och aktiviteter i nätverk 

Med dessa singelrelationer återkopplas de tre olika nätverken som beskrivs i Johanson et als 

modell (2002) som nämnts i tidigare avsnitt. Ford et al (2006) beskriver dessa som tre 

dimensioner av affärsnätverk; aktivitetsmönster, resurskonstellationer och nät av aktörer, 

vilka författarna också menar bör beaktas i marknadsföring mellan företag. Även Håkansson 

& Snehota (1995) beskriver vidare hur dessa tre dimensioner utgör och förklarar 

nätverksfunktionen av en enskild affärsrelation. Det är på grund av substansen; det vill säga 

activity links, resource ties och actor bonds, i en relation som gör relationen till ett 

“konstituerande element” (Håkansson & Snehota, 1995:40) i ett större nätverk där flera 

relationer sammankopplas. 

 

Aktivitetsmönster 
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Ford et al (2006) beskriver alla aktiviteter som utförs mellan två eller flera parter, till exempel 

mellan en leverantör och en kund, samt aktiviteter i deras andra relationer som bildar ett större 

mönster av aktiviteter. Genom gemensamma aktiviteter mellan två företag synkroniseras 

deras verksamheter. Ytterligare förklarar Ford et al (2006) att dessa aktiviteter därför skapar 

möjligheter men även begränsningar för andra företag som samarbetar med dem båda. 

Aktiviteter kan anpassas och återanvändas i andra relationer som ger upphov till ett 

aktivitetsmönster. Ford et al (2006) påpekar att aktivitetsmönster förändras hela tiden på 

grund av den dynamiska karaktären hos professionella affärsrelationer i nätverk som beskrivet 

i tidigare avsnitt. Ytterligare säger författarna att antalet av olika aktiviteter är många och gör 

aktivitetsmönstret väldigt komplicerat. Samtidigt är det svårt att dra en gräns kring ett 

specifikt mönster vilket gör det är besvärligt att få en överblick. 

 

Resurskonstellationer 

Att koppla ihop resurser genom affärsrelationer är ett sätt för företaget att förädla de resurser 

som de redan tillhandahåller. Ford et al (2006) menar att resurser kopplas ihop systematiskt 

genom interaktionen mellan företag för att utveckla affärsmöjligheter och erbjudanden. 

Vidare förklarar Ford et al (2006) att värdet för resurser beror på just hur de kopplas samman 

genom relationer och därför blir företaget beroende av andra samarbetspartners resurser lika 

mycket som de är av deras egna för att kunna forma ett erbjudande.  

 

Nät av aktörer 

Som Gummesson (2008) uttryckt i tidigare avsnitt sker interaktioner mellan individer inom 

affärsnätverk. Även Ford et al (2006) understryker hur företag och deras professionella 

affärsrelationer styrs målmedvetet av många individer. Vidare beskriver Ford et al (2006) den 

sociala dimensionen av ett affärsnätverk, där individer bygger upp en social struktur och 

bildar sig en egen uppfattning av nätverket samt deras egen roll i det. Utifrån den egna 

uppfattningen interagerar individen gentemot ett nät av aktörer, det vill säga ett nät av andra 

individer där typiska sociala element som bland annat vänskap, närhet och fördomar 

förkommer. Ford et al (2006) fortsätter att förklara hur banden hos individer i nätverket är 

multidimensionella då individer och företag kan relatera till varandra på flera olika sätt. Den 

sociala strukturen kan till exempel innebära att en individ som formellt tillhör ett visst företag 

kanske blir anställd av ett annat företag inom samma nätverk där personliga relationer 

kvarstår hos individen i det föregående företaget. Samtidigt tar den individuella aktören med 



33 

 

sig tidigare erfarenheter och minnen vilket bidrar till att individer influerar varandra mellan 

olika företag. Dessa nätverk av individuella aktörer baseras på att bygga en grund av 

förtroende och engagemang mellan individer och företag. Förtroendet är en viktig faktor 

eftersom de går att mäta hur effektiv relationen är enligt Zand (1972). Vidare menar Ford et al 

(2006) att banden mellan individuella aktörer i det stora hela påverkar hur resurser och 

aktiviteter koordineras mellan företag. Koordineringen behöver inte direkt vara logisk ur en 

ekonomisk synvinkel, men utifrån termer som förtroende, inlärning och självkänsla kan det 

vara av betydelse.  

 

4.2 Styrning av relationer i ett affärsnätverk 

 Enligt Lind (2008) finns det två alternativ på hur man kan gå tillväga för att analysera 

affärsrelationer i ett nätverk. Antingen genom att se dessa relationer som enskilda 

affärsförbindelser mellan två företag eller att se dessa enskilda affärsrelationer som en del av 

ett större nätverk där de mer eller mindre kommer att påverka varandra. 

 

Det finns nämligen olika ekonomistyrningsmetoder inom dessa två alternativ men vi har valt 

att fokusera på alternativ två då vi anser den vara mest relevant i vår uppsats. I och med att 

musikförlagsverksamheten är tjänsteorienterad har vi även försök anpassa teorierna efter det 

då de flesta texter oftast pratar om produkt- och tillverkningsorienterade verksamheter.  

Företag i affärsmarknader ägnar sig åt en blandning av kundrelationer, från starka ömsesidiga 

beroenderelationer till mer armlängdsrelationer där några av dem är mer lönsamma än andra 

(Ford et al, 2006).  

 

Med tanke på de investeringar i de tekniska och organisatoriska resurserna är det inte möjligt 

för ett företag att anpassa verksamheten till belåtenhet för alla sina kunder vilket leder till att 

företaget kommer att prioritera de kunder de anser vara mest lönsamma. Detta innebär att ett 

företags resursgränssnitt till sina kunder kommer att variera mellan olika kundrelationer. Fort 

et al (2006) förtydligar ytterligare detta genom förklara att ett företag kan använda sig av två 

förhållningsätt i kundrelationer, high- och low-involvement förhållanden.  

 

Som tidigare nämnt är low-involvement ett förhållande som gynnar företag som vet vad deras 

behov är och även vet vilka mål som behöver uppfyllas för att komma fram till resultatet, 

detta leder till att valet av leverantör är det enda faktum som kvarstår. Detta ger företaget 
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många möjligheter att välja bland leverantörer, situationen som uppstår då är konkurrens 

mellan leverantörerna vilket företaget (kunden) drar nytta av genom att pressa ner priserna. 

För företag som har otydliga mål eller inte vet vilket behov de har är ett low- involvement 

förhållande kostsamt och tidskrävande på grund av osäkerheten som uppstår hävdar Ford et al 

(2006). Vidare framhäver samma författare att detta förhållningssätt tenderar att vara 

kortvarigt eftersom företaget (kunden) begränsar sin investering för att undvika att låsa fast 

sig med en leverantör. I ett high-invovlement förhållande är utgångspunkten den motsatta 

enligt Ford et al (2006). Förhållandet mellan kunden och leverantören tenderar att vara 

långvarigt eftersom de båda anpassar sina resurser och investeringarna som uppstår i samband 

med ett samarbete. Att anpassa sig efter varandra kan minska de totala och indirekta 

kostnaderna understryker Ford et al (2006).  

 

För att kunna utvärdera alla dessa olika relationer behöver företaget använda sig av olika 

kundlönsamhetsmetoder. Lind (2008) tar upp de enligt honom vanligaste metoder för 

kundlönsamhetsberäkningar som kan delas in i fyra grupper beroende på hur dessa relationer 

sköts och hur företaget anpassar sina tekniska och organisatoriska resurser till kunden: 

1. Förenklade kundrelationer - kundlönsamhetsanalys 

2. Transaktionsbaserade kundrelationer - lönsamhetsanalys av kundsegment 

3. Integrativa kundrelationer – analys av lönsamhet över kundrelationens livstid 

4. Sammankopplade kundrelationer - kundvärderingsanalys (värdering av kunder 

som tillgångar). 

 

1. Förenklade kundrelationer karakteriseras av hög organisatorisk och låg teknisk anpassning.  

Kontakterna mellan företagen är flitiga så ett företag kommer ägna organisatoriska enheter 

eller individer för att hantera sådana kunder. För den här typen av kunder är låga kostnader en 

högprioritet vilket kan uppnås genom förenklade organisatoriska och administrativa rutiner 

som anpassas till kunden. Däremot behöver inte företaget göra större anpassningar i sina 

tjänster. Eftersom företaget inte gör några långsiktiga investeringar i en sådan kundrelation är 

det då viktigt att företaget når lönsamhet direkt och har därför en betydande inverkan på 

företagets kortsiktiga lönsamhet. Därmed är det av stor betydelse att utvärdering av 

relationens lönsamhet genomförs för varje enskild kund (Lind, 2008). 
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Kundlönsamhetsanalysen mäter kundernas bidrag till ett företags vinst. Den identifierar 

skillnaden mellan intäkter och kostnader för en kund under en viss period, årligen eller 

kvartalsvis (Pfeifer et al., 2004). 

 

2. En transaktionsbaserad kundrelation karakteriseras av låg anpassning av såväl den 

tekniska som den organisatoriska resurssamverkan. Det finns ingen anpassning av tjänsten till 

kunden. Således innebär förhållandet ingen integration mellan de två motparterna. 

Kontakterna mellan företagen är sporadiska och saknar djup. Detta är en klassisk 

armlängdsrelation som står för en liten del av företagets totala intäkter, vilket gör det mindre 

viktigt att ha enheter eller individer som arbetar med dessa kunder och mindre nödvändig att 

följa upp lönsamheten för varje enskild kundrelation (Lind, 2008). 

I lönsamhetsanalys av kundsegment är mätobjektet en grupp eller ett segment av kunder. 

