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Few industries have had as extensive structural changes as the Music Industry during the last 

couple of years. The reason to this has to do with decreasing revenues and with the structural 

changes of society. Due to this, a wave of mergers and acquisitions has occurred and therefore 

we have noticed an interest of the business for a greater knowledge about this topic.  

 

With this thesis we want to focus upon a small record label that has merged with a major 

record label. Thus we want to see how the organization of the small label was affected and if 

the change could have been done differently. The purpose of the study was to describe the 

situation for the label before, during and after the merger. We also wanted to analyze 

the reactions of the staff upon the changes and to make recommendations for how similar 

labels can prepare for and react to a similar situation  

 

We have chosen to do a case study on Universal Music Groups acquisition of Stockholm 

Records using Bower’s theory “Not All M & A´s Are Alike – And That Matters”, Lindgren’s 

theory of pro’s and con’s of acquisitions and Habeck, Kröger and Träm’s theory “After The 

Merger: Seven Rules For Successful Post-Merger Integration”. The thesis was done using a 

qualitative approach by interviewing eight prior employees at Stockholm Records.  

 

The study shows that Universal Music Groups has chosen to disemploy a large share of the 

staff at Stockholm Records and to focus on keeping the intangible assets such as artists, back 

catalogue and brands. The study also observes that some of the employees did not take part in 

the process concerning the acquisition, which made them feel disappointed and alienated. The 

empirical material and the theory states however that the turbulent time for Stockholm 

Records could not have ended in any other way, but the process could have been handled 

differently. Further the study shows that the conditions of a small label can change radically 
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when it is sold due to new structures, visions and processes.  

 

Therefore we recommend small labels that are in a situation similar to the one of Stockholm 

Records that they should ask themselves: Where are we? What do we want? How do we get 

there? and Who will be responsible? This should be done in order to create a broader basis for 

the decision making. It is also very important that the board of executives closely examines 

the motive of the buyer; what do they want and why? 

 

Key words: Mergers, Acquisitions, Music Industry, Organizational Changes 
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Få industrier har genomgått så omfattande strukturförändringar som musikindustrin i och med 

de senaste årens minskande lönsamhet med anledning av strukturella förändringar i samhället 

vilket har resulterat i en fusions- och förvärvsvåg. Med anledning av detta har vi observerat 

ett stort intresse inom musikindustrin för förståelse kring fusioneringar och företagsförvärv.  

 

Med uppsatsen ville vi fokusera på ett litet skivbolag som blivit förvärvat av ett större och se 

hur det hade påverkat organisationen och om det kunde ha gjorts annorlunda. Syftet med 

studien var därigenom att beskriva situationen för skivbolaget före, under och efter förvärvet, 

analysera personalens reaktioner på försäljningen samt utforma rekommendationer för hur 

liknade bolag kan ställa sig till, alternativt förbereda sig på en eventuell försäljning till ett 

större bolag.  

 

Vi valde att göra en casestudie på Universal Music Groups förvärv av Stockholm Records 

med hjälp av Bowers företagsförvärvsteori, Lindgrens teori kring fördelar och nackdelar med 

förvärv samt Habeck, Kröger och Träms teori om förhållningssätt efter ett förvärv eller en 

fusion. Uppsatsen genomfördes med en kvalitativ ansats där vi intervjuade åtta före detta 

anställda på Stockholm Records.  

 

I denna undersökning visade det sig att Universal Music Group valt att göra sig av med stora 

delar av personalstyrkan på Stockholm Records och lagt fokus på att behålla de immateriella 

värdet i bolaget såsom artister, backkatalog och varumärken. Vidare visade det sig att all 

personal inte var delaktig i processen kring förvärvet, vilket gjorde att många kände sig 

besvikna och förbisedda. Empirin och teorin har visat att den turbulenta tiden för Stockholm 

Records inte skulle kunna ha slutat på så många andra sätt, men att vägen dit kunde ha skötts 
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annorlunda. Vidare visar undersökningen att ett mindre skivbolags förutsättningar kan 

förändras radikalt vid en försäljning i form av nya strukturer, visioner och arbetsmetoder. 

 

Vi rekommenderar företag som befinner sig i en liknande situation som Stockholm Records 

att ställa sig dessa grundläggande frågor för att få ett större beslutsunderlag vid en möjlig 

försäljning: Var är vi? Vad vill vi? Hur ska vi nå dit? samt Vem ansvarar för det? Vidare bör 

ledningen undersöka köparens motivbild med det eventuella förvärvet, det vill säga vad vill 

köparen och varför?  

 

Nyckelord: Fusioner, Förvärv, Musikindustri, Organisationsförändringar 
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1 Inledning 
Bakgrund och problemdiskussion 

Vi har genom våra studier inom företagsekonomi och musikindustri samt genom våra 

praktiska erfarenheter flera gånger stött på fenomenet fusioner och förvärv av företag inom 

såväl den svenska som den internationella musikindustrin.1 Detta fenomen är både vanligt och 

naturligt inom alla former av företagande och industrier. Små företag besitter ofta spets- och 

nischkunskap som större företag vill åt, samtidigt som de små företagen snabbt kan 

tillgodoräkna sig de skalfördelar som ett större företag erbjuder eller snabbt ta ett kliv upp i 

konkurrensstegen via en fusion eller ett förvärv. Ett givande och tagande som båda parter på 

så sätt kan dra nytta av.  

 

Få industrier har genomgått så omfattande strukturförändringar som musikindustrin. Idag står 

majorbolagen,2 för 74,7 % av den totala försäljningen av fonogram i världen.3 I Sverige är 

denna siffra 86 %,4 siffror som ökas till 95 % om man räknar Europas hundra mest sålda 

album år 2003.5 I strävan att hitta nya talanger och framtidens storsäljare räcker det inte för de 

stora bolagen att bedriva klassiskt A&R-arbete,6 utan de ägnar sig i stor omfattning åt uppköp 

och samarbeten med mindre bolag. Exempel på bolag som blivit förvärvat är de 

entreprenörsdrivna och framgångsrika etiketterna Motown, Geffen och Island som alla blivit 

uppköpta av underhållningskonglomerat.7

 

Nationalekonomen Magnus Engvall slår i sin magisteruppsats, ”Hot Eller Hopp I Popfabriken 

– Den Nya Piratkopieringens Effekter På Konsumtionen Av Musik”, fast att musikindustrin 

domineras globalt såväl som på den svenska marknaden av fem bolag, de så kallade 

majorbolagen: TimeWarner, Vivendi-Universal, Thorn-EMI, Sony och BMG. Dessa har 

tillkommit genom uppköp av mindre skivbolag, som sedan inkorporerats som underetiketter 

med olika musikalisk inriktning under moderbolagen. Uppsatsen skrevs 2003, nu 2005 har 

                                                 
1 70 poäng Företagsekonomi samt 40 poäng Musikindustri vid Högskolan i Kalmar samt Stockholms Universitet. 
2 De största företagen som är delar av olika underhållningskoncerner. Idag är dessa: SonyBMG, Warner, EMI 
och Universal 
3 Bilaga 1 
4 Bilaga 2 
5 www.impalasite.org, 2004-11-05 
6 A & R är en förkortning för Artist & repertoar och är en branschbenämning på den person som ”tar fram” och 
utvecklar en potentiell artist/act. Med andra ord en person som sysslar med R & D och fungerar som talangscout. 
7 Habeck, M. Kröger, F. och Träm, M, 2000:48 
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antalet majorbolag minskat till fyra bolag efter sammanslagningen av Sony och BMG under 

namnet SonyBMG i slutet av 2004.8  

 

Exempel på före detta stora bolag som nu utgör labels är PolyGram och Mercury vilka ligger 

under Universal samt RCA som är en label under SonyBMG. Utöver nämnda bolag finns en 

mängd mindre oberoende bolag, så kallade independentbolag vilka oftast agerar på en lokal 

basis. Det största svenska independentbolaget är Bonnier Amigo Music Group. Även Bonnier 

Amigo Music Group har på senare år genomfört en rad uppköp av mindre svenska etiketter. 

Engvall drar slutsatsen att man generellt kan konstatera att majorbolagen fokuserar på 

hitlistmusik som plockas upp av musikkanalerna i radio och TV och därmed snabbt kan nå en 

större publik medan independentbolagen i större utsträckning intresserar sig för nischmusik 

som tilltalar en mindre men kanske mer trogen publik.9 Majorbolagens dominans på 

marknaden utgör en situation likt ett oligopol och det finns skäl att tro att deras marknadskraft 

kan leda till för höga priser på inspelad musik. Detta var fallet i USA 2000, vilket bekräftades 

av ett mål i den federala handelskommissionen i oktober 2000, då man slog fast att 

skivindustrin upprätthållit en för hög prisnivå på CD-skivor i över 30 delstater.10  

 

Ett exempel på hur ett förvärv kan gå till i musikbranschen var när den kanadensiska dryckes- 

och underhållningsjätten Seagram´s Ltd köpte PolyGram Records från det holländska 

elektronikbolaget Philips NV för ca $10,6 miljarder 1998. Efter uppköpet fusionerade man 

PolyGram Records med Seagramsägda Universal Music och skapade på så sätt ett 

underhållningskonglomerat med 650,000 individuella copyrights och med en global 

marknadsandel på 23%, allt under namnet Universal Music Group,11 ett snabbt sätt att nå en 

större global täckning och öka sina marknadsandelar.  

 

I dagens skiv- och musikindustri präglas diskussionerna mycket av den ovan nämnda 

sammanslagningen av BMG och Sony Music till SonyBMG. Denna fusion är den hittills 

största sammanslagningen av två skivbolag och har resulterat i en debatt kring hur uppköp 

och fusioneringar hanteras inom musikindustrin. Dock är det ingen ny diskussion då 

branschen under de senaste åren har sett fusioner och förvärv av och med flera stora aktörer, 

så som när Virgin Music Group köptes upp av EMI Music Group 1992 samt när Universal 
                                                 
8 www.sonybmg.com, 2004-11-05 
9 Engvall, 2003 
10 Gallaway och Kinnear, 2001:280 
11 Habeck, M. Kröger, F. och Träm, M. 2000:48 
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Music 1998 fusionerades med PolyGram enligt ovan och bildade Universal Music Group.12 

Dock har debatten denna gång sträckt sig långt utanför musikindustrins gränser och bland 

annat förekommit flitigt i politiska och lagstiftande organ som EG-domstolen och 

konkurrensverket. 

 

Internet är en viktig faktor som aktualiserat diskussionen kring fusioner inom musikindustrin, 

samt det faktiska antalet sammanslagningar på senare tid. I takt med Internets utbredning har 

antalet illegala nedladdningar av musikfiler samt antalet illegala fildelningsforum ökat 

markant. Avsaknaden av bra lagliga nedladdningsportaler samt bristen av fungerande 

lagstiftning har lett till att skivindustrins försäljning kraftigt minskat i volym under de senaste 

åren. Mellan 2001 och 2004 har försäljningen av fonogram i Sverige minskat med 33,6 %.13 

Som ett resultat av den minskande försäljningsvolymen och den därigenom sjunkande 

lönsamheten har krav på effektivisering lett till omstruktureringar och nedskärningar. I många 

fall har dessa omstruktureringar lett till sammanslagningar. 

 

När företag fusioneras eller förvärvas finns det i regel skalfördelar eller andra organisatoriska 

argument som legitimerar fusionen eller förvärvet. Man kan i det lilla bolagets fall dra nytta 

av en väl fungerande marknadsföringsavdelning, distributionskanal med mera och i 

majorbolagets fall drar man nytta av det lilla företagets förmåga att både snabbt adaptera nya 

trender och företeelser i en föränderlig omvärld och plocka upp befintliga artister och talanger 

för att exploatera dem på en bredare basis. 

 

Forskning visar att i många fall har fusioner och förvärv haft dåligt inflytande på 

lönsamheten. Istället för att uppnå de uppsatta målen leder många fusioner till försämrad 

produktivitet, sämre lönsamhet och högre arbetsfrånvaro. Studier visar att cirka 50-80 procent 

av alla fusioner och förvärv på lång sikt har ansetts vara misslyckade. En studie publicerad i 

”The Economist” visar att av 300 stora fusioner eller förvärv hade 57% försämrat sin 

avkastning till ägarna än den genomsnittliga konkurrenten inom samma bransch.14 Det finns 

heller inga bevis för att fusioner och förvärv ökar omsättningen för de inblandade bolagen. 

