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1. Bakgrund 

Året är 2006 iklädda endast kalsonger sitter Daniel Ek med sin framtida medgrundare Martin 

Lorentzson i en lägenhet i Rågsved som värms upp av servrar som går på högvarv, de ska 

grunda Spotify som lanseras i en betaversion två år senare (Nilsson & Ronge, 2018). Under 

kvällen sitter Daniel Ek och knappar på en kod som säger sig bli grunden för Spotifys mjukvara, 

samtidigt försöker han och hans kompanjon komma på namnet för den nya tjänsten. Efter flera 

Googlesökningar knappar Lorentzson in ordet “Spotify” som han hör av misstag från Ek men 

som senare kommer att bli det registrerade domännamnet för det framtida “miljard-techbolaget” 

(ibid). 

 

Ett par år tidigare under 2001 lanserades fildelningstjänsten Napster skall skaka om hela 

musikbranschen genom att låta lyssnare att ladda ner musik, helt gratis och lagligt (Lindner, 

2003). På några ynka år lyckades tjänsten värva över 50 miljoner användare och nästan 260 000 

titlar hade spridits världen över, vilket senare skulle leda till att flera skivbolag gick miste om 

miljardbelopp på grund av den illegala nedladdningen (Lindner, 2003). Musikbranschen 

kommer senare hävda att nedladdningen är ren stöld och intrång i artisters, skivbolagen och 

kompositörernas upphovsrätt. Även parten som laddar ned musiken förstår inte att berörda 

aktörer livnär sig på musikförsäljningen (ibid). 

 

I Sverige skedde också en större förändring i skivförsäljningen. Tidigare har skivaffärer varit 

en mellanhand åt skivbolaget för att kunna distribuera ut ny musik, företagen som under flera 

decennier agerat som mellanhand åt skivbolagen får istället en mindre betydande roll i 

skivförsäljningen (Aronsson, 2009). Många mellanhänder uppger att dem ser internet som ett 

stort hot och att skivförsäljningen kommer att ske där och inte längre fysiskt i butik (ibid). Året 

är 2018 och Spotify har etablerats och blivit den största musikstreamingtjänsten med närmare 

180 miljoner användare trots miljardförluster (Sundell, 2018). Genom att erbjuda lyssnarna 

strömmande musik från i princip vilken artist som helst får användaren betala en 

prenumerationsavgift på 99kr där sedan majoriteten av intäkterna betalas ut till musikbolagen, 

uppemot 70% sägs betalas ut till musikbolagen för att Spotify ska få använda musikbolagens 

musikkataloger (ibid). På så sätt har Spotify lyckats få upphovsrättslig användning av musiken. 

 

Digitaliseringen och utvecklingen som skett har inte enbart förändrat branschrollerna och 

musikanvändningen, transparens har blivit ett slagord inom industrin då artister, mindre bolag 
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och aktörer som inte rör sig inom toppskiktet länge ansett att skivbolagens hemlighetsmakeri 

angående utgifter och inkomster aldrig riktigt klargörs. Stora summor pengar försvinner i långa 

led av nätverksdeltagare och ingen kan riktigt förklara varför pengarna inte når de rätta ägarna, 

eller ens vill det (Hogan, 2015). Musikanvändningen för lyssnaren har konstant förenklats och 

utbudet breddats genom åren, samtidigt som kontrakten, pengaflödet och nätverksrollerna som 

förändrats och vuxit fram ständigt komplicerats (Music Business Worldwide, 2017). En 

anledning till att ut- och inbetalningsprocesserna blivit mer invecklad är växande lager av 

mellanhänder menar Hogan (2015). Vilket i sin tur har gjort det otydligare vad alla aktörer i 

ledet ska ta del av, samtidigt som det blir svårare att kontrollera om uppdelningen går rätt till. 

 

Tidigare nämnt har skivaffären agerat mellanhand mellan skivbolag och konsument, men efter 

Spotifys framväxt och digitalisering av musikanvändningen började andra aktörer att växa 

fram, nämligen musikaggregatorer. Vad en musikaggregator har för roll i musikbranschen och 

vad dess betydelse är väldigt svårdefinierat och saknar forskning. En lättare beskrivning om 

musikaggregatorer kan tyckas definiera deras roll och funktion, men den har inte fastställts 

vetenskapligt. Utan istället beskrivs musikaggregatorer nästan som en mekanisk funktion där 

artisten eller musikbolag skickar in den musik som ska laddas upp på streamingplattformar för 

en ”clearing” så att musiken möter kraven som ställs från streamingplattformarna. 

Musikaggregatorerna kan genom avtal med streamingstjänster sedan lägga upp musiken på de 

plattformar som samarbetet gäller om kravbilden uppfylls (Stim, U.å). Bilden av 

aggregatorernas roll och funktion i musikbranschen framställs inte helt olik urkunds funktion 

när det kommer till uppsatsskrivning, ett program som ser till det inskickade materialet inte är 

ett plagiat (Urkund, U.å).  En mellanhand som genom granskning eller algoritm ser till att allt 

som åker igenom är korrekt innan det kommer upp på streamingplattformar. 

 

I September 2018 gick Spotify ut med att man kommer låta ett fåtal artister få ladda upp sin 

musik direkt på streamingplattformen, dvs utan någon mellanhand och helt gratis samt utan 

några musikbolag (Leijonhufvud, 2018). Än så länge är tjänsten endast tillgänglig för ett 

hundratal artister men väntas bli tillgänglig för flera inom snar framtid. Varför sker denna 

förändring just nu kan man undra sig och hur kommer det påverka andra aktörer som kan ses 

beroende av att vara en mellanhand. Spotify menar att man kommer kunna tjäna mera och betala 

mer till artisterna om man slipper mellanhänder som musikaggregatorer (Leijonhufvud, 2018). 
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Hur detta kommer påverka musikbranschen är det ännu ingen som vet eller vad det kan innebära 

för musikaggregatorer som agerat mellanhand åt musikbolagen och konsumenten. 

 

Efter att Spotify har valt att investera i en funktion som går ut på att artister komma kunna ladda 

upp sin musik utan distribuerande mellanhänder har vi definierat eventuella problem i att detta 

kan ha påföljder på vissa roller inom branschen, inte minst funktionen som just 

musikaggregatorer fyller. Denna liknelse kan ses som inte helt olik den förändringen som 

skedde när streamingtjänster började konkurrera med skivförsäljningen - där ett ledande 

koncept helt plötsligt blir utdaterat. Att utvecklingen nu igen kan leda till att dessa aktörer, som 

är till synes är beroende av nätverket och sin roll som mellanhand, blir tvingade på grund av 

omvärldsförändringar att omdefiniera sin roll och organisation. 