Segmenteringen kan baseras på variabler såsom köpbeteende, geografiskt läge, demografiska 

variabler eller något som skiljer dem från andra kunder. Logiken bakom denna strategi är att 

kundgrupper är viktigare än enskilda kunder så omkostnader kan spåras till kundsegment och 

att det är bäst att behandla kunder som aggregerade grupper. Kontakten till kunden är 

sporadisk och företaget erbjuder standardiserade lösningar som kunden antingen får acceptera 

eller inte acceptera (Lind, 2008).  

 

3. Integrativa kundrelationer karakteriseras av den högsta graden av anpassning när det gäller 

både organisatoriska och tekniska resurser där ändamålet är att integrera företaget i varandras 

verksamhet. Denna process är ofta långvarig och innebär stora och kostsamma investeringar i 

relationen från båda företagen. I och med att företaget har en tät kontakt med kunden, 

sysselsätter företaget enheter eller individer att samarbeta med sina prioriterade kunder. 

Tjänsterna är avsedda för specifika kunder och utvecklas ofta i nära samarbete med kunden. 

Kunderna representerar en betydande del av företagets kortsiktiga intäkter, men de kan vara 

ännu viktigare för de framtida intäkterna. Den här typen av kundrelationer har stor inflytande i 

företagets framtida inriktning och utveckling, vilket gör det ännu viktigare att utvärdera dessa 

relationer enskilt och att de är lönsamma på lång sikt. Den här typen av relation kan uppfattas 

som olönsam på kort sikt men ha god lönsamhet på lång sikt (Lind, 2008). 

Analys av lönsamhet över kundrelationens livstid förlänger tidsperioden för analysen till att 

omfatta tidigare år och framtiden. Fokus ligger på kundernas lönsamhet, då framtida intäkter 

och kostnader i samband med en specifik kund beräknas på periodiserade principer (Pfeifer et 
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al., 2004). De intäkter och kostnader som uppstår i samband med en specifik kund kan 

summeras och användas i en tidsperiod som sträcker sig utanför den normala årliga 

mätningen. 

 

4. Sammankopplade kundrelationer kännetecknas av ett högt tekniskt gränssnitt och ett lågt 

organisatoriskt gränssnitt. Tjänsterna anpassas till kundens behov, så att bolaget investerar en 

avsevärd mängd tid och betydande resurser till kunden. Men i motsats till integrerade 

kundrelationer, är inkomsterna i sammankopplade kundrelationer låga. Således ställer dessa 

relationer särskilda krav på företaget, eftersom de skapar höga direkta kostnader, men endast 

få låga direkta intäkter. Därför måste kundrelationen indirekt bidra till andra kundrelationer 

genom att till exempel vara en ledande användare eller agera som en bro till andra 

kundrelationer (Lind, 2008). 

Kundvärderingsanalys behandlar kunder som tillgångar som kommer att ge intäkter i 

framtiden. Det ekonomiska värdet av en specifik kund betecknas av kundens livstidsvärde, 

vilket är nuvärdet av de uppskattade framtida kassaflöden som härrör från relationen med 

kunden (Pfeifer et al., 2004). Den resulterande kundens värdeökning motsvarar företagets 

värdeökning/eget kapital allteftersom kunder genererar framtida kassaflöden, och kassaflödet 

avgör värdet på företaget. 

 

De fyra kundlönsamhetsanalysmetoder som presenterats ovan varierar över vilket objekt som 

mäts, vilket kan vara en enskild kund eller en grupp och använder olika tidsperioder för 

mätning, med dessa från års- eller kvartalsvis till flera år. Alla ger ett finansiellt mått, men få 

studier har förklarat varför eller när ett företag ska använda ett visst sätt att mäta en kund, 

även om vissa studier identifierar variabler som man kan förklara användningen av 

kundlönsamhetsanalys i allmänhet. 
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Figur 4.7 Ett ramverk för hur kundrelationer och kundlönsamhetsanalyser är kopplade till varandra 

(Lind, 2008:169). 
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 5 Empiri och analys 

 

I detta kapitel presenteras vår insamlade empiri och ställs mot vår teoribas. Genom att ställa 

empiribasen och teoribasen mot varandra presenterar vi vår analys i detta kapitel. Vår 

empiribas baseras på fyra olika kvalitativa intervjuer med personer versamma inom olika 

musikförlag. Empirin framställs inte i sin helhet då vi anser att detta skulle försämra 

uppsatsens läsbarhet. 

Vi härmed presenterar våra informanter som vi intervjuat vilket utgör vår empiri, i texten 

kommer vi enbart referera till informanternas efternamn: 

● Caroline Bäuml är ansvarig för synkronisering och licensiering på musikförlaget Air 

Chrysalis Scandinavia  

● Peo Nylén är verkställande direktör och A&R på musikförlaget Scandinavian Songs 

● Elin Malm är ansvarig för licensiering och marknadsföring på musikförlaget 

Warner/Chappell Music 

● Niclass Björlund är general manager på musikförlaget BMG Rights Management 

Scandinavia 

 

5.1 Dynamiken i musikförlagens nätverk 

Marknadsföringen mot andra företag kräver kunskap om det aktuella affärsnätverket för att 

förstå hur det enskilda företaget bör navigera sig och positionera sig i det. Detta är en process 

som uttrycker själva idén av marknadsföring mellan företag och fortgår kontinuerligt på grund 

av den dynamiska miljön, förklarad av Ford et al (2006) i tidigare avsnitt, som karaktäriserar 

affärsnätverk.  

 

Dynamiken i ett företagsnätverk skapas av förändringar. Ford et al (2006) accentuerar att det 

är svårt för större företag att vara uppdaterade inom alla områden i nätverket. Nylén bekräftar 

detta antagande genom att belysa “De är på gott och ont som stora majorbolag redan har ett 

nätverk, man trycker på en knapp typ, så är upphovsmannen verk representerat, så kanske de 

är svaga länkar i det systemet”. Vi tolkar att Nylén vill framhäva att även om majorbolag har 

etablerade nätverk behöver inte det betyda att nätverket fungerar felfritt när ett musikaliskt 

verk skall lanseras på musikmarknaden. Mindre företag väljer till skillnad från större företag 

att arbeta med färre aktiviteter för att kunna specialisera sig inom ett område och samarbeta 

med andra företag för att anpassa deras utbud (Ford et al, 2006). På Scandinavian Songs 
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försöker de vara väldigt flexibla när de gäller samarbeten. Eftersom de inte har något 

automatiskt förlagsnätverk som majorbolagen tillhandahåller kan Scandinavian Songs välja 

att samarbeta med vilket förlag som passar dem understryker Nylén. 

 

“Större bolag har ju resurser till att ha en person på varje plats, men på 

mindre bolag gör alla allt. Jag kan säga att inget är bättre eller sämre, 

mindre bolag kan vara mer engagerade medan större bolag vet man att 

det finns resurser” - Elin Malm, Warner/Chappell Music. 

 

Ford et al (2006) förklarar att när anbuden blir mer teknologiskt intensiva så växer 

komplexiteten i professionella affärsrelationer. Företag får kompletterande teknologi genom 

samarbeten, vilket formar utbudet till slutkunden. På Air Chrysalis kan deras låtskrivare 

samarbeta med andra låtskrivare som är signade till ett annat förlag. Då menar Bäulm att Air 

Chrysalis och det andra förlaget samarbetar i förhandlingar om något företag vill använda sig 

av den gemensamma produkten (låten). Men till följd av den teknologiska intensiteten ställs 

krav på att kunden och leverantören koordinerar samarbetet så att kunden kan använda sig av 

det slutliga anbudet (Ford et al, 2006). Det kan kopplas samman med att Bäulm understryker 

att det är samarbeten, fast det handlar om förhandlingar; “jag sitter ju i förhandlingar hela 

dagarna med reklambyråer och filmbolag och producenter”. Vi utläser Bäulms perspektiv 

som att inom musikförlagsbranschen skapas och vårdas professionella affärsrelationer genom 

att ha kontinuerliga förhandlingar med kunder som leder till samarbeten. 

 

Informationssymmetri och globalisering anser Ford et al (2006) vara två huvudsakliga 

beståndsdelar i utformningen av dynamiska affärsnätverk. I den globala världsmarknaden 

ökar konkurrensen eftersom flödet av information gör att affärsnätverk förändras och 

uppdateras. Malm upplever att musikförlagens roll har förändrats i takt med internets 

utveckling. Malm syftar då på den illegala nedladdningen, som har varit och är en stor faktor 

till musikbranschens förändring. Men samtidigt menar Bäuml att musikförlag aldrig varit 

tekniskbaserade, utan mer musikbaserade. Bäuml fortsätter med att belysa “ Det vi förmedlar 

är själva låten och den förmedlar vi till skivbolagen. Men vad skivbolagen gör, alltså deras 

affärsverksamhet, de påverkas betydligt mer av den teknologiska utevecklingen”. Bäulm 

framhäver vidare att det finns en extrem okunskap om vad musikförlag egentligen gör 

eftersom det oftast är skivbolagen som nämns i media. Men både Malm och Bäuml anser att 
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musikförlagen har stärkt sin roll i musikbranschen. Det anser vi beror på att rättigheterna till 

låtar har blivit en stor inkomstkälla i musikbranschen. Detta stärker Bäuml genom att hävda 

följande: 

 

“I musikbranschen så är ju musikförlagen navet, i och med att det är vi 

som förvaltar själva låtarna” - Caroline Bäulm, Air Chrysalis. 

 

5.2 Analys av musikförlagens nätverk 

I Johanson et als (Ford, 2002) “model of industrial networks” beskrivs hur strukturen i ett 

affärsnätverk formas i interaktionen mellan tre olika variabler; aktörer, aktiviteter och 

resurser. Dessa variabler bildar egna nätverk som tillsammans formar det totala 

affärsnätverket. Den komplexa naturen i affärsnätverk gör interaktionen mångfaldig och 

därför svårhanterlig. Orsaken till denna komplexitet är de professionella affärsrelationerna 

enorma innehåll av resurser, kunskap och aktiviteter som i slutändan formar nätverket i sin 

helhet. Nedan följer en analys av de tre variablerna i Johanson et als modell (2002) 

analyserade utifrån ett musikförlagsperspektiv. 

