
Företagsekonomiska institutionen
Stockholms Universitet

Magisteruppsats 10 poäng
Höstterminen 2005

The times they are a-changin’
– oberoende skivbolags utveckling i en förändrad

skivbolagsindustri

 Författare: Johan Söderman
 Handledare: Dan Nordin



2

SAMMANFATTNING

Tiderna har förändrats inom skivbolagsbranschen. Sedan 2001 har skivförsäljningen minskat
med över 33 procent. De senaste årens teknologiska förändringar har förändrat
förutsättningarna och strukturen i skivbolagsbranschen. Resultatet har blivit att majorbolagen
upplever en kris. Men samtidigt som majorbolagen talar om kris så växer
skivbolagsbranschen underifrån och antalet oberoende skivbolag ökar. Syftet med denna
studie har varit att undersöka hur de oberoende skivbolagen har påverkats av de teknologiska
förändringar som förändrat skivbolagsbranschen. För att uppfylla detta syfte har studien
utformats utefter en kvalitativ fallstudie. Studiens resultat visar att de oberoende skivbolagen
har påverkats i positiv bemärkelse av de teknologiska förändringar som förändrat
skivbolagsbranschen. Trots att skivförsäljningen har minskat på grund av fildelning, har andra
teknologiska förändringar gjort att aktiviteter i värdekedjan går att utföra till lägre kostnader
vilket har varit positivt för de oberoende skivbolagen. Den minskade skivförsäljningen har
också lett till att majorbolagen har blivit defensiva vilket har skapat möjligheter för de
oberoende skivbolagen att växa.

Nyckelord:
SKIVBOLAGSBRANSCHEN - OBEROENDE SKIVBOLAG – FILDELNING –
VÄRDEKEDJA – STRATEGIER
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ABSTRACT

The times are changing in the music industry. Since 2001 record sales in Sweden have
dropped over 33 percent. In most recent years technological changes have changed the
conditions and the structure of the music industry. As a result, major record labels are
experiencing a decline and they are claiming that the music industry is in crisis. At the same
time, the music industry is on the rise from below, the number of independent record labels
are rising. The purpose of this thesis is to explore how independent record labels have been
affected by the technological changes that have changed the music industry. To fulfill the
purpose the thesis employs a case study with a qualitative method. The result shows that
technological changes have affected independent record labels in a supportive way. Despite
less record sales because of file-sharing, technological changes have restructured the value
chain for independent record labels. Due to the restructured value chain, record labels can
perform their business activity to much lower costs. Also, decline from major record labels
have made it possible for independent record labels to expand their business.
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-Inledning-

INLEDNING

”The times they are a-changin”, sjöng Bob Dylan i sin välkända låt från 1964. Tiderna
förändras inom de flesta branscher, men inom skivbolagsbranschen har tiden stått relativt
stilla. Fram tills för ett par år sedan.

Visst har skivbolagsbranschen upplevt förändringar tidigare. LP-skivan har bytts ut mot CD-
skivan och den kommersiella radion och MTV har introducerats. Men det är de senaste årens
nya teknologiska förändringar som inneburit helt nya villkor för skivbolagsbranschen. Den
teknologiska utvecklingen har påverkat skivbolagsbranschens traditionella struktur och
värdekedja (Alexander, 2002). Fildelning, försäljning av digital musik och billigare
inspelningsteknik är några av de teknologiska faktorer som har ändrat förutsättningarna för
skivbolagen.

Under de senaste åren har skivförsäljning minskat både i Sverige och i utlandet. Enligt IFPI
(2004), som representerar 95 procent av den totala skivförsäljningen i Sverige, har
skivförsäljningen minskat med en tredjedel sedan 2001. Många inom skivbolagsbranschen har
hävdat att fildelning är orsaken till den minskade skivförsäljningen. Rapporter från flertalet
forskare visar att fildelning är en viktig bidragande orsak till att skivförsäljningen minskat
(Liebowitz, 2005). Samtidigt har andra forskare kommit fram till det motsatta, att fildelning
inte leder till minskad skivförsäljning (Findahl & Selg, 2005). En följd av fildelningens
konsekvenser är att det enligt svensk lag blev olagligt att ladda ner otillåtet material på
Internet från den 1 juni 2005.

Fildelning är dock bara en av de teknologiska utvecklingar som har förändrat villkoren för
skivbolagsbranschen. Digitalt distribuerad musik har blivit ett lagligt alternativ till fildelning i
och med att de flesta skivbolag idag säljer digital musik via internet. Försäljning av digital
musik har ökat enormt under de senaste åren. I Europa finns det idag över 150 tjänster som
erbjuder digitalt lagligt distribuerad musik (IFPI, 2005).

Ny teknologi har förändrat skivbolagsbranschen även på andra sätt. Att spela in en skiva var
tidigare en process som krävde höga kostnader i form av studioutrustning och tryckkostnader.
Tack vare den nya teknologin är det idag möjligt för skivbolagen att spela in och trycka skivor
till mycket lägre kostnader (Meisel & Sullivan, 2002).

Problembakgrund
Effekten av de teknologiska förändringarna är att de fyra skivbolag som dominerar den
globala skivförsäljningen, de så kallade majorbolagen, har drabbats hårt av minskad
skivförsäljning. Själva hävdar de att skivbolagsbranschen är i en djup kris och att den olagliga
fildelningen är den bidragande orsaken till att skivförsäljningen har minskat (Schüldt, 2005).
Men samtidigt som majorbolagen talar om kris växer branschen underifrån. Skivbolag som är
oberoende av majorbolagen, så kallade oberoende skivbolag, ökar i antal (Eriksson, 2005).
Majorbolagens minskade skivförsäljning har lett till besparingar, vilket har skapat nya
förutsättningar för de oberoende skivbolagen (Ström, 2005).

Under de senaste fem åren har intresseorganisationen för oberoende skivbolag, SOM, växt
från 60 medlemmar till 160 (Nilsson, 2005). Totalt sett finns det idag ungefär 300 oberoende
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skivbolag i Sverige (Nilsson, 2005). En stor del av den musik som spelas i TV och radio är
från artister kontrakterade till de oberoende skivbolagen. Av den totala skivförsäljningen i
Sverige uppskattas de oberoende skivbolagens omsättning till 710 miljoner under 2004, vilket
är en marknadsandel på 47 procent. Till denna försäljning tillkommer även en omfattande
utlandsförsäljning (Arvidsson, 2004).

Skivbolagsbranschen har genomgått stora teknologiska förändringar. Fildelning, försäljning
av digital musik och billigare inspelningsteknik har inneburit nya förutsättningar för
skivbolagsbranschen. Konsekvenskerna ser dock olika ut beroende på vem man väljer att
lyssna på. Majorbolagen talar om kris och dåliga försäljningssiffror medan de oberoende
skivbolagen ökar stadigt i antal. Debatten kring de nya förutsättningarna och dess
konsekvenser för de stora majorbolagen har varit intensiv. Däremot har lite talats om den
något förvånande ökningen av antalet oberoende skivbolag.

Problemformulering
Skivbolagsbranschen har förändrats. Skivförsäljningen har minskat och teknologiska
förändringar har skapat nya förutsättningar för skivbolagen. Majorbolagen talar om kris,
samtidigt som antalet oberoende skivbolag ökar.

Hur kan det komma sig att antalet oberoende skivbolag ökar när den totala skivförsäljningen
minskar? Kan svaret vara att de oberoende skivbolagen har dragit fördel av de teknologiska
förändringar som drabbat skivbolagsbranschen? Tyvärr finns det inga direkta svar på dessa
frågor att tillgå eftersom forskning om oberoende skivbolag i Sverige är nästintill obefintlig. I
debatten kring krisen i skivbolagsbranschen har utvecklingen för de oberoende skivbolagen
kommit i skymundan. Inga undersökningar visar hur dessa har påverkats.

I de senaste årens debatt om hur skivbolagsbranschen är i kris och hur skivförsäljningen har
minskat har det mesta kommit att handla om fildelning och dess negativa effekter. Denna
studie vill ge ett bredare perspektiv på hur skivbolagsbranschen har förändrats. Fildelning är
en av de faktorer som förändrat skivbolagsbranschen, andra teknologiska förändringar har
också haft effekter på branschen. Därför kommer studien att försöka belysa väsentliga
teknologiska förändringar som ändrat de marknadsmässiga förutsättningarna för oberoende
skivbolag de senaste åren.

För att få en djupare inblick i hur de oberoende skivbolagen har påverkats av teknologiska
förändringar har studien valt att fokusera på tre grundfrågor. Grundfrågorna kommer att
användas för att angripa studiens syfte utifrån flera infallsvinklar, vilket förväntas leda till en
mer pålitlig slutsats. Grundfrågorna är följande:

• Hur anser de oberoende skivbolagen att de har påverkats av fildelning?
Fildelning är en av de faktorer som har förändrat skivbolagsbranschen, troligtvis också
den faktor som har haft mest påverkan. Majorbolagen menar att fildelning är orsaken
till att skivförsäljningen har minskat. Men har de oberoende skivbolagen samma
uppfattning? Studien kommer att undersöka vilka uppfattningar de oberoende
skivbolagen har om fildelning och hur fildelning har påverkat dem.

• Vilka strategier har de oberoende skivbolagen valt?
Skivbolagsbranschen har de senaste åren kommit att verka i en alltmer turbulent
omgivning med stora förändringar. Skivbolagens val av strategier har därmed blivit
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nyckeln till att utvecklas. Genom att analysera vilka strategier de oberoende
skivbolagen har valt förväntas studien upptäcka hur de oberoende skivbolagen har
påverkats av teknologiska förändringar inom skivbolagsbranschen.

• Hur har teknologiska förändringar påverkat de oberoende skivbolagens värdekedja?
Värdekedjan består av samtliga aktiviteter i ett företag för att skapa ett mervärde för
en slutgiltig produkt. Genom att analysera värdekedjan hos de oberoende skivbolagen
kommer studien undersöka vad som har förändrats i verksamheten hos de oberoende
skivbolagen.

Syfte
För att öka kunskapen om oberoende skivbolag och hur de har påverkats av förändringarna
inom skivbolagsbranschen är avsikten med denna studie att i en fallstudie undersöka hur de
oberoende skivbolagen har påverkats av de teknologiska förändringar som förändrat
skivbolagsbranschen.

Avgränsning
Studien kommer att undersöka oberoende skivbolag i Sverige. I flera av de undersökta
skivbolagen driver företagen förutom skivbolagsverksamhet även andra verksamheter, som
till exempel distributionsverksamhet och butiksverksamhet. Då detta är fallet kommer studien
endast att undersöka skivbolagsverksamheten och inga andra verksamheter inom företaget.

Disposition
Studien är uppbyggd och strukturerad på följande sätt.

I metodkapitlet förklaras hur studien har gått tillväga för att undersöka problemet. Kapitlet
skivbolag och försäljning av musik ger en bakgrund till oberoende skivbolag, samt förklarar
hur skivbolagsbranschen har förändrats de senaste åren. Teorin redogör för de teorier som
använts för att undersöka och angripa oberoende skivbolag. Empirin redovisar den fakta som
har samlats in. Analysen sammankopplar referensramen, teorin och empirin för att analysera
vad studien visar upp för resultat. Slutsatsen sammanfattar hur oberoende skivbolag har
påverkats av de teknologiska förändringarna som förändrat skivbolagsbranschen.
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DEFINITIONER

Oberoende skivbolag
Oberoende skivbolag benämns även som independentskivbolag. Det finns flera olika
definitioner på vad som menas med oberoende skivbolag, men studien har utgått från att
oberoende skivbolag är ett skivbolag som är oberoende av majorbolagen. Det vill säga att det
inte är ägt eller delägt av ett majorbolag. De flesta oberoende skivbolag driver en mindre
verksamhet jämfört med majorbolagen, men ett fåtal driver sin verksamhet i större
omfattning. Av den globala marknadsandelen står de oberoende skivbolagen för 28 procent av
den totala skivförsäljningen (IFPI).

Majorbolag
Studien använder sig av benämningen majorbolag, delvis i brist på en etablerad svensk
benämning. Med majorbolag menas de fyra skivbolagen Universal Music Group, Sony BMG
Music Entertainment, EMI Group och Warner Music Group (Wikipedia, 2005). Dessa
multinationella skivbolag äger största delen av den globala skivbolagsbranschen. Tillsammans
har de en global marknadsandel på över 71 procent (IFPI, 2005).

Teknologiska förändringar
Med detta begrepp menas de teknologiska faktorer som påtagligt förändrat processen hur ett
skivbolag bedriver sin verksamhet. Begreppet innefattar hur teknologiska förändringar har
påverkat hur musik produceras, säljs och konsumeras på nya sätt. Exempel är fildelning,
internet, försäljning av digital musik, och ny inspelningsteknik. Alla dessa exempel är
teknologiska förändringar som har förändrat förutsättningarna för skivbolagsindustrin.

Fildelning
För att underlätta läsningen i studien har begreppet fildelning använts för att beskriva olaglig
nerladdning av musik på internet. Med fildelning menas att göra datafiler tillgängliga för
andra internetanvändare (Wikipedia, 2005). Fildelning bygger vanligtvis på peer-to-peer
teknik, vilket betyder att filerna är lagrade på privatpersoners hårddiskar. Majoriteten som
använder sig av fildelning gör filer tillgängliga för andra internetanvändare, men laddar även
ner filer från andra. Exempel på fildelningsprogram är Napster, Kazaa och Bittorrent.

Artister
I studien kommer benämningen artist att användas för flera begrepp. Med artist menas även
grupp, band, sångare etc. Detta för att underlätta läsningen av studien.
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METOD
Metoden ger utomstående läsare en inblick i  hur studien har utförts och en motivering till
varför den har utförts på detta sätt.

Ämnesval
Ett stort musikintresse från författarens sida är till stor del bakgrunden till att uppsatsen
behandlar oberoende skivbolag. Men det beror även mycket på ren nyfikenhet. Flertalet
artiklar i dagspressen har behandlat ämnet om hur fler och fler oberoende skivbolag har
lyckas lyfta fram framgångsrika artister. Samtidig pågår en mediedebatt om krisen i
skivbolagsbranschen. Den tvetydiga debatten i media har lett författaren till frågan om
huruvida skivbolagsbranschen verkligen är i kris? Skivförsäljningen har visserligen minskat.
Samtidigt är det majorbolagen som får mest utrymme i debatten och det är främst dessa som
hävdar krisen i musikindustrin. Författaren ställde sig frågan om det kanske endast är
majorbolagen som är i kris och inte de oberoende skivbolagen.

Efter att ha sökt efter information om de oberoende skivbolagens utveckling framstod det
ganska klart att det finns ytterst lite information och kunskap om utvecklingen för oberoende
skivbolag. Författaren ringde även upp Sveriges Oberoende Musikproducenter och fick
förklarat att antalet oberoende skivbolag har ökat stort de senaste åren.