 

1.1. Problemformulering 

I artikeln The Dawn of Digital Sheet music belyser utmaningen med teknologisk förändring, 

hur det dels kräver rent tekniskt förbättrade attribut samt även få med aktörer och kunder med 

på förändringen (Van Boxstael, 2014). Då kan det vara en fråga om vad för slags tyngd 

förändringen i fråga har: blir det en tvingande förändring, så att aktörer inom branschen måste 

börja anpassa sig till den? Eller kommer förändringen börja ses som ”rätt” sätt inom fältet att 

utföra verksamheten på och av den anledning börjar branschen anpassa sig efter förändringen 

utan några tvingande medel? Denna förändring som Spotify vill åstadkomma kanske heller inte 

alls kommer tas efter, vad vi dock kan konstatera är att Spotify besitter en stor maktposition 

inom musikbranschen (Wilhelmsson, 2015) där det även medföljer hög status. När Spotify nu 

investerar i stora förändringar som blir banbrytande för sättet att distribuera musik har vi svårt 

att se att det inte kommer ha några påföljder på resten av branschen. 

 

Denna rådande förändring uppstår genom aktiva handlingar inom musikindustrin. Booth, 

Colomb och Williams (1995) menar att aktiva handlingar blir ett problem för de drabbade 

aktörerna vilket gör att lösningen finns genom praktisk handling.  För att förstå och själva kunna 

ge svar på musikaggregatorernas roll upptäckte vi att teori angående mellanhändernas funktion 

och förståelse för dom är svag. Genom att utforska aggregatorernas roll och funktion och skapa 

en bredare teoretisk grund kan vi enklare svara på varför det ser ut som gör, och få förståelse 

för de praktiska problem som kan komma att uppstå. Utifrån vad vi behandlade i bakgrunden 
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kan det bli mer teoretiskt och praktiskt relevant då denna potentiella förändring kan komma att 

påverka flertalet aktörer inom branschen, inte endast distribuerande mellanhänder. 

 

Denna studie inleddes efter att vi läst artiklar som berörde en av Spotifys nya innovationer som 

tillåter ett visst antal artister ladda upp direkt på Spotifys plattform och gå förbi mellanhanden 

som annars sköter uppladdningen. Vi började diskutera inom forskningsgruppen angående vad 

för konsekvenser den stundande förändringen kan få för musikaggregatorernas framtid, 

samtalet fortsatte och vi uppmärksammade hur den bild vi hade angående aggregatorer och dess 

funktion var luddig. Tidigare i vår utbildning hade vi berört ämnet men inte vidare ingående, 

och våra föreställningar om dess roll var inte starkare än en generell uppfattning om deras 

nätverksposition i pengaflödet från musikstreaming. För att förstå vad en storskalig förändring 

från Spotifys sida skulle betyda för musikbranschen behövde vi först och främst skapa en 

djupare förståelse kring aggregatorer. 

 

Fortfarande inställda på att främst studera vad innovationen kan betyda för musikindustrin tog 

vi kontakt med Daniel Johansson, forskare inom den digitala musikindustrin, för att höra hans 

åsikt om saken. Efter samtal med Daniel förstod vi att forskning och en entydig bild av 

musikaggregatorer inte helt existerade. Enligt honom hade personer en oklar uppfattning av 

aggregatorer som var svår att specificera, och som forskning om ämnet inte tagits fram ansåg 

han att det var svårt att tydliggöra bilden. 

 

Som vår förkunskap om ämnet inte är tillräckligt bra för att kunna förstå vad den möjliga 

framtida förändringen får för inverkan, började läsa artiklar och leta på hemsidor efter 

information för att bättra vår förståelse. Samtidigt planerar vi in och letar personer med insyn 

för att faktiskt kunna fastslå vad aggregatorers roll och funktion är. Förstår vi inte det, blir det 

betydligt svårare att förstå vad en förändring som kringgår dem har för egentlig betydelse. 

 

I början av denna process såg vi det som intressant att på något sätt forska om den föränderliga 

värld som utgör musikindustrin, inte minst med inspiration av de stundande förändringarna på 

Spotify. Vi diskuterade gällande vad dessa nya innovationer kan ha för påverkan på andra 

branschaktörer och vilka inom fältet som kan bli mest lidande av situationen. I viss mån utgick 

vi från att Spotifys nya sätt att distribuera musik på kommer ses som ”det nya sättet”, och att 

det skulle leda till någon form av anpassning från inblandade aktörer inom vilket skulle göra 

vissa aktörer mer lidande än andra. Förutom att försöka fastställa vad dessa innovationer kan 
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ha för påverkan på industrin såg vi det också som intressant att försöka följa de 

branschförändringar som kan tänkas medfölja. 

 

Fler tankar som dök upp handlade om hur förändringar sker på grund av medvetna strategiska 

planer från stora organisationer och företag som vill förändra spelplanen, eller om det är den 

teknologiska utveckling och digitalisering som gör att så många företag och aktörer påverkas 

och måste tillämpa förändring. Vi insåg dock att dessa idéer lätt kunde bli både för breda samt 

spretiga att formulera till ett syfte, särskilt när dessa förändringar är i begynnelsen och vi vet 

fortfarande väldigt lite om dem. Vår utgångspunkt kan även ses som både naiv och ogrundad 

då den dels bygger på förutfattade meningar. Vi valde då istället att finna en funktion inom 

branschen som dels har brist på forskning samt kan behöva ombildas i en digital och 

teknologiskt ständigt utvecklande industri. För att förstå en musikaggregators eventuella roll i 

framtiden måste vi först skapa lärdom av vad rollen har betytt i historien och vad den har för 

betydelse för musikindustrin idag. Det som kan vara intressant i vårt arbete är att vår forskning 

kan ge läsaren en uppfattning om fenomenet för att sedan själva resonera kring dess relevans i 

framtiden. Genom att kartlägga musikaggregatorernas funktion i musikbranschen kan vi alltså 

även få en inblick i hur de kan påverkas av dessa ständiga förändringar. 

1.2. Frågeställning 

Vilken roll har musikaggregatorer i en föränderlig svensk musikbransch? 

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga musikaggregatorers roll i den svenska musikbranschen. 

Detta genom att förstå bakgrund, nutid och framtidsutsikter för aggregatorer inom 

musikindustrin. 