 

5.2.1 Aktörer i nätverket 

Musikförlag jobbar mot flera olika aktörer där varje relation blir en del av musikförlagets 

portfölj av affärsrelationer. För musikförlagen innebär detta en viss grad av personlig kontakt 

mellan individer som skiljer sig åt beroende på vilken aktör de har att göra med. Malm 

framhäver de personliga relationerna i Warner/Chappells nätverk som ett viktigt verktyg. 

Detta underlättar uppdateringar och skapar förtroende i deras nätverk vilket vi poängtera är 

viktigt för att mäta effektiviteten i relationerna enligt Zand (1972). Vi vill också notera hur 

förtroende inte är ett stabilt fenomen vilket Crawford et al (2004) framför då det är genom en 

dynamisk process som förtroendet skapas. Det skapas ur dynamiken av en relation, ett 

förhållande. Ford et al (2006) beskriver det som ett nät av social struktur där individer knyts 

samman genom en social dimension. Bäuml påpekar att utan rätt kontakter är det svårt att 

nätverka inom musikbranschen “man kan inte komma in på Sony Music-chefens kontor i New 

York om man inte har rätt kontakter för då står man i lobbyn och blir puttad av vakten”. Men 

Bäuml vill poängtera att “har man lärt sig känna 1 har man lärt sig känna tio, har man lärt 

sig känna tio har man lärt sig känna femtio” som förklarar innebörden av att skaffa sig 
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personliga relationer, för att skapa ett kontaktnät inom musikbranschen. Vi vill understryka 

här att det går att sammanlikna en vänskap vilken Granovetter (1985) även betonar. Malm 

instämmer och belyser att i Sverige är det personliga kontakter som gäller, därför är det 

viktigt att träffa så många människor som möjligt “ Det är a och o att känna någon eller 

träffa någon”. Vilket vi kopplar med Gummessons (2008) antagande, att företag måste vara 

anknutna av människor för att förverkligas. Vi tolkar att de sociala samspelen i affärsnätverk, 

de vill säga nätet av aktörer, är av betydande roll för att vara framgångsrik i musikbranschen.    

 

Ford et al (2006) menar att individer skapar egna uppfattningar av ett närverk utifrån deras 

subjektiva sociala struktur, vilket formar deras roll i nätverket. Med den subjektiva sociala 

strukturen som bas interagerar individer med varandra. Detta går att koppla samman med att 

det finns flera olika internationella evenemang som arrangeras under året där hela 

musikbranschen kan mötas vilka Bäulm framhåller som viktiga. Hon menar att detta ger 

tillfällen för personliga möten och att knyta nya kontakter, Bäuml säger “Det är en väldigt 

social bransch, på den kreativa sidan så är nätverkande allt.”. Dessa utformas som festivaler 

och konventioner som välkomnar alla besökare. Exempel på sådana evenemang är “MIDEM” 

i Cannes, Frankrike, “South by Southwest” i Austin, Texas, “Eurosonic” i Groningen, 

Nederländerna och “CMJ” i New York City, New York. Vi får intrycket av att dessa 

mötesplatser är väldigt viktiga med tanke på hur personliga kontakter anses vara viktigt. 

 

“Det handlar ju om rätt kontakter. Det är också personbaserat, så om 

man förlorar en A&R så fortsätter den på nästa förlag eller vad man nu 

gör.. frilansar, och den har fortfarande sina personliga kontakter. 

Självklart är Chrysalis betydligt mer värt än ett independentförlag som 

bara har ett band, betydligt betydligt mer värt, men det är fortfarande 

personifierat. Det ska även sägas att det baseras på låtskrivare som man 

presenterar, då behöver inte någon ha känt igen ditt namn innan om man 

har en känd låtskrivare.” – Caroline Bäuml, Air Chrysalis. 

 

5.2.2 Resurser och aktiviteter i nätverket 

Musikförlag förvaltar en egen katalog av upphovsrättigheter. De samarbetar med flera 

låtskrivare som utgör grunden för deras egen katalog. Malm på Warner/Chappell förklarar, 
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“vi har ett roster med alltifrån låtskrivare, producenter, artister inom alla genrer utan 

klassisk musik”. Vi ser dessa kataloger som resurser som musikförlagen tillhandahåller, 

upphovsrättigheterna är den huvudsakliga resursen i musikförlagens verksamhet. 

Hos musikförlag ser vi flera exempel på hur interaktion sker mellan musikförlag och andra 

aktörer samt deras resurser sinsemellan. Genom aktiviteter sker en interaktion mellan aktörer 

och de resurser som de tillhandahåller och i ett bredare kontext bildas aktivitetsmönster enligt 

Ford et al (2006). Författarna går vidare med att poängtera att detta mönster påverkar det 

totala nätverkets produktivitet. I interaktionen sammankopplas resurser mellan olika aktörer i 

nätverket för att tillsammans förädla sina erbjudanden. 

 

De musikaliska verken sammankopplas mellan musikförlaget och dess affärspartners genom 

flera aktiviteter. Dessa aktiviteter är till exempel licensiering, co-writingavtal och 

subförlagsverksamhet. Vi kan se hur dessa aktiviteter formas av det funktionella beroendet. 

Johansson et al (2002) förklarar att detta beroende är en kraft som kopplar samman aktörer, 

aktiviteter och resurser för att skapa funktion och syfte i dessa. Utan licensiering, co-

writingavtal och subförlagsverksamhet är det svårt för musikförlagen att utföra sin 

verksamhet. Deras roll blir sedemera identifierad av deras resurs-, aktörs- och 

aktivitetssammanlänkningar vilket även Larson (1992) beskriver hur aktörer stabiliserar sin 

roll i affärsnätverk. 

 

Musikförlag kan tillhandahålla andra musikförlags kataloger på den internationella 

marknaden genom att agera subförlag och representera katalogen i ett specifikt territorium. 

Till exempel berättar Nylén att Scandinavian Songs bedriver en subförlagsverksamhet där de 

representerar kataloger från utländska musikförlag inom sitt territorium. Samtidigt säger han: 

 

“Vi har inte så mycket subförlagsrepresentation på vår egen katalog än, 

men vi representerar en jättestor katalog för Imagem som innehåller hur 

mycket som helst; alltifrån Chuck Berry, Genesis och moderna grejer som 

M.I.A., The Script och Vampire Weekend som vi subförlägger i 

Skandinavien. Men vi försöker bygga upp vår lokala katalog som görs av 

upphovsmännen här och ytterligare 4-5 upphovsmän som sitter i andra 
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studios.” – Peo Nylén, Scandinavian Songs, om deras 

subförlagsverksamhet och utveckling av egen katalog. 

 

Nylén fortsätter och berättar att Scandinavian Songs äger en inspelningsstudio som finns i 

deras lokaler. Studion funkar som en “dealförmån” enligt avtal där deras sex låtskrivare som 

ingår i deras roster har möjlighet att vara verksamma, skapa och ha, som Nylén uttrycker det, 

“co-writing camps”, där flera låtskrivare skriver låtar tillsammans. 

 

Bäuml på Air Chrysalis berättar att genom co-writeravtal kan olika upphovsmän på olika 

musikförlag tillsammans samarbeta för att skapa något ännu bättre. Hon använder ord som att 

skapa en “hit” vilket hon menar är själva målsättningen, med andra ord att skapa en riktigt bra 

och kvalitativ låt. Vi ser co-writingavtalens innebörd är ett nära samarbete mellan två eller 

flera musikförlag där de kombinerar sina “rosters” för att främja skapandet och den kreativa 

processen. Genom att sätta ihop flera duktiga låtskrivare tillsammans där alla tillför nya 

infallsvinklar kan processen förädlas. Nylén på Scandinavian Songs håller med angående 

betydelsen av co-writingavtal och betonar även vikten av licensiering. Han förklarar med 

exempel hur licensiering av musik kan gå till. 

 

“Vi gjorde en deal med H&M, vi representerade Imagem (ett subförlag 

red. anm.) med en låt som Erykah Badu sjunger och då är det klart att på 

ett bräde direkt blir det “såhär” mycket pengar (väldigt mycket red. 

anm.). Nu får ju inte vi behålla största delen av dem men i alla fall så är 

det klart att det ligger störst värde i synklicenserna. Idag, som branschen 

ser ut med ganska svag försäljning, så är den här licensbiten oerhört 

viktig för förlagets intäkter.” – Peo Nylén, Scandinavian Songs. 

 

Bäuml är inne på samma spår och enligt henne handlar samarbetet vid licensiering till stor del 

om förhandlingar. Hon berättar att “själva idén av att licensiera en låt är att man (i.e 

låtskrivaren red. anm.) ska få betalt för det”. Under förhandling med till exempel 

reklambyråer och produktionsbolag är det vanligt med argument som “det här är promotion 

och då behöver vi väl inte betala något för låten” vilket går stick i stäv med musikförlagens 

verksamhet och inte optimalt för låtskrivaren, menar hon. Hur dessa reklambyråer och 
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produktionsbolag kommer i kontakt med Air Chrysalis sker genom att “de kontaktar oss”, 

säger Bäuml. Vidare förklarar hon att Air Chrysalis inte har någon form av traditionell 

marknadsföring, men säger också att det är genom musikförlagets “roster” och deras 

musikrepertoar, som marknadsföringen sker i princip av sig själv. Hon tillägger att om 

låtskrivaren de förlägger även skulle vara artist själv och framföra sina egna låtar själv, så 

finns det oftast ett skivbolag i ryggen som lägger ner mycket pengar för att marknadsföra sin 

artist. All musik som musikförlagen arbetar med är registrerad på Stim som de i sin tur 

tillhandahåller informationen om vem som äger ett visst musikaliskt verk samt vem som 

förlägger det. Denna information är lättåtkomligt då vem som helst kan ringa till Stim för att 

ta del av den. 