                                                 
12 www.universalmusic.com/history.aspx, www.emigroup.com/world/i-level1.html, 2004-11-05 
13 www.ifpi.se/02.images/01.top/02.subnav_pdf/02.statistik/pdf/GLF2004_m.pdf, 2005-04-03 
14 www.economist.com, 2004-11-06 
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Dock finns det studier som visar att fusioner och förvärv har en högre misslyckandenivå än ett 

genomsnittligt äktenskap.15

 

Med anledning av detta aktuella ämne har vi observerat ett stort intresse inom musikindustrin 

för förståelse av fusioneringar och företagsförvärv. Vi vill i vår uppsats fokusera på det lilla 

företagets roll efter det har blivit förvärvat av ett större. Därför kommer vi att göra en 

casestudie på Universal Music Groups förvärv av Stockholm Records genom att använda oss 

av Bowers företagsförvärvsteori som behandlar de fem vanligaste anledningarna till 

företagsförvärv. Vi kommer även att använda oss av Lindgrens teori kring fördelar och 

nackdelar med förvärv samt Habeck, Kröger och Träms teori om förhållningssätt efter ett 

förvärv eller en fusion. Dessa teorier skapar tillsammans en god helhetsbild om processen 

kring ett förvärv eller en fusion. Vi vill med vårt case undersöka om dessa teorier går att 

applicera på musikindustrin eller om industrin har andra incitament till förvärv och fusioner 

och utför därför en casestudie på Universal Music Groups köp av Stockholm Records.  

                                                 
15 Burns, P 2001:312 
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1.1 Huvudproblem 

 

Påverkas ett mindre skivbolags långsiktiga förutsättningar av en försäljning och i sådant fall, 

hur? 

 

 

1.2 Delproblem 

1. Vilka motiv finns det bakom en försäljning?  

2. Vad blir kvar av företaget efter försäljningen? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur ett skivbolags organisation och struktur påverkas vid 

en försäljning. Med studien vill vi: 

• Beskriva situationen för skivbolaget före, under och efter förvärvet. 

• Analysera personalens reaktioner på försäljningen via kvalitativa intervjuer. 

• Utforma rekommendationer för hur små skivbolag kan ställa sig till, alternativt 

förbereda sig på en eventuell försäljning till ett större bolag.  

 

1.4 Tillvägagångssätt 

Vi kommer att beskriva skivbolagets situation före, under och efter förvärvet. Detta kommer 

att ske via kvalitativa intervjuer med personalen i syfte att analysera deras reaktioner. Läsaren 

kommer att få en djupgående redogörelse för teorier kring företagsförvärv samt ett 

caseinriktat material om situationen för det individuella skivbolaget. Vi har valt att begränsa 

oss till Universal Music Groups förvärv av Stockholm Records. Vi vill därigenom ge 

skivbolag som är i en liknade situation underlag för att på så sätt ge dem en bättre 

beslutsgrund. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen är disponerad med ett inledande kapitel som beskriver problemet och våra 

huvudsakliga frågeställningar och syften med uppsatsen. Därefter redogör vi för den metod vi 

kommer att arbeta efter. Vidare diskuterar vi teori, case, analys och slutsats.  

6 
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2 Metod 

 

Metodkapitlet i denna uppsats syftar till att ge läsaren insikt i de vetenskapliga utgångspunkter 

som vi har använt oss av i arbetet med uppsatsen. Valet av metod bygger på studier kring 

metod och metodik och vi vill på ett så konkret sätt som möjligt visa tillvägagångssättet under 

uppsatsskrivandet.  

 

 

2.1 Vetenskapssynsätt 

Teorin beskriver två vetenskapliga huvudriktningar; positivism och hermeneutik.16  

 

2.1.1 Positivismen 

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och bygger på tanken att allt består av 

företeelser som förändras, kombineras och upplöses enligt vissa givna matematiska lagar.17 På 

grund av detta finns det bara en vetenskaplig metod och det är att matematiskt bearbeta säkert 

fastställda objektiva data eftersom vi endast har två källor till kunskap: det vi kan iaktta med 

våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik.18 Därav står ordet positivism idag för krav 

på logiskt-rationellt tänkande samt noggrann prövning av teorier och påståenden som grundas 

på rationell bevisföring eller argumentation.19 Eftersom intervjusvar tenderar att vara 

mångtydiga och motsägelsefulla används kvantitativa metoder i positivistiska undersökningar 

för att säkerställa bevisföringen och därigenom uppnå högsta möjliga objektivitet.20  

 

2.1.2 Hermeneutiken 

Hermeneutiken är utpräglad humanistisk i sin inriktning och betyder ursprungligen ”tolkning 

av budskap”.21 Hermeneutik går ut på att klargöra vad förståelse och tolkning är, hur 

förståelse är möjligt och vilka speciella problem som uppstår vid tolkning av olika fenomen. 

                                                 
16 Thurén, 1991:14 
17 Bryman, 1997:23-24 
18 Thurén, 1991:15 
19 Bryman, 1997:24-25 
20 Kvale, 1997:62-63 
21 Ibid., 50 
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För att göra detta utgår man delvis från bakgrunden och förutsättningar för de undersökta 

fenomenen för att på så sätt komma fram till det som kallas förförståelse, vilket är nödvändigt 

att ha för att förstå någonting. Ett annat sätt att förstå ett fenomen är att utgå från dess 

sammanhang eller kontexten som det förekommer i. Sammanhanget ger fenomenet en 

bestämd mening och skapar den förförståelse man behöver.22 Slutligen talas det ofta inom 

hermeneutiken om den hermeneutiska cirkeln som pekar på sambanden mellan det vi ska 

tolka, förförståelsen och det sammanhang som det måste tolkas i.23 Cirkeln betecknar 

förhållandet att all forskning består av ständiga rörelser mellan helhet och del, mellan det vi 

ska tolka och den kontext som det tolkas i, eller mellan det vi ska tolka och vår egen 

förförståelse. Hur delen ska tolkas beror på hur helheten tolkas och vice versa.24 Enligt 

hermeneutiken kan upplevda intryck tolkas på samma sätt som publicerat material vilket gör 

att kvalitativa undersökningar är särskilt lämpliga att använda.25 Fördelen med en kvalitativ 

undersökning blir således att informanten beskriver vad som är viktigt snarare än att forskaren 

styr dennes åsikter. Med den kvalitativa metoden växer relationen mellan teori/begrepp och 

forskning fram organiskt efterhand snarare än att man söker bekräftelse i teori och begrepp.26  

 

2.1.3 Sammanfattning av vetenskapssynsätt 

I stora drag är uppsatsen hermeneutisk eftersom vi vill kunna tolka det material vi har 

bearbetat och samtidigt låta informanternas röster höras. Vidare har vi varit positivistiska 

såtillvida att vi observerat data utifrån de kvalitativa fall vi undersökt och använt dessa för att 

få empirisk data som tillsammans med teorin ska leda till tydliga slutsatser. På grund av vår 

hermeneutiska slagsida har vi valt att göra en kvalitativ undersökning med ett antal 

djupintervjuer. 

 

2.2 Arbetsmetod och metodkommentar 

Vi har studerat en mängd litteratur som behandlar fusioner och företagsförvärv i syfte att få en 

bred kunskap och förståelse för problemområdet. Våra primära informationskällor är 

emellertid de intervjuer som vi utfört. Dessa har vi genomfört för att ge uppsatsen den 

verklighetsförankring som vi eftersträvat. Intervjuerna har genomförts antingen genom 
                                                 
22 Gilje, Grimen, 1992:183, 188 
23 Holme, Solvang 1997:101 
24 Gilje, Grimen, 1992:190-191 
25 Kvale 1997:49-50 
26 Bryman 1997:113 
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personliga möten med informanterna eller via e-mail. Intervjuerna har genomförts vid olika 

tillfällen och under olika skeden i uppsatsarbetet. Samtliga personliga möten spelades in på 

Minidisc och skrevs senare ner för hand. Vi har i caset försökt återge informanternas åsikter 

så autentiskt som möjligt med reservation för vissa grammastiska korrigeringar. Intervjuerna 

är vad som kallas primärdata, alltså information direkt från källan. Det skrivna materialet är 

således sekundärdata. 

 

Vi har en initial problemställning i ett case där vi skall hitta teorier i syfte att skapa en ny 

hypotes. Därigenom är vår ansats induktiv eftersom vår undersökning är kvalitativ och 

hypotesgenererande och inte hypotesprövande som den traditionella deduktiva ansatsen.27 Vi 

anser att valet av metod har gett oss bäst information i sammanhanget utifrån våra givna 

förutsättningar. 

 

2.2.1 Primärkällor 

Urvalet av informanter har gjorts med tanke på kunskap, erfarenhet samt vad de kan tillföra 

uppsatsen. De personer vi valt att intervjua har olika erfarenheter och positioner inom det 

bolag vi valt att studera. Spridningen av informanterna på bolaget är ett försök att återge en 

ungefärlig struktur av företagets organisation. Primärkällorna presenteras i samband med 

caset i empiriavsnittet. 

 

2.2.1.1 Källkritik 

Valet av informanter gjordes med hjälp av våra kontakter inom den svenska musikindustrin 

och med tanke på vad de kunde tillföra uppsatsen. Detta kan ha resulterat i att vi har blivit 

styrda i valet av informanter.  

 

2.2.2 Sekundärkällor 

Under arbetet med uppsatsen har vi främst använt oss av litteratur som avhandlar fusioner och 

företagsförvärv. Denna litteratur har vi funnit på Stockholms Universitets bibliotek, 

Handelshögskolans Bibliotek i Stockholm, på Stockholms Stadsbibliotek via Libris på 

                                                 
27 Backman, 1998:48 
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Internet samt egen litteratur.28 Våra sök och urvalskriterier har grundat sig i teoribildning 

kring fusioner och förvärv.  

 

2.2.2.1 Källkritik 

För att ge uppsatsen större tillförlitlighet samt för att öka vår egen kunskap om ämnet borde vi 

ha sökt samt studerat mer litteratur innan vi påbörjade arbetet med uppsatsen. Möjligtvis har 

vi använt oss av för få vetenskapliga tidskrifter för att få det vetenskapliga djup som man bör 

sträva efter i ett uppsatsskrivande. 

 

2.3 Förförståelse 

När man undersöker ett ämne är det positivt att ha en viss förförståelse och kunskap om ämnet 

ifråga. Det blir lättare att söka samt tolka den information man hittar. Samtidigt kan denna 

förförståelse leda till förutfattade meningar och hindra alternativa perspektiv när man närmar 

sig den nya kunskapen.29 Befintlig kunskap som möjligtvis kan ha påverkat vår syn på de 

problem vi belyser i uppsatsen är att vi har en relativt djup förståelse för hur musikindustrin 

fungerar samt för företagsekonomisk teori. Denna förståelse har vi fått genom studier av 

kurser i företagsekonomi och musikproduktion samt egen professionell erfarenhet.30

 

2.4 Kritisk granskning 

Vi har gjort en kvalitativ fallstudie med anställda och förre detta anställda på ett litet 

skivbolag i syfte att få deras syn på varför förvärvet av bolaget skedde, hur det gick till samt 

dess resultat. Vi kunde ha gjort en liknande undersökning hos det köpande företaget, men 

eftersom vi valde att lägga fokus på det lilla bolaget ansåg vi att den information vi skulle få 

fram från köparen inte skulle tillföra undersökningen något utifrån det valda angreppssättet. 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ studie för att få fram det empiriska materialet. 

Alternativet hade varit att göra en kvantitativ granskning, men det ansåg vi inte vara relevant 

eller lämpligt i det berörda fallet.  

 

                                                 
28 www.libris.kb.se, http://web.hhs.se/library/, www.hh.se/bibliotek/index.htm 2004-11-05 
29 Kvale, 1997:42 
30 Vi har studerat Företagsekonomi 1-70 poäng samt Musikproduktion 1-40 poäng  
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Under den empiriska undersökningen gäller det att finna rätt samt tillförlitlig information. 

Reabilitet kan beskrivas som ett mått på precision och tillförlitlighet hos ett mätinstrument. 

Det handlar om att få samma information oavsett när mätningen sker. Validitet handlar om att 

mäta det som avses att mätas.31 I vårt fall är validiteten att få svar på de initiala frågorna vi 

ställer samt reabiliteten att få tydliga svar oavsett i vilket tillfälle de ställs. 

 

Vi valde att både göra besöksintervjuer och e-mailintervjuer, vilket för med sig både fördelar 

och nackdelar. Fördelar med de valda metoderna är att vi kan hålla informanten inom 

ämnesområdet samt att vi kan be om ett förtydligande av ett svar som först ansågs vara 

otydligt. Nackdelarna är att ett förutbestämt möte kan skapa felaktiga förväntningar mellan 

båda parterna, vilket vi som undersökande part bör vara medveten om vid behandlingen av det 

slutgiltiga datamaterialet.32

 

Vi har använt oss av en intervjuguide i syfte att ställa så likartade frågor till våra informanter 

som möjligt, för att på detta sätt erhålla likartad information.33 Informanternas åsikter kan ha 

förändrats sedan denna studie gjordes och andra undersökare som skulle göra en likvärdig 

undersökning kan således få ett annorlunda resultat. Vidare bör uppsatsens undersökning 

betraktas som subjektiva åsikter och därmed inte som en allmän sanning.  

 

Eftersom teorin utvecklades i en kontinuerlig process under hela uppsatsens gång, har de val 

vi gjort av teori både medvetet och omedvetet påverkats av vår förförståelse samt av den 

empiriska studien. Detta i sin tur kan ha påverkat analys och slutsats.  