1.4. Avgränsning & Urval 

Eftersom intervjuer förblir den huvudsakliga information vi arbetar utifrån har vi valt att 

avgränsa arbetet till svenska musikaggregatorer, detta då det blir lättare att komma i kontakt 

med de svenska företagen och kan ge oss möjligheter till att observera arbetet på plats. Fast 

utländska musikaggregatorer är betydligt fler till antal och större i många fall jämförelsevis mot 

de svenska företagen, gör den utsatta tidsramen det svårt att kontakta och utföra ordentliga 



 
 

6 

intervjuer med musikaggregatorer från flera olika länder. Musikbranschen som skiljer sig 

väsentligt beroende på kontinent och land gör det också svårt att jämföra företag som befinner 

sig på olika platser där musikanvändningen ser annorlunda ut. Vi anser att det i Sverige blir 

enklare att genomföra intervjuer, observera, kunna skapa generaliseringar och hitta likheter 

mellan de svenska musikaggregatorerna och faktiskt lyckas med en kartläggning av deras 

funktion och roll under studiens kortare period. Eftersom intervjuerna och personerna som 

intervjuas lägger grunden för arbetet anser vi att intervjuer med 4–5 personer med faktiskt insyn 

och ledarskapspositioner inom företagen som berörs eller samarbetar med någon aggregator 

blir mer användbart än intervjuer med flertal personer oberoende position på någon av de 

svenska musikaggregatorerna. Denna avgränsning kan göra att speciellt ledare får möjlighet att 

måla upp en förskönande bild och tyngd av aggregatorernas roll, som inte delas av personer 

lägre ner i hierarkin. Samtidigt är det troligare att personer på lägre nivåer inte har full förståelse 

för företagets funktion, och intervjuer med dessa kan bli ett slöseri med tid. För att inte bli helt 

beroende av ledare från aggregatorbolag och deras ord blir de intervjuer med musikbolag som 

samarbetar med aggregatorer ett bra tillägg i studien. Detta då vi kan få fler perspektiv på 

aggregatorers roll och funktion genom infallsvinklar som inte direkt kommer från en 

aggregator. Observationen blir även det ett väldigt bra underlag för att kunna studera hur arbetet 

och organisationen ser ut inifrån. Möjligheten att utföra fler än en observation hade varit 

optimalt för att kunna jämföra företagen emellan, dock har tyvärr inte möjligheten för det 

tillkommit. 

1.5. Definitionslista 

Då vissa benämningar kan mångtydiga eller svårbegripliga för den ovane läsaren har vi tagit 

fram en definitionslista för att underlätta läsningen och visa vad vi syftar på vid användning 

utav flertal begrepp. Listan är bra att gå igenom innan rapporten ska läsas och kan hjälpa till 

genom rapportens gång om något begrepp verkar komplicerat. 

 

Avräkning- “Att fastställa det belopp som krävs för utjämning av konto, eller minskning av 

skuld” (ekonomifakta, U.å). 

 

D.I.Y- Betyder “Do It Yourself” och i musiksammanhang kan man dela upp artister i olika 

kategorier därav D.I.Y där ex. artisten inte tar hjälp av ett musikbolag 
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Independentbolag - I musiksammanhang är independentbolag alla musikbolag som inte ägs 

av ett majorbolag. Independent eller “indie” är en förkortning från engelskan som betyder 

oberoende. 

 

Majorbolag - Majorbolagen är de tre största musikbolagen som äger flest marknadsandelar 

inom musikindustrin. Dessa musikbolag är Universal Music, Sony Music och Warner Music. 

 

Metadata - Digital information om digitala filer. Metadata som finns på musik är saker som 

låtnamn, artist, album, ägare och vilka som ska få betalt osv. (Passman, 2015) 

 

Masterägare - Den som äger den slutgiltiga produktionen ex. låtar eller album som kan vara 

ett musikbolag och musikförlag eller en upphovsperson. 

 

Musikbolag/ Label - Tidigare kallat skivbolag vars primära verksamhet handlar om att hitta 

nya artister och signa dessa till sitt bolag. Musikenbolagen arbetar även med att utveckla 

artistkarriärer och marknadsföra artister/band.  

 

Musikförlag - Ett musikförlag upptäcker och arbetar med musikskapare och dess låtar/verk. 

Ett musikförlags syfte är att hjälpa låtskrivare, kompositörer och textförfattare med såväl 

kreativa som administrativa och finansiella aspekter (musikförläggarna, 2018). 

 

Royalties - Royalty kallas den ekonomiska ersättning en upphovsman får när verket framförs 

offentligt, exploateras och blir tillgängligt för allmänheten. En summa som beroende på låtens 

spridning och användning utgör en mer regelbunden intäkt för de aktörer som på något sätt har 

med låten att göra. Kan vara som uppspelnings plattform, distributör, komposition etc. 

Signa - När en artist/band eller annan aktörer ansluter sig till ett musikbolag eller distributör 

och ingår ett avtal. 

Split - Den ekonomiska uppdelningen mellan inblandade aktörer från musikintäkter. 

 

Stream - En stream är då låten oberoende digital plattform, spelas upp. Streams på digitala 

musikplattformar som Spotify och Apple Music är det som främst betalar royalties. 
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Supply chain - Supply chain (eller under det svenska namnet ”distributionskedja”) är en 

benämning av samtliga inblandade parter gällande en kunds önskemål. ” Målet med en 

distributionskedja är att tillfredsställa kundens önskemål samtidigt som den genererar värde till 

sig själv, dvs att de ingående företagen går med vinst” (Larsson, 2018). 
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2. Metod 

Metodkapitlet redogör tillvägagångssättet för denna studie som är gjord genom en kvalitativ 

forskning med induktiv forskningsansats. Det empiriska materialet har skapats genom 

ostrukturerade intervjuer samt en deltagande observation. Vidare ges en beskrivning av de val 

vi har gjort under studiens gång, sedan avslutas kapitlet med en metoddiskussion. 

2.1. Forskningsprocess 

När vi hade beslutat oss om att forska kring musikaggregatorers funktion samt roll började vi 

diskutera om vad som krävdes för att göra en relevant studie. Vår förkunskap är främst 

bestående av branschrelaterad upplysning där begreppet har lyfts och beskrivits lätt utan att ha 

givit oss någon djupare lärdom om funktionen. Denna lärdom gav oss dock en riktlinje hur vi 

skulle tackla våra förstudier då vi trots allt fått en övergripande uppfattning om dess funktion. 

Vi tog kontakt med Daniel Johansson som tidigare föreläst om musikteknologi och distribution 

under våra studier och har under många år forskat kring svensk musikbransch, han lade grund 

för vårt forskningsämne och menade att musikaggregatorer är ett outforskat område. Samtalet 

med Daniel lade grunden för vår definition av ämne och med denna förstudie som stöd enades 

vi om vårt syfte att kartlägga musikaggregatorers roll i musikbranschen. 