Under informationssökningsprocessen upptäcktes även att de forskningsprojekt som har
undersökt skivbolagsbranschen till största del har behandlat fildelning och därmed utelämnat
övriga teknologiska förändringar. Ett antal artiklar studerades där det förklarades att andra
teknologiska förändringar än fildelning också har haft stor effekt på skivbolagen. Som till
exempel försäljning av digital musik och modern inspelningsteknik. Författaren ville därmed
göra en studie som undersökte samtliga väsentliga teknologiska förändringar och därmed se
hur dessa har påverkat oberoende skivbolag.

Ett par rundringningar gjordes till några oberoende skivbolag och dessa blev mycket
entusiastiska när de fick höra att det skulle göras en studie inom deras område. Brist på
forskning om de oberoende skivbolagen i kombination med att det i dagsläget debatteras
mycket i media om hur skivbolag har påverkats av fildelning ledde till att författaren valde att
undersöka oberoende skivbolag.

Vetenskapligt synsätt
Utformningen av en studie påverkas i hög grad av forskarens vetenskapssyn. Denna studie har
inte utgått från något enskilt vetenskapligt synsätt, men då den till största delen bygger på
tolkningar har studien till stor del påverkats av ett hermeneuistiskt synsätt.

Hermeneutiken utgår från att tolka meningsfulla fenomen. Synsättet är därför relevant till
samhällsvetenskapliga studier (Gilje & Grimen, 2004). Denna studie undersöker ett problem
utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv och informationen som har samlats in bygger på
tolkningar av andra individers tolkningar. Tolkningar har skett i form av intervjuer med
oberoende skivbolag. Studien bygger även på tolkningar av teorier och forskningsrapporter.
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En stor risk med att tolka information är att tolkningen påverkas av författarens förståelse,
förförståelse och förklaring (Ödman, 2004). Med hänsyn till förståelsen har ambitionen för
studien varit att hela tiden tolka informationen på djupet genom att exempelvis alltid ställa
följdfrågor under intervjuerna när respondenten lämnat oklara svar. Förförståelsen bygger på
författarens tidigare erfarenheter och lärdomar. Författaren har försökt att vara så neutral som
möjligt i denna studie men är medveten om att förförståelse har påverkat studien i viss grad.
För att studien skall vara till nytta för utomstående läsare är det även viktigt att den tolkade
informationen förklaras på ett begripligt och korrekt sätt. Utgångspunkten har därför varit att
försöka bygga upp studien på ett enkelt och begripligt sätt.

Studien försöker uppnå väl underbyggda tolkningar. Samtidigt tas hänsyn till att det är
omöjligt att uppnå en fullständigt korrekt tolkning. Gilje & Grimen förklarar att en människa
aldrig möter världen förutsättningslöst, forskning påverkas alltid av forskaren. Om en annan
forskare skulle göra samma studie skulle resultatet förmodligen inte bli identiskt, detta
eftersom tolkningsprocessen alltid influeras av forskaren i mer eller mindre grad.

Forskningsdesign
Studien är en kvalitativ fallstudie. Eftersom tidigare forskning om oberoende skivbolag är
nästintill obefintlig vill författaren skapa sig en djupare kunskap. Därför valdes en kvalitativ
metod. Med en kvalitativ metod kan de oberoende skivbolagen studeras på djupet och
respondenterna kan ge en bild av sin egen verklighet.

Fallstudien har valts som forskningsdesign eftersom studien behandlar ett problem vilket är
diffust och svårt att överblicka. Gummesson (2004), förklarar att fallstudien har access till
verkligheten och tillåter studier av komplexitet. Med hänsyn till hur skivbolagsbranschen har
förändrats de senaste åren undersöker denna studie i högsta grad ett problem av komplexitet,
vilket gör att fallstudien passar väl som forskningsdesign för denna studie.

Syftet med fallstudien att ta en liten del av ett stort förlopp för att beskriva verkligheten
(Ejvegård, 2003). Denna studie beskriver verkligheten för de oberoende skivbolagen genom
att intervjua och analysera ett fåtal oberoende skivbolag. Fördelen med detta tillvägagångssätt
är att man inte behöver ge sig in i den stora beskrivningen utan att man på ett begränsat
utrymme ändå får en uppfattning om hur något går till eller ser ut. Nackdelen är att ett ensamt
fall aldrig fullt ut kan representera verkligheten, vilket betyder att man måste vara försiktig
med de slutsatser man drar. Det är viktigt att påpeka att resultatet från studien inte fullt ut
representerar verkligheten eftersom endast ett fåtal oberoende skivbolag har intervjuats. Men
förhoppningen är att urvalet av de oberoende skivbolag leder till en slutsats som ligger
mycket nära verkligheten för oberoende skivbolag i allmänhet. Slutsatserna i denna studie bör
snarare ses som indikationer som får mer värde först när liknande indikationer pekar åt
samma håll.

För att studien ska representera verkligheten i så hög grad som möjligt utförs en multipel
fallstudie, vilket betyder att flera oberoende skivbolag har intervjuats. Yin (1994) klargör att
fördelen med en multipel fallstudie är att undersökningen blir mer djupgående och robust än
en fallstudie av ett enskilt fall. Problemet med en multipel fallstudie är att den är mer resurs-
och tidskrävande.
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Urval
Eftersom studien endast har intervjuat ett fåtal oberoende skivbolag har ambitionen i urvalet
varit att välja ut olika typer av oberoende skivbolag. Många oberoende skivbolag riktar ofta in
sig på en viss typ av musikstil. För att ge studien bredd har därför skivbolag som representerar
olika musikstilar valts ut. Urvalet representerar även nya och gamla skivbolag. Följande
oberoende skivbolag har intervjuats:

Johan Angergård (ägare), Labrador. Labrador har tagit fram flera framgångsrika popband
under de senaste åren och ses idag som ett av Sveriges främsta oberoende skivbolag.
Skivbolaget har funnits i sju år.

Johan Hargeby (ägare), Sound Pollution. Sound Pollution är mer än ett skivbolag. De driver
även förlag, distribution och butiksförsäljning. Sound Pollution är inriktat på hårdrock och
tyngre musik. Företaget är studiens största skivbolag och visade förra året upp en omsättning
på över 30 miljoner. Skivbolaget är tre år gammalt. Sound Pollution har uppmärksammats
som ett framgångsrikt oberoende skivbolag i svensk media av bland annat Dagens Industri.

Joakim Gäver (ägare), Imperial Recordings. Joakim driver tillsammans med Magnus
Bohman skivbolaget Imperial sedan tre år tillbaka. Innan Joakim startade Imperial arbetade
han bland annat på Virgin Records och har därför god erfarenhet av branschens utveckling.
Imperial är ett relativt litet oberoende skivbolag vilka inriktar sig på popmusik. En intressant
aspekt med Imperial är att de startade för 3 år sedan och därmed ett exempel på att det startas
nya skivbolag även fast många hävdar att branschen är i kris.

Peter Åstedt (ägare), Dead Frog Records. Peter startade Dead Frog 1990 när han var i
tonåren. Med tiden har företaget utvecklats och är idag ett skivbolag med ett flertal artister
inom diverse musikstilar. Dead Frog gav ut sin första Mp3-fil på internet redan 1994 och
deras mål har alltid varit att hänga med i den teknologiska utvecklingen. Förutom att driva
skivbolaget sitter Peter med i SOM, Sveriges Oberoende Musikproducenter.

Per Helin (ägare), NONS Records. NONS startades 1991 av Per Helin och var ett
framgångsrikt skivbolag under 90-talet. Skivbolaget såldes till ett annat skivbolag 1999, men
förra året köpet Per tillbaka bolaget. Trots att skivförsäljningen minskat valde Per att köpa
tillbaka sitt skivbolag, vilket indikerar att det finns hoppfullhet i branschen. NONS ger idag ut
ett flertal popartister.

Robert Olausson (A&R), Lionheart International. Lionheart är ett av Sveriges största
oberoende skivbolag och deras huvudmål är att ge ut musik med bred variation. En stor del av
deras katalog består av schlagermusik med artister som Nanne Grönvall, Jill Johnsson och
Shirley Clamp. Lionheart har även haft stora framgångar utomlands med allt från
countryartister till dansmusik. Företaget har funnits sedan 1990.

Björn Uddén (ägare), Daphne Records. Daphne är ett oberoende skivbolag som riktar in sig
på klassisk musik. De säljer sina skivor både i Sverige och i utlandet och har funnits sedan
1997.
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Datainsamling
Studien bygger på primärdata och sekundärdata. Primärdata består av ny information som
forskaren själv samlar in, sekundärdata är tillgänglig information som andra forskare samlat in
(Halvorsen, 1992). Primärdata utgör studiens empiri och består av intervjuer med oberoende
skivbolag. Litteratur, forskningsartiklar och tidningsartiklar utgör studiens sekundärdata.

Från början var det tänkt att sekundärdata från skivbolagen i form av årsredovisningar skulle
användas i studien. Siffrorna i årsredovisningarna var tänkta att användas som komplement
till empirin för att sedan kopplas till analysen. Tyvärr visade det sig att detta inte var möjligt.
Efter att ha diskuterat med flertalet skivbolag har beslutet fattats att inte använda
årsredovisningar i studien, detta av flera anledningar. En anledning är att många oberoende
skivbolag bedriver flera verksamheter inom företaget, som till exempel
distributionsverksamhet och butiksförsäljning. Dessa företags årsredovisningar består av alla
verksamheter tillsammans. En analys av dessa årsredovisningar ger således en felaktig bild av
skivbolagsverksamheten. En annan anledning är att många mindre oberoende skivbolag
endast fokuserar på en eller ett fåtal artister. Dessa skivbolag arbetar i cykler, vilket innebär
att de under ett år kan satsa på att spela in och producera musik istället för att sälja musik.
Resultatet blir att företaget kan visa upp höga försäljningssiffror under år när de lanserar nya
skivor och låga försäljningssiffror nästa år när de spelar in nya skivor. Med ovanstående
omständigheter blir en analys av årsredovisningen missvisande för hur företaget har presterat.
Information om de oberoende skivbolagens ekonomiska prestationer har dock varit nödvändig
för att kunna göra en fullständig analys. Därför har skivbolagen under intervjuerna själva
lämnat uppgifter om de senaste årens omsättning och resultat.

Samtliga intervjuer som gjorts av ägare och anställda på de oberoende skivbolagen har varit
personliga och semistrukturerade. Detta innebär att intervjuerna utförts efter ett antal
strukturerade frågor som oftast har följts av ostrukturerade följdfrågor. Samtliga intervjuer har
spelats in för att underlätta tolkningsprocessen.

Ambitionen med intervjuerna har varit att söka information på djupet. Utav denna anledning
har strukturen i empirin byggts upp genom att varje skivbolag har presenterats var för sig.
Därmed förväntas läsaren få en uppfattning om hur varje skivbolag har påverkats utifrån varje
skivbolags unika egenskaper.

Reliabilitet och Validitet
För att ett studien ska uppnå ett vetenskapligt värde har ambitionen varit att uppnå en hög
grad av reliabilitet och validitet.

Reliabiliteten är ett mått på stabiliteten i studiens resultat, vilket kan förklaras med i vilken
utsträckning en annan forskare skulle få samma resultat om denna gjorde en likadan studie
(Sverke, 2004). För att öka reliabiliteten har studien försökt strukturera resultaten samt tydligt
beskriva hur forskningsprocessen har gått till. Med dokumenterade källor och ett uttömmande
metodkapitel är förhoppningen att en upprepning av studien är möjlig. Inom kvalitativ
forskning är dock reliabiliteten ett problem eftersom forskningen syftar till att förklara hur
individer upplever världen. Då individer har olika uppfattningar påverkas reliabiliteten
(Merriam, 1994). Det bör därför påpekas att det inte går att garantera att samma resultat
kommer uppnås, även om det är förhoppningen.
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Validiteten är mycket viktig inom fallstudiebaserad forskning. Validiteten innebär att man
verkligen har undersökt det man vill och ingenting annat (Thuren, 1991). Genom att vara
noggrann i processen att samla in information och genom att ha undersökt både primära och
sekundära källor är förhoppningen att studien uppnår en hög validitet. För att samla in
information som är relevant till problemställningen har studiens syfte och problemformulering
he la  t iden  va r i t  en  u tgångspunkt  fö r  s tud iens  uppbyggnad .
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SKIVBOLAG OCH FÖRSÄLJNING AV MUSIK

Detta kapitel redovisar väsentlig information som är nödvändig för läsaren för att kunna
förstå och för att kunna sätta sig in i de problem som kopplas till studien. Inledningsvis ges en
redogörelse för de oberoende skivbolagen och vad som kännetecknar dessa. För att visa hur
teknologiska förändringar har förändrats skivbolagsbranschen redovisas fildelningens
konsekvenser för skivbolagsbranschen. Därefter ges en beskrivning av hur den digitala
försäljningen har skapat nya möjligheter för skivbolagsbranschen.

Oberoende Skivbolag
Nedan följer en grundläggande beskrivning av vad som kännetecknar de oberoende
skivbolagen.

Distinktionen mellan oberoende skivbolag och majorbolag har funnits ändå 50-talet då rock’n
roll föddes (Negus, 1992). De två kategorierna skivbolag skiljer sig på flera sätt.
Majorbolagen karakteriseras av att de har resurser i form av kapital,
marknadsföringskompetens och distributionsmöjligheter, medan de oberoende skivbolagen
karakteriseras av att de drivs med ett socialt engagemang och har en förmåga att lyfta fram
nya framgångsrika artister (Frith, 1990). Gander & Rieple (2004), förklarar att de oberoende
skivbolagen oftast är ägda och styrda av de individer som grundat företaget och därför är
mindre byråkratiskt styrda än majorbolagen. De förklarar även att framgångsrika oberoende
skivbolag ofta blir uppköpta av majorbolagen. Men även om uppköp är vanligt är detta
givetvis inte alltid fallet. Många framgångsrika oberoende skivbolag väljer att fortsätta vara
oberoende och låter sig inte köpas upp av majorbolagen.

Gander & Rieple (2004) har undersökt de största skillnaderna mellan oberoende skivbolag
och majorbolag. Skivbolag verkar inom en bransch med en kort produktlivscykel, vilket
betyder att det är en bransch där efterfrågan från konsumenterna ändras snabbt. Kunskap om
nya trender och förmågan att utveckla framgångsrika artister är därför oerhört viktig för
skivbolag. Genom att upptäcka nya band och vara först inom nya trender kan dessa skivbolag
skaffa sig konkurrensfördelar. Enligt Gander & Rieple har de oberoende skivbolagen en bättre
förmåga att upptäcka nya trender och framgångsrika artister, eftersom de ofta har en lokal
kunskap och inte är lika byråkratiskt styrda som majorbolagen. De oberoende skivbolagen har
också till skillnad från majorbolagen en förmåga att skapa trovärdighet i relationer med
artister, något som är mycket viktigt för orutinerade artister som sällan har den kunskap och
erfarenhet som krävs för att nå framgång inom musikbranschen.