 
 

                                                 
31 Alarik, 1982: 74-75 
32 Holme, Solvang, 1997: 92 
33 Se Bilaga 3, Intervjuguide 
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3 Teori 

 

I teorikapitlet beskriver vi för läsaren vilka teorier vi har använt oss av för att närma oss vårt 

problemområde. Kapitlet inleds med en kort introduktion varefter vi redovisar teoribildningar 

kring förvärv och fusioner. 

 

 

3.1 Inledning 

Vi kommer i detta kapitel att diskutera fusioner och företagsförvärv samt motiv till dessa i en 

kort begreppsdiskussion, därefter beskriver vi situationen inom den svenska musikbranschen 

och aktuella företagsförvärv inom branschen. Vidare beskrivs Lindgren, Bower samt Habeck, 

Kröger och Träms teorier. 

 

Under förarbetet till denna uppsats har vi undersökt en mängd teoribildningar kring 

företagsförvärv och fusioner. Vad som har varit påtagligt är att fokus ofta eller alltid legat på 

det köpande bolaget eller det större bolaget när det gäller en fusion. När vi vidare studerat 

musikbranschen och dess struktur har vi fått intrycket att större delen av den teoribildning 

som finns inte känns applicerbar på små skivbolag som blivit uppköpta av majorbolag. Vår 

hypotes är därmed att det inte finns en tillämpbar teori om processen för det uppköpta bolaget 

inom musikbranschen vilket vi kommer att pröva med hjälp av vår empiriska undersökning i 

caset.  

 

Teorierna kring och forskningen om förvärv och fusioner är eklektisk och drar åt olika håll. 

Den teori som vanligtvis tillämpas är den klassiska teorin om fusioner och företagsförvärv 

som i regel fokuserar på det stora bolaget som köper upp mindre bolag, samt processen kring 

själva förvärvet. För att pröva vår hypotes har vi valt tre teorier: Bower, Lindgren samt 

Habeck, Kröger och Träm. Bower har i sin forskning kommit fram till de fem vanligaste 

orsakerna till förvärv. Dessa fem punkter har legat till grund för vår undersökning. Lindgren 

har i sin tur forskat kring fördelar och nackdelar i samband med fusioner och förvärv även 

dessa har varit fundamentala i vår undersökning. Tillsammans med Habeck, Kröger och 

Träms forskning kring resultaten av förvärv får vi genom dessa tre teorier ett tvärsnitt ur den 

totala processen kring fusioner och förvärv sett utifrån den klassiska teoribildningen.  
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Via vår erfarenhet och utbildning har vi skönjt ett intresse från mindre bolag att ha ett större 

beslutsunderlag inför en eventuell försäljning eller fusionering. Då det teorimässigt saknas 

studier som fokuserar på det lilla bolaget i ett förvärv vill vi undersöka den vinkeln mer 

ingående. 

 

Då vår hypotes är att det inte finns någon teori som kan appliceras på musikbranschen, 

kommer vi att pröva J. L Bowers teori om de fem vanligaste anledningarna till företagsförvärv 

mot denna hypotes.34 Utifrån Bowers teori vill vi undersöka om dessa motiv också 

överensstämmer med de motiv som framförs vid ett förvärv inom musikbranschen. Beroende 

på resultatet kommer vi att försöka vidareutveckla de teorier som vi använt oss av, alternativt 

utveckla en egen teori som är mer lämplig mot det uppköpta bolaget.  

 

3.2 Definitioner 

3.2.1 Fusioner 

En fusion enligt ABL 14:1§ är när ett aktiebolags samtliga tillgångar och skulder kan övertas 

av ett annat aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i det överlåtande bolaget i form av aktier 

i det övertagande bolaget varvid det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation (fusion). 

Som fusionsvederlag får också lämnas pengar.  

 

Det finns två olika sätt att se på en fusion, det ena är som en kombination då två eller fler 

bolag går samman och bildar ett nytt, exempelvis Sony och Ericsson som tillsammans driver 

mobiltelefonbolaget SonyEricsson. Formen kräver att det finns två eller flera bolags som 

tillsammans bildar ett nytt bolag. Betalning sker enligt definition ovan. Det andra 

fusionsalternativet är när ett eller flera bolag absorberas in i ett redan existerande bolag. 

Absorption kan ske på två sätt; med ett ägarmässigt oberoende bolag eller med helägda dotter- 

och moderbolag. Om betalning sker på annat sätt än ovan kallas det för en omvänd fusion och 

faller inte under Aktiebolagslagens definition av fusion.35

 

Fusioner och förvärv kan ske på olika sätt, Cartwright menar att de kan delas in i vertikala, 

horisontella och konglomerat. De vertikala integrationerna kombinerar två organisationer 

                                                 
34 Bower, J. L. 2001 
35 Höglund, O. 2001:419 
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inom samma verksamhetsområde men från olika delar av den, till exempel ett skivbolag och 

ett musikförlag. Horisontella fusioner och förvärv kombinerar två liknande organisationer i 

samma industri, exempelvis en fusionering mellan två skivbolag. Ett konglomerat är en 

organisation som förvärvar eller fusionerar bolag som inte överensstämmer med 

kärnverksamheten. Konglomerat är en organisation med företag inom flera 

verksamhetsområden.36

 

3.2.2 Förvärv 

Med ett företagsförvärv menas att ett företag köper ett annat företags aktier och/eller 

tillgångar och därefter övertar ansvaret för det köpta företagets framtida verksamhet. 

Skillnaden mellan förvärv och fusion är den att en fusion görs av jämlikt stora företag för att 

fortsättningsvis agera som ett bolag och att ett eller båda företagen upphör att existera som 

juridisk person. Förvärv görs av större bolag. Förvärv kan ske på olika sätt, det kan ske internt 

eller externt. Internt sker det genom expandering via en ny fabrik, ett nytt dotterbolag eller en 

ny division. Externa förvärv kan ske via, licensavtal, agentavtal, franchising, säljsamarbete, 

joint venture samt fusion.37 Det finns många anledningar till en extern expansion som varierar 

från fall till fall. Ett företag kan via ett företagsförvärv öka sina markandsandelar, snabbare 

penetrera en existerande eller ny marknad, diversifiera sina affärsområden, öka sin 

konkurrenskraft med mera.38

 

Företagsförvärv är den enligt oss mest lämpade formen för den empiri och teori som vi 

behandlar, i synnerhet när vi väljer att fokusera på ett litet bolag som blir uppköpt av ett 

större. Det finns till och med teorier som ifrågasätter fusioners existens och menar att alla 

fusioner i grund och botten är förvärv. Det finns alltid en starkare part som drar störst nytta av 

fusionen. 

 

3.3 Fördelar och nackdelar med förvärv 

Lindgren har studerat fördelar och nackdelar med förvärv av redan existerande bolag. 

Lyckade förvärv tillför och kompletterar förvärvarens egna svaga och starka sidor. Många 

förvärv misslyckas då de baseras på felaktiga uppgifter och förutsättningar, ”Gräset är alltid 
                                                 
36 Cartwright, S, 1996:3 
37 Lindgren, U, 1980: 11 
38 Ibid., 13 
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grönare på andra sidan” är ett uttryck som är illustrerande för den situationen. Då ett företag 

har problem med sina egna områden är det lätt att se fördelar och positiva egenskaper hos 

andra företag, ”på andra sidan”. Noggranna strategiska överväganden är av högsta vikt för att 

på ett effektivt och framgångsrikt sätt förvärva ett annat bolag.39  

 

Bland de viktigaste fördelarna för ett förvärv menar Lindgren att det i det köpta företaget 

finns existerande kompetens om både marknaden och affärsidén som kan komplettera det 

egna företagets kompetens, vilket kan vara billigare och gå snabbare än att utveckla ett eget 

företag eller division internt. Vidare kan man se ett förvärv som ett sätt att köpa en 

marknadsandel eller att nå en marknad som man inte skulle kunna i sitt existerande bolag. 

Den kanske viktigaste fördelen är varumärket som man köper då varumärket förutom 

befintliga leverantörsförbindelser, förbindelser med lokala myndigheter och dylikt även kan 

rymma ett gott renommé samt status och position på marknaden. 

 

Enligt Lindgren kan en av de största nackdelarna med ett förvärv vara integreringssvårigheter, 

att överbygga klyftan mellan de två olika bolagen. Dessa problem kan yttra sig genom 

svårigheter i att entusiasmera personalen, skapa lojalitet samt upprätthålla rättvisan och inte 

favorisera något av företagen. Vidare kan olikheter och skillnader i ledningsfilosofi och 

företagskultur skapa framtida problem. Vid företagsförvärv kan det vara svårt eller nästan 

omöjligt att skapa sig en helhetsbild av det påtänkt köpta företaget. Denna brist på 

information och insikt kan leda till obehagliga överraskningar och problem för båda parter. 

 

För att inte misslyckas med förvärvet så menar Lindgren att det finns en rad viktiga faktorer 

att beakta. Man måste ställa upp realistiska mål för förvärvet samt förankra dem hos alla 

intressenter, inte minst i styrelsen. Vidare måste köparen se till att det finns tillräckligt med 

finansiella resurser samt att man har flexibilitet i organisationen och då särskilt vid oväntade 

händelser. Slutligen betonar Lindgren vikten av tålamod och gott affärssinne hos 

företagsledningen i det förvärvade bolaget. 

 

                                                 
39 Ibid., 12-14 
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3.4 Inga fusioner och förvärv är lika. De fem vanligaste 

anledningarna till företagsförvärv. 

Den teori vi använder oss av är Bowers teori om att alla uppköp i sig är unika och således att 

inga fusioner och förvärv är lika.40 Teorins initiala ansats är att det stora flertalet uppköp inte 

är lönsamma för köparen varvid Bower har studerat de fem vanligaste orsakerna till förvärv. 

Vi kommer att beskriva varje del utifrån Bowers teori för att sedan med Bowers hjälp komma 

med rekommendationer om hur man kan förhålla sig vid ett eventuellt uppköp. 

 

De fem vanligaste anledningarna till företagsförvärv beskrivs av Bower som:   

 

• Ta itu med överkapacitet genom att förstärka företagets ställning inom mättade 

branscher. 

• Nå ut till nya geografiska områden. 

• Utöka med nya produkter eller marknader. 

• Som substitut eller komplement till forskning och utveckling. 

• Skapa nya marknader/industrier/lösningar. 

 

3.4.1 Ta itu med överkapacitet genom att förstärka företagets ställning 
inom mättade branscher. 

Från det uppköpande bolagets sida finns det en övergripande anledning till förvärv, nämligen 

att äta eller att ätas. I dessa fall är det ofta en ”win-lose” -situation. Det förvärvande bolaget 

har i regel en stor fördel då de kan gynna sina egna anställda, använda sina egna processer, 

strukturer och värderingar. De anställda i det förvärvade bolaget däremot löper en större risk 

att utrationaliseras eller missgynnas på annat sätt.  

 

På chefsnivå finns det problem med revirtänkande, man kämpar för att bibehålla den makt 

man har haft och vill inte ge vika mot sin motpart. Verksamheten blir lidande då kraften 

centreras på fel uppgifter. Ett annat stort problem när ett stort bolag förvärvar ett litet är hur 

man skall bibehålla den bästa arbetskraften i det uppköpta företaget. Risken är att annorlunda 

företagskulturer och värderingar får dessa personer att lämna företaget. Det kan också bli så 

                                                 
40 Bower, J. L 2001 
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att år efter förvärvet från företaget alfa så betraktas fortfarande personal från det lilla bolaget 

som en betakille vilket understryker komplexiteten vid ett förvärv.  

 

3.4.1.1 Bowers rekommendationer 
Enligt Bower kan man inte leda ett fusionerat företag innan man snabbt och effektivt har 

rationaliserat det. Det är viktigt att se personalens kompetens oavsett vilket av de två 

företagen som de kommer ifrån och inte alltid välja det enklaste alternativet. Om det 

förvärvade bolaget är lika stort som det köpande och inte har likartade rutiner finns det 

anledning att räkna med problem. Det är dessutom viktigt att inte negligera förekommande 

skillnader i kultur, kön, religion och landstillhörighet.  

 

3.4.2 Nå ut till nya geografiska områden. 

Många industrier finns under en längre tid på fragmenterad basis, lokal företagsamhet stannar 

som lokal man blir inte dominant regionalt eller nationellt. Vanligtvis stannar man på lokal 

basis om man värderar sina lokala kunder högt. Alternativet är att köpa upp sig till ett större 

regionalt område. Uppköp för nya geografiska områden är ofta ett led av skal- och 

omfångsekonomier för att bygga industrigiganter. Att bli uppköpt av ett större företag kan 

lösa många olika problem, man får exempelvis tillgång till kapital, nationell marknadsföring, 

modern teknologi samt blir ett konkurrenskraftigt hot mot rivaler och konkurrenter. För 

förvärvaren minskar problemen med geografiska introduktioner och lokala management. De 

flesta stora redovisningsbyråerna är samlade på det här sättet. 