 

Baserat på våra förutfattade meningar om ämnet trodde vi att ämnet kunde förklaras med en 

relativt hög grad av objektivism och på så sätt har vi strävat efter att göra informantintervjuer - 

ett begrepp som utgår från att intervjuobjektens syn på ämnet sker med viss distans och på så 

sätt beskriver fenomenet ur ett sakligt perspektiv (Repstad, 2007). Vad vi insåg under 

empiriinsamlingsprocessen var att synen på själva rollen musikaggregatorer beskrevs ur 

skildrande perspektiv, vilket gjorde att vissa av våra intervjuobjekt mer liknades vid 

respondenter – då deras information snarare utgår från subjektiva åsikter och uppfattningar om 

ämnet (ibid). Vi har hela tiden strävat efter att komma i kontakt med aktörer som på något sätt 

påverkar eller blir påverkade av en musikaggregator. 

 

För att få en så nyanserad och bred bild som möjligt på fenomenet har vi försökt att inte endast 

komma i kontakt med just musikaggregatorer, vilket vi anser kom väl till pass då en del av vår 

insamling skedde i form av respondentintervjuer. Vår insamlade empiri innehåller på så sätt en 

blandning av informant- och respondentintervjuer, där vi dels har tagit del av information om 

faktiska förhållanden inom vårt forskningsområde samt även upplysningar som grundar sig i 
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individers egna uppfattningar och åsikter om ämnet. I texten kommer vi främst att kalla 

intervjuobjekten för informanter. 

2.2. Forskningsansats 

Induktiv och deduktiv metod är två olika modeller som hjälper en att komma fram till slutsatser 

av sitt syfte och problemformulering. Med en deduktiv metod försöker man fastslå dessa 

slutsatser med hjälp av att låta sin insamlade empiri utgå ifrån en eller flera redan existerande 

teorier (Bryman & Bell, 2017). Induktiv metod kan ses som en slags motpol då man utgår ifrån 

den insamlade forskningen och försöker sedan formulera denna kunskap till en teori. I vår studie 

har vi valt att använda oss av induktiv forskningsmetod då vi vill skapa en uppfattning om ett 

visst fenomen som vi tror lämpligast kan förstås utifrån väsentliga aktörer inom fältet och inte 

utifrån valda teorier. Genom att försöka kartlägga denna specifika funktion har vi även en 

konkret bild av vad vi letar efter, och känner därmed att vi inte behöver styras av specifika 

begrepp eller teorier (Yin, 2013). Att använda oss av en deduktiv metod hade även kunnat 

begränsa oss på så sätt att vår infallsvinkel hade kunnat bli rudimentärt framställd och endast 

gett oss en viss kännedom i ämnet och inte en omfattande helhetsuppfattning. 

 

Som ett komplement till våra observationer och intervjuer kommer vi att använda oss av 

elektroniska källor i form av tidningsartiklar som belyser ämnet gällande distribution av musik 

på streamingsplattformar. Detta för att kunna konstatera vissa faktum gällande ämnet, ett enligt 

oss nödvändigt tillvägagångssätt som balanserar våra källor då den primära empirin framförallt 

grundar sig i aktörers syn på fenomenet (Yin, 2013). Då vår forskning kommer baseras på 

observationer, intervjuer samt sekundär insamling i form av elektroniska källor kan man se det 

som att vi tillämpar principen triangulering; en metod vars syfte är att öka legitimiteten genom 

att visa prov på olika källor och därav även styrker studiens validitet (ibid). 

2.3. Forskningsmetod 

För studien har vi valt oss att använda en kvalitativ forskningsmetod framför den kvantitativa. 

Detta då intervjuer kommer bli vårt främsta verktyg för datainsamling där intervjupersonernas 

svar och reflektioner blir det viktigaste för oss att tolka och förstå. Då Bryman och Bell (2015) 

menar att den kvalitativa forskningsmetoden oftast inriktar sig på ord framför statistik och 

siffror är den att föredra i vår studie framför den kvantitativa forskningsmetoden. 
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Yin (2013) menar att kvalitativa studier är utmärkande för sin förmåga att kunna skildra 

studiedeltagarnas egna syn och uppfattning, vilket är ännu ett argument för varför vi valt denna 

väg, som studien utgår från de intervjuades egna föreställningar. Den kvalitativa forskningen 

drivs också av en vilja att beskriva och öka förståelse av det som inte är helt identifierat (ibid). 

Som vi i studien vill genomföra en kartläggning för ökad förståelse anser vi att den kvalitativa 

metoden blir bättre att tillämpa. Den kvantitativa forskningen beskrivs av Bryman och Bell 

(2015) som att den fokuserar mer på teori och ett mer deduktivt arbetssätt för att kunna utforma 

ett resultat utifrån forskarens hypotes, samt den objektiva verklighetssynen tillsammans med 

naturvetenskapliga inslag gör den kvantitativa metoden svåranvänd i vårt fall. Som 

studiedeltagarnas subjektiva uppfattning är något vi är ute efter blir det objektiva synsättet svår 

att använda. Den kvalitativa forskningsmetoden präglas av studiens personer, deras åsikter och 

perspektiv, och den kvantitativa mer av forskarens egna föreställningar om vad för kategorier 

och teorier som ska fokuseras på (Alvesson & Sköldberg, 2017). Vi vill försöka bredda 

tolkningsmöjligheterna av datainsamlingen och med redan uppradade teorier och hypoteser 

krymper utrymmet för detta. 

2.4. Datainsamlingsmetod 

2.4.1. Snöbollsurval och urvalsstorlek 

Inom kvalitativ studie benämns den insamlade empirin som datainsamlingsenheter. Att välja 

datainsamlingsenheter som på ett rättfärdigt sätt speglar det valda ämnet är relevant för att skapa 

trovärdighet i vår studie (Yin, 2013). Vi har strävat mot att göra medvetna val i vår insamling 

av enheter, val som inte grundar sig i bekvämliga skäl utan som består av svar med varierande 

perspektiv om fenomenet. Vår strävan är på så sätt att de insamlade enheterna inte 

nödvändigtvis består av likasinnade ställningstaganden som kan ge ett subjektivt och förvrängt 

resultat. Under vår process har vi blivit influerade av personer vi intervjuat angående valet av 

nya datainsamlingsenheter, vilket beskrivs som ett Snöbollsurval av insamlingenheter (ibid). 

Detta beskrivs kunna grunda sig i just bekvämlighet, men då denna intervjuperson inte direkt 

har med funktionen av en aggregator att göra utan ses som en expert såg vi det inte som 

problematiskt eller riskfyllt att följa dennes rekommendationer. 