Gander & Rieple (2004) förklarar att de oberoende skivbolagen ofta har en fördel på grund av
deras mindre storlek och mindre byråkratiska struktur. Det är därför vanligt att nya artister
kontrakterar sig med de oberoende skivbolagen då de på detta sätt kan bestämma mer själva.
De hävdar vidare att de oberoende skivbolagen ofta lyckas bättre med att utveckla artister och
deras produkter. Detta är en förmåga som kräver förståelse för hur marknaden fungerar men
också kunskap om hur man utvecklar en produkt som inte blir alltför standardiserad, utan
speglar kreativitet (Amabile, 1996).
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Skivförsäljning och konsekvenserna av fildelning
För att förstå förändringarna inom skivbolagsbranschen är det nödvändigt att förstå den
bakomliggande orsaken till varför många hävdar att branschen är i kris, nämligen den
minskade skivförsäljningen. Fildelning är enligt många den bidragande orsaken till den
minskade skivförsäljningen. Nedan följer en redogörelse för resultaten från tidigare forskning
om fildelningens konsekvenser för skivbolagsbranschen.

Statistik från Svenska Grammofonleverantörernas Förening visar att det såldes 20 miljoner
fonogram i Sverige under 2004 (IFPI, 2005). Fonogram omfattar CD-skivor, vinylskivor,
musikkassetter och DVD-skivor. Jämfört med försäljningen under 2003 är det en nedgång
med 18 procent och statistiken visar att försäljningen har minskat alltsedan 2001. Av den
globala försäljningen visar statistik från IFPI att försäljningen av fonogram har minskat varje
år under de senaste fem åren.

Om den minskade skivförsäljningen beror på fildelning eller inte är ett komplext problem som
flera forskare har försökt besvara genom olika undersökningsmetoder. Stan Liebowitz, som
har skrivit ett flertal artiklar om förändringarna i skivbolagsbranschen, påpekar att det centrala
i debatten om fildelning är huruvida fildelning har påverkat skivförsäljningen. I artikeln
Economists examine file sharing and music sales (2005), sammanställer han flertalet av de
senaste årens forskningsrapporter om fildelningens konsekvenser.

För att visa hur skivförsäljningen av album har utvecklats under de senaste åren har Liebovitz
sammanställt skivförsäljningen i USA sedan 1972. Siffrorna visar skivförsäljningen per capita
och gäller albumförsäljning.

Albumförsäljning per capita
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Modell: Albumförsäljning i USA per capita (Liebowitz, 2005)

De senaste årens nedgång är den största nedgången på 30 år. Inte på 17 år, sedan 1987, har
skivförsäljning varit så dålig som 2003. De senaste årens kraftiga nedgång tyder på att
någonting har gått fel inom musikindustrin. Napster, det första programmet för fildelning,
började användas andra halvåret under 1999, samma år som försäljningen började minska.
Liebowitz menar att fildelningens födelse och den påtagliga försäljningsnedgången visar att
fildelningen kan vara en anledning till den minskade försäljningen. Under 2004 skedde en
mindre ökning av försäljningen, något som Liebowitz hävdar beror på att skivindustrin
började föra rättegångsprocesser mot fildelare. Leibowitz förklarar även att alternativa
musikstilar, till exempel country, jazz och klassiskt, som inte har varit föremål för fildelning i
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samma grad har ökat sin skivförsäljning under de senaste åren. Samtliga ovan nämnda
exempel är enligt Liebowitz indikationer på att fildelning leder till minskad skivförsäljning.

Ett flertal undersökningar har jämfört skivförsäljningen i en geografisk region i förhållande
till hur många internetanvändare med fildelningsprogram det finns i samma region. Peitz &
Waelbroeck (2004) samlade in data från 16 olika länder under perioden 1998-2002 och fann
att musikförsäljningen i världen hade minskat med 20 %. Leibowitz har själv gjort en
liknande undersökning. Han undersökte skivförsäljningen i 99 amerikanska städer i
förhållande till hur många individer i olika åldersgrupper som hade tillgång till internet. Hans
resultat visar att städer med en stor population av unga internetanvändare har drabbats av
minskad skivförsäljning. Zetner (2004) har undersökt data från ett flertal länder mellan
perioderna 1997-1998 och 2000-2001 och finner att skivförsäljningen i världen har minskat
med 15 procent. Leibowitz påpekar att undersökningar mellan olika geografiska regioner inte
är felfria. Faktorer som inkomst per capita, skivförsäljning, internet uppkoppling och antal
CD-spelare påverkar det statistiska resultatet på många olika sätt. Om till exempel antalet CD-
spelare i ett land är lägre än antalet datorer med internetuppkoppling, är det svårt att säga om
fildelning påverkar skivförsäljningen.

Undersökningar har också gjorts där CD-skivan har varit föremålet för analys. Oberholzer &
Strumpf (2004) fick tillgång till en server som var en del av ett fildelningssystem och kunde
därmed undersöka vad och hur mycket som laddades ner. Blackburn (2004) gjorde en
liknande undersökning där han mätte antalet ljudfiler på hårddiskar som var tillgängliga för
nerladdning. Gemensamt för dessa två undersökningar är att de jämförde hur försäljningen
påverkades av de album som laddades ner. Båda dessa undersökningar menar att resultatet är
representativt för hela marknaden och därmed kan tolkas för hela världen. Anmärkningsvärt
är att de olika undersökningarna kom fram till olika slutsatser. Blackburn fann att fildelning
har en positiv effekt på relativt okända artister, men en negativ effekt på kända artister. Han
sammanfattar det med att fildelning leder till minskad skivförsäljning eftersom det är de
kända artisterna som säljer mest skivor. Oberholzer & Strumpf kom fram till att fildelningen
har en ganska liten effekt på mindre populära artister, men att den ändå har en negativ effekt
på skivförsäljningen i stort, eftersom effekten är större på mer populära artister som i sin tur
står för den största skivförsäljningen.

Michel (2004) och Hong (2004) har båda baserat enkätundersökningar på data från
konsumentundersökningar. Resultaten tyder på att fildelning leder till minskad
skivförsäljning. Rob & Waldfogel (2004) har låtit undersöka collegestudenters användning av
fildelningstjänster och finner att varje nerladdat album leder till en minskad försäljning av ett
halvt album i butik. Zetner (2004) har gjort undersökningar på konsumenter i ett flertal
europeiska länder och kommer fram till att skivförsäljningen i Europa har minskat med åtta
procent sedan 2002 på grund av den olagliga nerladdningen.

Findahl & Selg (2005) har genom det EU-finansierade projektet Music Lessons undersökt
fildelningens påverkan på musikindustrin. I deras forskning finner de inga starka bevis på att
fildelning skulle vara orsaken till den minskade skivförsäljningen. De finner inte heller några
samband med att fildelare skulle köpa färre skivor. Tvärtom visar deras undersökning att
fildelare köper mer musik på internet än vad övriga konsumenter gör. Findahl & Selg menar
att den minskade skivförsäljningen lika gärna kan bero på konkurrens från andra medier och
det stora utbudet av konsumentelektronikprodukter. De skyller även den minskade
skivförsäljningen på att skivbolagen inte velat eller kunnat anpassa sig till den nya tekniken,
vilket har gjort att de gått miste om stora kostnadsfördelar.
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Ovanstående information visar att fildelningens konsekvenser för skivbolagsbranschen är ett
komplext problem. Visserligen visar de flesta undersökningar att fildelningen har negativa
konsekvenser för skivförsäljningen men samtidigt skiljer sig resultaten ganska mycket från
varandra beroende på vilka metoder som använts.

Försäljning av digital musik
Samtidigt som skivbolagen drabbas av minskad försäljning av fysiska skivor har den nya
tekniken skapat möjligheter till nya intäkter. Genom att sälja musik digitalt erbjuder
skivbolagen konsumenterna ett alternativ till den olagliga fildelningen, samtidigt som de
skapar sig en ny inkomstkälla.

Under de senaste åren har försäljningen av digital musik ökat stort. I rapporten Digital Music
Report (2004) har IFPI sammanställt utvecklingen för den digitala musiken. I slutet av 2004
fanns det 150 olika digitala tjänster för musik i Europa som var tillgängliga i över 20 länder.
Tjänster som iTunes, Sony Connect och MSN Music har vuxit till starka varumärken, vilket
har lett till att konsumtionen av digital musik har ökat stort. Sedan Apple lanserade tjänsten
iTunes har företaget sålt över 230 miljoner enskilda låtar. Idag erbjuder tjänsten en katalog på
ungefär 80 000 album, vilket är betydligt större än vad en större skivbutik erbjuder. Även ett
flertal mindre företag i Europa har lanserat tjänster för digital musik för att konkurrera med de
stora företagen. Flera av dessa företag satsar på att lansera musik från oberoende skivbolag.
USA är idag den största marknaden för försäljning av digital musik men utvecklingen har
även tagit fart i Europa. Statistik från svenska IFPI visar att försäljningen av digital musik i
Sverige ökade från 1,7 miljoner under första kvartalet 2005 till 3,6 miljoner andra kvartalet
2005. Totalt såldes det digital musik för 5,3 miljoner i Sverige under första halvåret 2005.

Forskning från IFPI visar att allt fler konsumenter betalar för digital musik och har
ambitionen att fortsätta göra det i framtiden. I USA fördubblades antalet konsumenter som
betalade för digital musik under 2004. IFPI gjorde 2004 en undersökning om konsumenters
användning av digital musik i sex europeiska länder, resultatet visade att 44 % använde sig av
illegala fildelningstjänster, men även att 44 % av konsumenterna någon gång hade använt sig
av antingen en legal nerladdningstjänst eller laddat ner musik från artisters hemsidor. En
nyckelfaktor för skivbolagen är att få illegala fildelare att betala för musiken genom legala
betaltjänster.
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TEORI
Kapitlet presenterar ett teoretiskt ramverk vilket kommer att fungera som ett instrument för
att tolka studiens empiri och ligga till grund för att skapa studiens analys. Teorierna har valts
utefter anknytning till problemformulering och syfte. Flera teorier kommer att vägas mot
varandra för att skapa en mer heltäckande förståelse. Eftersom skivbolagsbranschen har
förändrats på grund av teknologiska förändringar har ambitionen varit att förklara hur
nedanstående teorier utvecklas av teknologiska förändringar.

Strategier
Skivbolagsbranschen har de senaste åren fått anpassa sig till en alltmer turbulent omgivning
och stora förändringar. Skivbolagens val av strategier har därmed blivit nyckeln till att
utvecklas. Genom att analysera vilka strategier de oberoende skivbolagen har valt förväntas
studien upptäcka hur de oberoende skivbolagen har påverkats av teknologiska förändringar
inom skivbolagsbranschen.

Michel Porter är en av de mest framstående forskarna inom strategiområdet. I artikeln What is
strategy? (1996) förklarar han sina teorier om strategi. Enligt Porter handlar strategi om att
vara mer unik och annorlunda än konkurrenterna och därmed uppnå långsiktiga
konkurrensfördelar. För att vara unik är det viktigt att företaget anpassar verksamhetens
aktiviteter till den valda strategin. Ett företag blir unikt när det utför samma aktiviteter som
konkurrenterna men på ett bättre sätt, eller genom att utföra andra aktiviteter än
konkurrenterna. Porter förklarar även att ordet strategi är ett brett begrepp. Han menar att
begreppen strategi, beteende och organisation har samma innebörd. Begreppen blir ofta
aspekter av samma sak, eller som Porter beskriver det; ”strategy is very close to how you do
business”.

Igor Ansoff har utvecklat flera teorier för företagsekonomiska strategier och hans bok
Corporate Strategy (1965) ses som en klassiker inom företagsekonomi. Ansoffs grundtanke
till företagsstrategi är att företag behöver någon form av analysmetod för att upptäcka
möjligheter och hot i sin omgivning. Omvärlden förändras ständigt, därför måste företag hela
tiden utvecklas för att kunna överleva. Målet med Ansoffs strategiska beslut är att frambringa
överensstämmelse mellan företaget och dess miljö, vilket uppnås genom att företaget väljer en
lämplig kombination av produkter och marknader.

Enligt Ansoffs teori fastställs företagets situation genom att analysera, värdera och bedöma
företagets styrkor och svagheter. Utifrån styrkor och svagheter formuleras sedan företagets
mål. För att uppnå dessa mål behövs strategier, vilka fungerar som riktlinjer för hur företaget
ska drivas.

Ansoffs mest kända verk inom strategiläran är hans teori om tillväxtstrategier. De fyra
tillväxtsstrategierna bildar tillsammans en matris, vilken brukar kallas Ansoffmatrisen (se
modell). Modellen skiljer mellan tre expansionsalternativ och ett diversifieringsalternativ.
Expansion kan ske genom att företaget ökar andelar på nuvarande marknader
(markandspenetration), genom att företaget utvecklar nya produkter (produktutveckling), och
genom att bearbeta nya marknader med nuvarande produkter (marknadsutveckling).
Diversifiering innebär att företaget avlägsnar sig från nuvarande verksamhet och istället satsar
på nya produkter och nya marknader.
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                            Marknader
Produkter Nuvarande Nya

Nuvarande Marknads penetration Marknads utveckling

Nya Produkt utveckling Diversifiering

Modell: Tillväxtstrategier/Ansoffmatrisen (Ansoff, 1965)

Digitala strategier
Internet är en starkt bidragande orsak till att förutsättningarna för skivbolagsbranschen har
förändrats. Med hjälp av internet kan företag utveckla sina strategier. Bengtson & Skärvad
(2001) redogör för hur företag kan använda internet och annan digital teknologi för att skapa
digitala strategier som kan användas för att öka värdet i företaget. De förklarar att den
grundläggande idén med digital strategi är att utnyttja digital teknologi för att höja företagets
konkurrenskraft och dess kundvärde. Genom att öka produktiviteten och kvaliteten med hjälp
av internet och andra digitala teknologier kan företaget förbättra sina produkter och tjänster.

Digital självbetjäning är en av de viktigaste effekterna av den digitala utvecklingen och ett bra
verktyg för företag att skapa en stark affärsstrategi. Under den industriella epoken
revolutionerade självbetjäning spelregler och verksamhetsformer inom många branscher,
bland annat inom handeln med dagligvaror, bensin och möbler. Digital självbetjäning håller
idag på att skapa en liknande revolution eftersom det sänker kostnaderna för det säljande
företaget och samtidigt ökar kundvärdet för den självbetjänande kunden. Detta skapar positiva
effekter på två plan. Dels för företaget och dels för kunden. Genom att stimulera kunden till
digital självbetjäning med en enkel och attraktiv servicetjänst kan företaget skapa sig en stark
affärsstrategi.

Även om många forskare hävdar att internet har haft stor påverkan på företags val av strategi
finns det flera forskare som vill tona ner internets effekter på val av strategi. Porter (2001)
menar att internet inte skapar en ny syn på strategi och inte formar nya affärsmässiga
spelregler. Istället menar han att internet är ett verktyg företag inom alla branscher och för alla
strategier kan använda på bra och dåliga sätt. Han förklarar att Internet är ett komplement för
val av strategi, ingen ersättare.