 

För at få en licens av ett musikaliskt verk måste ett produktionsbolag eller annat företag 

interagera med ett eventuellt musikförlag. På samma sätt skapas en makt- och 

kunskapsstruktur enligt Johanson et al (2002). Där kontroll, design och användning av 

resurser och aktiviteter mellan aktörer ger behov av relationer vilket skapar och formar 

nätverket. 

 

För att ta det exemplet som Peo Nylén tog fram tidigare där Scandinavian Songs subförlade 

för Imagem i en licens angående synkronisering av ett musikaliskt verk skulle en 

aktivitetskedja kunna illustreras på följande sätt: 

 

 

 
Figur 5.1, Egen modell över aktivitetslänkar mellan musikförlag, subförlag, intresseorganisation och 

licenskund.  

 

1; Imagem gör ett subförlagsavtal där Scandinavian Songs representerar deras katalog i den 

administrativa och kreativa rollen enligt avtal inom ett specifikt territorium (i.e Skandinavien 

etc.). Scandinavian Songs agerar subförlag till Imagem. 2; Om det musikaliska verket inte 
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redan är registrerat hos den aktuella upphovsrättorganisationen i ett territorium ser subförlaget 

till att göra det. 3; H&M ska göra en reklamkampanj och vill använda en specifik låt men vet 

inte vem som äger rättigheterna och vänder sig till STIM för att få informationen om vem som 

förlägger den i Sverige (här kan oftast en reklambyrå eller produktionsbolag vara inblandat, 

men vi behandlar här de närliggande aktiviteterna kring musikförlaget). 4; H&M kontaktar 

Scandinavian Songs för att kolla om det går att använda låten och redan här börjar dialogen. 5 

och 6; Scandinavian Songs agerar medlare och förhandlar med H&M (eller med eventuell 

reklambyrå eller eventuellt produktionsbolag) för Imagem. Kontakten mellan förlag och 

subförlag är närvarande i förhandlingen. 

 

Figuren nedan är ett exempel på ett co-writeravtal som beskriver en resurskonstellationer och 

hur den kan se ut mellan två låtskrivare från två olika musikförlag: 

 

 
Figur 5.2, egen modell över resurskonstellation mellan två låtskrivare och två musikförlag genom ett 

co-writer avtal. 

 

A och B är låtskrivare, C och D varderas musikförlag. X är det musikaliska verket där 

upphovsrätten fördelas 50/50 mellan låtskrivare. Y och Z är upplåtelse enligt förlagsavtal av 

verket mellan låtskrivarnas respektive musikförlag. 

 

Vi vill trycka på att det är genom licensiering, co-writeravtal och subförlagsverksamhet som 

musikaliska verk, det vill säga musikförlagens resurser, länkas samman med affärspartners i 

typiska “resource ties” vilket formar ett nätverk av resurser som beskrivs i Johanson et als 

(2002) tidigare nämnda modell. Vi kan även se andra exempel på resurser som musikförlag 

kan förvalta, utöver musikaliska verk, och sammankopplas gentemot deras affärspartners. Till 

exempel Scandinavian Songs inspelningsstudio som kan erbjuda inspelningsmöjligheter för 

sina låtskrivare genom samarbete och sammankoppla vardera resurs. Vi menar även att 

licensiering, co-writeravtal och subförlagsverksamhet är aktiviteter som står nära 
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musikförlagens verksamhet och utförs mellan dem och deras partners. Dessa lägger grunden 

för interaktionen mellan aktörer och resurser i musikförlagens nätverk. 

 

Håkansson & Snehota (1995) beskriver hur affärspartners genom aktivitetslänkar är i behov 

av att kunna anpassa sig efter varandra. Vilket musikförlag kan ha svårt för enligt Nylén. Han 

menar att det kan vara problematisk för musikförlag att ta sig an för mycket arbete. Att knyta 

till sig för många låtskrivare och ha hand om stora kataloger av musikaliska verk kräver stort 

arbete, både på den administrativa sidan som på den kreativa sidan i en 

musikförlagsverksamhet. Krav ställs från många olika låtskrivare och musikförlaget måste 

kunna fylla hela kostymen i alla sina uppgifter, om inte så skapas det oftast missnöje bland 

låtskrivarna vilket Peo Nylén på Scandinavian Songs även belyser: 

 

“Hur man än vänder och vrider på det så kommer man (musikförlag red. 

anm.) alltid ha i viss mån missnöjda upphovsmän. De finns inget förlag 

som under sin verksamhet inte känner så. De har ju också varit problemet 

med stora förlag men det har blivit en ganska bra självrannsakande 

rensning. Det fanns ett tag när de stora förlagen satt med 200 writers 

(låtskrivare, red. anm.) och det säger sig själv att det inte går att ta hand 

om 200 writers.  De signar massa låtskrivare och sen var det för många 

förlagsavtal på en och samma gång. Men de flesta förlag, även de flesta 

majorförlagen, har rensat upp de sista åren och har en mer övertydlig 

roster. Det gäller bara att hitta balansen, att man kan täcka upp.” – Peo 

Nylén, Scandinavian Songs. 

 

Bäuml säger att Air Chrysalis har ett stort fokus på låtskrivare och försöker på bästa sätt ta 

hand om dessa. Ett mindre musikförlag som Air Chrysalis fokuserar till exempel på ett 

“roster” som är mer “indie”, mer “creddigt” och nischat. Antalet upphovsmän är begränsat 

och lätt överskådligt för den mindre organisationen inom Air Chrysalis. Ett annat 

musikförlag, vars verksamhet också är av mindre slaget, är Scandinavian Songs. Nylén 

berättar att de bestämt fokuserar på en egen begränsad katalog, men specialiserat sig på att 

subförlägga ett bredare “roster” inom sin subförlagsverksamhet som de representerar i 
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Skandinavien. Scandinavian Songs fokuserar på en speciell marknad för att vara 

konkurrenskraftiga, nämligen Asien och då i synnerhet Japan. 

 

Vi anser att musikförlag försöker anpassa sin verksamhet utefter förmågan att hantera sina 

resurser kontra aktiviteter gentemot andra aktörer. Den interna organisationen utformas på så 

vis efter denna förmåga. Musikförlag försöker vara konkurrenskraftiga i sin utformning av 

“roster” och katalog, det vill säga deras utbud av musikrepertoarer och kontrakterade 

låtskrivare, samt i utformningen av de aktiviteter, det vill säga de tjänster gentemot 

upphovsmännen, som de kan hantera. 

 

5.3 Musikförlag och affärsrelationer 

Håkansson & Snehota (1995) beskriver substansen hos en relation i tre olika element som 

ställs i proportion mot varandra, vilket Ford et al (2006) förklarar, utgör själva karaktären hos 

relationen. De tre elementen är som nämnda i tidigare avsnitt enligt Håkansson & Snehota 

(1995); activity links, resource ties och actor bonds. Vi berör dessa tidigare i analysen utifrån 

ett nätverksperspektiv. Vi ska här fortsätta analysen kring dessa element, men med mer fokus 

på substansen i några av musikförlagens relationer och med hjälp av relationsdiagram för att 

ge en enkel bild av deras karaktär. 

 

Musikförlag jobbar med flera olika affärsrelationer i sin affärsverksamhet. Relationerna 

skiljer sig i karaktär beroende på vem samarbetspartnern är och i vilket sammanhang som 

relationen hanteras i. Till exempel är det skillnad mellan ett samarbete med en låtskrivare och 

samarbetet med en reklambyrå. Skillnaderna finns i avtalen, vilka skiljer sig på olika sätt som 

till exempel i överenskommen tidsram och engagemang från båda parterna vilket vi anser i sin 

tur delvis formar substansen hos relationen. Bäuml menar att de flesta professionella 

samarbeten mellan musikförlag och dess partners är inom en viss tidsram. Till exempel 

förklarar både Björlund och Malm att en standardperiod på avtal mellan förlaget och 

upphovsmannen löper under tre år. “De är standard i branschen” påpekar Björlund. 

Vi uppfattar nämligen avtalen som en viktig del i musikförlagens hantering av deras 

affärsrelationer. 

 

Genom avtal så knyter musikförlagen till sig officiella affärsrelationer och förtydligar ett 

formellt samarbete. Avtal är ett verktyg som är till för att sätta upp ramar för den 
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administrativa avdelningen i musikförlag och ligger till grund för att säkerställa och skydda 

sina intressen. Avtalet sträcker sig över en viss tidsperiod och beskriver åtaganden hos, 

förväntningar av och exklusiviteter med alla parterna som är involverade i avtalet. Detta kan 

handla om licensiering av ett musikaliskt verk där Malm säger att; “All musik som vi 

licensierar skriver vi avtal för, det är inget som är klart förrän underskriften är där”. Genom 

en licens av ett musikaliskt verk kommer båda parterna överens om ett upplåtande av verket 

över en viss tidsperiod samt ersättning för det. Med avtal kan musikförlag kontrollera, skydda 

och exploatera sin musikkatalog på en och samma gång. 

 

“Vi har 121 kontrakt. Vi jobbar med låtskrivare, sen tar vi in utländska 

repertoarer som vi representerar i Skandinavien och samlar in alla deras 

intäkter inom Skandinavien, sammanställer dem och gör en avräkning, 

sen skickar vi dem (pengarna till förlaget, red. anm.). Det är en stor del av 

förlagsverksamheten.” – Niclass Björlund, BMG Rights Management. 