 

Snöbollsurvalet är ett sätt som i hermeneutiska undersökningar kan vara användbart då 

mängden insamlingsmaterial inte har någon specifik gräns som ska nås, utan istället handlar om 
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att själv känna empirisk mättnad och ha tillräckligt med material insamlat för att kunna besvara 

sin frågeställning (Sjöström, 1994). Som vi fokuserar på kvalitet framför kvantitet i vår studie 

kan en bra intervju av rätt person leda till mycket användbara tolkningar och förståelse för 

ämnet. Flertal intervjuer kan bli överflödigt om det inte kommer från relevanta källor samt kan 

försvåra våra möjligheter att utföra en grundlig analys, samtidigt som vi som forskare måste 

känna att vi uppnått en mättnad med vår insamlade empiri (Bryman & Bell, 2017). Ett aktivt 

urval av intervjupersoner från vår sida har blivit problematiskt då flertal personer vi nått ut till 

nekat till intervjuer av sekretesskäl som organisationen de arbetar för står bakom. Därav ser vi 

snöbollsurvalet som en naturlig väg för att nå intervjuobjekt, som den källa kontakterna kommer 

ifrån är kunnig inom området och har bättre kunskap om vilka personer som är bra att möta. 

2.4.2. Deltagande observation 

För att komplettera datainsamlingen ytterligare kommer vi att observera en arbetsplats som kan 

ge oss mer informell kunskap om företaget som studeras, och även se det som förbises och tas 

för givet av de anställda (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Genom deltagande observation på 

arbetsplatsen kan vi få en inblick i personalens värld och deras uppfattningar. Som 

fenomenologi handlar om att få insyn i aktörers livsvärld och förstå den blir en deltagande 

observation nyttig för att skapa djupare förståelse och gör tolkningen mer nyanserad än om vi 

bara utgick ifrån intervjuer (ibid). Genom en observation hos en musikaggregator kan vi få en 

djupare förståelse för dess roll i svensk musikbransch och med ett aktivt deltagande hoppas vi 

få svar på vår frågeställning som kan framförallt bringa mer informell kunskap om aktören 

(ibid). På så sätt skulle vi även kunna uppfatta förändringar i svensk musikdistribution och 

kartlägga eventuella utmaningar i musikbranschen. 

 

Under cirka en månads tid ungefär två dagar i veckan på heltid har vi observerat arbetsplatsen 

Aloaded för att få en djupare inblick i vad en musikaggregator kan tänkas ha för roll i svensk 

musikbransch. Arbetsplatsen ligger i södra Stockholm och på kontoret finns det tre 

heltidsanställda och en praktikant som arbetar med uppstarten av Aloaded. Sedan en tid tillbaka 

eller rättare sagt i 15 år har John Gadnert, Mattias Lövkvist och Kalle Magnusson drivit 

independent skivbolaget Hybris som i sin tur distribuerade sin musik via Phonofile. För två år 

sedan (2016) började John, Mattias och Kalle grunda nordens enda oberoende musikaggregator 

efter att Phonofile sålts till The Orchard som är ägt av majorbolaget Sony Music (Nylin, 2017). 

Detta för att inte bli tvungna att distribuera sin musik via ett majorbolag och vara helt oberoende 

från eventuella riskkapitalister eller styras av andra aktörer. 
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Idag finns Aloaded på flera olika ställen i Sverige bland annat i Stockholm, Göteborg och 

Malmö samt en anställd i Hong Kong, totalt sex anställda. Aloaded fokuserar på och erbjuda 

distribution till independent labels och artister dvs aktörer som är oberoende från majorbolag. 

 

Genom ett aktivt deltagande och heltids observation hos en musikaggregator kan vi lyckas 

tränga oss igenom det som kan anses vara självklart, enligt Fangen (2005) så det man tror sig 

veta om aktören kan ändra skepnad när deltagandet inleds. För och kunna byta okunskap mot 

förståelse kring ämnet menar Fangen att man bör se observationen från flera olika synvinklar 

och ställa naiva frågor för och uppnå förståelse. Den kunskap vi tidigare haft kring 

muskaggregatorer är aktören kort och gott sköter uppladdningen av musik och distribuerar 

musiken till streamingplattformar. Genom vår okunskap om aktören kan vi få ut mer 

information och upptäcka andra egenskaper som musikaggregatorerna besitter. Kunskapen kan 

komma från saker som vi ser genom en observation men som aktören inte sett genom att själva 

positionera oss i fältet där vi vet minst (Fangen, 2005). Både personlig och direkt kontakt med 

deltagarna i fältet är viktig för att inbringa förståelse för forskningsämnet menar Fangen (ibid), 

i vårt fall har det inneburit att aktivt delta i möten och utföra olika arbetsuppgifter hos 

musikaggregatorn för och uppnå förståelse. 

 

2.5. Intervjumetod 

Intervjuerna som planeras genomföras under studiens gång kommer analyseras kvalitativt då 

mer öppet formade intervjuer kan bidra med ny kunskap och beskriva ett fenomen på ett 

differentierat sätt (Lantz, 2013). Kvalitativa intervjuer beskrivs av Yin (2013) bland annat hur 

forskarna under intervjun använder sig utav en tankeram med frågor och teman kopplade till 

studien, men de mer specifika frågorna kommer fram beroende på intervjuobjektets roll och 

kontext. Denna metod blir användbar som frågorna vi ställer till intervanterna varier beroende 

på vem som tillfrågas, även om temat frågorna berör är sig likt (Yin, 2013). Den strukturerade 

intervjuformen med strikt frågeformulär där de tillfrågade får samma frågor och svarsalternativ 

blir mindre användbar i vår forskning. 

 

Ostrukturerade intervjuer låter den personen som blir intervjuad mer eller mindre bestämma 

samtalsstrukturen och själva samtalet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Detta då frågorna och 

vilken ordning de ställs efter inte är något som fastslås innan intervjun utav intervjuaren, utan 

istället tillåts informanten att styra riktningen av samtalet och dess innehåll. Intervjuaren kan 
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ställa mer reflekterande frågor åt informanten under intervjuns gång, men kan låta samtalet ta 

den riktning som informanten leder den i (ibid). Med ett ostrukturerat intervjuarbetssätt kan 

våra tillfrågade informanter själva berätta mer ingående om de ämnen som de finner intressanta 

eller viktiga. Då våra frågor inte specificeras utan är mer öppna kan informanten själv berätta 

det den finner betydelsefullt inom ett tema. Risken finns att de mer generella frågorna inte 

generar ett användbart svar för studien, men samtidigt ger för smala frågor informanten mindre 

utrymme att reflektera och kan göra samtalen hackiga (ibid). 