Strategier för skivbolag
Negus (1999) har undersökt hur viktigt strategier är för skivbolag. Han förklarar att skivbolag
är verksamma i en bransch där ovissheten om vilka produkter som är framgångsrika är
mycket påtaglig. Statistik visar att endast en av åtta artister säljer tillräckligt med skivor för att
täcka kostnaderna som skivbolaget lägger ut på artisten. Till följd av detta är det mycket
viktigt för skivbolagen att arbeta utefter genomarbetade strategier. Skivbolags strategier
påverkas av ovissheten om huruvida ett skivbolags artister kommer att skapa intäkter till
skivbolaget i form av skivförsäljning.
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Negus förklarar att skivbolag oftast inte kontrakterar artister utifrån dennes talang, utan
utifrån skivbolagets strategi. Valet av artister påverkas av flertalet kommersiella och
kulturella antaganden vilka speglas av skivbolagets strategi. En annan faktor som Negus
påpekar har betydelse för ett skivbolags strategi är uppkomsten av nya teknologier. På grund
av nya teknologier kan förutsättningarna för branschen ändras, vilket kan vara både till fördel
och till nackdel för skivbolaget.

Värdekedjan
Porter (1985) beskriver värdekedjan som ett företags samlade aktiviteter för att producera,
marknadsföra, leverera och sälja produkter. Värdekedjan utgör alla värdeskapande aktiviteter
ett företag genomför för att skapa ett slutgiltigt värde för en kund. Genom att studera
värdekedjan hos de oberoende skivbolagen förväntas studien kunna analysera vilka
värdeskapande aktiviteter som har påverkats av teknologiska förändringar.

Modell: Värdekedjan (Porter, 1985)

Porter använder värdekedjan för att analysera hur aktiviteter i ett företag skapar kundvärde
och för att undersöka hur dessa aktiviteter kan skapa kostnads- och differentieringsfördelar.
Ett företags värdekedja består av primäraktiviteter och stödaktiviteter. Primäraktiviteter är
aktiviteter som har att göra med det direkta värdeskapandet av en produkt eller tjänst.
Exempel på primäraktiviteter är produktion, distribution och marknadsföring.
Stödaktiviteternas funktion är att stödja primäraktiviteterna och består till exempel av
företagets infrastruktur och teknologiutveckling.

Eftersom värdekedjan består av flera aktiviteter i ett företag är det möjligt att skapa sig en
övergripande bild företaget när värdekedjan studeras. De olika aktiviteterna avspeglar
företagets historia, strategi och ekonomi.

Virtuella värdekedjan
Rayport & Svikola (1995) har beskrivit hur värdekedjan har utvecklats på grund av
informationsteknologi. De menar att företag idag verkar i två omgivningar, delvis i en fysisk
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miljö där företaget kan se och ta på sina produkter och delvis i en virtuell miljö vilken bygger
på virtuell information. Dessa två miljöer kallas den fysiska värdekedjan och den virtuella
värdekedjan. För att vara konkurrenskraftig är det viktig att företag skapar värde i både den
fysiska och virtuella värdekedjan.

Enligt Rayport & Svikola kan ett företag skapa värde i den virtuella värdekedjan på flera sätt.
Genom att integrera informationsteknologi i värdekedjans aktiviteter kan företaget förbättra
sin fysiska värdekedja. Med detta menas att företaget utför sina aktiviteter i en fysisk miljö
men använder en virtuell miljö för att organisera och koordinera aktiviteterna. Ett företag kan
också skapa en helt ny virtuell värdekedja där de utför nya aktiviteter i en virtuell miljö och
därmed skapar nya kundrelationer.

Evans & Wurster (2000) förklarar hur värdekedjan påverkas av internet. De menar att internet
skapar nya strukturer och upplöser traditionella affärsstrukturer som organisationer och
värdekedjor. När en värdekedja blir upplöst omvandlas den ofta till många enskilda enheter,
vilka kan skapa många enskilda konkurrensfördelar för ett företag. På grund av
värdekedjornas upplösning uppstår behov av navigatörer. Dessa navigatörer kan vara allt från
mjukvaruprogram till sökmotorer.

Värdekedjan i musikindustrin
Meisel & Sullivan (2002) har undersökt värdekedjan i musikindustrin och menar att internet
har förändrat musikindustrin under de senaste åren. Relaterat till hur skivbolag påverkats
menar de att internet har förändrat skivbolagens värdekedja på två olika sätt. Ur en positiv
synvinkel har internet möjliggjort en annan distributionsväg för skivbolagen. Genom att sälja
skivor på internetsajter eller sälja musiken i digitalt format kan skivbolagen minska antalet
återförsäljare och därmed förbättra marginalerna. Ur en negativ synvinkel har internet
möjliggjort fenomenet med fildelning, vilket enligt Meisel & Sullivan har lett till att
skivbolagen inte får betalt för musiken som laddas ner olagligt.

En annan faktor som har påverkat värdekedjan enligt Meisel & Sullivan är att modern och
billig teknik har gjort det möjligt för skivbolag att spela in skivor till en mycket lägre kostnad.

Meisel och Sullivan menar att skivbolagets traditionella roll kommer att minska på grund av
internet. Med hjälp av internet kan artisten komma närmare konsumenten utan hjälp från
skivbolaget. På grund av den minskade skivförsäljningen kommer artister i framtiden förvänta
sig få mindre intäkter från skivförsäljning och istället få intäkter från konserter,
reklamkampanjer och försäljning av produkter. Relationen mellan artist och konsument
kommer att förkortas i värdekedjan vilket betyder att skivbolagets traditionella roll kommer
att minska.

Meisel & Sullivan förklarar att det traditionella sättet att göra affärer i musikindustrin är över,
branschen har förändrats. Fildelning har utvecklats till en accepterad teknik för
konsumenterna och musikindustrin måste anpassa sig till det. De menar att detta inte är någon
unik utveckling för musikbranschen. I andra branscher som bok- och filmindustrin kan också
produkterna digitaliseras och dessa kommer att uppleva eller har upplevt en liknande
utveckling. Det viktiga för varje företag är att ta fram produkter som erbjuder ett värde för
konsumenten.  Meisel & Sullivan tror att skivbolagens strategier att skapa värde för
konsumenterna är vad som kommer att påverka hur skivbolagens produkter kommer att se ut i
framtiden.
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EMPIRI
I empirin redovisas informationen från intervjuerna. Samtliga intervjuer har byggts upp efter
en liknande struktur för att läsaren lätt ska kunna få en överblick över empirin. Empirin
avslutas med en kortare sammanfattning där det väsentligaste från empirin lyfts fram.

Imperial Recordings
Imperial startades 2002 av Joakim Gävert tillsammans med Magnus Bohman. Idag driver de
skivbolaget tillsammans och de har idag fem artister kontrakterade. Ägaren Joakim erkänner
att det är ”hål i huvudet” att starta skivbolag 2002 sett till hur stora delar av branschen går,
men samtidigt menar han att det är den bästa tiden eftersom majorbolagen idag är oerhört
defensiva. Joakim säger att det har skapats mycket utrymme för de oberoende skivbolagen
eftersom majorbolagen är så defensiva.

Största inkomstkällan för Imperial kommer från skivförsäljningen. Även fast skivbolaget är
relativt nystartat har Joakim tidigare erfarenhet från skivbolagsbranschen och han medger att
skivförsäljningen har minskat under senaste åren. Imperials säljer musik i Sverige, men
markanden utomlands är huvudfokus. Joakim säger att musik från svenska oberoende
skivbolag har gott rykte utomlands, vilket är till stor hjälp när de exporterar sin musik.
Skivbolaget exporterar musiken utomlands genom licenser på utländska skivbolag i
respektive land. En annan inkomstkälla är att sälja musik till film- och reklamproduktioner.
Nyligen har skivbolaget lyckats få med en artist i en världsomfattande tv reklam för Sony.
Dessutom har samma artist med en låt i den populära amerikanska TV-serien OC. Joakim
säger att dessa framträdanden ger bra intäkter, viktigast av allt gör det att artisten syns vilket
leder det till indirekta intäkter i form av ökad skivförsäljning.

Imperial säljer idag musik digitalt via det digitala distributionsbolaget Improdicon och deras
musik kan idag köpas på internetsidor till exempel Poplife. Den digitala försäljningen har
dock inte resulterat i några större intäkter, i dagsläget är det bara en liten extrainkomst för
skivbolaget. Imperial upplever dock att det uppstår en hel del problem när musiken ska säljas
digitalt. Eftersom de säljer sin musik utomlands på licens kan de själva bara skriva avtal som
ger rätt att sälja musiken i norden, många av de digitala service tjänsterna förstår inte detta
och vill istället sälja deras musik på världslicens. Ett annat problem är att de stora digitala
tjänsterna som till exempel iTunes inte har tid och resurser att skriva kontrakt med de
oberoende skivbolagen. Förutom att sälja musik digitalt går det även att provlyssna gratis på
skivbolagets musik på deras hemsida.

Joakim är oerhört kritiskt till den olagliga nerladdningen och han ser det som stöld och anser
det har lett till minskat skivförsäljning för skivbolaget. Han menar att det är till stor del
majorbolagens fel att den olagliga nerladdningen har utvecklats till vad den är idag.
Majorbolagen har fungerat som bromsklossar eftersom de inte har erbjudit lagliga alternativ
till den olagliga nerladdningen. Men samtidigt har internet och nerladdning gjort att produkten
musik idag har blivit större. Joakim menar att det skrivs mycket om musik i media idag,
samtidigt som internet har gjort musik mer tillgängligt. Han säger också att den olagliga
nerladdningen har skapat marknadsföring för Imperial och många av deras skivköpare har
kommit i kontakt med deras musik på internet. Joakim tror också att fildelning har skapat
utrymme för de oberoende skivbolagen eftersom majorbolagen idag är oerhört defensiva.
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Imperials huvudstrategi är att försöka bygga upp sitt varumärke långsiktigt i utlandet och
därmed sälja mycket skivor i utlandet. Skivbolaget hoppas uppnå detta genom att producera
musik av hög kvalitet. Skivbolaget har lyckats bygga upp ett starkt varumärke i USA och
Japan, där många skivköpare gillar den mesta musiken skivbolaget gör. En annan viktig
strategi för Imperial är att hålla nere kostnaderna. Skivförsäljningen har helt klart minskat
säger Joakim och därför är det mycket viktigt att tänka på alla kostnader. Men den minskade
skivförsäljningen är inte enbart negativ enligt Joakim. Det har lett till att major bolagen idag
är oerhört defensiva och knappt kontrakterar några nya artister, de sparar sig till framgång.
Detta har skapat ett manövreringsutrymme för de oberoende skivbolagen. Många artister
märker också att majorbolagen är defensiva och de ser många fördelar med att kontraktera sig
med ett oberoende skivbolag. Media har också hjälpt till att lyfta fram musiken från de
oberoende skivbolagen, idag är mycket av musiken som spelas på ZTV och MTV från de
oberoende skivbolagen, för tio år sedan var det inte likadant säger Joakim. Han tror att det är
mycket lättare att driva ett oberoende skivbolag idag än det var för några år sedan innan
majorbolagen blev defensiva. För några år sedan hade majorbolagen 80 % av markanden, idag
har de oberoende skivbolagen majoriteten av den svenska marknaden säger Joakim.

Målgruppen för skivbolaget är personer med ett stort musikintresse i åldrarna mellan 15 och
45 år. När de kontrakterar nya band tänker de på sin målgrupp men de utgår även mycket från
sin egen smak. Skivbolaget anser sig ha någon form av röd tråd genom alla av sina artister då
de låter ganska lika varandra och deras musik kännetecknas av hög kvalitet. Joakim säger att
deras artister inte drabbas lika hårt av den minskade skivförsäljningen. En stor del av
skivbolagets målgrupp består av personer i 30 årsåldern och som ofta har det bättre ställt
ekonomiskt. Joakim tror att detta är en målgrupp som vill köpa skivan, inte ladda ner skivan
olagligt. Han säger att det är värre för majorbolagen som väljer att satsa på artister som är
marknadsföringsdrivna och därför har väldigt stora marknadsföringsbudgetar. Joakim nämner
Darin som exempel. Målgruppen för Darin är personer i 15-års åldern vilka vill ha en låt, inte
ett helt album, den låten kan de lika gärna ladda ner olagligt på nätet. Imperial väljer istället
att satsa på artister där de tilltalar en målgrupp som är lite äldre och har mer pengar och därför
vill köpa skivor.

Skivbolaget lägger ut väldigt lite pengar på marknadsföring, vilket är en del i företagets
kostnadsstrategi. När de gör markandsföring väljer de att annonsera i musiktidningar eller på
internetsidor där de vet att de har sin målgrupp. Ett annat effektivt sätt att marknadsföra är att
lägga ut artisternas musik för provlyssning på skivbolagets hemsida.

Värdekedjan har påverkats av den nya tekniken och har gjort att det är mycket billigare att
spela in en skiva idag. De flesta av Imperials artister har spelat in sina skivor hemma med
hjälp av datorer som de pluggar in instrumenten i. Som exempel säger Joakim att ett av deras
band spelade in en skiva för ungefär 40 000 kr. Om den skivan spelats in i studio hade den
kostat 250 000 kr. Joakim anser dock inte att värdekedjan har ändrats vad gäller att sälja
musiken, den ser ungefär ut som den alltid har gjort.

Imperial har som mål att överleva långsiktigt med verksamheten även om grundarnas
musikintresse är en stor anledning till att företaget startades. Joakim beskriver verksamheten
som tre varumärken, album, artister och skivbolaget. Albumet är viktigt i kanske ett år,
artisten är viktig kanske i 5 år och skivbolaget är viktigt i femtio år. Imperials motto är att
överleva kortsiktigt så de kan skapa bygga ett värde långsiktigt. Omsättningen 2003 var cirka
två miljoner, 2004 var den cirka 3 miljoner. Skivbolaget kommer troligen att göra ett negativt
resultat i år men de föregående åren har de gjort positiva resultat.
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Labrador
Labrador startades 1998 men det var först 2001 som verksamheten började drivas seriöst.
Ägaren Johan Angergård startade skivbolaget efter att han hade spelat och turnerat i flertalet
band och han ansåg sig ha erfarenhet och kunskap om hur musikbranschen fungerade.
Skivbolaget har sedan 2001 lyckats ta fram flertalet kända band i Sverige och Labrador ses
som ett av Sveriges mest framgångsrika oberoende skivbolag. Idag har skivbolaget cirka 20
artister i sin katalog och släpper i dagsläget mellan sju och tio album per år. Labrador har idag
2 personer anställda.

Största inkomstkällan för Labrador är skivförsäljningen. Labrador lanserar sin musik i Sverige
men huvudfokus för skivbolaget är att försöka sälja skivor på export. Utomlands säljer de
skivor på licens till utländska skivbolag och distributörer. Även om skivbolaget tjänar pengar
i Sverige så är det utomlands som de mesta pengarna finns, strategin är att försöka lansera
sina artister i så många länder som möjligt för att skapa intäkter i företaget. Labrador har
successivt ökat sin skivförsäljning varje år och skivbolaget har inte märkt av att
skivförsäljningen skulle ha minskat. En annan inkomstkälla för Labrador är att sälja in musik
till filmproduktioner och reklamproduktioner, vilket förutom en intäkt även leder till att
artisten får gratis marknadsföring. Skivbolaget har märkt att låtar som är med i filmer ofta
leder till ökad skivförsäljning. För att sprida sin musik på detta sätt samarbetar de med olika
agenter och företag vilka har kontakter inom film och reklambranschen.