 

Avtal kan variera mellan olika parter då deras intressen kan vara väldigt olika och därför är 

olika förhandlingar inte den andra lik. Förhandlingar leder fram en överenskommelse i form 

av ett manifest i hur samarbete mellan parterna kommer att se ut och på så viss utformas ett 

avtal. Malm förklarar att Warner/ Chappell bryter i princip aldrig ett avtal under 

avtalsperioden, men att förlänga kontraktet efter att avtalsperioden är avslutad grundar 

Warner/Chappell på andra principer. Hon menar då att de utvärderar samarbetet och utifrån 

det bildar en uppfattning om kontraktsförlängning. I ett avtal presenteras riktlinjer i form av 

åtaganden, skyldigheter, exklusiviteter och upplåtelser. Bäuml beskriver att i ett avtal mellan 

en låtskrivare och ett förlag har båda parterna åtaganden och båda har även förväntningar. 

Hon påpekar att när avtalet är påskrivet börjar arbetet från båda håll. Detta ger upphov till att 

substansen i musikförlagens affärsrelationer varierar gentemot olika partners, vilket gör att de 

tre dimensionernas proportion mot varandra, enligt relationsdiagram (Håkansson & Snehota, 

1992, i Ford et al, 2006), kan varierar beroende på enskilda avtal. 

 

Vi anser att avtal är, som vi skrev tidigare, ett verktyg för musikförlag i vilket de kan 

kontrollera och hantera sina samarbeten samt till viss del den paradigm av dimensionerna som 

utgör relationens substans. Musikförlag kan genom avtal skapa riktlinjer för hur resurser och 
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aktiviteter i samarbetet ska se ut. Den dimension som dock inte direkt påverkas genom avtal 

enligt oss är “actor bonds”, den sociala dimensionen i en affärsrelation. Vi ser denna 

dimension som en beståndsdel av relationen utöver avtalet där till exempel förtroende och 

tillit är två viktiga karaktärsdrag. I vår empiri framhålls den personliga kontakten som väldigt 

viktig hos musikförlagen. Det Gummesson (2008) framhåller om att det är individer som står 

för själva interaktionen mellan företag, där individerna möts, kommunicerar och tillsammans 

bygger upp någon form av affärsrelation. Genom relationer kan företagen med gemensamma 

aktiviteter och resurser förädla sina erbjudanden och vara konkurrenskraftiga. Detta framhålls 

väldigt starkt i musikbranschen i helhet, men även för musikförlagen i synnerhet. 

Vi vill här ge vår generella beskrivning av tre relationer hos ett musikförlag baserat på vår 

egen analys. Idén är att karaktärisera relationerna i relationsdiagram för att ge en överblick av 

substansen i de olika relationerna. Vi valde att illustrera dessa tre relationer i relationsdiagram 

för att vi ansåg att dessa tillsammans ger en bra uppfattning av den dynamik som 

musikförlagets affärsrelationer kan bestå av. 

 

Relation 1, Musikförlagets relation till låtskrivaren: 

Musikförlagen jobbar nära låtskrivarna vilket tillför att den sociala dimensionen tar upp den 

största delen av relationens karaktär. Genom avtal upplåter låtskrivaren sin upphovsrätt till 

förlaget som i gengäld får sin musik publicerad genom olika åtaganden från musikförlagets 

sida. Som vi nämnde tidigare anser vi att upphovsrätt är den huvudsakliga resursen i 

förlagsverksamheten, upplåtandet av denna skapar en sammankoppling av resurser mellan 

parterna. Eftersom musikförlagets åtagande enligt förlagsavtal oftast innefattar att försöka 

göra ett så bra jobb som möjligt. Detta innebär att aktiviteter inte är måsten, men vi anser att 

den står i samma proportion som resurssammankopplingen i relationen. Båda domineras dock 

av den sociala dimensionen i samarbetet mellan musikförlag och låtskrivare då de jobbar 

väldigt nära varandra. 

 

Relation 2, Musikförlags relation till produktionsbolag/reklambyråer: 

Relationen till produktionsbolag och reklambyråer innebär för musikförlaget att genom sina 

kanaler, aktivt och passivt, hitta attraktiva användningsområden för deras kataloger. Genom 

interaktion kan musikförlag hitta nya affärsmöjligheter för att knyta an musikaliska verk till 

allt från reklam, film och tv-spel. Substansen i denna relation innebär en blandning av alla tre 

dimensionerna i proportion mot varandra.   
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Relation 3, Musikförlags relation till subförlag: 

Relationen med ett subförlag går främst ut på att inhämta extern hjälp i det territorium som 

subförlaget är verksam inom. Detta för att musikförlaget som använder sig av subförlag 

vanligtvis inte har resurser eller kunskap inom det territoriet. Subförlaget skall förvalta 

musikförlagets resurser utifrån deras aktiviteter. Och på så vis präglar dessa två 

dimensionerna denna relation. Den sociala dimensionen i relationen innefattar kontakten 

mellan förlagen och hur deras samarbete fungerar. Men i proportionen till de andra 

dimensionerna i denna relation är den sociala dimensionen inte lika stor enligt oss. 

 

 
Figur 5.3 Egen modell över tre professionella affärsrelationer hos musikförlagen baserad på 

relationsdiagram. 

 

Dessa är endast generella beskrivningar av relationer för musikförlag som vi själva tagit fram 

genom vår analys. Relationer kan variera i substans i verkligheten. Diagrammen är endast till 

för att ge en överblick av hur vi tolkar substansen och karaktären i olika relationer. 

 

5.4 Musikförlagens styrning av affärsrelationer i nätverk 

Medan företag etablerar och utvecklar relationer, interagerar med varandra och anpassar sina 

resurser, aktiviteter och identiteter, bär de på olika typer av kostnader som är av betydelse. De 

flesta företag är medvetna om den tid och pengar det tar att utveckla och upprätthålla 

relationer även om de kan ha svårt att kvantifiera och mäta kostnaderna. Den enda tänkbara 

uppmuntran för företagen att engagera sig i relationer är att de förväntade fördelarna från 

relationerna uppväger kostnaderna. Det finns definitivt en stor variation i resultatet av 

relationer för företagen, vissa relationer är helt enkelt mer lönsamma än andra. Frågan för 

ledningen är vilka av de relationer som är lönsamma och vad som kan göras för att förbättra 

lönsamheten. 
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Genom att studera vårt empiriska material har vi kommit fram till vad vi anser vara de 

viktigaste och vanligaste affärsrelationerna som ingår i musikförlagets nätverk. I denna analys 

har vi applicerat figur 4.8  för att kunna kategorisera musikförlagens affärsrelationer. Linds 

(2008) fyra typer av kundrelationer som framgår i figur 4.8 är följande: förenklade 

kundrelationer, transaktionsbaserade kundrelationer, integrativa kundrelationer och 

sammankopplade kundrelationer.  

 

“Vi äger ju rättigheter som vi måste förvalta för våra låtskrivare, det är 

vårt uppdrag” - Niclass Björlund, BMG Rights Management. 

 

Låtskrivare/upphovsman 

Lind (2008) beskriver integrativa kundrelationer som den som kräver den högsta 

anpassningen av både tekniska och organisatoriska resurser, vilket överensstämmer med Ford 

et al (2006) resonemang om ett high-involvement förhållandet.  Låtskrivare anser vi vara den 

kundrelation som passar in bäst i dessa kategorier. Både Nylén och Björlund håller med om 

att det är låtskrivare som förlaget har närmast samarbete med och det är en stor del i deras 

dagliga arbete. 

 

Förlaget investerar mycket pengar och tid på sina låtskrivare, vilket Nylén bekräftar när han 

berättar om arbetet kring låtskrivare. Han nämner olika saker som Scandinavian Songs gör för 

sina låtskrivare som vi tolkar som investeringar. Dessa investeringar kan bland annat vara 

förskottsutbetalningar till låtskrivaren för att denne ska kunna utföra sitt arbete, det vill säga 

skriva låtar. 

 

Andra typer av investeringar som Scandinavian Songs gjort för att underlätta för sina 

låtskrivare är, som vi tidigare nämnt, bygga inspelningsstudios i lokalens källare som 

låtskrivare har tillgång till. Det är ett mycket nära samarbete vilket inte bara investeras en del 

pengar på utan också mycket tid. Som Nylén påpekar, vissa låtskrivare är kanske mer drivna 

än andra medan andra behöver lite mer hjälp, då kanske man lägger ner lite mer tid på den 

sistnämnda. 
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Tidsperioden för detta samarbete kan variera beroende på vad man avtalat om. Som alla 

informanter påpekar är tre år en standard i branschen. Dock är det inte ovanligt att dessa 

samarbeten sträcker sig över en längre period av flera år, allt beror på hur nöjda låtskrivarna 

är med sitt förlag eller förlagets arbete. 

 

En annan karaktäristik som Lind (2008) beskriver i integrativa kundrelationer är att företaget 

sysselsätter enheter eller individer att arbeta med sina prioriterade kunder. På förlagets sida 

kallas dessa individer för A&R och det är deras uppgift att ta hand om låtskrivare. Detta 

belyser våra informanter, dock märker vi att rollfördelningen kan variera beroende på 

förlagets storlek och personalstyrka, där en person på ett mindre förlag kan ha flera roller 

medan en person på ett större förlag kan specialisera sig på ett specifikt uppdrag. Även 

Björlund poängterar skillnaden mellan stora och små förlag då han själv arbetat på 

Scandinavian Songs tidigare och nu är på ett större förlag. Nylén berättar: 

 

“Jag är ju A&R och Kela assistent och Hasse är ju med. Han har ju ett stort 

nätverk sen sin tid på Warner/Chappell. Vi kompletterar varandra genom 

att han har kontakter på bolagsnivå och de kataloger vi representerar, 

sen känner han advokater och representanter från de bolagen. Sen är jag 

lite mer lokal, jobbar med låtskrivare och A&R från andra bolag. Vi har 

inga fast utdelade roller här som på större förlag [....]. På riktigt stora 

bolag kan A&R vara uppdelade, någon kanske bara pitchar utländska 

låtar, andra bara lokalt. Som på Universal att en sköter bara bandsidan 

och signar artister och upphovsmän, medan en annan kanske jobbar med 

renodlade upphovsmän för att pitcha deras låtar i alla möjliga 

sammanhang.” – Peo Nylén, Scandinavian Songs. 