 

Ett problem med ett ostrukturerat intervjuformat har blivit att potentiella intervjuobjekt har 

efterfrågat ett frågeformulär innan intervjun. Även om de framtagna frågorna är breda kan 

intervjun påverkas av informanternas förberedelse, speciellt på känsliga frågor då deras 

spontana reaktion som kunnat framkallas i stunden försvinner. Samtidigt har vi valt att skicka 

de frågor som ska gås igenom för att inte mista intervjun. Ett frågeformulär har då tagits fram 

för att få tillgång till branschaktörer som annars hade tackat nej, då deras input, även om den är 

planerad, blir mer användbar än ingen intervju alls. 

 

2.6. Forskningskvalitet 

För att säkerställa forskningskvalitet används begreppet validitet som ett mätande verktyg för 

att visa på att ens studie är trovärdig (Yin, 2013). Belägg för hög validitet i ens arbete är därmed 

ett sätt att demonstrera en väl genomförd forskning. Davidson och Patel (2011) menar även att 

om forskarens förståelse och tolkning baseras på en tillräckligt stor mängd insamlat underlaget 

betraktas även validiteten att vara hög. Dessutom är transparens en viktig aspekt gällande att 

uppnå trovärdighet i kvalitativ forskning då en disponibel framställning av materialet krävs för 

att ge läsaren utrymme för bedömning och granskning (Yin, 2013). 

 

Vi har genom vår observation skapat ett förhållande med fenomenet vi forskar vilket Maxwell 

(2009) ser som en viktig strategi gällande att erhålla en god validitet. Insamling av varierande 

data är även ett sätt att stärka validitet gällande kvalitativ forskning (Yin, 2013). Då våra 

intervjuer har spelats in och sedan transkriberats ser vi det som att chanserna ökar för en mer 

detaljerad datainsamling då forskaren kan fokusera på samtalet med informant/respondent 

istället för att behöva lägga energi på att få ner det som sägs på papper. Dessutom gör detta 

tillvägagångssätt att riskerna minskar för att missförstånd ska uppkomma i 

empirisammanställningen. 
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2.7. Forskningsetik 

För att erhålla en god legitimitet i sin forskning är det av hög betydelse att använda sig av vissa 

etiska normer såsom informera respondenten om arbetets syfte inför den insamlade processen 

(Bryman & Bell, 2017). Detta tillvägagångssätt har vi tillämpat som en standardprocedur inför 

våra intervjuer och observationer. Vi har även gett alla medverkande möjlighet att läsa frågorna 

vi kommer ställa innan de går med på intervju. Då vår studie har utgått från en övergripande 

syn på ett fenomen där enskilda individer har varit av mindre betydelse anser vi inte ha behövt 

hantera några etiskt känsliga frågor som skulle ses som kränkande mot någon specifik person. 

Av samma anledning väljer vi att inte ta upp etiska aspekter som konfidentialitet då samtliga 

medverkande i vår undersökning har gått med på att vi använder deras namn samt återspeglar 

deras information på ett korrekt sätt. 

 

2.8. Metoddiskussion 

När vi började vår uppsats hade vi en klar idé om vilka bolag vi ville komma i kontakt med för 

att få ett så vetenskapligt svar som möjligt, vilket i ett senare skede i vårt arbete visade sig vara 

svårare än gjort. Man kan på så sätt se det som att vi hade en naiv tankegång om att få svar på 

vår frågeställning genom att ställa frågor om ämnen som har visat sig tystas genom 

sekretessavtal hos den anställde. Vårt valda ämne enligt vår källa Daniel Johansson har 

bristande forskning, vilket vi bör tolkat som ett svårt ämne att forska i då musikbranschen kan 

anses vara icke transparent.  Den största kritiken vi vill rikta till denna uppsats är att vi inte 

lyckats komma i kontakt med de bolag vi anser kan vara en stor anledning till den ständiga 

förändring i svensk musikbransch som bland annat är Spotify som valt avböja att svara på alla 

våra frågor. Själva hade vi önskat komma i kontakt med de bolag som vi kartlagt från början 

som var alla majorbolag, de tre största independentbolagen och samtliga musikaggregatorer 

med verksamhet i Sverige, detta för och få en objektiv synvinkel i ämnet. Istället för att använda 

oss av ett aktivt urval som vi hade bestämt inledningsvis föll då valet naturligt på att låta vår 

insamlade process växa fram kontinuerligt genom bland annat förslag från branschaktörer enligt 

ett så kallat snöbollsurval. Vi har även valt att tillämpa observation som en metod för och stärka 

vår datainsamling till denna studie, genom deltagande observation kan vi få svar på frågor som 

annars kanske inte kunnat få på en intervju. 

 

Enligt Fangen (2005) kan forskningsobjekt vara mera benägna att svara på frågor kring ämnet 

när det konfronteras direkt under exempelvis när man noterat något under en observation. Vilket 
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kan göra att informationen vi samlat in under observationen skildrar verkligheten tydligare än 

vad en intervju skulle ha gjort då respondenten eller informanten skildrar sin egna verklighet. 

Vi anser också att en observation är viktig i vårt valda forskningsämne då vi tidigare nämnt att 

frågan i ämnet har brister i sin forskning. Observationen ger också möjlighet att notera och 

upptäcka saker vi annars kanske inte skulle fått reda på och kan ge oss fler svar än vad 

intervjuerna i fråga kommer göra. Deltagande observationer enligt Fangen (2005) ger oss 

möjlighet att utforska utanför de medverkandes selektiva perspektiv och anses vara en metod 

med flera fördelar till skillnad från andra metoder. Eftersom vårt ämne som tidigare nämnt kan 

anses vara outforskat tror vi att en deltagande observation kan inbringa fakta som inte finns 

men också ge oss en möjlighet att studera och förklara musikaggregatorernas funktion och roll 

grundligt. Genom att få delta och själv få arbeta hos en musikaggregator kan vår forskning 

synnerligen vara trovärdig och besvara vår frågeställning. 