Labrador säljer idag sin musik digitalt genom Improdicon vilken är en distributör för digital
musik i Sverige. De säljer även sin musik digitalt utomlands men då genom distributörerna
som har licensen i respektive land. Men skivbolaget satsar inte några större resurser i form av
arbete eller pengar på att sälja digital musik, anledningen är helt enkelt att de inte säljer
tillräckligt mycket för att tjäna några pengar på den digitala musiken. Labrador satsar även på
att lägga ut gratis musik för provlyssning på deras hemsida. På hemsidan går det att ladda ner
flertalet låtar och musikvideos gratis, något som skivbolaget skapar effektiv marknadsföring.
Skivbolaget har märkt att väldigt många privatpersoner går in på deras hemsida och laddar ner
musik. Johan säger att han tror att många konsumenter har upptäckt skivbolagets musik på
detta sätt. Han säger också att det går att se ett samband mellan de låtar som har laddats ner
mest och de skivor som säljer mycket.

I debatten om den fildelning har Labrador valt strategin att inte lägga sig i debatten över
huvud taget. Johan tror att det kan göra mer skada än nytta för skivbolaget om de går ut och
tar ställning i debatten, han anser att det är bättre att vara neutral. Personligen tror Johan att
fildelning är positivt för de oberoende skivbolagen och mindre artister. Han ser fildelning som
reklam och det leder till att fler personer upptäcker Labradors musik. Han tror inte att mindre
artister förlorar på fildelning, utan förlorarna är de större artisterna och deras skivbolag. Visst
leder den illegala nerladdningen till att vi säljer mindre skivor men nerladdningen gör
samtidigt att folk upptäcker vår musik säger Johan. Som exempel uppskattar han att deras
mest kända artist har tappat cirka 30 procent i skivförsäljning på grund av fildelning, men
samtidigt menar han att utan fildelning skulle bandet inte vara såpass kända som de är idag
och inte sälja skivor över huvudtaget.

Labradors målgrupp är personer som är har ett genuint musikintresse. Det är konsumenter
som läser musiktidningar som Sonic och surfar på internetsidor som The Cricket. Labrador
riktar sin markandsföring till dessa typer av tidningar och hemsidor.



-Empiri-

27

Skivbolagets värdekedja har förändrats under de senaste åren. Johan säger att det på grund av
ny teknik idag är mycket enklare och billigare att spela in en skiva. Många av deras band
spelar in sin musik hemma vilket gör att skivbolaget inte behöver lägga pengar på dyr
studiotid. Musiken som spelas in blir också av högre kvalitet eftersom bandet inte behöver
stressa fram en skiva i en studio, nu kan de istället ta den tid de behöver. Nackdelen är att det
ibland kan ta lite för lång tid att spela in en skiva när artisten inte har någon tidspress på sig.
Att det har blivit billigare att spela in en skiva gör också att Labrador kan släppa fler skivor än
tidigare.

Även om Labrador är ett oberoende skivbolag är den ekonomiska utvecklingen mycket viktig
för skivbolaget. I dagsläget tjänar de inga särskilt stora belopp, men att överleva långsiktigt är
en viktig förutsättning för skivbolaget. Samtidigt som de ekonomiska prestationerna är viktiga
säger Johan att de inte tänker på om ett band kommer att sälja bra när de kontrakterar det utan
Labrador kontrakterar ett band för att de gillar musiken. Omsättningen för skivbolaget har
tiodubblats sedan 2001 och är idag på cirka två miljoner. Vad gäller resultatet har Labrador
presterat ett negativt resultat föregående år men i år kommer resultatet att bli positivt.

Sound Pollution
Sound Pollution startades 2001 av Johan Hargeby tillsammans med en kollega. Innan de
startade Sound Pollution drev de skivbolaget House of Kicks från mitten av 80-talet fram tills
1999, då företaget såldes till ett större skivbolag. Sound Pollution driver förutom skivbolaget
även distributionsverksamhet och butiksverksamhet. I huvudsak riktar skivbolaget in sig på
hårdrocksgenren och andra typer av tyngre musik. Skivbolaget har växt fort sedan det
startades. Den verksamhet som tog 12 år att bygga upp med House of Kicks har tagit tre år att
bygga upp med Sound Pollution. Idag har skivbolaget 5 anställda och de är ett av Sveriges
största oberoende skivbolag.

Största inkomstkällan för Sound Pollution är skivförsäljningen. Skivbolaget har märkt att den
totala försäljningen av skivor har minskat men de säljer ändå lika mycket skivor idag som de
gjorde med House of kicks 1999. Anledningen till att de fortfarande säljer mycket skivor på
grund av försäljningssuccéer med enstaka artister, men sett till genomsnittsförsäljningen för
samtliga av deras artister har skivförsäljningen gått ner. Skivbolaget får en stor del av sina
intäkter från försäljning av vinylskivor. Sound Pollution har kontrakt med några majorbolag
att ge ut vissa av deras skivor på vinylformat. Johan säger att majorbolagen inte har någon
nytta av att ge ut vinylskivor till sina distributörer därför får Sound Pollution trycka och sälja
deras artister på vinyl. Majorbolagen säljer ofta sin musik i de större skivbutikerna, där ingen
vill ha vinyl, men Sound Pollution har kunder och återförsäljare som är intresserade av att
köpa dessa skivor på vinyl.

Sound Pollution har förutom att sälja fysiska produkter även satsat på att sälja digital musik.
En stor del av deras musikaliska rättighetskatalog säljs idag på internet.  Skivbolaget upplever
dock problem med den digitala försäljningen. Johan säger att det finns för många företag och
olika plattformar som säljer digital musik. Han menar att stora plattformar som till exempel
iTunes blir översvämmade av mindre skivbolag som vill lägga ut sin musik, men de har inte
tid och resurser att lägga ut musik från mindre skivbolag. Även om skivbolaget har fått satsa
en hel del resurser på den digitala försäljningen är de missnöjda med resultatet, de säljer för
lite. Johan säger att han inte vet något skivbolag som har lyckats sälja mycket digital musik.
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Den digitala försäljningen ger inga större intäkter och skivbolaget ser mer den digitala
försäljningen som en ökning av produktsegmentet.

Beträffande fildelning är Johan emot fildelning och han menar att det är att betrakta som
stöld. Han säger att fildelningen har lett till minskad skivförsäljning, men han säger även att
fildelning har fungerats som ett fantastiskt markandsföringsinstrument. Fildelning har gjort att
unga människor idag upptäcker musik, både gammal och ny, säger Johan. Sound Pollution
säljer idag mycket gamla obskyra synt skivor från 1980-talet, något som Johan hävdar aldrig
skulle ha inträffat utan internet. Johan drar en jämförelse mellan radions utveckling och
internets utveckling. När radion kom trodde många att musikindustrin skulle dö ut eftersom
privatpersoner kunde lyssna gratis på musik. Istället blev radion musikindustrins bästa
marknadsföringsinstrument i flera decennier, idag är internet helt klart musikindustrins bästa
markandsföringsinstrument. För Sound Pollution har internet fungerat som ett effektivt och
billigt sätt att marknadsföra sina artister. Skivbolaget använder idag internet till
marknadsföring på många sätt, alltifrån till att artisterna har en välgjord hemsida där det går
att ladda ner gratis låtar, till att annonsera på olika hårdrocksrelaterade internetsidor.

Sound Pollutions huvudsakliga målgrupp är ”hårdrockare”. Vilket är personer som lyssnar på
hårdrock och liknande musik. Till en början ansåg de att unga personer var deras målgrupp,
men med tiden har de märkt att personer som köper deras skivor blir äldre och äldre samtidigt
som det tillkommer nya yngre skivköpare. Skivbolaget har märkt att personer som lyssnar på
hårdrock har ett genuint musikintresse som fortsätter hela livet, många av skivbolagets
konsumenter är mellan 40 och 60 år. Johan har svårt att se varför hårdrockare skulle vara mer
lojala skivköpare, men på något konstigt sätt är det så säger han. Han tror dock att en stor
anledning till varför de går bra för Sound Pollution är på grund av de jobbar med konsumenter
vilka har musiken som ett stort intresse och för vilka musiken är en stor del av deras dagliga
liv. Personer som lyssnar på hitlistan på de kommersiella radiokanalerna är långt ifrån Sound
Pollutions målgrupp.

Värdekedjan för Sound Pollution har inte ändrats speciellt mycket. Den digitala försäljningen
kommer nog att förändra värdekedjan, men idag är den försäljningen för liten för att påverka
värdekedjan. Det som har påverkat värdekedjan är att internet har möjliggjort billigare
marknadsföring genom annonsering på diverse hemsidor och genom att lägga ut musik för
provlyssning.

Skivbolaget har som strategi att aldrig försöka driva sina artister ur ett marknadsdrivet
perspektiv, därför lägger de sig aldrig i hur artisternas skivor ska låta eller hur en de ska se ut
på scen. Något som Johan tror leder till att deras produkter blir långsiktiga. Sound Pollution
säljer fortfarande mycket av de skivor som de gav ut för flera år sedan och som även då
betraktades som relativt smal och ointressant musik för den kommersiella publiken. Johan
menar att Sound Pollution gör tvärtemot vad majorbolagen gör, de väljer ofta att ge en artist
en viss stil och ett visst sound för att det ska passa för den kommersiella publiken, vilket
Johan inte tror fungerar på lång sikt.

Strategin mot den minskade skivförsäljningen är att arbeta aktivt för att sänka kostnaderna
och att försöka hålla ner budgetarna för olika projekt. Johan säger att de måste vara
försiktigare idag och inte har råd att göra misstag.

Sound Pollution har idag en omsättning på över 30 miljoner kronor vilket de är mycket nöjda
med. Under de första tre åren lyckades de bygga upp samma omsättningsnivå som de hade
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byggt upp med House of Kicks 1999, vilket då hade tagit 12 år att bygga upp. Förra året
gjorde skivbolaget ett negativt resultat men året innan var resultatet positivt.

Dead Frog Records
Peter Åstedt startade Dead Frog redan 1990. Idag har företaget cirka 10 artister i skivbolaget
och ett 6 personer arbetar inom företaget. Dead Frog har som uttalat mål att vara tidiga att
satsa på den nya tekniken och de har alltid sett internet och dess utveckling som en möjlighet
att utvecklas. De gav ut sin första Mp3-fil på internet redan 1994 och säger sig ha insett att
internet är den nya plattformen för musik. Idag ger du ut mycket av sin musik gratis på
internet och de hoppas att resten av skivindustrin ska följa efter eftersom de tror att
musikbranschen långsiktigt kommer tjäna på att ge ut delar av sin musik gratis.

Största inkomstkällan för skivbolaget är försäljning av musik till film- och
reklamproduktioner. Skivbolaget har lyckats bygga upp flertalet värdefulla kontakter inom
reklam och filmindustrin. Peter säger att även majorbolagen säljer musik till film och reklam
men de har ofta problem med upphovsrätt när de ska sälja sin katalog. Dead Frog har inga
problem med att sälja ut hela sin katalog och därför väljer hellre filmbolagen och
reklamföretagen att arbeta med ett litet skivbolag som Dead Frog. Peter menar att
försäljningen av filmmusik är mycket större än skivförsäljningen för skivbolaget.

Vad gäller skivförsäljningen fokuserar skivbolaget på att sälja musik i utlandet även om de
också säljer en del skivor i Sverige. Istället för att försöka sälja 2000 skivor i Sverige kan vi få
större intäkter genom att försöka sälja 2000 skivor i varje delstat i USA, säger Peter.
Utomlands sker försäljningen på licens med olika skivbolag i respektive land. Dead Frog har
märkt av att skivförsäljningen har minska under de senaste åren. Under 1990-talet hade Dead
Frog inga större problem att sälja 1000 exemplar av ett album med ett mindre band, idag är
det annorlunda, idag trycks en mindre artist oftast bara i 250 exemplar.

För att ge exempel på den minskade skivförsäljningen berättar Peter information han säger är
hemlighetsstämplad inom skivindustrin och egentligen inte får komma ut. Förra året kom en
av Dead Frogs artister in på sjätte plats på topplistan efter att endast ha sålt 60 singlar. Även i
år kom de in på topp tio efter att ha sålt 140 singlar med en artist. Topplistan för singlar är en
summering av försäljningen från svenska och utländska artister under en vecka. Vad Peter vill
säga är att det säljs otroligt lite skivor i Sverige. Att det endast krävs 60 singlar för att komma
in på topplistan syftar på att skivförsäljningen i Sverige är otroligt dålig. Han säger även att
majorbolagen fuskar mycket med topplistorna och köper upp egna exemplar för att komma in
på listorna.

Skivbolaget säljer även musik i digitalt format. Peter säger att de sålde för 50 000 kronor
under 2004 vilket han menar är mycket i jämförelse till hur lite de andra oberoende
skivbolagen har sålt i Sverige. Dead Frog satsade i ett tidigt skede på att få ut musiken digitalt
och deras musik finns idag tillgänglig på ett flertal digital tjänster i världen. Peter upplever
dock att inte finns något bra betalningssystem för den digitala musiken och han tror att
försäljningen skulle öka om det fanns ett bra betalningssystem. För att marknadsföra sina
artister lägger de även ut mycket av sin musik gratis på sin hemsida, vilket de gör i syfte att
personer ska sprida musiken till varandra. Statistik visar att de låtar som har laddats ner
mycket från hemsidan är de låtar som säljer mycket.
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Peter är inte emot fildelning men han medger att det finns negativa konsekvenser med
fildelning. Den mest negativa konsekvensen är att fildelning lett till att Dead Frog drabbats av
minskad skivförsäljning. Men även om fildelning har gjort att Dead Frog säljer mindre skivor
tror Peter det har öppnat möjligheter för de oberoende skivbolagen eftersom majorbolagen har
blivit defensiva. Majorbolagens kostnadsbesparingar har förändrat branschen vilket är positivt
för de oberoende skivbolagen.

För att överleva mot den minskade skivförsäljningen har Dead Frog som strategi att skära ner
på kostnaderna. Dead Frog har insett att de inte går att överleva på skivförsäljningen idag,
istället tjänar de in pengar på andra sätt, bland annat att sälja musik till film- och
reklamproduktioner. De använder även internet mycket för marknadsföring, med allt från att
sprida musik gratis till att lägga ut annonser på hemsidor.

Med hjälp av ny teknologi har värdekedjan effektiviserats. Det är mycket billigare och går
mycket fortare att spela in en skiva idag säger Peter. Idag behövs ingen dyr utrustning för att
producera en skiva av hög kvalitet. Även tryckkostnaden har minskat med två tredjedelar.
Dead Frog använder även internet mycket för marknadsföring vilket är mycket billigare än
radio och tv-reklam, vilket har påverkat värdekedjan.

Skivbolaget målgrupp är musikintresserade konsumenter. Innan varje ny skiva ska släppas på
Dead Frog försöker de hitta potentiella kunder till respektive skiva. De använder sig ofta av
studenter som får göra marknadsundersökningar, något som Peter menar skapar en win-win
situation. De väljer att lansera olika typer av artister i olika tidningar och medier. De använder
sig också mycket av så kallad gorillamarknadsföring, där de går in på hemsidor och forum på
internet och lägger ut länkar till sin hemsida där det går att ladda ner deras musik gratis.