 

Lind (2008) nämner också att i integrativa kundrelationer är tjänsterna i företaget ämnade för 

specifika kunder som oftast utvecklas i nära samarbete med denna. I förlagsverksamheten 

anser vi att tjänstens utformning varierar beroende på vilken typ av avtal man gör med 

låtskrivare. Detta ser vi som ett sätt för förlaget att anpassa sina tjänster till låtskrivare i och 

med att båda är med och förhandlar om riktlinjerna för deras samarbete. Nylén styrker detta 
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när han berättar att det finns olika typer av avtal, då kanske en del låtskrivare vill ha friheten 

att kunna arbeta med andra förlag också. Nylén förklarar: 

 

“Då gör man titelavtal, alltså song-by-song. De (låtskrivarna, red. anm.) 

kommer till oss för att de vet att vi har en specialitet, och vi får en option 

att jobba med låtarna. Då kanske man kan bygga upp en relation den 

vägen och sen skriva på ett exklusivt avtal som innebär att man inte kan 

gå till ett annat förlag. Det innebär stor press på förlaget och lite större 

press på upphovsmannen att leverera. Studion använder vi som en 

dealförmån för dem som sitter här (i inspelningsstudio i källaren, red. 

anm.). Vi sitter i ett ganska bra läge i stan och man kan ta hit artister, och 

ha lite co-writing camps” - Peo Nylén, Scandinavian Songs. 

 

Vi anser att låtskrivare är en viktig del av musikförlagsverksamheten där båda parter har ett 

stort inflytande att påverka varandras framtida inriktning och utveckling, så som Lind (2008) 

framhåller på integrativa kundrelationer. Låtskrivarnas framgång i branschen kommer till viss 

del bero på förlagets arbete och tvärtom. Låtskrivare vill självklart kunna leva på sitt arbete 

och förlaget vill ha en lönsam verksamhet, därför, enligt oss, gynnas de av varandras 

samarbete. 

 

Stim 

Stim är enligt oss ett tydligt exempel på en förenklad kundrelation där musikförlaget inte 

behöver anpassa sina tekniska resurser men däremot behöver ha en administrativ rutin för att 

underlätta informationsutbytet mellan företagen. Som vi nämnt tidigare är Stims uppgift att 

samla in pengar åt upphovsmän och förlag när deras musikaliska verk används offentligt. För 

att detta ska vara möjligt måste Stim samla in rätt information om alla musikaliska verk vilket 

kräver en del administrativt arbete och en viss administrativ rutin från förlagets sida. 

Informationsinsamling är nödvändigt för att rätt summa pengar ska kunna utbetalas till rätt 

person och därför anser vi det vara nödvändigt för förlaget att ha en bra kommunikation med 

Stim. Enligt våra korrespondenter är kontakten mellan förlag och Stim ganska flitiga. Bäuml 

styrker detta; “vi har jättemycket kontakt med Stim och andra insamlingssällskap över 

världen, framförallt Stim, på daglig basis.” Vi kan se detta utbyte av information mellan 
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partner som både ett high och low-involvement förhållande. Eftersom kontakten mellan 

förlaget och Stim är frekvent men förlaget behöver inte anpassa sina resurser fullt ut i 

samarbetet. 

 

Som vi tidigare nämnt kan arbetsfördelningen variera från förlag till förlag. Då blir det lite 

svårare för ett mindre förlag att ha en enhet eller individ som endast tar hand om kontakten 

med intresseorganisationer. Ändå anser vi detta passa in i Linds (2008) karaktäristik om 

förenklade kundrelationer samtidigt som vi anser att Stim inte bara är viktigt för förlagets 

kortsiktiga lönsamhet men även för den långsiktiga. Detta tolkar vi från Bäuml påstående att 

Stims arbete är viktigt när “det gått fel någonstans”. Nylén belyser om bland annat Stims 

viktiga roll i musikförlagets värld: 

 

“Det är en styrka för oss i den här branschen att ha Stim i ryggen [....]. De 

kan vara en av världens mest framåtblickande och utvecklade 

insamlingsorganisation. Det finns ju några upphovsrättsorganisationer, 

utan att nämna några namn, som är kvar på 1800-talet i södra länder. 

Stim har ju samarbete med PRS (UKs motsvarighet till Stim, red. anm.) 

och andra, så de ligger ju långt fram” - Peo Nylén, Scandinavian Songs. 

 

Subförlag 

Ett och samma företag kan vara både förlag och subförlag. Ett subförlag representerar andra 

förlags kataloger i utlandet eller i de territorier som det andra förlaget inte är verksam i, vilket 

Bäuml bekräftar; “Chrysalis har en katalog och så har vi andra förlags kataloger som är 

representerade, utanför Chrysalis, men som vi tar hand om här i vårt territorium.” 

Bäuml och Björlund berättar även hur det går till när Air Chrysalis respektive BMG Rights 

Management subförlägger åt andra: 

 

“Det vi subförlägger är just Norden och Baltikum så det är där vi samlar in 

pengar. Och för våra låtskrivare... om vi sätter en av deras låtar 

(låtskrivare i deras territorium) på en amerikansk artist så samlar vårt 

subförlag i det territoriet, i detta fallet Air Chrysalis i USA, in pengarna för 

den försäljningen till oss.” – Caroline Bäuml, Air Chrysalis. 
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“Vi tar in utländska repertoarer som vi representerar i Skandinavien och 

samlar in alla deras intäkter inom Skandinavien, sammanställer dem och 

gör en avräkning, sen skickar vi dem (pengarna till förlaget, red. anm.). 

Det är en stor del av förlagsverksamheten.” – Niclass Björlund, BMG 

Rights Management. 

Vi tolkar detta som att subförlagets viktigaste uppgift är att samla in pengar när förlagets låtar 

som de representerar används i det territorium som subförlaget är verksamt inom. Relationen 

mellan ett förlag och subförlag anser vi vara en enkel sådan då vi tolkar att subförlaget bara 

behöver förvalta rättigheterna vid förfrågan. Således arbetar inte subförlaget aktivt med 

andras katalog/repertoar med att till exempel placera låtar i film, tv, etcetera, utan det är det 

andra förlagets arbete. Däremot kräver detta en del administrativt arbete och då anser vi att 

det kan vara bra om förlaget har en viss rutin. Då anser vi att detta samarbete passar in i Linds 

(2008) kategori förenklad kundrelation då han beskriver att, för den här typen av kund är låga 

kostnader en prioritet som kan uppnås genom att anpassa företagets administrativa rutiner till 

kunden.  

 

I det här fallet anser vi att båda förlag behöver anpassa sina rutiner till varandra. 

Längden för denna relation brukar sträcka sig över en period av tre år som Björlund påpekar. 

Dock precis som med låtskrivaren kan denna vara i flera år. Vi kan också tyda att subförlaget 

kan påverka förlagets intäkter och därmed lönsamheten beroende på vilka subförlagen är. 

Detta syns ännu tydligare när vi jämför större förlag med mindre. Till exempel har 

Scandinavian Songs inga kontor utomlands medan BMG Rights Management har kontor i 

flera länder där huvudkontoret är i Tyskland. Nylén belyser oss om för- och nackdelar med 

detta och att det är på gott och ont som större förlag redan har ett nätverk. Scandinavian Songs 

kan välja att subförlägga med vem de vill i utlandet medan BMG Rights Management har 

vissa begränsningar. 

 

Vår konklusion för denna relation är att samarbetet med ett subförlag är av stor betydelse för 

båda parter, inte bara för intäkternas skull men även för att på ett enkelt sätt administrera 

upphovsrättsliga rättigheter i andra länder. 

 

Andra musikförlag 
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Samarbetet med andra förlag kan se ut på olika sätt. Från ett low- och high-involvment 

förhållande skulle denna relation kunna vara en kombination av båda beroende på hur mycket 

resurser förlaget väljer att investera. När vi analyserar från Linds (2008) perspektiv hittar vi 

karakteristikor som passar in i olika typer av kundrelationer: transaktionsbaserade, förenklade 

eller integrativa. 

Vi anser att ett förlag förr eller senare kommer att ha någon typ av samarbete med ett annat 

förlag och då kan vi se på Linds (2008) olika kundrelationers perspektiv som en process i hur 

relationen mellan två förlag kan förändras under en längre tidsperiod.  

 

Till en början är denna relation transaktionsbaserad, en klassisk armlängdsrelation. Vi anser 

att denna relation börjar när två eller fler låtskrivare från olika förlag börjat samarbeta, då är 

det mest mellan låtskrivare som kontakten sker men inte mellan förlagen, än. Under den tiden 

är kontakten mellan förlagen sporadisk, vilket gör det av mindre betydelse att ha enheter eller 

individer som arbetar med dessa kunder samtidigt som den är en liten del av förlagets intäkter, 

eller inte alls. 