 

Resurserna är i regel inte prioriterade i geografiska uppköp, förvärvaren vill oftast hålla det 

förvärvade bolaget intakt och bibehåller gärna den lokala ledningen, förutsatt att köpet 

motsvarar köparens förväntningar. Den stora utmaningen är att acklimatisera dessa resurser 

till rådande processer och värderingar inom det köpande bolaget. Det förvärvade bolaget 

bibehåller oftast kärnvärden som lokala managers, varumärken och konsumenter medan det 

förvärvande bolaget applicerar sina processer som inköp, IT med flera. 

 

3.4.2.1 Bowers rekommendationer 
Uppköpta företag välkomnar oftast en strömlinjeformad, effektiv process, men om det uppstår 

problem kan det vara möjligt att låta de anställda sakta ta del av det köpande bolagets 
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processer. I geografiska uppköp är det viktigare att bibehålla nyckelpersoner och värdefulla 

kunder än att rationalisera och effektivisera snabbt. Finns det en stark och viktig 

företagskultur så kan man introducera nya värderingar successivt. 

 

3.4.3 Utöka med nya produkter eller marknader 

Den tredje viktiga anledningen till en fusion eller ett förvärv är att utöka sin bredd av 

produkter eller att nå nya marknader. Det finns flera likheter med den förra anledningen, men 

här är marknader mer fokuserat på makronivå samt på utökande av helt nya produktgrupper. 

 

3.4.3.1 Bowers rekommendationer 
En stor kännedom om vad man förvärvar ökar chanserna för att förvärvet blir lyckat. Ju längre 

bort förvärvet är från köparens kompetens desto större blir osäkerheten. Utgångspunkten vid 

ett förvärv bör grunda sig på förståelsen av hur det köpta företaget uppnådde sin framgång. 

Medvetenhet om vad man köper är det mest centrala för att förvärvet ska bli lyckosamt. 

 

3.4.4 Som substitut eller komplement till forskning och utveckling. 

”Om du inte har möjligheten eller resurserna att utveckla en komponent eller en produkt 

inom sex månader, så måste man köpa vad man behöver eller så missar man möjligheten.”41 

Sedan 1996 har Cisco förvärvat 62 bolag i takt med ambitionen att dominera Internetserver- 

och kommunikationsmarknaden. Idag arbetar de stora skivbolagen på ett liknande sätt som 

Cisco, de har egen forskning och utveckling i form av talangscouter, så kallade A&R: er. 

Dock är det via företagsförvärv som de fyra majorbolagen har blivit marknadsdominerande. 

Enligt Weston och Weaver är mediebranschen, där musik ingår, den andra mest 

känsliga/frekventa förvärvsbranschen efter telekomindustrin. Detta beror enligt dem på de 

ständiga tekniska framstegen och förändringarna som leder till att nya medier uppstår och att 

företagen hela tiden måste ”köpa” för att hänga med.42  

 

Den största utmaningen i företagsförvärv är att behålla nyckelpersoner inom företaget. 

Yrkeskunskapen hos dessa personer är mycket viktigare än den teknologi eller de produkter 

som de utvecklat. Generellt sett, lyckas inte förvärvet om dessa personer lämnar företaget. 

                                                 
41 Citat, John Chambers, VD Cisco Systems, Bower, J. L 2001 
42 Weston, Weaver, 2001: 87 
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Hur försiktig man än är i processen att acklimatisera företaget efter förvärvet så kommer det 

lilla entreprenörsdrivna företaget att känna sig tillbakahållet och mer byråkratiskt än vad det 

var tidigare. Viktigt att tänka på är att företagsledaren som säljer företaget säkert kommer att 

känna sig nöjd, men det är svårare att hålla mellancheferna nöjda.  

 

3.4.4.1 Bowers rekommendationer 
Bower poängterar åter en gång vikten av att veta vad man köper. Att köpa flera andra klassens 

företag leder inte naturligt till ett framgångsrikt storbolag. Efter förvärvet är det ont om tid att 

anpassa anställda från det nyinköpta företaget in i det köpande bolagets processer och 

kulturer. Om inte värderingar och visioner är överensstämmande bland personalen kommer 

inte den nya bolagsstrukturen att fungera. För att snabbt få det uppköpta bolaget att dra åt 

samma håll som huvudföretaget kan det vara bra att utse en handlingskraftig chef med gott 

förtroende bland de anställda och göra så att denna enbart blir ansvarig för frågor kring 

fusionen eller förvärvet. Posten bör vara synlig och chefen måste dela tiden mellan att anpassa 

de anställda från det uppköpta företaget och att driva förändrings- och utvecklingsarbetet för 

att dra nytta av den nytillkomna kompetensen. 

 

3.4.5 Skapa nya marknader/industrier/lösningar. 

Fusioner kan även skapa helt nya synergieffekter, vid ett uppköp eller en fusion kan det bildas 

en helt ny marknad eller industri. I vissa fall är dessa synergier lyckade, i andra fall inte. Det 

amerikanska telekommunikationsbolaget AT&T köpte datorföretaget NCR i tron (med många 

andra) att telekommunikationsbranschen och datorbranschen var närbesläktade och således 

tillsammans skulle kunna skapa framgångsrika synergier. Så blev inte fallet, då detta förvärv 

blev förhållandevis misslyckat. Dock blev samma företags uppköp av det mobila 

telefonbolaget McCaw mycket lyckat. Underhållningsbolag som Viacom verkar lyckas med 

sin strävan att bli en ”global- varumärkes och underhållnings- innehållsförsörjare”. Inom 

Viacomkoncernen har man en filmstudio, Paramount Pictures, man har också 

kabeltevekanaler så som MTV och Nickelodeon samt en videoaffärskedja, Blockbuster. Alla 

agerar på självständig basis men i och med att de arbetar inom närbesläktade områden hjälper 

de explicit varandra att tillsammans bli större. Har man exempelvis via Paramount Pictures 

stora backkatalog lyckats driva MTV:s och Nickelodeons internationella expansion. 
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3.4.5.1 Bowers rekommendationer 
Mellan det uppköpta bolaget och förvärvaren bör affärssystem, såsom IT-lösningar och HR-

funktioner, anpassas till en gemensam standard. Lyckad anpassning av systemen kan leda till 

positiva synergieffekter. Vidare bör gemensamma strategier och mål bestämmas så att 

företagen i ett tidigt skede kan arbeta och sträva åt samma håll.  

 

3.5 Efter förvärvet 

Under de senaste tjugo åren har Habeck, Kröger och Träm som fusion och förvärvskonsulter 

sett en 30 procentig ökning av antalet fusioner och förvärv samt att medelaffärens värde under 

samma tid har tredubblats till drygt 100 miljoner dollar. Enligt dem har detta lett till att kraven 

på de samgående eller uppköpande företaget markant har ökat i takt med marknadens 

förväntningar på affären. I Habeck, Kröger och Träms bok ”After The Merger” tar de därför 

upp sju koncept som bör beaktas och bearbetas efter ett förvärv för att detta ska bli lyckat.43

 

3.5.1 Vision 

Många fusioner och förvärv sker utan någon tydlig eller uttalad strategi. För att marknaden 

och intressenter i de två företagen ska tro på affären krävs det att ledningen har en långsiktig 

och tydlig strategi och inte enbart köper på grund av rådande trender. Ett annat vanligt fel är 

att man genomför affärer på grund av att företagen passar varandra snarare än att de har 

samma vision. 

 

3.5.2 Ledarskap 

Alla förändringar skapar osäkerhet därför är det oerhört viktigt att företaget har ett organiserat 

ledarskap som kan ta itu med förändringarna och implementera dem så att inte kaos utbryter. 

Kaos är dyrt och resulterar ofta i att ovärderlig kunskap går förlorad. Glöm gamla riktlinjer 

och bestämmelser, satsa direkt på de nya. 

 

                                                 
43 Habeck, Kröger, Träm, 2000:  
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3.5.3 Tillväxt 

Direkt efter en fusion eller ett förvärv tenderar företaget att vara kostnadseffektivt och 

sparsamt. Detta får dock inte bli ett hinder då nedskärningar och rationaliseringar på långsikt 

lätt kan hindra tillväxten för företaget. Man bör satsa på värdeskapande för att få tillväxt. 

 

3.5.4 Snabba fördelar 

Många företag tappar kontakten med verkligheten i samband med en fusion eller ett förvärv i 

tron att allt kommer att bli lyckat så snart affären är genomförd. Ännu mer problem kan 

uppstå eftersom personalens åsikter tenderar att gå åt motsatt håll mot ledningens då de ofta i 

samband med affären upplever större osäkerhet än tidigare. För att lyckas krävs därför att 

företaget snabbt skapar samt tydligt kommunicerar de fördelar som affären renderar. Snabba 

fördelar är inte alltid att minska antalet anställda. 

 

3.5.5 Kulturen  

Företag tenderar allt för ofta att bortse från kulturella skillnader istället för att ta itu med dem 

direkt. Skillnader måste överbyggas samt hanteras professionellt. Att radera en kultur är inte 

att överbygga skillnader. 

 

3.5.6 Kommunikation 

Många företag har informationsavdelningar men lyckas ändå inte nå fram med budskapen om 

vad som kommer att ske till kunder och anställda i samband med en fusion eller ett förvärv. I 

situationer som dessa måste man gå utanför ramarna av pressreleaser och information från 

ledningen för att nå ut med kommunikationen och på så sätt minska osäkerheten och öka 

engagemanget hos kunder och anställda. En viktig del i kommunikationen är att kunna lyssna. 

 

3.5.7 Risk management  

Risker i samband med fusioner och förvärv talas det sällan om inom de samgående företagen. 

Detta leder till att man inte beaktar riskerna och därigenom inte gör något för att förebygga 

hoten de utgör utan enbart försöker undvika dem. Dylika hot kan senare skapa den barriär 

som sedan fäller fusionen eller förvärvet. Man bör vara proaktiv inte reaktiv. 
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3.5.8 Triangle of merger success 

För att undvika nämnda hinder har Habeck, Kröger och Träm skapat en tredelad modell, 

”Triangle of merger success”, som tar upp och behandlar de sju punkterna ovan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
  Integration efter förvärvet 

Tillhandahåll 
orientering 

Skapa acceptans 

Hantera förväntningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Tre fokusdelar av post-förvärvsintegration.44

 

3.5.8.1 Skapa Acceptans 
Alla delar av företaget, från toppen till botten, måste förstå och acceptera fusionen eller 

förvärvet. Detta måste ske snabbt. 

 

3.5.8.2 Tillhandahåll orientering 
De anställda och intressenterna i företaget måste vara väl informerade och orienterade i 

samgåendet, så att de stödjer och förstår rationaliteten och visionen i samgåendet. Det nya 

företaget måste från första stund ha en tydlig riktning. 

 

3.5.8.3 Hantera förväntningar 
Alla förväntningar såväl inom som utanför företaget måste skötas på ett proaktivt och direkt 

sätt. Detta sker genom ärlig och tydlig information i förväg samt fortsatt kommunikation 

genom hela integrationsprocessen. 

 

                                                 
44 Ibid., 12 
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4 Empiri 

 

I detta kapitel presenteras informanternas åsikter som är uppsatsens empiri. Kapitlet följer 

teorins struktur. 

 

 

4.1 Svensk musikindustris struktur 

Idag står de stora multinationella skivbolagen, de så kallade majorbolagen, för 74,7 % av den 

totala försäljningen av fonogram i världen.45 I Sverige är denna siffra 86 %46, siffror som ökas 

till 95 % om man räknar Europas topp 100 år 2003. De övriga procenten består av så kallade 

independentbolag och små skivetiketter. 

 

De fyra majorbolagen som totalt dominerar musikbranschen är SonyBMG, EMI, Universal 

Music Group och Warner Music. De är alla internationella mediekoncerner med intressen 

inom flera branscher och resultatet av ett flertal stora fusioner.  

 

SonyBMG är den senaste storfusionen inom musikbranschen vilken skedde medan denna 

uppsats skrevs under hösten 2004. Bolaget är en sammanslagning av Sony Music, som är en 

del i den japanska medie- och hårdvarukoncernen Sony, samt BMG Music, som är en division 

i den tyska mediekoncernen Bertelsmann, som i sin tur är sprunget ur det legendariska 

bokförlaget Bertelsmann AG.47

 

Den brittiska koncernen EMI var tidigare, liksom Sony, involverad i hårdvarubranschen 

genom företaget Thorn som ingick i koncernen. Nuförtiden ligger dock fokus på 

musikförlaget och skivutgivningen, detta särskilt efter köpet av den engelska entreprenören 

Richard Bransons skivbolag Virgin Music 1992.48

 

Universal Music Group är det största majorbolaget på musiksidan och skapades genom 

fusionen av det holländska skivbolaget PolyGram, som tidigare ägdes av hårdvarujätten 
                                                 
45 Bilaga 1 
46 Bilaga 2 
47 www.sonybmg.com, 2004-11-05 
48 www.emigroup.com/world/i-level1.html, 2004-11-05 
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Philips, och det amerikanska Universal Music. Bolaget ägs av den fransk-amerikanska 

koncernen Universal/Vivendi, som förutom musikindustrin har stora intressen inom film- och 

TV-industrin genom Universal Pictures samt inom dryck och mat genom det kanadensiska 

bolaget Seagram.49

 

Warner Music är en del av amerikanska TimeWarner som liksom Universal har stora 

intressen inom främst film och TV.50

 

Bland de så kallade independentbolagen finns i Sverige idag bland annat Playground Music, 

Bonnier Amigo, Burning Heart och V2 Music. Innebörden med titeln independent är att 

företagen är autonoma i sin verksamhet från majorbolagen samt inte ingår i någon 

internationell koncern. Bonnier Amigo räknas som independent trots att det ingår i den 

svenska mediekoncernen Bonnier. 