Det ekonomiska resultatet är mycket viktigt för skivbolaget och Dead Frog är i nuläget nöjda
med sin ekonomiska situation men de har fått dra ner mycket på kostnaderna under de senaste
åren. De hade förra året en omsättning på cirka en miljon kronor. Deras ekonomi har stadigt
gått framåt för varje år, de har ökat sitt resultat med över 50 procent det senast året och
resultatet har ökat för varje år sedan slutet av 1990-talet.

Daphne Records
Daphne Records startades 1997 av Björn Uddén som även idag äger och driver skivbolaget.
Målet för Daphne är att pressentera en förnämlig repertoar av klassisk musik med de främsta
artisterna i Sverige. Björn driver skivbolaget på heltid men har inga anställda. Att sälja
klassisk musik är svårt och skivbolaget är beroende av bidrag från kulturrådet för att
verksamheten ska gå runt. Trots det släpper skivbolaget ungefär fem skivor per år och antalet
exemplar varierar oftast mellan 500 till 2000.

Skivbolagets största inkomstkälla förutom bidragen från kulturrådet, är skivförsäljningen.
Förutom den svenska marknaden försöker de även sälja sin musik i utlandet. Musiken säljs i
ett flertal länder och den största marknaden är för tillfället Japan. Ungefär 60 procent av
försäljningen sker i Sverige och resten i utlandet. Daphne har märkt av att skivförsäljningen
har minskat. Under skivbolagets första år gick skivförsäljningen bättre, men minskade i
början av 2000-talet, för att sedan öka under förra året. Anledningen till att skivförsäljningen
åter har ökat är på grund av framgångar med enstaka artister och då främst i Japan.
Skivbolaget säljer samtliga skivor genom en distributör vilken säljer skivorna vidare i Sverige
och utlandet.
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Daphne har nyligen börjat sälja sin musik digitalt, men än så länge i väldigt lite omfattning.
Ett av deras album säljs på iTunes och de säljer musik på ett par andra sidor för digital musik.
Den digitala försäljningen är dock i en inledningsfas för skivbolaget och än så länge har den
inte lett till några försäljningsintäkter. Daphne har dock ambitionen att sälja mer musik
digitalt i framtiden. Problemet med att få ut musiken digitalt är att det krävs kunskaper om
den digitala tekniken vilket skivbolaget inte anser sig ha i nuläget, ett annat problem är hur det
fungerar med upphovsrättsfrågor när musiken blir digital. De lägger även ut samplingar av
låtar från artisternas album på hemsidan för att konsumenter ska kunna lyssna gratis.

Angående den olagliga fildelning, har skivbolaget inte märkt av att deras musik finns
tillgänglig på internet och det finns inga indikationer på att deras musik laddas ner olagligt på
internet.

För att öka skivförsäljningen arbetar inte Daphne efter någon uttalad strategi. Men om en
artist har sålt bra försöker de knyta skivförsäljningen till artisten genom att få ut budskapet att
artisten säljer bra. I övrigt skickar de alltid ut sin musik till recensenter, både i Sverige och i
utlandet. En bra recension kan ge mycket bättre marknadsföring än vad en dyr annons i en
tidning kan göra. Nyligen blev en av Daphnes skivor utsedd till årets skiva i Dagens Nyheter
vilket förhoppningsvis kommer leda till mer försäljning av den skivan. Då de får bra
recensioner lägger de även ut dessa recensioner på hemsidan för att besökare ska bli
intresserade av skivan.

Enkelt beskrivet är målgruppen för skivbolaget de personer som lyssnar på radiokanalen P2
och personer som går på klassiska konserter. Det finns inte direkt någon uttalad åldersgrupp,
utan målgruppen sprider sig mellan alla åldrar. Genom att annonsera i diverse svenska och
utländska tidningar för klassisk musik når Daphne ut till sin målgrupp.

Värdekedjan för Daphne har egentligen inte förändrats något under senaste åren. Samtliga av
skivbolagets skivor spels in i studio. Skivbolaget använder sig alltid av proffsutrustning och
studiotekniker för att kvaliteten ska bli av hög kvalitet. Under de senaste åren har tekniken har
blivit bättre, men samtidigt har den också blivit dyrare.

Verksamheten i drivs utifrån ideella skäl och passionen för musiken är anledningen till att
skivbolaget existerar. Utan bidrag från kulturrådet skulle verksamheten ha problem att gå
runt. Därför kan det inte påstås att verksamheten drivs utifrån ett vinstintresse. Skivbolaget
går runt men Ägaren Björn har hittills aldrig tagit ut lön ur företaget och samtliga vinster som
uppstår går tillbaka till företaget. Omsättningen var både under 2003 och 2004 cirka 250 000
kronor. Resultatet 2003 var negativt och 2004 gjorde de en mindre vinst. Björn är definitivt
inte nöjd med det ekonomiska resultatet men samtidigt är det inte därför han driver företaget.

NONS, North of no South Records
Per Helin startade NONS 1991, skivbolaget gav ut flertalet skivor fram tills 1999. Därefter
såldes skivbolaget till ett annat skivbolag, MNV. NONS fortsatte sedan under samma namn
men ägdes av MNV i ett par år. Under 2004 köpte Per tillbaka NONS för att driva skivbolaget
under egen regi tillsammans med en kollega. Innan NONS såldes till MNV 1999 var
skivbolaget mycket framgångsrikt och hade åtta anställda och drev även ett kontor i USA.
Idag har NONS två anställda och driver skivbolaget i mindre omfattning. Anledningen till att
Per köpte tillbaka NONS förra året var att han insåg att det fanns nya utvecklingsmöjligheter i
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skivindustrin, även fast skivförsäljningen hade nått botten kände han att det fanns nya
möjligheter att utveckla företaget. Idag driver NONS förutom skivbolaget även en
distributionsverksamhet.

Största inkomstkällan för skivbolaget är försäljning av skivor i utlandet. skivförsäljning i
utlandet sker i form av licensförsäljning Fokus för NONS har alltid varit att sälja skivor i
utlandet, även om de också säljer en del skivor i Sverige. NONS har även mycket intäkter från
försäljning av musik till film- och reklamproduktioner. NONS har på senare år märkt av att
skivförsäljningen har minskat. Per hävdar att det inte bara är skivförsäljningen som har
minskat utan marginaler i skivindustrin har också minskat. Han menar att det är mycket
svårare att få ekonomin att gå runt idag. För att göra break-even på ett album idag måste man
sälja ett par tusen exemplar vilket är mycket svårt. En genomsnittlig skiva för NONS sålde
ofta i 3000 exemplar för tio år sedan, idag säljer en genomsnittlig skiva cirka 1000 exemplar
vilket är en stor skillnad

NONS har en egen downloadshop där de säljer digital musik. Större delen av deras katalog
finns även tillgänglig på iTunes. Genom att ha en egen downloadshop kan de själv bestämma
vilka priser de ska sätta på musiken som laddas ner vilket de ser som en stor fördel. De går
även att provlyssna 30 sekunder gratis på samtliga av de låtar man kan köpa. Intäkterna är
dock mycket små från försäljning av digital musik.

Per säger att de senast fem årens utveckling av fildelning har haft stora negativa konsekvenser
för skivindustrin och alla i skivindustrin har förlorat pengar. Det enda positiva han kan säga är
att dessa fem år har fungerat som en gigantisk promotionskiva för skivindustrin vilket har gett
ett ökat musikintresse generellt. Per menar också att debatten om nerladdning inte har gett en
rättvis bild av hur verkligen ser ut. Han tror att en stor anledning till att debatten är felaktig är
att journalister själva ofta laddar ner musik olagligt vilket gör att de försvarar olaglig
nerladdning i media utav anledningen att de vill försvara sitt eget beteende.

En viktig strategi för NONS är att minska sina kostnader och därmed minimera sina risker.
Idag kan de inte marknadsföra en skiva på samma sätt som förut, de har inte råd. Skivbolaget
försöker därför hitta andra vägar att nå ut till sina konsumenter. De ger bland annat ut
specialskivor i samband med konserter och de försöker marknadsföra sin musik genom att
sälja musik till filmproduktioner. De använder även internet mycket för att marknadsföra sina
artister. Trots att skivförsäljningen har minskat är huvudstrategin för NONS att fortsätta satsa
på försäljning av inspelade skivor. Anledningen till att skivbolaget fortsätter satsa på
skivförsäljning är att Per tror att det alltid kommer att finnas en efterfrågan och ett värde för
inspelad musik.

Skivbolagets målgrupp är lite olika beroende på vilken artisten är men generellt sett är det
musikintresserande personer mellan 18 och 40 år som köper skivbolagets musik. De säljer
mycket skivor i specialbutiker som till exempel Petsounds och Skivhugget. Per tror att den typ
av musik som NONS sysslar med aldrig har varit större än vad den är idag.

NONS upplever att Värdekedjan har förändrats jämfört med för några år sedan Artisten har
idag en bättre marginal, skivbutiker och distributörer har ungefär samma marginal, men
skivbolagen har fått än sämre marginal. Samtidigt har det blivigt mycket billigare att spela in
en skiva idag, vilket Per upplever som både positivt och negativt. Det negativa är att det
kommer nya skivbolag vilket skapar mer konkurrens, det positiva är att det är billigare och
enklare för NONS att spela in skivor. Internet har även skapat många nya möjligheter för



-Empiri-

33

NONS, de kan marknadsföra artister genom hemsidor och de kan sälja skivor genom
direktbeställningar på Internet vilket gör att värdekedjan blir effektivare.

Det ekonomiska perspektivet och vinstintresset är väldigt viktigt för NONS. De vill prestera
ett bra resultat och ha en ekonomisk trygghet. Även om musikintresset är stort är det ännu
viktigare att ha en bra ekonomi. Eftersom NONS tidigare varit en del av ett annat skivbolag är
det svårt att uppskatta de ekonomiska resultaten, men de senaste två till tre åren har NONS
haft en omsättning på två till tre miljoner och i år kommer de göra ett positivt resultat. Per
säger att den ekonomiska ställningen i företaget är ok.

Lionheart International
Lionheart bildades 1990 och är idag ett av Sveriges största oberoende skivbolag. Deras
målsättning är att erbjuda en bred katalog av musik både i Sverige och i utlandet.
Skivbolagets katalog innehåller några av Sveriges och Nordens största artister bland annat
Nanne Grönvall, Shirley Clamp och Jill Johnson. Dessa artister är populära för en bred svensk
publik, men Lionheart riktar även in sig på smalare musikstilar som till exempel elektronisk
musik och dansmusik vilket har lett till framgångar både i Sverige och i utlandet. Lionheart
har idag nio anställda och företaget har växt fort under de senaste åren. Ett av skivbolagets
styrka är att de kan erbjuda sina artister ett helhetspaket med allt från inspelning och
promotion till bokningar av turnéer.

Skivförsäljningen är Lionhearts största inkomstkälla. Ungefär 75 procent av skivförsäljningen
sker i Sverige och resten i utlandet. Utomlands säljer de musiken via licens på utländska
skivbolag. Lionheart har märkt av att skivförsäljningen har minskat de senaste åren, men de
menar att de fortfarande mycket skivor, vilket till viss del beror på att några av deras artister
har haft framgångar i melodifestivalen.

Lionheart satsar även på att sälja musik digitalt och de säljer sin musik på digitala tjänster
som iTunes och Poplife. Den digitala försäljningen ger Lionheart en del intäkter men i
jämförelse med den fysiska försäljningen är försäljningsintäkten låg. På skivbolagets hemsida
kan konsumenter provlyssna på artisternas musik och ladda ner musikvideos.

Robert Olausson är A&R på Lionheart, han medger att den olagliga nerladdningen av musik
haft negativa konsekvenser för skivindustrin, men samtidigt tror han att det är nödvändigt. Det
behövdes göras en rensning i branschen vilket det nu har gjorts, säger han.

Skivbolagets målgrupp är väldigt bred. Eftersom många av deras artister framträder i
melodifestivalen får dessa artister en stor målgrupp där konsumenternas ålder är allt från fem
år och uppåt. Robert säger att artister som framträder i melodifestivalen har en målgrupp som
fortfarande köper skivor, speciellt konsumenter vilka är lite äldre. Skivbolaget satsar dock inte
enbart på musik för den breda massan, i bland annat Japan, Tyskland och Polen har de haft
framgångar med elektronisk dansmusik vilket till skillnad från schlagermusik är en musikstil
med en mycket smalare målgrupp.

Lionhearts strategi för att vara ett framgångsrikt företag i en bransch där skivförsäljningen
minskar är att erbjuda musik med hög kvalitet som tilltalar en bred målgrupp. Med bred
målgrupp menar de inte enbart den typen av musik som spelas i schlagerfestivalen och som
har en bred målgrupp, de vill även nå ut till andra målgrupper inom andra typer av
musikstilar. Strategin är att erbjuda olika typer av musik som tilltalar olika konsumenter av
musik. De vill inte låsa in sig i ett fack och satsa på en musikstil de vill satsa långsiktigt och
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sprida riskerna genom att erbjuda musik för flera målgrupper. Det är dock viktigt för
skivbolaget att ha struktur och en genomarbetad tanke bakom musiken de väljer att satsa på,
även om deras musik är bred måste den vara av hög kvalité. Även om det är viktigt att ha en
bred målgrupp är de försiktiga med att inte dra på sig för höga kostnader.

Värdekedjan för Lionheart har påverkats på grund av den nya tekniken, men Robert tror att
den kommer att påverkas mer i framtiden. Det är mycket billigare för Lionheart att spela in en
skiva idag, vilket är en stor fördel. Istället för att spela in en skiva i en dyr studio kan de idag
spela in med egen studioutrustning och få ett mycket bra resultat. Med den nya tekniken är det
också lättare för skivbolaget att tidigt i inspelningsprocessen få en bild av hur artistens färdiga
skiva kommer att låta. Detta gör att skivbolaget i ett tidigt skede kan planera hur de ska
planera promotion och kommande turnéer. Skivbolaget använder internet mycket i
marknadsföringssyfte, bland annat genom artisternas hemsidor. Den digitala försäljningen gör
även att marginalen blir bättre per såld skiva eftersom skivbolaget inte har några kostnader för
tryck och distribution av skivan.

Den ekonomiska utvecklingen är mycket viktig för Lionheart men intresset för musiken är
minst lika viktig för skivbolaget. Lionheart är ett aktiebolag som måste tillfredställa sina
aktieägare men att producera musik av hög kvalité är grundtanken bakom företaget. Förra året
hade Lionheart en omsättning på över 12 miljoner kr och året innan var omsättningen 6
miljoner kr. Robert säger att han är nöjd med Lionhearts ekonomiska utveckling och att
omsättningen har ökat med flera hundra procent under de senaste åren. Under 2004 visade
Lionheart upp ett positivt resultat på nästan 300 000 kr, under 2003 var resultatet på drygt 400
000 kr.

Sammanfattning av empirin
För att ge läsaren en överblick följer nedan en sammanfattning av den insamlade empirin. Det
bör påpekas att sammanfattningen endast är en generell resumé. För att få en djupare
förståelse av studien krävs att hela empirin studeras.