 

Vi anser att denna relation går över från en transaktionsbaserad kundrelation till en förenklad 

kundrelation när det musikaliska verket är färdigskrivet. Vi tolkar det som att det är först då 

som förlagen börjar förhandla och kommer, så länge låtskrivaren är kvar hos samma förlag, 

att hålla kontakt med varandra under en lång tid, och därmed blir även en viss anpassning i de 

organisatoriska resurser aktuellt. Bäuml och Nylén berättar hur detta samarbete kan se ut: 

 

“Vi har många samarbeten mellan förlagen [....] om det är flera 

låtskrivare på en låt och en av låtskrivarna är signade här så är det andra 

förlag inblandade, vilket innebär att man står tillsammans i en 

förhandling mot vad det nu kan vara för reklam eller film. Om man då 

sätter ihop de kommersiella låtskrivarna för att skriva nya låtar så har vi 

massa samarbeten.” – Caroline Bäuml, Air Chrysalis. 

“Sen jobbar ju förlagen crossover, alltså sinsemellan, vi har ju rätt många 

låtskrivare som springer här som inte är signade av oss. Det är klart man 

äga allt av en låt, hellre att man har en låt man äger 50 % som är bra, än 
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en låt som man äger 100 % som suger. Så vi hjälper varandra på det 

sättet.”– Peo Nylén, Scandinavian Songs. 

 

Bäuml berättar även att “sen har vi förstås copyright-människorna som samarbetar med 

andra förlag för att få rätt splittar på låtar eller lösa dispyter”, vilket vi tolkar som att det 

finns individer som tar hand om dessa kunder vilket passar in i Linds (2008) påstående om att 

företaget kommer att ägna organisatoriska enheter eller individer för att hantera sådana 

kunder. Däremot i Linds resonemang om förenklade kundrelationer förklarar han att företaget 

inte gör några långsiktiga investeringar i en sådan kundrelation och att den är viktigare för 

företagets kortsiktiga lönsamhet. Emellertid anser vi att ett samarbete mellan två eller flera 

förlag som äger en låt tillsammans är i sig en investering i varandras verksamhet som även 

kommer att påverka framtida intäkter. Därmed har denna relation även några karakteristikor i 

Linds definition av integrativa kundrelationer. 

 

Bäuml förklarar värdet i att samarbeta med andra förlag: 

“Vi (förlagen, red. anm.) har samma grund, alltså vi har samma mål, så 

genom att sätta ihop två bra låtskrivare så vinner båda, eller alla fyra 

(förlagen och låtskrivarna) som vi kan säga. Och målet är att få en hit helt 

enkelt.” – Caroline Bäuml, Air Chrysalis. 

 

Band/Artist/Manager 

I vissa fall kan bandet eller artisten vara samma som låtskrivaren och då kan samarbetet se ut 

som med låtskrivare, som vi nämnde tidigare. Dock är det mer vanligt att dessa har en 

manager som sköter all kontakt mellan dem och förlaget, det vill säga managern agerar som 

mellanhand. 

 

En manager kan spela olika roller i ett bands-/artists karriär genom att ge råd och hjälpa till i 

olika aspekter. Vissa kan vara mer personliga och agera som en livscoach medan andra är mer 

businessinriktade.   

 

Vi anser att denna typ av relation är transaktionsbaserad då managern endast är en 

mellanhand med ett visst samarbete som uppstår vid förhandlingar. Förlaget behöver inte 
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anpassa sig efter denne och kontakten sker sporadiskt. Det kan emellertid finnas för- och 

nackdelar i relationen med managers. Bäuml upplyser oss om detta när hon berättar att de (Air 

Chrysalis) haft problem när en manager satt stopp för licenser i utlandet och denne inte 

återkommit med förklaring eller varit sen med det. Då är risken stor att skivbolaget eller det 

företaget de licensierade till tappar intresset och då förlorar alla på det. Hon berättar även att 

hon tackat nej till att jobba med band på grund av att hon känner till managern och vet att 

samarbetet inte kommer att fungera med just den personen. 

Vi anser trots detta att det är viktigt att ha en bra relation till managers och kanske den största 

fördelen med denna relation är att båda kan tjäna på det i form av att managers kan tipsa om 

bra artister, band eller låtskrivare som denne antingen känner till eller representerar själv. Det 

kan vara ett guldkorn som förlaget kanske själv missat och aldrig hade kunnat hitta den 

talangen själv. 

 

Avslutningsvis anser vi att denna relation kan, som Lind (2008) beskriver i sammankopplade 

kundrelationer, indirekt bidra till intäkter och/eller andra kundrelationer genom att till 

exempel hitta nya talanger som förlaget kan tjäna pengar på. 

 

Licenskunder (i.e Music supervisors, Reklambyråer, Produktionsbolag, Skivbolag)  

Dessa relationer har vi valt att analysera som en grupp och namnge dessa som licenskunder då 

de har liknande karaktärsdrag, samtidigt som de är svåra att definiera då samarbetet varierar 

väldigt mycket beroende på hur varje förlag väljer att samarbeta med dessa. 

Både Nylén och Malm ser till exempel på samarbete med reklambyråer och produktionsbolag 

på två olika sätt. Nylén menar att dessa relationer är kanske “längst ut på cirkeln” men de 

försöker hålla kontakt med dem. Han anser att det kan bli en kreativ kollision när kunden vill 

komma på idén själv och då blir det svårare att pitcha något till kunden. Nylén anser då att det 

är bättre att samarbeta med music supervisors som blir en stark mellanhandsled mellan 

förlaget och reklambyrå eller produktionsbolag “music supervisors [....] hjälper repertoar 

ägarna med deras material gentemot klienter, som är skivbolag eller reklambyråer.” 

Medan Nylén anser att det är smidigare att samarbeta med music supervisors som 

mellanhand, berättar Malm om deras samarbete med reklambyråer där de försöker ha en 

kontinuerlig kontakt:  
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“Vissa samarbetar man mer med och vissa mindre, så är det ju med 

allting. Syns du inte finns du inte. De är ingen som kommer ringa upp 

Warner/Chappell bara för att nu är det så synd om Warner/Chappell för 

det var så länge sen vi tog en låt från dem, utan vi måste presentera vad 

vi har nytt, så ganska kontinuerlig kontakt måste man ha.” – Elin Malm, 

Warner/Chappell Music 

Dock vill vi påpeka att vi inte anser att Nylén tycker att samarbetet med reklambyråer och 

produktionsbolag är mindre viktigt utan bara att det är smidigare att gå via music supervisors. 

Bäuml berättar att ett annat sätt att samarbeta med music supervisors där Air Chrysalis istället 

har ett kontor som arbetar mot just music supervisors i USA inom tv, film och reklam. 

När det gäller skivbolag kan samarbetet också se ut på olika sätt. Däremot upptäcker vi i 

empirin ett gemensamt påstående som alla informanter nämner i intervjun och det är att alla 

försöker hålla en bra kontakt med skivbolag. 

 

“Vi har kunder som skivbolag, som behöver en låt till en artist, antingen 

är det ett A&R arbete som de sysslar med, lyssnar och tar fram musik till 

våra eller andra artister eller så kan de vara ett synk-arbete där vi jobbar 

på olika sätt, de beror på vem som frågar efter vad.” – Elin Malm, 

Warner/Chappell Music. 

“Skivbolagen försöker vi hålla bra kontakt med, förse dem med det 

material de vill ha både här och i utlandet.” – Peo Nylén, Scandinavian 

Songs. 

 

Vi anser att dessa relationer har en mer low-involvement karaktär då förlaget oftast blir 

kontaktat endast när kunden vill ha en licens. Det vill säga att kunden vet vad deras behov är 

och vilka mål som behöver uppfyllas för att komma fram till resultatet (Ford et al, 2006). 

För att koppla till Linds kundrelationer anser vi dessa passa in i två olika kategorier, nämligen 

transaktionsbaserade och förenklade kundrelationer. 

 

Vi uppfattar att dessa relationer har en låg anpassning av sina resurser och kontakten är som 

flitigast när en förhandling för licensering är aktuellt. Däremot är licensering en stor del av 

förlagets inkomster vilket motsäger Linds (2008) påstående om transaktionsbaserade 
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kundrelationer. Denna kundrelation har även andra karaktärsdrag som passar in i andra 

förklaringar av Linds kundrelationer. 

 

Som Lind (2008) påpekar angående förenklade kundrelationer anser vi licenskunder vara 

viktigt för förlagets kortsiktiga lönsamhet vilket Nylén styrker med att förklara; “som 

musikbranschen ser ut idag är licensiering väldigt viktigt för förlagets intäkter”. Vi anser att 

detta även kan påverka framtida intäkter som i sin tur kan ha inflytande i företagets framtida 

inriktning och utveckling (integrativa kundrelationer).  
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6 Slutsats och slutdiskussion 

 

I detta avsnitt presenterar vi våra slutsatser som vi kommit fram till genom analysen av vår 

insamlade empiri och vår framtagna teori samt besvarar våra frågeställningar som är 

följande:1. Vad karaktäriserar och styr musikförlagens arbetssätt i deras affärsrelationer 

samt finns det någon form av praxis i hur de hanteras? 2. Vad för värdeutbyte sker hos 

musikförlaget genom interaktionen i de professionella affärsrelationer som de 

tillhandahåller? 

 

6.1 Frågeställning 1  

 

Samarbete och nätverk 

Musikbranschen baseras mycket på samarbete, nätverkande och relationer. Detta betyder att 

musikförlagen och deras samarbetspartners inte ser på varandra som fiender utan de har mer 

att tjäna på att se varandra som partners. Förlagen kommer även förr eller senare att upptäcka 

att de inte på egen hand kan ge kunden det totala anbudet som behövs för att tillfredställa 

kunden. Det är dyrt att skaffa de nödvändiga specialkunskaper och resurser som krävs för att 

kunna producera de delar av anbudet som saknas, till exempel förlagsverksamhet i utlandet 

där samarbete med såkallade subförlag kan vara aktuellt. Då kan det vara effektivare och 

lönsammare att hitta samarbetspartners som har de delar av anbudet som saknas i tjänsten för 

att kunna utveckla en bra relation med sina kunder. 