 

För att stärka vår studie ytterligare hade vi kunnat använda oss av konkurrerande förklaringar 

och ställningstagande i högre utsträckning. För att få bättre utgångspunkter till ämnet 

utmanar forskaren ständigt informationen under datainsamlingen för att lättare kunna finna 

kritiska synpunkter med den, vilket även stärker studiens validitet (Yin, 2013). Då vår 

datainsamling bestod av olika perspektiv och åsikter gällande fenomenet hade vi kunnat haft en 

mer cynisk inställning mot såväl våra informanter som våra egna antaganden gällande studien 

för att få ett större djup i vår forskning. 
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3. Teoretisk koppling 

För att fördjupa vår förståelse kan det vara användbart att använda oss av teorier för att förstå 

mellanhänders position i nätverksrelaterade sammanhang. Även om den induktiva ansatsen 

främst handlar om att komma fram till slutsatser genom den insamlade empirin och inte utgå 

från teorier för att forma sin empiri så kan även stöd av teorier i tolkningen av insamlad empiri 

vara relevant inom induktiv forskning då teoretiska antaganden kan hjälpa läsaren att förstå sig 

på materialet och göra det greppbart (Ahrne, 2015). Med hjälp av dessa teorier vill vi kunna 

tydliggöra situationer som kan uppstå för distribuerade funktioner, såsom att vara beroende av 

två olika företag, vilket kan bidra till förståelsen av vårt syfte. Även teorier gällande 

organisationella förändringar kan ge oss insikt i fenomenet.  Dessa teorier har vi valt ut efter 

genomförandet av flertal intervjuer. De teman som framkom under intervjuerna berörde ämnen 

där vi anser att utvalda teorier kan ge bättre insikt och förståelse för empirin och studien. De 

teoretiska perspektiven presenteras redan här är av anledning att empiri och analys kommer 

presenteras sammanslaget. 

 

3.1. Intressentteorin 

Intressentteorin handlar om essensen att skapa värde för samtliga intressenter inom ett företag 

eller affärsmässig rörelse. Teorin utgår från att om en intressent ignoreras faller risken att hela 

verksamheten går under och på grund av denna beroendeställning är det viktigt för chefer att 

skapa och ständigt utveckla nätverksplattformar. En intressent definieras alltså som en aktör 

som har någon form av inverkan på ett företag (Freeman et al, 2004). Hur stor den inverkan 

dessa har på företaget i fråga går att kategoriseras som primära och sekundära intressenter, då 

de primära utgörs av aktörer som är direkt avgörande för verksamhetens överlevnad vilket gör 

det vitalt att ständigt hålla dessa tillfredsställda (Freeman, 1984). De primära intressenterna 

består i regel av kunder, leverantörer, anställda och aktörer av finansiell karaktär såsom 

aktieägare och investerare (ibid). De sekundära intressenterna beskrivs som aktörer som kan 

påverka ett företag på ett indirekt sätt, det vill säga utan att vara inblandade i direkta 

affärsuppgörelser med företaget kan dess agerande ändå ge effekt på verksamheten (ibid). 

Exempel på dessa kan vara media och olika föreningar. 

 

Som företag kan du inte se på en intressent ur ett isolerat perspektiv, utan de värden varje 

intressent skapar för verksamheten måste vara sammankopplade med resterande intressenters 

värdeskapande. En av aspekterna inom intressentteorin utgår från chefernas syn på 
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intressentomloppet: Om en chef är ignorant gällande en viss intressent, undervärderar dess 

funktion och värdeskapande för den aktuella verksamheten, är risken stor att hela verksamheten 

blir lidande och slutar utvecklas på ett konstruktivt sätt (Freeman, 2010). En annan aspekt 

upplyser intressenternas egna ansvar att utvecklas på ett sätt som ses som både hållbart och 

etiskt samtidigt som de genererar vinst till de finansiella intressenterna (Freeman et al, 2004). 

 

Att använda oss av intressentteorin kan hjälpa oss i att sätta musikaggregatorernas roll i ett 

sammanhang där vi även kan analysera dess värdeskapande för musikindustrin. Då ett företags 

olika intressenter kan ha helt skilda åsikter och ställningstagande gällande viktiga frågor kan en 

sådan intressekonflikt belysa musikaggregatorers relevans och inflytande (Deegan & Unerman, 

2010). 

 

3.2. Värdemaximering 

Till skillnad från intressentteorin går värdemaximeringsteorin ut på att företagen endast har 

ansvar i att skapa värde till dess ägare och på så sätt prioritera deras krav och önskemål istället 

för att försöka tillfredsställa samtliga intressenter inom företaget. Frågor som rör exempelvis 

miljö och etik menar Friedman går under socialt ansvar vilket är ett ställningstagande som får 

göras på individuell nivå och skall inte beblandas med en ledares professionella agenda 

(Friedman, 1970). Friedman pekar vidare på riskerna med att en företagsledare har för mycket 

att säga till om angående hur företaget styrs och dess inställning till samhälleliga frågor 

eftersom ett sådant inflytande även tar kontroll över företagets kostnader, och menar därmed 

att företagsledare endast skall ses som verkställare av ägarens befallning (Friedman, 1962). På 

så sätt uppmuntras företaget drivas på ett sätt som inte nödvändigtvis gynnar dess verksamhet 

utan snarare dess avkastning. Vinstmaximeringsteorin har kritiserats för att ha en kortsiktig syn 

på företagstillväxten då utvecklingspotential och välmående inom verksamheten kan bli lidande 

och ses som sekundärt (Bengtsson & Skärvad, 2011). 

 

Värdemaximeringsteorin ser vi som relevant i form av en motpol till intresseteorin, där ett 

primärt fokus ligger på att tillfredsställa ägare i form av finansiell vinning vilket kan ge ett helt 

annat perspektiv på vad som är ”bra” för branschen. För att sätta dessa två teorier i kontrast till 

varandra kan vi även diskutera gällande hur musikaggregatorer ses som en effektiv funktion ur 

ett finansiellt perspektiv eller om dess roll existerar på grund av att den är inarbetad i ett redan 

sedan länge fungerande system. 
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3.3. Drivkrafter till organisationsförändring 

Varför organisationer genomgår förändringar har ofta flera olika bakomliggande faktorer. Det 

vanligaste utgångspunkten är att det finns interna och externa drivkrafter som pushar en 

organisation att förändra sig (Sveningsson & Sörgärde, 2012). När det kommer till de externa 

drivkrafterna listar Child (2005) några av de främsta faktorerna som: 

•      Politiska 

Politiska drivkrafter kan handla om nya konkurrensförhållanden som medförts av 

globaliseringen. Att nya marknader och möjligheter växer fram då organisationer går från det 

lokala till nya områden där man tar sig in på marknaden genom uppköp eller samarbeten 

(Sveningsson & Sörgärde, 2012). 

•        Teknologiska 

Den teknologiska utvecklingen har kommit att påverka många organisationer under åren (ibid). 

Internet och annan teknisk utveckling har skapat nya kommunikationsmöjligheter, arbetsformat 

och helt nya möjligheter för organisationer. 

•         Kulturella 

Att inte bara tjäna pengar utan även vara ett etiskt och socialt hållbart företag som hjälper till 

ute i samhället i stort har blivit viktigare med tiden och kan benämnas som kulturella drivkrafter 

(ibid). 

•        Demografiska och Ekonomiska 

Ekonomiska drivkrafter kan vara konjunktionssvängningar som påverkar och demografiska 

faktorer kan handla om företagets möjlighet till att anställa rätt personal och lokala samarbeten 

(ibid). 