Nästintill samtliga skivbolag anger att den fysiska skivförsäljningen är deras största
inkomstkälla och då i form av försäljning i utlandet. Majoriteten av skivbolagen anger att de
har drabbats av minskad skivförsäljning de senaste åren. Några skivbolag nämner dock att de
fortfarande säljer mycket skivor och därmed inte har drabbats i någon större grad av minskad
skivförsäljning. Ett av skivbolagen säger till och med att de inte märkt att skivförsäljningen
har minskat. De flesta av skivbolagen får även intäkter från försäljning av musik till film- och
reklamproduktioner.

Samtliga skivbolag använder sin hemsida för att lägga ut musik gratis. Ett par av skivbolagen
låter besökare ladda hem hela låtar gratis, medan andra endast lägger ut kortare stycken av
låtar. Alla skivbolag säljer musik digitalt genom olika digitala internettjänster, men
skivbolagen anger att intäkterna är mycket små eller obefintliga. Det har också uppstått flera
olika problem med den digitala försäljningen.

De flesta skivbolagen säger sig vara emot fildelning, men samtidigt anger de flesta av
skivbolagen att fildelning har skapat många positiva effekter. Genom fildelning är musik
större än någonsin även om skivförsäljningen har minskat och de flesta skivbolagen anser att
fildelning skapar marknadsföring för deras artister. Fildelning har ändrat förutsättningarna i
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branschen och många menar att det är till de oberoende skivbolagens fördel eftersom det har
skapat utrymme och möjligheter för oberoende skivbolag.

Skivbolagens uttalade strategier skiljer sig ganska mycket från varandra. Det finns dock en
gemensam strategi för nästan samtliga skivbolag, att sänka sina kostnader.

Angående hur värdekedjan har förändrats anger de flesta skivbolag att det har blivit mycket
billigare att spela och producera en skiva idag till följd av teknologiska förändringar. Den nya
tekniken har även gjort att kvaliteten på inspelningarna har blivit bättre. Många skivbolag
säger även att internet har förändrat värdekedjan eftersom de kan använda internet som
marknadsföringsinstrument.

Målgruppen för de flesta av skivbolagen är konsumenter med ett genuint musikintresse.
Majoriteten av skivbolagen riktar in sig på en viss typ av musikstil och målgruppen för
skivbolagen är därför konsumenter med ett genuint intresse för en viss musikstil. Genom att
annonsera på olika internetsidor och musiktidningar når skivbolagen ut till sin målgrupp.

Vinstintresset och den ekonomiska utvecklingen är mycket viktig för majoriteten av
skivbolagen. Vissa skivbolag har en relativt hög omsättning medan andra skivbolag har en
mycket lägre omsättning. Vad som dock är gemensamt för många av skivbolagen är att
omsättningen ökar. De flesta av skivbolagen har under det senaste året visat upp ett positivt
resultat.
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ANALYS
Analysen grundas på de tre grundfrågor vilka formulerades i problemformuleringen. Innan
dessa grundfrågor besvaras görs en analys av övrig relevant information som framgått av
empirin. Denna övriga information är nödvändig att lyfta fram för att grundfrågorna ska
kunna analyseras. Det bör påpekas att alla intervjuade skivbolag inte passar in i alla av
analysens resultat. I vissa moment har ett eller två skivbolag skiljt sig från vad analysen
kommer fram till.  Men resultaten av analysen är baserade på situationer då majoriteten av
skivbolagens meningar har framkommit.

Skivförsäljningen har minskat
Rapporten från Grammofonleverantörernas förening visar tydligt att totala skivförsäljningen i
Sverige minskat de senaste åren. Den minskade skivförsäljningen blir ännu mer påtaglig då
Peter Åstedt på Dead Frog avslöjar hemlighetsstämplad information om den låga
skivförsäljningen i Sverige; att det endast krävs att man säljer 60 singlar för att komma in på
topplistans sjätteplats. Av empirin framgår också att majoriteten av de oberoende skivbolagen
även har märkt av en minskad skivförsäljning. Vad som dock är anmärkningsvärt är att ett av
skivbolagen inte upplever att skivförsäljningen minskat. För övrigt anger två andra skivbolag
visserligen att skivförsäljningen har minskat, men att de ändå säljer relativt bra med skivor.
Men även om vissa skivbolag inte har påverkats i lika stor grad, upplever likväl majoriteten
av studiens skivbolag att skivförsäljningen har minskat. Därför blir den sammanfattande
bedömningen att även skivförsäljningen har minskat för de oberoende skivbolagen, med
reservation för vissa undantag.

Skivförsäljningen sker till stor del i utlandet
Även om skivförsäljningen har minskat är fortfarande försäljningen av fysiska skivor de
oberoende skivbolagens huvudintäkt. Majoriteten av skivbolagen får sina största intäkter från
försäljning av skivor i utlandet och då främst i form av licensförsäljning.

Nya inkomstkällor
Av empirin framgår att många av de oberoende skivbolagen även får intäkter från försäljning
av musik till film- och reklamproduktioner. Denna intäkt leder även till marknadsföring,
vilket skivbolagen menar leder till indirekta intäkter. Ett skivbolag anger till och med att
försäljning av musik till film- och reklamproduktioner är deras största inkomstkälla. Dessa
sidointäkter visar att skivbolagen letar efter nya och alternativa vägar för att sälja och
marknadsföra sina produkter när skivförsäljningen har minskat.

Låg försäljning av digital musik
Samtliga skivbolag säljer digital musik genom olika internettjänster för digital musik. Det
framgår dock att skivbolagen har upplevt olika problem med den digitala försäljningen.
Intäkterna är dessutom mycket låga och i många fall nästintill obefintliga. De låga intäkterna
bekräftas när Dead Frogs ägare Peter Åstedt anser att de säljer mycket i förhållande till de
andra oberoende skivbolagen eftersom de har en omsättning på 50 000 kr. Om 50 000 kr
anses som en hög omsättning för digital musik är det lätt att förstå att de andra skivbolagen är
missnöjda med sin digitala försäljning.

Av Rapporten från IFPI framgår att försäljningen av digital musik har ökat i stor omfattning
under de senaste åren. Resultatet från empirin visar tydligt att IFPIs rapport är missvisande för
de oberoende skivbolagen. De oberoende skivbolagen har visserligen följt med i utvecklingen
och erbjuder digital musik, men intäkterna är i nuläget mycket låga. Den digitala försäljningen
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är i dagsläget inte mer än en ökning av produktsegmentet för de oberoende skivbolagen, inte
en ökning av intäkterna.

Ingen kris för de oberoende skivbolagen
Trots att skivförsäljningen har minskat för de flesta av skivbolagen är ändå majoriteten
relativt nöjda med sina ekonomiska prestationer och de flesta har ökat sin omsättning under
de senaste åren. De flesta av skivbolagen visar även upp positiva resultat. Med tanke på att
IFPI hävdar att skivförsäljningen har minskat med en tredjedel sedan 2001 är det
anmärkningsvärt att majoriteten av skivbolagen visar upp en ökad omsättning och positiva
resultat.

Att vissa skivbolag ökar sin omsättning trots att skivförsäljningen har minskat kan förklaras
med att skivbolagen har hittat andra inkomstkällor. Flera skivbolag får intäkter från
försäljning av musik till film och reklamproduktioner och ett skivbolag får intäkter från
specialproducerade LP-skivor.

Att majoriteten av de oberoende skivbolagen visar upp ökad omsättning och positiva resultat
indikerar att de inte har drabbats av någon större kris. Att de oberoende skivbolagen inte har
drabbats av någon kris trots att skivförsäljningen minskat är mycket anmärkningsvärt.

Nedan följer en analys utefter de tre grundfrågorna, om varför de oberoende skivbolagen inte
har drabbats av någon kris, och om teknologiska förändringar är orsaken till att de oberoende
skivbolagen inte upplever någon kris.

Hur anser de oberoende skivbolagen att de har påverkats av fildelning?
Med hänvisning till resultaten från forskning om fildelningens konsekvenser är det lätt att
förstå att det är svårt att få en klar bild av fildelningens effekter. Olika forskare har kommit
fram till olika resultat, bland annat Liebowitz (2005) och Findahl & Selg (2005). Det bör dock
påpekas att majoriteten av dessa undersökningar har kommit fram till att fildelning har
negativa effekter på skivförsäljningen. Denna studie har inte undersökt problemet lika
utförligt som nämnda undersökningar, utan har istället fokuserat på att undersöka de
oberoende skivbolagens uppfattning om fildelningens konsekvenser. Studien har dessutom
skett i mycket mindre omfattning än nämnda undersökningar och kan därför inte heller
jämföra sig med dessa undersökningar. Av studien framgår dock med viss försiktighet att de
oberoende skivbolagen anser att fildelningen leder till minskad skivförsäljning. De flesta
oberoende skivbolagen i studien är emot den olagliga fildelningen och menar att den har lett
till minskad skivförsäljning. Men samtidigt anser många av de oberoende skivbolagen att
fildelning har fört med sig många positiva aspekter.

De flesta skivbolagen anser att fildelning leder till positiv marknadsföring eftersom många
konsumenter upptäcker ny musik genom fildelning. Skivbolagen hävdar också att fler
personer lyssnar på musik idag. Fildelning har helt enkelt gjort musik mer lättillgängligt.

På grund av fildelning har strukturen inom skivbolagsbranschen förändrats. Flertalet av de
oberoende skivbolagen anser att fildelning har skapat möjligheter eftersom det har lett till att
majorbolagen har blivit defensiva, samtidigt som antalet oberoende skivbolag har ökat. Det
går att se en trend i hur antalet oberoende skivbolag har ökat i samband med uppkomsten av
fildelning. Liebowitz hävdar att fildelning började användas runt 1999. Detta kan jämföras
med att antalet oberoende skivbolag har ökat stort de senaste fem åren. Fildelningen har
minskat skivförsäljningen, både för majorbolag och oberoende skivbolag, resultatet har blivit
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att majorbolagen har blivit defensiva medan de oberoende skivbolagen har ökat i antal.
Genom att majorbolagen har blivit defensiva har det skapats möjligheter för de oberoende
skivbolagen att växa.

Meisel & Sullivan förklarar att fildelning har förändrat branschen. Konsumenterna har tagit
till sig tekniken och skivbolagen måste anpassa sig till detta. Av denna studie framgår att
flertalet av de intervjuade oberoende skivbolagen anser att branschen har förändrats och de
upplever denna förändring som positiv. Det verkar också som om de oberoende skivbolagen
har anpassat sig till denna förändring. Även om många är emot fildelning och
skivförsäljningen har minskat, har de oberoende skivbolagen accepterat att tekniken finns och
upptäckt att den har skapat möjligheter.

Hur har teknologiska förändringar påverkat de oberoende skivbolagens
värdekedja?
Värdekedjan utgör alla värdeskapande aktiviteter ett företag genomgår för att skapa ett
slutgiltigt värde för en produkt. Nedan förklaras hur teknologiska förändringar har förändrat
de oberoende skivbolagens värdekedja.

Nästan samtliga skivbolag anger att värdekedjan till största del har förändrats på grund av
billigare inspelningsteknik. Det framgår att det är mycket billigare att spela in en skiva idag,
samtidigt som kvaliteten på inspelningarna blir minst lika bra som i en studio. Daphne är det
skivbolag som inte anser att det har blivit billigare att spela in skivor. Men detta kan förklaras
med att Daphne spelar in samtliga skivor i professionell studio och därmed inte använder sig
av den nya inspelningstekniken. Övriga skivbolag spelar in sina skivor med egen
studioutrustning. Resultatet blir att de oberoende skivbolagen har råd att spela in skivor trots
att skivförsäljningen har minskat.

Den andra aktiviteten som påverkat värdekedjan är att majoriteten av skivbolagen använder
internet som ett billigt och effektivt marknadsföringsinstrument för att marknadsföra sina
artister. Med internet kan skivbolagen nå ut till sin målgrupp med låga kostnader genom att
annonsera på specifika internetsidor. Samtliga skivbolag lägger även ut gratis musik på sin
hemsida för att konsumenter ska kunna provlyssna. Att lägga ut musiken gratis för
provlyssning är ett effektivt sätt för skivbolagen att uppnå effektiv marknadsföring till låga
kostnader.

Rayport & Svikola (1995) anger att företag kan förbättra sin fysiska värdekedja med en
virtuell värdekeja. Detta är precis vad de oberoende skivbolagen har gjort. Den fysiska
värdekedjan är fortfarande viktig för skivbolagen eftersom den fysiska skivförsäljningen är
huvudintäkten för skivbolagen. Men med en virtuell värdekedja i form av internet har
skivbolagen förbättrat sin fysiska värdekeja. Genom att marknadsföra sin musik på internet,
både genom annonsering och genom att lägga ut musik gratis för provlyssning, skapar
skivbolagen ett värde för kunden samtidigt som kostnaderna hålls nere.

Billigare inspelningsteknik och internet som ett marknadsföringsinstrument är de teknologiska
förändringar som tydligast framgår har påverkat skivbolagens värdekedja. Vad gäller övriga
aktiviteter finns det inga direkta samband mellan skivbolagen för att göra korrekta analyser.
Några skivbolag anger att försäljningsmarginalerna på den digitala försäljningen är bättre än
den fysiska försäljningen. Men då den digitala försäljningen är minimal för samtliga
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skivbolag vore det fel att hävda att de oberoende skivbolagens värdekedja har påverkats av
bättre försäljningsmarginaler.

Vilka strategier har de oberoende skivbolagen valt?
Av empirin framgår att de oberoende skivbolagens strategier skiljer sig ganska mycket från
varandra. Enligt Porter handlar strategi om att vara att vara mer unik och annorlunda än
konkurrenterna och därmed uppnå långsiktiga konkurrensfördelar. Utifrån Porters
resonemang tyder mycket på att de undersökta skivbolagen har valt olika strategier för att
uppnå olika konkurrensfördelar.

Det finns dock en strategi som nästan samtliga skivbolag anger. De oberoende skivbolagen
försöker sänka sina kostnader. På grund av att skivförsäljningen har minskat för många
skivbolag är det viktigt att sänka sina kostnader. Skivbolagens strategi att sänka kostnaderna
har gått att genomföra eftersom teknologiska förändringar har gjort att aktiviteterna i
värdekedjan går att utföra till lägre kostnader. Teknologiska förändringar i form av billigare
inspelningsteknik och marknadsföring genom internet har gjort det möjligt för skivbolagen att
uppnå strategin att sänka kostnaderna.

Negus menar att endast en av åtta artister säljer tillräckligt med skivor för att täcka
kostnaderna som skivbolaget lägger ut på artisten. Med hänsyn till denna statistik är det lätt
att förstå hur viktig de har varit för de oberoende skivbolagen att de har kunnat sänkta sina
kostnader. Eftersom kostnaderna har blivit lägre för varje artist behöver de oberoende
skivbolagen inte längre ta lika stora risker med varje artist. Statistiken att endast en av åtta
artister säljer tillräckligt med skivor för att täcka kostnaderna, har med största sannolikhet
ändrats till det bättre på grund av att teknologiska förändringar har sänkt kostnaderna för
skivbolagen.