 

Även om musikförlagen är konkurrenter så kan det därför vara effektivare och lönsammare att 

samarbeta på vissa områden för att betjäna sina kunder. Förtroende och tillit dem emellan är 

viktig för ett samarbete ska fungera. Detta gäller inte bara mellan förlag utan även mellan alla 

aktörer som ingår i nätverket. Då den svenska musikbranschen som är så liten, där alla mer 

eller mindre känner varandra så gäller det rent spel annars kan du skada dit anseende. Annars 

kan det bli svårt för förlag att engagera sig i samarbeten med andra aktörer i nätverket då. 

Genom vår analys har vi kunnat se hur betydelsen av marknadsstrategi gentemot 

professionella affärspartners hos olika musikförlag skiljer sig åt. Det spelar ingen roll vilka 

rationella marknadsstrategier som finns, för det är oftast “magkänslan” som avgör vid beslut i 

musikförlagens verksamhet. Marknadsstrategier behöver alltså inte vara uttalade eller erkända 

i musikförlagets verksamhet för att beslut ska kunna tas. Detta gör att processen inom 
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marknadsföring kring musikförlagens professionella affärsrelationer präglas av irrationalitet, 

vilket gör relationerna svåra att förstå, hantera och kontrollera ur ett business marketing-

perspektiv. Musikförlagens förhållningssätt till deras professionella affärsrelationer blir då 

svårt att definiera. 

 

Kategorier och relationsdiagram 

Under analysens gång blev det allt mer tydligt hur svårt det egentligen är att placera 

musikförlagens affärsrelationer i olika kategorier eftersom de skiljer sig från förlag till förlag. 

Medan vissa affärsrelationer i ett musikförlag passar in i en viss kategori, är det inte säkert att 

samma affärsrelationer passar in i samma kategori hos ett annat förlag. Till exempel har 

Warner/Chappell kontinuerlig kontakt med reklambyråer, vilket vi tolkade som en förenklad 

kundrelation. Däremot föredrar Scandinavian Songs att gå via music supervisors istället för att 

ha direktkontakt med reklambyråer. Vi tolkade Scandinavian Songs relation till reklambyråer 

som en transaktionsbaserad kundrelation. Detta visar att det finns brister i Linds 

kategorisering av kundrelationer i musikförlagsbranschen då inte alla relationer kan placeras i 

ett fack. Därför anser vi att kundlönsamhetsanalysprinciper inte kan generaliseras för alla 

förlag då relationerna varierar mellan dessa och relationens karaktärsbeskrivning kan passa in 

i flera kategorier. 

 

Vi har även genom vår analys gett en bild av hur musikförlagen generellt hanterar och 

förhåller sig till sina affärspartners för att förtydliga deras arbetssätt gentemot olika partners. I 

denna generalisering bör det finnas i åtanke att musikförlagens samarbete mellan olika 

affärspartners oftast skiljer sig åt. I den förenklade bilden beskriver vi det grundläggande 

innehållet i de olika samarbeten som vi analyserat genom relationsdiagrammen i tidigare 

avsnitt. Med dessa som utgångspunkt kan vi konstatera att det finns generella karaktärsdrag 

hos musikförlagens affärsrelationer. Som till exempel att i samarbetet med låtskrivare 

dominerar den sociala dimensionen gentemot de resurs- och aktivitetsdimensionen. Vi kan 

genom dessa diagram även se en viss dynamik i musikförlagens affärsrelationshantering. 

Däremot anser vi att vidare forskning behövs från andra aktörers perspektiv för att få en 

bredare bild av denna dynamik. 
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Praxis 

Musikförläggarens viktigaste uppgift är att förmedla musiken från upphovsmannen till 

allmänheten. Vi anser att upphovsmannen köper tjänster från musikförlaget där 

upphovsmannen i avtalet kan bestämma vilka tjänster som får och bör utföras av 

musikförläggaren. 

 

Där vi kan se någon form av struktur som håller ihop musikförlagets professionella 

affärsrelationer så är det de formella avtalen. Avtal har en central roll i musikförlagens 

“business marketing”, då avtal används för att lägga upp riktlinjer för sina affärsrelationer. 

Dessa riktlinjer formar substans, karaktär, och funktion i relationerna, vilket gör det lättare att 

administrera och strukturera dem. Avtalen kan skilja sig mellan musikförlagen och dess 

affärspartners eftersom ingen affärsrelation är den andra lik. Vi anser att avtal i professionella 

affärsrelationer är praxis inom musikförlagsbranschen, utöver det så finner vi ingen 

övergripande praxis kring musikförlagens relationshantering. 

 

6.2 Frågeställning 2 

I musikförlagens professionella affärsrelationer hanteras immateriella resurser och aktiviteter 

som baseras utefter värderingen av dessa resurser. Genom dessa relationer hanteras även ett 

kontaktnät som till stor del formas i en social dimension. Vad musikförläggare gör och varför 

man ska förlägga musik varierar beroende på hur varje musikförläggare väljer att arbeta och 

storleken på deras kontaktnät. Olika typer av repertoar kräver olika sorters insatser och 

påverkar beslutet om hur mycket tid och pengar man ska lägga på varje enskild relation. 

 

Utifrån vår analys kan vi se ett tydligt tecken på att det är väldigt viktigt att skaffa sig ett 

nätverk av personliga kontakter för individer som arbetar inom musikförlagsbranschen. 

Nätverkandet är en stor del i uppbyggandet av en musikförlagsverksamhet eftersom det är 

genom nätverket av personliga kontakter som musikförlagen kan genomföra de aktiviteter 

som krävs för att skapa värdeutbyte. Värdeutbyte sker genom interaktion mellan 

musikförlagen och deras affärspartners där deras resurser knyts samman. 

 

Vi har kommit fram till att musikförlagen försöker anpassa sin verksamhet utefter deras 

förmåga att hantera sina resurser kontra aktiviteter gentemot andra aktörer. Den egna 

verksamheten utformas på så vis efter denna förmåga. Musikförlag försöker vara 
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konkurrenskraftiga i sin utformning av “roster” och katalog, det vill säga deras utbud av 

musikrepertoarer och kontrakterade låtskrivare, samt i utformningen av de aktiviteterna, det 

vill säga de tjänster gentemot upphovsmännen. Detta för att knyta sig an affärsrelationer och 

därigenom utveckla sin verksamhet. 
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Bilaga 1 - intervjumall: 

Introduktion: 

● Verksamhetsbeskrivning: vad gör ni? 

● Hur skulle du kategorisera olika samarbetspartners hos X? 

● Vad finns det för olika arbetsmoment från att låtskrivaren skriver en låt till att den blir 

tex. en synkronisering? 

 

Marknadsföringsstrategi 

● Vad har ni för marknadsföringsstrategi 

○ Hur marknadsför ni er mot affärsmarknaden/andra företag/partners? 

○ Vilka branscher samarbetar ni med? (tv, radio, reklambyrå?) 

○ Vilka territorier är ni verksamma i? 

○ Hur ser samarbetet med artister ut?  

○ Vad betyder samarbeten för er? 

○ Vilka är era största konkurrenter? 

 

● Hur ser ert arbetssätt ut mot era affärspartners? Vem brukar ta första kontakten och 

varför?  

 

● Hur ser samarbetet och värdeutbytet ut? Vad påverkar samarbetet?  

○ Hur tänker ni när ni sätter strategi för samarbetet?  

○ Hur skapar ni förtroende i ett samarbete?  

○ Hur många är inblandade? Använder ni er av extern expertis och konsulter? 

○ Vilka konflikter kan uppstå i samarbeten och hur hanterar ni dessa? 

○ Vad är det svårast att samarbeta kring? (när väljer ni att inte samarbeta?) 

○ Vad är de vanligaste förekommande orsakerna till att ni bryter ett samarbete? 

○ Hur långvarigt brukar ett samarbete vara?  

○ Hur nära relationer har ni mot era partners? Artister? Andra företag? 

○ Vad anser ni skapar värde i ett samarbete?  

○ Vad anser ni att det finns för risker i olika samarbeten? 

○ Har storleken på företagen i samarbetet någon betydelse? 

 

● Hur resonerar ni kring nätverkskapande?  

○ Hur skapar ni engagemang i ett nätverk?  

○ Vad gör att ni för att engagerar er i nätverket?  

○ När vill ni inte engagera sig i nätverket? 

○ Hur många samarbeten orkar ni hålla igång samtidigt? (hur många är lämpliga) 
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○ Vilka olika varianter av nätverk finns enligt er? Hur formas nätverk kring eran 

verksamhet?  

○ Hur använder ni er av andra företags nätverk?  

 

 

 

Verksamhet: 

● Hur väljer ni att prioritera era samarbeten? vad är det som avgör/påverkar era beslut? 

Kriterier för nya partners? Begränsningar och möjligheter? 

● Vad anser ni att samarbeten ger tillgång till för resurser? 

● Vilka olika resurser bidrar de olika parterna (ni och samarbetspartners) med? 

● Finns det något samarbete som har förändrat företagets strategi? I så fall hur? (har ni 

genom tidigare samarbeten utvecklats åt något oväntat håll?) 

● Hur fördelar ni era resurser mellan kunderna/samarbetspartner?  

● Hur stor är informationsutbytet mellan företagen? (tex. processer, kompetenser, 

rutiner, intäkter/kostnader) 

● Uppskatta antal kunder/samarbetspartner just nu? 

● Hur många kunder jobbar ni med på en samma och samma gång under en månads-

/vecka-/årstidsperiod? 

 

Övrigt: 

● Vad för egenskaper krävs för att vara en bra musikförläggare? 

● Vad anser ni att musikförlagen har för roll i dagens musikbransch? Hur tror ni att den 

kommer förändras/utvecklas? 
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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. 
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Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 

 

 