 

Slutligen finns det en uppsjö med små skivetiketter som distribueras av någon av major- eller 

independentbolagen. Exempel på dessa är Startracks, Bud Fox och Imperial Recordings. 

 

4.2 Universal Musics struktur 

 

Universal Music 
Group 

Vivendi Universal

Universal Music 
AB 

Universal Music 
Publishing AB 

Stockholm 
Records AB 

Stockholm Songs 
AB 

 
Figur 2: Organisationsschema Universal Music.51

                                                 
49 www.universalmusic.com/history.aspx, 2004-11-05 
50 www.wmg.com, 2004-11-05 
51 www.universalmusic.se/foretagsinfo.php?company=3, 2005-05-22 
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För att underlätta läsandet av empiriavsnittet kommer vi hädanefter att använda oss av 

Universal Music när vi syftar på internationella moderbolaget och Universal Music AB när vi 

syftar på det svenska lokala kontoret. 

 

4.3 Informanter 

Det vi har diskuterat under intervjuerna rör främst den individuella synen på Stockholm 

Records och Universal Music AB innan och efter förvärvet, hur processen kring försäljningen 

till Universal Music gick till samt resultatet av fusionen.52 Resultatet av intervjuerna redovisar 

vi nedan i ett case som beskriver processerna kring Universals Musics förvärv av Stockholm 

Records. Informanterna är valda med tanke på hur Stockholm Records dåvarande organisation 

var uppbyggd i syfte att spegla åsikter från företagets alla delar, därför valde vi också att inte 

intervjua samtliga anställda på Stockholm Records. Vissa av informanterna arbetar inte längre 

för Universal Music AB/Stockholm Records. Dessa valde vi att intervjua i syfte att få en 

bredare bild av förvärvet. 

 

Informanterna är: 

 Anna Carlsson (AC), Agent på LundLund (förre detta VD Assistent, Stockholm 

Records) 

 David Mortimer Hawkins (DM), A&R på Universal/Stockholm Records 

 Christer Mellström (CM), Production Manager på Universal/Stockholm Records 

 Eric Hasselqvist (EH), Delägare i Ten (förre detta Vice VD Stockholm Records) 

 Eric Stenhammar (ES), Promotion Manager på Creative Sthlm (förre detta Promotion 

Manager Stockholm Records) 

 Jens Ericsson (JE), New Media Manager på Universal/Stockholm Records 

 Ola Håkansson (OH), Delägare i Ten (förre detta VD och grundare av Stockholm 

Records samt förre detta styrelseordförande i Universal Music Sweden AB) 

 Peo Berghagen (PB), Markandschef på Universal/Stockholm Records 

 

4.4 Case 

Stockholm Records grundades den 1 januari 1992 som ett joint venture mellan å ena sidan 

PolyGram och andra sidan ett antal privatpersoner, där bland annat Ola Håkansson, Eric 
                                                 
52 Se Bilaga 3 
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Hasselqvist och Alexander Bard ingick. PolyGram ägde 51 % av bolaget och de övriga ägde 

de resterande 49 %. Trots fördelningen i ägandet hade båda parter rätten att köpa ut den andra 

parten. Joint venturet grundades på ett femårigt avtal, där båda parterna hade rätt att säga upp 

och/eller köpa ut den andre parten. Syftet med företaget var att ta fram, marknadsföra, sälja 

och distribuera fonogram med svenskt producerad musik och med svenska artister 

internationellt. Efter de första fem åren förlängdes avtalet med tre år. 1998 köpte Seagram, 

som var ägare av Universal Music, upp PolyGram och bildade Universal Music Group som 

Stockholm Records därigenom blev en del av. År 2000 förlängdes avtalet åter en gång med en 

treårsperiod.  

 

Före Seagrams uppköp av PolyGram hade Stockholm Records fungerat som PolyGrams 

avdelning för framtagande av lokal musik i Sverige och de anställda var anställda av Sonet 

som fungerade som PolyGrams Sverigekontor. Efter Seagrams uppköp av PolyGram fortsatte 

Stockholm Records sitt joint venture fast nu med Universal som andra part och delägare. 

Eftersom Universal sedan tidigare hade en egen lokal avdelning blev nu Stockholm Records 

fristående och skiljdes från Sonet.  

 

JE “Från att personalen var anställd av Sonet men jobbade för Stockholm Records så blev 

personalen anställd av Stockholm Records när PolyGram förvärvades av Universal Music. 

Stockholm Records lönekostnader ökade trots att vi gjorde samma arbete som tidigare. 

Stockholm Records blev även av med backkatalogen, som genererade pengar med stora 

artister som Abba och Noice eftersom den tillhörde Sonet. Som ett resultat av de kapade 

banden med Sonet fick Stockholm Records ett ryckigare produktflöde med lansering endast 

varannan månad. Vi hade konstanta kostnader, medan inkomsterna kom bara då och då. 

Från början var Stockholm Records ett joint venture, Ola ville dra igång ett bolag som skulle 

sälja svensk musik utomlands. Enligt honom behövde man musklerna från ett stort bolag för 

att kunna nå ut för det klarar man inte som ett independentbolag. Jag håller med Ola som 

markanden såg ut då, nu är jag inte lika säker att det behövs.” 

 

Efter Universals Musics förvärv av PolyGram satt Stockholm Records fortfarande kvar i 

PolyGrams gamla lokaler i Bromma medan PolyGrams personal flyttade till Universals Music 

AB: s kontor på Östermalm i Stockholm.  

 

26 



EMPIRI 
 

JE ”När PolyGram och Universal Music AB slogs ihop så flyttades det mycket människor in 

till stan till Universals Music AB: s lokaler. Men Stockholm Records satt kvar. Man märkte att 

våra artister inte fick samma prioritet som tidigare.”  

 

Efter en tid flyttade även Stockholm Records in till Universals Music AB: s lokaler på 

Östermalm i Stockholm. Trots att bolagen nu satt i samma lokaler samt delade administration, 

säljavdelning och vaktmästeri, så var de delade genom en dörr som utgjorde såväl en abstrakt 

som en konkret skiljelinje mellan dem.  

 

JE ”Det blev som om det var vi på Stockholm Records och dem på Universal Music AB trots 

att det enbart skiljde en dörr mellan oss.” 

 

PB ”Deras lokala avdelning var väldig konstigt uppbyggd. Den dåvarande VD:n Gert 

Holmfred försökte bygga en jätteorganisation. De var 32 personer som jobbade med enbart 

lokal musik i Sverige. De var många fler än vad vi på Stockholm Records var och det 

fungerar inte i längden. Hade Gert varit lite smart så hade han pratat med Ola Håkansson 

och låtit Stockholm Records bli Universals Music AB:s lokala avdelning. Jag tror att de på 

Universal Music AB tittade lite avundsjukt på oss på Stockholm Records. Vi hade våra dörrar 

till vårt kontor, det var två helt olika företagskulturer.” 

 

CM ”Innan sammanslagningen så jobbade vi (Stockholm Records och Universal Music AB) 

helt separat. Från en början satt vi ju på olika adresser, men även när vi flyttade in till stan, 

så hade vi ju våra glasdörrar som skiljde oss åt.” 

 

Även fast bolagen delade adress så fanns det mycket som skiljde dem åt. Exempelvis fanns 

det organisationskulturmässiga och arbetsmässiga olikheter mellan Stockholm Records och 

Universal Music AB. Också storleksmässigt var det en betydande skillnad då Stockholm 

Records hade 16 anställda som mest medan Universal Music AB hade det mångdubbla.  

 

PB ”På Universal Music AB hade man en annan organisationsstruktur med mycket chefer. 

Gert lade upp arbetet på så sätt att han kontrakterade en artist och delegerade sedan över 

ansvaret utan att den berörde nödvändigtvis hade varit med i processen. Så gjorde inte Ola, 

han förankrade alla beslut i företaget. Man måste gilla det man jobbar med.” 
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AC ”Vi var privilegierade som fick hålla oss för oss själva. Vi hade ett större engagemang då 

alla i företaget fick säga sitt. Eftersom vi var förhållandevis få som arbetade på Stockholm 

Records fick vi information om allt som skedde. På Stockholm Records byggde arbetet mycket 

på musikkärlek, så var det inte på Universal Music AB. Det verkade tråkigt på Universal 

Music AB, mycket mer business och pengatänk.” 

 

ES ”Vi på Stockholm Records hade en stark och fräsch lokal avdelning. Universal Music AB 

hade Eminem, U2 och flera andra internationellt framgångsrika artister som garanterade 

stora intäkter. Eftersom vi inte hade det var vi tvungna att lyckas med våra artister.”  

 

Stockholm Records hade under den relativt korta tid som företaget existerat vuxit fram som 

en uppstickare inom den svenska musikbransch både på ett nationellt och ett internationellt 

plan. Stockholm Records varumärke hade vuxit sig starkt genom framgångar med artister som 

bland annat The Cardigans, A-teens, LOK, E-Type och Lisa Miskovsky.  

 

CM ”Det har funnits en nyfikenhet på Stockholm Records runt om i världen. Det kanske lät 

mer intressant med Stockholm Records än Universal Music Sweden AB”.  

 

JE ”Det var det bra att ha Stockholm Records i ryggen när man skulle utmärka sig i det 

interna systemet, man syntes lättare.” 

 

DM ”Internationellt sett hade Stockholm Records ett starkt varumärke. Det fanns en respekt 

för Stockholm Records, vi var små men produktiva. Det var en av anledningarna till att 

Universal Music behöll Stockholm Records från början.” 

 

ES ”Stockholm Records hade extremt bra rykte utåt. Vi var ett tight team med några av 

Sveriges bästa medarbetare.” 

 

JE ”Stockholm Records levererade fler hits än Universal Music AB svenska avdelning.” 

 

Stockholm Records var extremt framgångsrikt under åren 1999 – 2001 och man kunde under 

vissa perioder visa upp en vinst på mellan 3 och 4 miljoner kronor per anställd.  
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PB ”Jag tror att PolyGram ägde 51 % och Ola 49 %. Tanken från Olas sida var nog att sälja 

hela tiden efter drygt tio år. Det är väl så man gör för att tjäna pengar?! Så vitt jag vet hade 

Ola inga andra incitament för att sälja.” 

 

CM ”Jag hade vetat ganska länge att Ola hade en deal med Universal Music om att ägandet 

i Stockholm Records efter en tid skulle gå över till Universal Music. Dock vet jag inte om det 

var Olas intention när han grundade Stockholm Records.” 

 

JE ”Motivet till att Ola sålde Stockholm Records, tror jag, var att han var klar med 

Stockholm Records. Han förhalade hela tiden tidpunkten för försäljningen och sålde slutligen 

när bolaget gick bra. Ola är mer utav en entreprenör än en förvaltare och det är nog så han 

vill se sig själv.”  

 

ES ”Ola fick nog ganska bra betalt om jag har förstått det rätt. Hade han sålt idag hade han 

inte fått hälften av vad han fick.” 

 

AC ”Ola sålde Stockholm Records medan branschen och företaget fortfarande gick bra. 

Dessutom kanske han inte orkade längre.” 

 

DM ”Ola har aldrig haft som önskemål att jobba 100 timmar i veckan samt att han vill jobba 

med det han tycker är roligt. Under den sista tiden på Stockholm Records startade han, Eric 

(Hasselqvist) och Anders (Johansson) dessutom TEN som är ett produktionsbolag helt 

fristående från Universal Music.” 

 

År 2002 startade Ola, Eric och Anders produktionsbolaget TEN. Detta var innan de första 

nedskärningarna drabbade Stockholm Records. TEN var aldrig någon hemlighet men det var 

heller inget som de inblandade talade öppet om. 

 

OH ”Jag fick något att leka med vid sidan om. Min egen låda, något helt independent.” 

 

ES ”TEN var ett substitut för Stockholm Records. Ola, Eric och Anders som var Stockholm 

Records stöttepelare började prata om TEN. Man såg en logga hit och en annan dit, men 

visste inte vad det handlade om.” 
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CM ”Jag tror att Ola startade TEN för att ha något att göra efter Stockholm Records. Det 

som skedde var inte någon större överraskning.” 

 

AC ”De (Ola, Eric och Anders) startade TEN ett halvår innan Stockholm Records 

sammanslagning med Universal Music AB. Många undrade vad som skedde. Det pratades 

inte öppet om TEN, men det knusslades inte heller. Jag förstod inte riktigt syftet med TEN 

ville Ola och Eric starta något annat eller visste de saker som vi andra i personalen inte 

visste om? Folk blev oroliga.”  