Att sänka sina kostnader är strategin som tydligast framgår av empirin. Men för att förstå hur
de oberoende skivbolagen har påverkats av teknologiska förändringar är det även viktigt att
förstå hur skivbolagen har agerat för att skapa tillväxt. För att göra detta har Ansoffmatrisen
använts för att undersöka de oberoende skivbolagens tillväxtstrategier.

Det framgår tydligt att de oberoende skivbolagen har valt att fokusera på försäljning i utlandet
för att skapa tillväxt. Relaterat till ansoffmatrisen går det således att hävda att de oberoende
skivbolagen har valt att inrikta sig på marknadsutveckling för att skapa tillväxt. Med
marknadsutveckling menas att skivbolaget bearbetar nya marknader med nuvarande
produkter. De oberoende skivbolagens tillväxtstrategi är att sälja fysiska skivor i flertalet
länder för att växa som företag. Eftersom skivbolagen har en relativt liten målgrupp i varje
land, försöker de därför träffa sin målgrupp i så många länder som möjligt. I stället för att
försöka penetrera marknaden i ett eller ett fåtal länder, försöker skivbolagen att satsa på
marknader i flera länder.

Visst kan man se försäljning i utlandet som ett ganska självklart val för skivbolag. Musik är
en global produkt och med tanke på att den svenska marknaden är relativt liten är det lätt att
förstå att skivbolag i Sverige försöker exportera sin musik. Med tanke på att skivförsäljningen
har minskat är det även förståeligt att det är ännu mer viktigt för skivbolag att sprida sin
musik globalt för att skapa intäkter.
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Vad gäller övriga tillväxtstrategier i ansoffmatrisen går det till viss del att hävda att de
oberoende skivbolagen har riktat in sig på produktutveckling som tillväxtstrategi. Samtliga
skivbolag erbjuder digitalt distribuerad musik och kan därför påstås ha satsat på nya
produkter. Men även om de oberoende skivbolagen har investerat i den nya digitala tekniken
framgår det att skivbolagen inte försöker satsa nämnvärt på den. Anledningen är att
omsättningen från den digitala musiken är mycket låg. Skivbolagen har satsat på digital musik
för att hänga med i utvecklingen, men med facit i hand är det fortfarande fysiska skivor som
säljer bäst.

Att de oberoende skivbolagen har valt att fokusera på markandsutveckling som tillväxtstrategi
kan inte ses som en följd av teknologiska förändringar. Det vore fel att hävda det. Men även
om teknologiska förändringar inte påverkat tillväxtstrategierna, har de istället underlättat och
möjliggjort tillväxtstrategierna. De oberoende skivbolagen kan idag uppfylla sina
tillväxtstrategier, eftersom det idag går att producera och marknadsföra musik till relativt låga
kostnader. Teknologiska förändringar har gjort det möjligt för de oberoende skivbolagen, att
med relativt små ekonomiska förutsättningar, kunna driva verksamhet där försäljningen sker
på en global nivå.
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SLUTSATS
Syftet med denna studie är att undersöka hur de oberoende skivbolagen har drabbats av de
teknologiska förändringarna som har förändrat skivbolagsbranschen. Slutsatsen utgår från
problemformuleringens grundfrågor.

• Den största förändring som har påverkat skivbolagsbranschen är att skivförsäljningen
har minskat. Skivförsäljningen har även till stor del minskat för de oberoende
skivbolagen. Den minskade skivförsäljningen är med största säkerhet ett resultat av en
teknologisk förändring. Nämligen fildelning. De oberoende skivbolagen anser att
fildelning till största del är orsaken till den minskade skivförsäljningen vilket även
stöds av ett flertal forskningsrapporter. Studien har därmed gett indikationer på att
fildelning har lett till minskad skivförsäljning även för de oberoende skivbolagen. Men
samtidigt så har studien visat att fildelning har påverkat de oberoende skivbolagen i
positiv bemärkelse. Den minskade skivförsäljningen har resulterat i att majorbolagen
har blivit defensiva vilket har skapat utrymme och förutsättningar att växa för de
oberoende skivbolagen. Därför har antalet oberoende skivbolag ökat. Det framgår
också att fildelning har skapat marknadsföring vilket har gjort att konsumenter har
upptäckt oberoende skivbolags musik.

• Studien visar att försäljning av fysiska skivor är största intäkten för de oberoende
skivbolagen, och för att växa har skivbolagen som strategi valt att sälja skivor i
utlandet. Digital försäljning av musik har ökat produktsegmentet men leder inte till
några intäkter och är därför mindre viktig för de oberoende skivbolagen. Det är
försäljningen av fysiska skivor som är huvudfokuseringen för de oberoende
skivbolagen. För att kunna fortsätta sälja skivor i en bransch där skivförsäljningen har
minskat är det viktigt för skivbolagen att sänka sina kostnader. Denna
kostnadsbesparingsprocess har möjliggjorts genom de senaste årens teknologiska
förändringar. Genom att de oberoende skivbolagen har kunnat sänka sina kostnader
har de kunnat utvecklas i en bransch där skivförsäljningen har minskat.

• Anledningen till att kostnaderna har minskat är att det har skett förändringar i de
oberoende skivbolagens värdekedja. Teknologiska förändringar har gjort att aktiviteter
i värdekedjan idag går att utföra till lägre kostnader. De aktiviteter i värdekedjan som
har påverkats är tillverkningsprocessen och marknadsföringsprocessen. Oberoende
skivbolag kan idag spela in skivor av hög kvalitet till låga kostnader med hjälp av
modern inspelningsteknik. Oberoende skivbolag kan också nå ut till sin målgrupp på
ett effektivt och billigt sätt genom att använda internet för marknadsföring.

Sammanfattningsvis har studien kommit fram till att de oberoende skivbolagen har påverkats i
positiv bemärkelse av de teknologiska förändringar som har förändrat skivbolagsbranschen.
Även om fildelning har lett till minskad skivförsäljning, är det å andra sidan möjligt att
bedriva skivbolagsverksamhet med små medel eftersom aktiviteterna i värdekedjan går att
genomföra med relativt låga kostnader. Eftersom majorbolagen har blivit defensiva har det
även blivit möjligt för de oberoende skivbolagen att växa och skapa tillväxt.

Resultatet av teknologiska förändringar är att majoriteten av de oberoende skivbolagen
visserligen säljer mindre skivor, men eftersom kostnaderna för att producera och
marknadsföra musik har minskat kan de oberoende skivbolagen växa genom att sälja skivor
till sin målgrupp på en global marknad. Skivförsäljningen har minskat men samtidigt har
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också kostnaderna minskat. Skivbolagsbranschen har förändrats, till de oberoende
skivbolagens fördel.
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER
I detta avsnitt redogörs för författarens egna tankar som har framkommit under arbetet med
studien. En förklaring ges även till hur författaren tror att framtiden i skivbolagsbranschen
kommer se ut.

”The times they are a-changin” var orden som inledde studien. Utifrån resultaten är de även
mycket passande för att avsluta studien. Tiderna har verkligen förändrats inom
skivbolagsbranschen.

Visst har skivförsäljningen minskat även för oberoende skivbolag, men troligtvis inte alls i
samma utsträckning som för majorbolagen. Att ett av de undersökta skivbolagen anger att de
inte har upplevt någon minskad skivförsäljning under en period då branschen har upplevt en
nedgång med en tredjedel, är en indikation på att de oberoende skivbolagen har klarat den
minskade skivförsäljningen relativt bra. Förutom detta tillkommer att två skivbolag anser att
de fortfarande säljer bra med skivor. Lägg där till att många av de undersökta oberoende
skivbolagen visar upp en ökad omsättning.

Undersökningen från Oberholzer & Strumpf (2004) kom fram till att fildelningen har ganska
liten negativ effekt på skivförsäljningen för mindre populära artister men desto mer negativ
effekt på mer populära artister. Skivbolagen i denna studie har visserligen artister vilka är
relativt populära i Sverige och ett par andra länder men de har inga världsartister som till
exempel Madonna eller Rolling Stones, artister som ofta är kontrakterade till majorbolagen
och säljer miljontals skivor. Det går att se kopplingar mellan resultatet från denna studie och
resultatet från Oberholzer & Stumpf. Även om många skivbolag i denna studie anger att de
har drabbats av minskad skivförsäljning, framgår att vissa oberoende skivbolag inte har
drabbats speciellt mycket av minskad skivförsäljning. Mycket tyder därför på att det kan vara
så att de oberoende skivbolagen, vilka oftast har mindre kända artister, inte drabbas i lika stor
utsträckning av minskad skivförsäljning som majorbolagen, vilka ofta har världsartister som
säljer miljontals skivor. Oberoende skivbolag har drabbats av minskad skivförsäljning på
grund av fildelning men förmodligen inte i samma grad som majorbolagen. Anledningen är
att de oberoende skivbolagen oftast har mindre kända artister än majorbolagen.

Skivförsäljningen har minskat och frågan är om den kommer att öka igen, med tanke på att
fildelning är en teknik som har accepterats av konsumenterna. Av studien framgår att det
verkar som att de oberoende skivbolagen har insett detta. Det köps färre skivor och därför är
det viktigt för skivbolagen att finna de konsumenter som fortfarande köper skivor. Genom att
försöka sälja skivor i flera länder försöker skivbolagen finna dessa konsumenter.

Vad som framgått av denna studie är att de oberoende skivbolagen, trotts att de har ökat i
antal, också har drabbats av hårdare tider. Men tiderna är inte så hårda att de upplever någon
kris, vilket majorbolagen hävdar att de gör. Skälet är att de oberoende skivbolagen har
anpassat sig till de nya tiderna och tagit hjälp av den nya tekniken som har förändrat
skivbolagsbranschen. Många av de oberoende skivbolagen är negativa till fildelning, men de
har insett att tekniken är här för att stanna och det gäller att anpassa sig till förändringen.

I inledningen framgick att de oberoende skivbolagen i Sverige har en marknadsandel på 47
procent. Frågan är om detta inte kommer att förändras under de kommande åren.
Teknologiska förändringar har gjort det möjligt för mindre skivbolag att bedriva
skivbolagsverksamhet till mycket lägre kostnader än vad som tidigare har varit möjligt. Denna
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studie visar att skivbolag idag kan uppnå en global försäljning med relativt små medel.
Majorbolagen har dominerat skivbolagsbranschen i många år, men förmodligen kommer
majorbolagens roll att sakta men säkert bli mindre och mindre.
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FÖRSLAG OM VIDARE FORSKNING
Under arbetet med denna studie har det dykt många intressanta frågor och aspekter som varit
relaterade till det studerade ämnet. Nedan följer förslag på hur dessa aspekter och frågor kan
utvecklas för vidare forskning.

Utveckla denna studie med en kvantitativ studie
Resultatet från denna studie visar att de oberoende skivbolagen har påverkats i positiv
bemärkelse av de teknologiska förändringarna inom skivbolagsbranschen. Denna studie är
inte representativ för alla de oberoende skivbolagen i Sverige men den har gett indikationer på
hur det förhåller sig. Ambitionen med denna studie har varit att söka information på djupet,
studien har således varit kvalitativ istället för kvantitativ. Utifrån denna studie skulle det
förslagsvis kunna göras en kvantitativ studie som är mer representativ för alla de oberoende
skivbolagen i Sverige. Förslagsvis skulle en sådan undersökning baseras på
enkätundersökningar.

Varför lyckas inte de oberoende skivbolagen sälja mer digital musik?
Försäljning av digitalt distribuerad musik har idag blivit ett alternativ till olaglig fildelning.
Av denna studie framgår det tydligt att den digitala försäljningen för de oberoende
skivbolagen är mycket låg. Vad detta beror på är svårt att säga utifrån denna studie. Av
rapporten från IFPI framgår det att de digitala tjänsterna som säljer digital musik har ökat i
omfattning de senaste åren. Mycket tyder därmed på att det finns en marknad för digital
försäljning. Men av någon anledning har inte de oberoende skivbolagen lyckats sälja speciellt
mycket digital musik. Av empirin framgår att det är svårt för de oberoende skivbolagen att
komma in på de stora digitala tjänsterna som till exempel iTunes, vilket kan vara en
förklaring. I förhållande till denna studie vore det därför intressant att undersöka varför de
oberoende skivbolagen inte lyckas sälja digital musik i större omfattning.

Hur fuskas det med topplistan?
Av intervjun med Peter Åstedt på Dead Frog Records framgår det att det inte krävs speciellt
många försäljningsexemplar för att komma in på topplistan. Peter Åstedt förklarar att denna
information är hemlighetsstämplad och delvis kanske det är förklaringen till att den inte har
kommit fram från de andra skivbolagen. Han menar också att majorbolagen fuskar mycket
med dessa topplistor för att visa upp höga försäljningssiffror. Om det är sant att det fuskas
med topplistorna är det en indikator på att marknadsandelarna mellan majorbolag och de
oberoende skivbolagen inte är korrekt. Det vore därför mycket intressant att följa upp
informationen från Peter Åstedt och undersöka om det verkligen fuskas med topplistorna i
Sverige.

Har de oberoende skivbolagen mer trogna skivköpare?
Studien har visat att de oberoende skivbolagen till stor del har en målgrupp som består av
konsumenter med ett stort musikintresse. Denna studie har visat att de oberoende skivbolagen
har drabbats i positiv bemärkelse av teknologiska förändringar. Men en annan faktor som kan
vara positiv för de oberoende skivbolagen är att de har konsumenter som är mer trogna
skivköpare. Empirin visar att skivbolagen är mycket medvetna om sin målgrupp. Utifrån
denna studie vore det fel att hävda att de oberoende skivbolagen har mer trogna skivköpare.
Men eftersom de oberoende skivbolagen har klarat sig bättre än majorbolagen visar denna
studie att det finns indikationer på att det kan vara så. En undersökning av detta slag skulle
d ä r f ö r  ö k a  k u n s k a p e n  o m  d e  o b e r o e n d e  s k i v b o l a g e n .
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INTERVJUFRÅGOR

Ge kort beskrivning av skivbolagets verksamhet.

Vilken är er största inkomstkälla? Vilka är de övriga inkomstkällorna?

Har skivbolagets skivförsäljning minskat på senare år?

Säljer ni musik digital musik? Berätta om den digitala försäljningen.

Vad är din uppfattning om fildelning? Hur har skivbolaget påverkats av fildelning?

Vilken skivbolagets målgrupp?

Vilka strategier har skivbolaget valt mot den minskade skivförsäljningen? Vilka strategier har
skivbolaget valt mot den minskade skivförsäljningen i skivbolagsindustrin?

Hur agerar ni för att skapa tillväxt inom företaget? Har ni några tillväxtstrategier?

Vilka teknologiska förändringar har påverkat skivbolaget på senare år?

Hur har värdekedjan förändrats för er på senare år? Hur har värdekedjan påverkats av
teknologiska förändringar? (förklara för skivbolagen vad värdekedjan är för något)

Hur viktigt är det ekonomiska resultatet för skivbolaget? Drivs skivbolaget utifrån ett
vinstintresse eller ett ideellt intresse?

Vilken omsättning och resultat har skivbolaget? Hur har det utvecklats? Är du nöjd med ert
ekonomiska resultat och ställning?