 

EH ”TEN grundades för att vi ville starta något nytt och eget. Varken jag eller Ola är 

egentligen några majorbolagstyper och med TEN har vi nu full kontroll över vårt eget öde.”  

 

Ola hade länge vetat att han skulle sälja av sin andel i Stockholm Records till Universal 

Music.  

 

OH ”Jag hade uppnått det jag ville med företaget. Sedan ledde branschens negativa 

strukturförändring till att beslutet blev enklare. Jag ville göra något nytt.” 

 

Personalstyrkan på Stockholm Records var fortfarande intakt, men osäkerheten ökade som ett 

resultat av att Ola sålt sin bolagsdel till Universal Music och startat TEN, att skivförsäljningen 

minskade drastiskt och att andra skivbolag började sparka personal på grund av minskad 

lönsamhet. 

 

JE ”Man märkte en stor skillnad när Ola inte längre hade majoriteten i Stockholm Records 

och började dra sig ur företaget. Stockholm Records kändes förarlöst.” 

 

OH ”Planerna om försäljningen av Stockholm Records till Universal Music var inte allmänt 

kända bland de anställda på Stockholm Records. Vi ansåg inte att det var nödvändigt att 

personalen visste det för tidigt.” 

 

PB ”Inom Stockholm Records har man haft insikt om Olas tankar på försäljning då det har 

diskuterats ganska länge. Vi förstod att marknaden gick dåligt när Gert och en massa 

personer på Universal Music AB fick gå. På Universal Music AB kom det som en chock då de 

inte hade någon aning om hur det gick för branschen. På Stockholm Records visste vi hur det 
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stod till då Ola berättade ofta. Vi trodde redan då att Stockholm Records skulle bli tvunget till 

att skära ner på personal, men det dröjde till senare det året slutet av 2003.” 

 

Genom ett stormöte informerades de anställda på Stockholm Records och Universal Music 

AB om att en sammanslagning av företagen vara att vänta på grund av dålig lönsamhet. Som 

ett resultat av detta kunde de anställda också vänta sig nedskärningar. 

 
OH ”Jag förberedde de anställda väldigt väl på försäljningen när det väl var dags. Dessutom 

valde jag att stanna kvar som styrelseordförande för Universal Music AB i ett år som en gest 

mot de kvarvarande anställda samt för att få en bra överlappning i sammanslagningen. Från 

början hade jag tänkt sluta med en gång.” 

 
CM ”Vi i personalen hade fått en liten hint och efter ett tag blev det möten där vi alla blev 

informerade om situationen. Personalens reaktion på ledningens information var nervös. Vi 

förstod att Stockholm Records inte kunde fortsätta att arbeta på samma sätt på grund av hur 

det såg ut i branschen. Det var turbulent tid. Jag kände mig dock ganska väl förberedd och 

insatt.”  

 

AC ”Jag visste inget om diskussionen kring sammanslagningen. Jag tror inte att någon 

gjorde det! För många av oss kom det som en total chock att Stockholm Records gick dåligt. 

Om man hade lite intresse av att läsa vad som pågick inom branschen så förstod man att 

något höll på att hända. Stockholm Records var ett av de få skivbolag som vid denna tidpunkt 

inte hade fått skära ner på personalstyrkan.”  

 

DM ”Många blev ledsna. Det är inte så kul att känna sig överkörd av större krafter och fällas 

in under storbolaget. Alla var väldig engagerade i Stockholm Records till skillnad från ett 

större bolag.” 

 

ES ”Vi hade hört rykten om försäljningen men trodde inte att arbetssituationen skulle 

förändras efter att Ola sålt sin del. Därför blev man chockad när så många fick gå. Initialt 

var det sex personer av totalt femton som fick sluta: Thomas Lööw, Anna Carlsson, Emelie 

Rosenblad, Karin Lundberg, Eric Hasselqvist och jag. Jag trodde att vi på Stockholm Records 

satt lite säkrare än så och att Universals Musics ledning skulle skära mer på Universal Music 

AB innan vi drabbades.”  
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EH ”Sammanslagningen var nog ganska väntad för de flesta. Det var ju uppenbart inte 

ekonomiskt hållbart att ha två dubbla, ganska stora, lokalavdelningar inom Universal Music. 

Särskilt inte när branschen var på väg nedåt och alla bolag började minska personalmässigt. 

Hopslagningen var successiv, funktion för funktion, och det är väl egentligen först idag man 

kan säga att bolagen är helt sammanslagna.” 

 

Universals Musics faktiska övertagande av Stockholm Records skedde när Ola Håkansson 

och Eric Hasselqvist slutade arbeta operativt i december 2003.  

 

JE ”För att dra nytta av turordningsreglerna så skedde den första nedskärningen innan 

Stockholm Records och Universal Music AB slogs samman så att ledningen kunde ha en 

större möjlighet att dribbla med turordningslistorna. Vi på Stockholm Records tyckte att det 

var ganska märkligt att en person som hade större erfarenhet, gjorde samma uppgift men 

arbetade på Stockholm Records fick sparken före motsvarande person fast med mindre 

erfarenhet på Universal Music AB.” 

 

ES ”Under hösten 2003 skedde den första uppsägningsfasen där anställda från Stockholm 

Records var involverade. Det var totalt 36 personer som fick gå och man tillämpade LAS. Min 

tjänst på Stockholm Records skulle upphöra men de ville ha mig kvar på Universal Music AB 

som projektanställd. Tanken var då att jag skulle vara underordnande personer som arbetade 

på Universal Music AB trots att de hade kortare erfarenhet av arbetet än jag. På grund av 

detta slutade jag och arbetade istället med vissa av Stockholm Records artister på 

konsultbasis. Mitten av sommaren 2004 slutade jag arbeta med Stockholm Records artister, 

men på papperet slutade jag redan i januari 2004.”  

 

Med Stockholm Records så hade Universal Music ett bolag med ett stark internationell 

renommé vilket gjorde att man behöll varumärket Stockholm Records snarare än att enbart 

föra in Stockholm Records artister under Universal Music AB: s varumärke.  

 

OH ”Universal köpte Stockholm Records på grund av branschens strukturella omvandling då 

det inte längre var lönsamt att driva två lokala avdelningar och man var tvungen att 

rationalisera.” 
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DM ”Universal Music tyckte inte att Stockholm Records var tillräckligt vinstdrivande på 

egna ben så de köpte loss Ola och fällde in företaget i moderbolaget. Man klippte kostnader 

för att få Stockholm Records och Universal Music AB att bli mer strömlinjeformade. Det som 

hände var att Stockholm Records blev en intern etikett inom Universal Music AB, bolaget i sig 

fanns inte kvar. Vissa tjänster som Universal Music AB redan hade fick Stockholm Records 

inte behålla vilket automatiskt gjorde att Stockholm Records fick skära ner på personalen.”  

 

EH ”Ekonomiskt var det ohållbart med den gamla lokala strukturen, en minskning av 

kostymen var nödvändig. Antagligen tyckte Universal Music att det var på tiden att de fick full 

kontroll över Stockholm Records eftersom majorbolag normalt sett inte gillar joint ventures. 

De vill ha full kontroll på all verksamhet. Inom Stockholm Records fanns det också gott om 

etablerade och bra artister att fortsätta arbeta med. Nackdelen med nedskärningarna är väl 

att man tappade en hel del kreativitet och know-how. Men i grunden var det hela en rent 

ekonomisk fråga.” 

 

JE ”Anledningen till att Universal Music inte ville göra sig av med hela Stockholm Records 

var att det fanns mycket rutin och kompetens bland de anställda.”  

 

Den konkreta sammanslagningen var formellt sett bara en pappersfråga, men för de anställda 

och övriga inblandade har det givetvis inneburit större förändringar. På många plan har den 

operativa verksamheten förändrats och idag arbetar man under andra förutsättningar och med 

nya styrmedel.  

 

JE ”Vi tog bort glasdörrarna och flyttade in i Universal Music AB lokaler. Den stora 

förändringen kom dock inte när det legala förvärvet införlivades under sommaren 2004 utan 

förra hösten då vi flyttade ihop med Universal Music AB och Ola blev mer frånvarande. Han 

avgick som VD för Stockholm Records och blev styrelseordförande för Universal Music AB 

samtidigt som Eric Hasselqvist slutade.”  

 

PB ”1 januari, 2004 gick Stockholm Records upp i Universal Music AB och den 1 juli 2004 

upphörde företaget Stockholm Records att existera även om namnet lever kvar som en 

underetikett. Universal lokala avdelning började deltaga på våra A & R-möten, och Anders 

Johansson blev Head of A & R för Universal Music AB.” 
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JE ”När Stockholm Records och Universal Music AB slogs samman kändes det inte som vi 

från Stockholm Records tog över, men att vi absolut snabbt blev en del av det nya företaget. 

Jag tror att vi har fört in Stockholm Records sätt att arbeta i Universal Music AB, en öppen 

diskussion där alla hjälper alla. Det verkar uppskattat. Samtidigt styrs vi idag mer av cash-

flow. Vi har en budget på projekten som inte får överskridas. Detta har resulterat i mer ramar 

och mindre magkänsla. Frågan är dock om det har att göra med att branschen går åt 

pipsvängen eller om det beror på fusionen? Det vet jag inte, allt är färgat av att branschen 

går dåligt.” 

 

DM ”Idag är det färre människor som gör samma saker. Det är betydligt mer kontroll och 

allt är mycket mer uppstyrt. Personligen anser jag att det är negativt, men från ett 

bolagsperspektiv är det nog jättebra. Jag gillar det spontana och intuitiva. Idag är det mycket 

svårare att dra i handbromsen. Allt bokfört och uppstyrt vilket gör att det är svårt att avstyra 

ett påbörjat projekt. Tidigare kunde Ola vända på hela steken om det inte kändes rätt.”  

 

PB ”Det är mer byråkratiskt med mycket fler styrmedel än förut. Förhoppningsvis leder det 

till effektivisering. Det är ju bra att folk blir mer ekonomiska och att man inte slösar lika 

mycket nu.” 

 

AC ”Stockholm Records själ har försvunnit. Det finns många bra människor på Universal 

Music AB, men det var något speciellt med Stockholm Records sätt att arbeta. Jag tror 

exempelvis inte att det har blivit lättare att få ut artister i utlandet på grund av 

sammanslagningen, snarare tvärtom. Bland de av oss som fick sluta var det en lång process 

med bearbetning av personliga känslor medan de som fick vara kvar var tvungna att fokusera 

på hur de skulle lösa situationen rent administrativt och organisatoriskt. Jag lämnade över 

till alla samtidigt som till ingen. Det kändes som om ingen riktigt tog ansvar.”  

 

ES ”Vi på Stockholm Records byggde något från grunden vilket gjorde det mer personligt. 

Men samtidigt är jag medveten om att det hade gått åt skogen för Stockholm Records om vi 

hade haft kvar samma struktur idag.” 

 

Stockholm Records är idag, 2005, ett helägt dotterbolag till Universal Music Group. Det 

slutliga moderbolaget är Vivendi Universal S.A. med sitt säte i Paris, Frankrike. Den 31 
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december 2003 hade Stockholm Records femton anställda.53 Den 1 januari 2005 arbetade sju 

före detta Stockholm Records anställda på Universal. Ola Håkansson och Eric Hasselqvist 

arbetar idag tillsammans med Anders Johansson med produktionsbolaget Ten. Anders 

Johansson är fortfarande anställd på Universal Music AB. 

 

DM ”Jag känner mig fortfarande som en Stockholm Records anställd. Jag tror att det i 

framtiden kommer bli svårt att kontraktera någon artist till Universal Music AB och inte till 

Stockholm Records.” 

 

CM ”Vi arbetar fortfarande med att lansera artister utomlands då det inte går att bedriva en 

verksamhet med bara Sverige som marknad, på så sätt är det sig likt. Dock är det en skillnad 

då en stor del av Stockholm Records styrka försvann med den personal som fick gå. 

Kostnader har man märkt av att det är hårdare kontroll på, det gäller att tänka två gånger 

innan man spenderar.”  

 

AC ”Jag ville inte sluta på Stockholm Records, men jag vill heller inte jobba där som det ser 

ut nu. Jag förstår varför företagen slogs samman, men jag förstår inte hur de ska kunna 

fungera. Det känns som om man lika gärna kunde ha lagt ned Stockholm Records då 

International Exploitation, som var Stockholm Records trumfkort, försvann. Om två år så är 

det mer eller mindre bara en logga på skivan.” 

 

PB ”Stockholm Records företagsidé och vision, att lansera svensk musik utomlands, lever inte 

längre kvar formellt. Dock är den så starkt rotad att den ändå lever kvar på något sätt. Som 

det är nu är det inte bestämt hur det skall bli med Stockholm Records. Hemsidan är kvar, men 

det finns ingen uttalad strategi. Alla ansvarar för både Universal Music AB - och Stockholm 

Records artister.” 

 

JE ”Den största förändringen är att det på alla papper står Universal Music AB istället för 

Stockholm Records. Etiketten Stockholm Records finns kvar och vi använder den gärna för att 

få större utrymme i media. Jag vet inte hur länge Stockholm Records kommer att leva kvar då 

människorna som utgjorde företaget idag är utspridda och grundaren är borta. Det bästa 

med Stockholm Records var att vi var ett litet och snabbt gäng som kunde ta snabba beslut. 

                                                 
53 Stockholm Records årsredovisning 2003 
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Det negativa var att vi inte hade någon klar struktur och inga förhållningsregler. Det bästa 

med sammanslagningen är att det nu är mer struktur och man vet vad man får och inte får 

göra. Dock har det blivit längre och mer omständliga beslutsvägar.”  

 

OH ”Idag lever Stockholm Records kvar som en label och risken är att kvaliteten som 

förknippas med varumärket försvinner på grund av minskad skötsel. När man är med och 

bygger ett varumärke så gör man det extremt noggrant och varsamt, men så fort det inte 

aktivt sköts är det lätt att varumärkets inneboende identitet förfaller och det till slut bara blir 

en logga kvar. Jag är inte särskilt optimistisk på hur länge Stockholm Records som aktiv label 

kommer att leva kvar. På sin höjd tre till fyra år skulle jag tro. Dock kommer labeln och 

loggan att finnas kvar länge.” 
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5 Tolkning 

 

I detta kapitel tolkar vi resultatet från casets med hjälp av uppsatsens teori.  

 

 

5.1 Introduktion 

Stockholm Records och Universal Music AB var från början två helt olika bolag med olika 

organisationer, visioner och tillvägagångssätt för att uppnå det gemensamma syftet, att sälja 

skivor. Stockholm Records var drivet av idealisten och kreatören Ola Håkansson och 

affärsmannen Eric Hasselqvist. Stockholm Records drevs under hela sin existens med 

musiken och känslan för densamma som ledstjärna. Huvudsysslan var att ta fram samt 

utveckla svensk musik för att sedan exploatera den på den internationella marknaden och 

detta har varit den underliggande devisen i så gott som alla Stockholm Records projekt. 

Universal Music AB var å andra sidan nästintill ett renodlat marknadsföringsbolag för 

internationell repertoar på den svenska marknaden och hade den svenska repertoaren och 

utvecklandet av den som bisyssla. På grund av detta har Stockholm Records under alla år fått 

arbeta med egen utveckling utan garanterade intäkter från de stora internationella artister som 

Universal Music AB har haft. Detta har avspeglats på de båda organisationernas kulturer och 

arbetssätt.  

 

I slutet av 90-talet började musikindustrin, världen över, att gå allt sämre vilket i sin tur 

avspeglade sig på bolagens resultat. Det gick inte längre att agera på samma sätt som tidigare 

eftersom intäkterna inte gav utrymme för nya riskfyllda projekt. Som ett led av de minskande 

intäkterna blev bolagen tvungna att skära ner på personalstyrkorna och förändra företagens 

organisationer. Alla bolag drabbades och därav blev det ohållbart för Universal Music att 

både behålla Stockholm Records samt Universal Music AB:s lokala verksamhet enligt den 

dåvarande företagsstrukturen. 

 

Ola Håkansson hade sedan tidigare sålt av delar av sitt innehav i Stockholm Records till 

Universal Music och nu lämpade det sig att sälja av de sista delarna. Eftersom Stockholm 

Records byggde på enbart svensk musik och Universal Music hade en så kallad lokal 

avdelning i Universal Music AB så fick man vid sammanslagningen en övertalig 
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personalstyrka. För att Universal Music skulle kunna ha bäst kontroll över personalstyrkan 

samt komma undan Lagen om Anställningsskydd skars det i Stockholm Records personal 

innan företaget implementerades i Universal Music AB. 

 

5.2 Bower 

Vår undersökning visar att trots att man var en liten och välfungerande organisation med 

öppna ramar och högt i tak är det svårt att på ett passande sätt informera och engagera alla 

berörda parter vid en försäljning av företaget. Teorin understryker vikten av öppenhet och 

tydliga mål vid en försäljning eller ett samgående ty utan öppenhet blir företaget svårt att 

navigera. I Stockholm Records fall har det funnits vissa anställda, som har haft tillgång till all 

eller stor del av informationen medan andra inte har vetat någonting. Då Bowers teorier utgår 

från det köpande bolaget och vi har valt att fokusera på det köpta bolaget kommer vi här att 

använda hans teori på Stockholm Records istället för på Universal Music. 

 

– Ta itu med överkapacitet genom att förstärka företagets ställning inom mättade branscher. 

Teorin menar att det uppköpta företaget kan missgynnas vid ett förvärv då det köpande 

bolaget kan dra nytta av sina strukturer och processer och implementera sina värderingar i det 

nya företaget. De anställda i det förvärvade företaget löper därigenom en större risk att 

missgynnas eller utrationaliseras. I Stockholm Records fall verkar det som om Stockholm 

Records arbetssätt och värderingar har applicerats inom Universal Music AB. Dock blev 

personalen missgynnad, då de personer vars tjänster redan fanns på Universal Music AB blev 

avskedade innan förvärvet skedde i syfte att kontrollera utformandet av arbetsstyrkan efter 

förvärvet. Utifrån Bowers rekommendationer finns risken att processen inte sköttes enligt 

organisationsoptimum, eftersom moderbolaget favoriserade personal från Universal Music 

AB framför erfarenhet och kompetens från Stockholm Records. I flera fall fick folk lämna 

Stockholm Records trots att personal på motsvarande positioner på Universal Music AB hade 

mindre arbetserfarenhet. 

 

– Nå ut till nya geografiska områden. 

Bower menar att det som oftast är kvar av det lokala bolaget är varumärken, key managers 

och konsumenter samtidigt som man på det applicerar det förvärvande bolagets operativa 

strukturer, IT, ekonomi och administration. Sett ur Stockholm Records perspektiv innebar det 

knappast någon geografisk fördel att bli uppköpt av Universal Music då man redan hade 
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tillgång till deras säljkår och distributionsled. Dessutom var Stockholm Records 

internationellt sett ett välkänt varumärke inom Universal Music med mycket god renommé. 

Det var snarare en fördel att profilera sig som Stockholm Records än som ett lokalt Universal 

Music- bolag internationellt då det gav Stockholm Records en exklusiv särställning. Det 

ursprungliga Stockholm Records syns idag främst genom att flertalet av artistvarumärkena är 

bibehållna samt att vissa av nyckelpersonerna arbetar på Universal Music AB. 

 

– Utöka med nya produkter eller marknader. 

Försäljningen gav inte Stockholm Records någon större möjlighet att utöka sin artistportfölj, 

snarare tvärtom. Enligt Bowers rekommendationer är det extremt viktigt att ha kännedom om 

vad man köper, och i detta fall har båda företagen haft mycket god kännedom om varandra, då 

de låg vägg i vägg och delade många servicefunktioner. Både Stockholm Records och 

Universal Music hade en hög kännedom om förutsättningarna innan köpet. Dock kan man 

ifrågasätta vad Universal Music i slutändan fick, då de båda grundarna av Stockholm Records 

slutade och mer än halva personalstyrkan på Stockholm Records blev uppsagd och att 

arbetssätten i allmänhet förändrades. Enligt Bowers rekommendationer är nyckelpersoner de 

viktigaste att behålla vid ett uppköp. Vidare kan man fråga sig vad Stockholm Records har 

fått ut av Universal Music, då Stockholm Records numera enbart finns kvar som varumärke 

och artistportfölj. 

 

– Som substitut eller komplement till forskning och utveckling. 

Forskning och utveckling inom skivbolag består traditionellt av så kallat A & R -arbete, detta 

arbete är arbetet som leder fram till skivbolagens produkt, skivan. När man inte har en väl 

fungerande A & R -verksamhet är ett alternativ att köpa upp andra skivbolag för att få tillgång 

till nya artister och kreativa lösningar. Detta har länge varit ett sätt för de redan stora 

majorbolagen att följa med i utvecklingen och nya trender. Universal Music har ett stort antal 

underetiketter, som är nischade mot olika marknadssegment eller geografiska områden. De 

flesta av dem har antingen förvärvats från entreprenörer eller startats som joint venture mellan 

Universal Music och en andra part som i Stockholm Records fall. Joint venture görs dels för 

att sprida på ekonomiska risker dels för att få tillgång till kompetens. Orsaken till förvärv är 

ofta bristen på kompetens som man därigenom köper liksom de artistvarumärken och 

ekonomiskt attraktiva backkataloger som företaget i fråga innehar. 
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Det säljande bolagets största incitament för en försäljning är den ekonomiska ersättning som 

ägarna får, dock är frågan om man bör ta hänsyn till vad bolaget i sig tjänar på försäljningen. I 

Stockholm Records fall menar empirin, att försäljningen inte gav någon annan vinst än den 

rent ekonomiska för ägarna. Samtidigt menar empirin, att det inte fanns något annat alternativ 

för Stockholm Records än en försäljning på grund av det dåliga ekonomiska läget. 

 

– Skapa nya marknader/industrier/lösningar.  

Bower menar att förvärv inom liknande affärsområden inte självklart behöver leda till ett 

framgångsrikt företag med positiva synergieffekter. Det är hur företagen lyckas anpassa samt 

arbeta in strategier och system som avgör förutsättningarna för dem att lyckas med 

sammanslagningen. Empirin menar att Stockholm Records har lyckats implementera delar av 

sitt kreativa arbete, då främst kring A & R:erna, hos Universal Music AB samtidigt som man 

har fått ta del av samt införa Universal Musics arbetssystem med rapporter och tätare 

byråkrati. 

 

5.3 Lindgren 

Lindgren anser att strategiska överväganden är utav yttersta vikt vid förvärv. Han påpekar 

också vikten av att företagsledningen är lojal mot båda företagen vid en sammanslagning, så 

att den inte tappar de anställdas förtroende. Därav bör man inte rationalisera och göra sig av 

med folk och kompetens för fort innan man hunnit upprätta och utveckla det nya företagets 

strukturer och riktlinjer. I Stockholm Records fall har den bakomliggande tanken hela tiden 

varit att företaget vid något tillfälle skulle bli en del av moderföretaget Universal Music. Dock 

kan man se det rådande marknadsläget som en påskyndande faktor av sammanslagningen, då 

det blev ohållbart att behålla två kontor för lokal musik. Vid sammanslagningen blev det som 

tidigare nämnt en utrationalisering av Stockholm Records personal, vilket helt går emot vad 

Lindgren anser är optimalt vid en sammanslagning.  

 

Lindgren menar att många förvärv misslyckas då de baseras på felaktiga uppgifter. Stockholm 

Records och Universal Music har sedan länge haft ett långtgående samarbete där man har lärt 

känna varandras styrkor och svagheter. Om förvärvet har misslyckats eller inte är för tidigt att 

avgöra. Dock kan man konstatera att det Universal Music köpte av Stockholm Records var ett 

antal starka artistvarumärken och den kreativa verksamheten, inte den operativa. 
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Vidare menar Lindgren att en vanlig anledning till förvärv är att man har problem eller brister 

i den egna organisationen och därför köper till sig kompetens och framgång från andra 

företag. Som empirin visar på var Stockholm Records den mest framgångsrika avdelningen av 

de två lokala kontoren, varvid köpet, men även försäljningen, från Olas synvinkel lätt kan 

motiveras i syfte att optimera företaget. 

 

5.4 Habeck, Kröger och Träm 

– Skapa acceptans. 

Teorin menar att för att framgångsrikt integrera två företag efter en fusion krävs det acceptans 

från botten till toppen på organisationen samt att denna acceptans måste komma snabbt. 

Empirin menar att arbetet för att skapa acceptans för sammanslagningen av Stockholm 

Records och Universal Music AB var ganska enkelriktad från toppen och skedde relativt sent 

i sammanslagningsprocessen.  

 

– Tillhandahåll orientering. 

Ledningen måste ge de anställda rätt orientering för att på så sätt skapa acceptans. Man bör 

tillhandahålla tydliga visioner samt konkreta anledningar till varför en fusion eller ett förvärv 

är att föredra framför två separata bolag enligt teorin. Empirin visar tydligt att visioner och 

riktlinjer för detta saknades. Det enda argumentet som fanns för sammanslagningen var 

marknadens negativa utveckling och därigenom de egna bolagens minskade intäkter. 

 

– Hantera förväntningar. 

Under integrationsprocessen bör enligt teorin ledningen hantera förväntningar hos de 

anställda med öppenhet och dialog och därför hellre agera proaktivt än reaktivt. Här delas 

empirin i två läger där vissa anser att all kommunikation har skötts öppet och att man har haft 

insyn i alla frågor, medan andra anser att de inte har vetat vad som försiggåtts förrän 

sammanslagningen blev offentlig. Denna splittring har skapat en del osäkerhet bland de 

anställda på Stockholm Records. 

 

5.5 Slutdiskussion 

Utifrån vår tolkning av teorierna och empirin så överensstämmer den delvis med vår initiala 

hypotes där vi antog att den teori som fanns inte var applicerbar på detta fall. Anledningen till 
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detta menar vi är att branschen som sådan har varit och är i en period av osäkerhet, och 

skivbolags ekonomiska ramar har stramats åt samt att personal har blivit tvungna att lämna 

bolagen. Detta har i Stockholm Records fall resulterat i att Universal Music AB inte haft råd 

eller intresse av att bibehålla organisationen som den var utan enbart velat dra nytta av de i 

deras ögon viktigaste delarna av Stockholm Records. Dessutom kände Ola Håkansson sig inte 

hemma i en ”majormiljö” och hade redan mentalt lämnat Stockholm Records och gått vidare 

till sitt nästa projekt TEN. Universals Music Groups ledning saknade därmed en tydlig 

ledargestalt för Stockholm Records och avsåg därmed att smidigast möjligt absorbera in 

Stockholm Records i Universal Music Group. Hade branschen varit i ett annat läge hade 

situationen för Stockholm Records del troligtvis sett annorlunda ut. Värt att nämna är att det 

finns skivbolag som fortfarande gör bra resultat trots branschens negativa utveckling.  

 

I och med vår initiala hypotes om att det inte går att applicera befintlig teori på detta case så 

kommer vi i denna uppsats slutsats ge rekommendationer för hur bolag i liknande situationer 

som Stockholm Records bör agera. 
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6 Slutsats 

 

I det här kapitlet presenterar vi vår slutsats och våra rekommendationer utifrån arbetet med 

uppsatsen.  

 

 

6.1 Inledning 

Vi är väl medvetna om att de teorier och rekommendationer vi presenterar i uppsatsen inte 

passar alla företag och personer. Vår ambition har heller inte varit att presentera en absolut 

sanning. Däremot har vår ambition under uppsatsskrivandet varit att komma med ett förslag 

till hur små företag inom musikindustrin kan komplettera sitt beslutsunderlag inför ett 

eventuellt uppköp eller en fusion.  

 

Vår initiala huvudfråga var om ett mindre skivbolags långsiktiga förutsättningar påverkades 

av en försäljning och i sådant fall hur? Vidare ställde vi oss delfrågan om motivbilden av 

försäljningen samt vad som faktiskt blev kvar efter en försäljning. Undersökningen som vi har 

gjort på Stockholm Records har tydligt visat, att ett skivbolag som står inför en försäljning 

påverkas till största delen av den rådande osäkerheten kring omständigheterna runt 

försäljningen. Empirin visar att tydlighet och öppenhet från ledningens håll är en 

nödvändighet, för att företaget ska kunna motivera och entusiasmera personalen. Motiven till 

försäljningen är också en viktig del av legitimeringen gentemot de anställda. Personalen i ett 

litet företag känner sig i högsta grad delaktig i bolaget varvid ett icke tillfredställande 

säljmotiv kan skapa missnöje och därigenom leda till kompetensförlust genom att personal 

lämnar företaget, vilket i sin tur gör att det köpande företaget inte erhåller det man tror sig ha 

köpt. 

 

Under försäljningen är det viktigaste enligt teorin att processen skötts korrekt och att 

personalen behandlas enligt rådande turordning och förutsättningar. Empirin visar att så var 

inte fallet vid Universal Musics köp av Stockholm Records och detta har lett till missnöje 

bland personalen.   
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Efter en försäljning skall det förvärvande bolaget bestämma samt skapa förutsättningar för hur 

det förärvda bolaget ska drivas i fortsättningen. I det här fallet har Universal Music valt att 

göra sig av med stora delar av personalstyrkan på Stockholm Records och lagt fokus på att 

behålla de immateriella värdena i bolaget såsom artister, backkatalog och varumärken, dock 

har Universal Music valt att behålla några få nyckelpersoner. 

 

Stockholm Records var ett starkt branschvarumärke som utgjordes av tre delar. Dels var det 

grundarna Ola Håkansson och Erik Hasselqvist, dels företagets personal och slutligen ett antal 

starka artistvarumärken. Vid försäljningen till Universal Music lämnade eller sades upp drygt 

60 % av Stockholm Records personal och både Ola och Erik slutade. Därav kan man dra 

slutsatsen att det Universal Music köpte inte var företaget Stockholm Records utan deras 

artistvarumärken, vilket bekräftas av empirin där ingen av informanterna tror att Stockholm 

Records kommer överleva som aktiv label särskilt länge. 

 

6.2 Rekommendationer 

För små skivbolag som är i en liknande situation som Stockholm Records var år 2003 

rekommenderar vi utifrån vår undersökning att inför en eventuell försäljning grundligt göra en 

analys av sitt företag och den eventuella köparen. Motivbilden till försäljningen är som 

tidigare nämnt extremt viktig. Är motivet enbart att tjäna pengar så kräver analysen mindre 

arbete än om säljaren är intresserad av företagets fortsatta existens och utveckling. För att få 

med sig de anställda är det inte nödvändigt att från början berätta om alla omständigheter, 

men när det väl är dags bör ledningen vara helt tydlig så att personalen känner förtroende och 

delaktighet.  

 

Företag som befinner sig i den situation som Stockholm Records gjorde inför den eventuella 

försäljningen bör ställa sig dessa grundläggande frågor för att veta hur man ska ställa sig 

anbudet: 

 

Var är vi? Det grundläggande arbetet med att utveckla sin organisation framåt är att ha 

kontroll på sin nuvarande situation. Vad är man bra på, vad har gjort att organisationen har 

hamnat på den plats där man är, är nyckelfrågor som behöver besvaras.  
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Vad vill vi? Efter en analys av sin nuvarande situation bör organisationsledningen sätta upp 

en plan med mål och riktlinjer för om och i sådant fall hur företaget skall utvecklas. Dessa 

riktlinjer bör vara fast förankrade i hela organisationen för att personalen inte skall känna sig 

sviken och förbisedd då viktiga förändringar sker och/eller väsentliga beslut tas.  

 

Hur ska vi nå dit? Om ett mindre skivbolag står inför en eventuell försäljning till ett 

majorbolag och företaget eftersträvar någon form av förändring inom organisationen bör 

dessa tre alternativ ses över: Tacka nej till anbudet och utveckla företaget internt, sälja det till 

det spekulerande majorbolaget eller, om den möjligheten finns, sälja företaget eller delar av 

det till en tredje part som fortsätter att driva bolaget i dess nuvarande form. Vidare bör 

ledningen undersöka köparens motivbild med det eventuella förvärvet, det vill säga vad vill 

köparen åt och varför? Man bör se över om det finns risk för att majorbolaget enbart plockar 

upp vissa artistvarumärken och nyckelpersoner ur företaget och att skivbolaget i så fall bara 

blir en passiv label, en etikett i mängden. Eller kommer köparen att låta företaget leva kvar 

som en aktiv label, men med majorbolagets uppbackning? 

 

Som sista fråga bör det säljande bolaget frågan vem som ansvarar för bolagets fortlevnad, det 

vill säga: Vem ansvarar för det? Ett viktigt incitament för en säljande part kan vara att bolaget 

fortsätter att existera även efter en försäljning och att det fortsätter att drivas utifrån de 

visioner och värderingar som fanns innan. Oavsett om bolaget blir en aktiv eller passiv label 

bör det finnas en mindre grupp med rådgivare som känner labelns identitet och positionering. 

Denna grupp bör fungera som en styrelse och utse någon form av label/brand manager som 

ansvarar för helheten, de verksamhetsstrategiska besluten samt genomförandet av dessa. 

 

6.3 Slutdiskussion 

Stockholm Records var en fristående organisation som startades som ett joint venture mellan 

några svenska entreprenörer och ett internationellt majorbolag. Samarbetet varade i elva år 

och var under flertalet av dessa väldigt framgångsrikt både i Sverige och internationellt. Flera 

faktorer har lett till att Stockholm Records nu är en implementerad del av Universal Music. 

Några av de främsta skälen till detta var att musikbranschen världen över gick in i en nedgång 

med minskade intäkter som resultat och att Universal Music därför ansåg att det inte längre 

var ekonomiskt försvarbart att ha två svenska avdelningar för inhemsk musik. Vidare löpte 
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joint venture-avtalet mellan parterna ut och dessutom ville Stockholm Records grundare gå 

vidare med nya projekt. 

 

Empirin och teorin har visat att denna turbulenta tid för Stockholm Records knappast kunde 

ha slutat på annat sätt än den gjorde. Det som skedde kunde dock ha hanterats på ett 

annorlunda sätt. Slutligen kan man konstatera att ett mindre skivbolags förutsättningar kan 

förändras radikalt vid en försäljning på grund av nya strukturer, visioner och arbetsmetoder. 
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Figur 2. Sida 24, Organisationsschema Universal Music. 
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Bilaga 1, Marknadsandelar i världen 

Market Shares and Definitions  

 

Definition - Owned Content  

Sales qualifying as Owned Content are wholesale sales of finished music product (audio and video) by the 

Member Company (i.e. record company) to retailers or to intermediate wholesalers, net of returns and discounts 

and exclusive of exports (in accordance with IFPI Data Definitions). The following defines Owned Content on a 

territory-by-territory basis:  

• Sales of finished music product of repertoire owned by the Member Company  

• Sales of finished music product of repertoire owned by the Member Company's majority owned (>50%) 

labels/companies  

• Sales of finished music product of repertoire that is licensed-in by the Member Company or its majority 

owned label/company  

• Sales of compilations/soundtracks and other finished music product based on joint-venture agreements 

between record companies. For example, in the case of a compilation called "Huge Hits Volume 1" - a 

joint venture of four companies with respective shares of 30:30:30:10 - hypothetical sales of $100,000 

would be split for market share calculation purposes to $30,000, $30,000, $30,000, $10,000  

The following do not qualify as Owned Content revenues:  
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• Sales of minority owned labels  

• Sales of finished product from distribution deals  

• Sales of finished music product by Member Companies licensees  

• All other forms of revenue that are not wholesale sales of finished music product e.g. license income 

fees or royalty based income, etc  

BMG/Zomba  

BMG acquired Zomba in November 2002. Full calendar year qualifying sales for Zomba have been included in 

BMG figures in both 2002 and 2003.  

Independents  

IFPI recommends and very much welcomes independent record companies to submit information according to 

the above definitions. Any record company wishing to participate or know more about the project should contact 

IFPI Market Research.  

Club Sales and Direct Mail 

In the USA and Canada, IFPI calculates shares for this sector on a pro-rata basis. Company market shares based 

on the non-club and direct mail market (95% sales) are grossed up to represent the total market (100% of sales).  

Exchange Rates  

World and regional aggregated market shares are calculated based on IMF annual average exchange rates for 

2003 applied to all periods - 2003 and 2002 (re-stated at 2003 rates).  

Audit of Product Sales Data Supplied by Companies  

IFPI does not audit sales data supplied by companies. The data is subject to internal audit by companies only, 

guided by the above Owned Content definition and notes. IFPI checks the resulting shares against secondary 

sources and National Group data where available.  

Territories Included in Market Share Calculation  

North America: Canada, USA  

Europe: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, 

Italy, Norway, Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the UK  

Latin America: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, and Mexico  
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Asia: Hong Kong, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, and Thailand  

Australasia: Australia and New Zealand  

Africa: South Africa  
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Bilaga 2, Marknadsandelar i Sverige 
 
Nedan redovisas marknadsandelarna 2003 för de skivbolag som redovisar sin skivförsäljning till 

Grammofonleverantörernas Förening (GLF).54  

 

 

GLF-bolag  Marknadsandel 

Bonnier Amigo  8,30 %  

BMG  11,60 %  

EMI  24,00 %  

MNW  2,60 %  

Playground  3,10 %  

Sony Music  14,10 %  

Stockholm Records 2,30 %  

Universal Music  19,00 %  

Warner Music  15,00 %  

Summa  100,00 %  

 
 

GLF (Grammofon Leverantörernas Förening) är en ekonomisk förening och ägs av sina medlemsbolag. GLF 

utför bl a följande uppdrag åt sina medlemsbolag:  

Statistik - GLF sammanställer viss statistik rörande skivförsäljningen i Sverige.  

Hitlistan - GLF sammanställer Hitlistan över de album och singlar som sålt mest under den gångna veckan. 

Vidare handhar GLF vissa kontakter med handlarorganisationer samt utför vissa kampanjer och kommersiella 

insatser. 

 

 

 

                                                 
54 www.ifpi.se/02.images/01.top/02.subnav_pdf/02.statistik/pdf/Marknadsandelar_2003.pdf, 2004-11-05 
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Bilaga 3, Intervjuguide 
 

Personlig bakgrund 

Vem är du? 

Bakgrund? 

Hur länge har du jobbat på Stockholm Records/Universal 

 

 

Innan försäljningen 

Varför såldes Stockholm Records? 

Hur var synen inom Stockholm Records på företaget? 

Hur var synen på Universal innan försäljningen? 

 

 

Förvärvet 

Hur skedde det faktiska övertagandet? 

Var personalen delaktig vid övertagande processen? 

Fick personalen ta del av motiven till en försäljning? 

 

 

Efter Förvärvet 

Förändrades synen på Stockholm Records och Universal efter försäljningen? 

Förändrades strategin och det operativa arbetssättet? 

Införlivades förväntningarna och motiven med försäljningen? 

Finns det numera en gemensam strategi och målsättning med Universal?  
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