•            Nya kunskapsformer 

Ny kunskap som berör styrning och ledning av företag, olika system som kvalitetssäkring och 

ekonomistyrning kan ligga bakom förändringar (ibid). 

 

Dessa drivkrafter påverkar dynamiken inom branscher och konkurrensen mellan 

organisationer, sedan finns det också interna drivkrafter som kan vara en person inom ett visst 

företag som vill förändra verksamheten och har medel för att göra detta. Trender och 

omgivningen kan spela stor roll och interna som externa drivkrafter kan vara svåra att peka på 

för att förstå förändringar utan helheten behövs tas med (ibid). Med hjälp av flera 

förändringsteorier som drivkrafter till förändring kan vi bredda förståelsen för vår empiri, och 
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användningen av flera teorier kan utvidga vårt synfält och enklare förstå vissa drivkrafter 

bakom förändringsprocesser som sker inom musikindustrin och som påverkar aggregatorer. 

3.4. Förändringsmotstånd 

Motstånd till förändringar är vanligt och rimligtvis så, studier visar att även fast fler och fler 

modeller och verktyg för ett lyckat förändringsarbete tas fram, misslyckas ändå majoriteten av 

förändringsförsök (Sveningsson & Sörgärde, 2012). Motståndet sker ofta för att personer inom 

företaget som ska genomföra förändringen inte håller med ledningen att förändringen behövs. 

Osäkerheten som kommer med förändringen är också en faktor att räkna med, hot mot 

arbetsutförandet, de sociala förhållandena, anställningen och mer ska också tas med. Informella 

och formella ledare kan också ha en stor påverkan hos de anställda om de inte anser att 

förändringen behövs, deras inflytande över andra inom företaget kan också vara en anledning 

till motstånd. Detta motstånd till förändringar blir intressant för att undersöka då 

musikbranschen är föränderlig till sin natur och för att förstå det motstånd som finns hos många 

individer och aktörer hjälper teorin oss att förstå ovilja och aktivt motstånd till förändringar. 

3.5. Förändring som en pågående process 

Organisationsförändringar uppstår ständigt på arbetsmarknaden och anledningen till förändring 

kan bero på flertal faktorer, teknologiförändring, ekonomiska skäl, kulturell anpassning och 

bransch- och marknadsförhållanden som utvecklas eller förändras är omständigheter som kan 

spela stor roll till varför förändring sker (Sveningsson & Sörgärde, 2012). 

Förändringsprocessen kan uppfattas som medvetna aktiva handlingar från organisationer och 

andra maktinstitutioner där utgångspunkten är att rationella handlingar och förändringssteg 

leder till olika utfall som går att kontrollera någorlunda väl (ibid). Samtidigt förutsätts det att 

organisationer befinner sig i en tillfällig förändring som efter vissa processer lyckas uppnå 

stabilitet i det nya eller återfaller till det gamla (ibid). 

 

Förändring som pågående process betonar istället förändringar något som ett ständigt och 

oförutsägbart förlopp som aldrig har en tydlig början eller slut, utan istället pågår konstant och 

att stabilitet inte riktigt existerar som förändring är det naturliga tillståndet för organisationer 

(Tsoukas & Chia, 2002). Inom detta perspektiv kan förändringarna grunda sig i avdelningars 

konkurrens om företagets resurser, ledningens vilja att anpassa sig efter omgivningen och 
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kraven därifrån, konsultrådgivning eller påtryckningar nedifrån om innovation är några av 

grunderna till varför organisationer är i ständig förändring (Sveningsson & Sörgärde, 2012). 

 

Att ledningen är de som sätter igång förändringar är inte givet ur denna syn och var 

organisationen börjar och slutar är inte heller glasklar. Perspektivet vill skapa förståelse och 

tydliggöra den tilltrasslade och svårförståeliga värld organisationer verkar i. Sammanhanget, 

organisationens tidigare historia, kultur och arbetssätt betonas och bör tydliggöras för att förstå 

varför förändringarna konstant sker och att förändring inte är en beroende på en isolerad faktor, 

utan hela bilden behövs för att förstå varför det händer. (Sveningsson & Sörgärde, 2012). 

 

Perspektivet förändring som pågående process blir användbart i analysen av empiri då vi genom 

vår empiriinsamling uppmärksammat sekundär- och primärkällors återkommande på ämnena 

trender och förändring, samtidigt som branschen beskrivs som snabbt föränderlig, komplex och 

innovativ. Då perspektivet betonar vikten av sammanhangets betydelse och den kaotiska 

tillvaro organisationer befinner sig inom blir perspektivet ett sätt att förstå aggregatorernas 

tillvaro och den större helhetsbild angående förändringsprocesser. 

 

3.6. Organisatorisk lärande 

Teorier som handlar om lärande i organisationer blir ytterligare ett tillägg som tas upp i 

förändringsdelen av arbetet där det kommer användas som ett komplement till förändring för 

att få en ingång med en annan synvinkel på frågan. Organisatorisk lärande går att likna med en 

individuell person som lär sig ny kunskap som hjälper denne navigera i sin värld, fast istället 

ser man på en organisation som genom ny kunskap och erfarenheter lättare kan anpassa sig efter 

sin omgivning (Huzzard & Wenglén, 2012). Lärande går att beskriva som ”processen som leder 

fram till ny kunskap” (ibid) och en av de tankeskolor inom detta område är lärande som kognitiv 

utveckling. Där ligger fokuset på att förbättra förståelsen genom informationsbearbetning 

(ibid). Då personer inom organisationer antas ha liknande bild av marknaden pratar man om en 

kognitiv utveckling när organisationen lyckas med att förändra de gemensamma 

uppfattningarna som finns efter marknadensförändringar (ibid). 

 

Lärande som identitetsförändring är en annan skola angående organisatoriskt lärande men 

handlar om att det är vår egen identitet och föreställningar om den som ska omvärderas för att 

ändra bilden av den (Huzzard & Wenglén, 2012). De föreställningar som växer fram inom 
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organisationer angående vem man är, samt vem man inte vill vara förblir en stor del av 

identiteten. Lärandet blir då processen hur alla identiteter hanteras och används inom 

organisationen så att all kunskap kan användas av organisationen (ibid). Då vi sett att identiteten 

hos aggregatorer kan vara i förändring blir ett lärande synsätt på identitetsförändringen 

intressant att använda för att analysera empirin. 

 

Begreppen single- och double-loop learning (Argyris & Schön, 1978) placeras också under den 

kognitiva kategorin. Single-loop är när organisationens handlingar leder till fel utfall och vi 

justerar handlingen för att det ska fungera talar man om single-loop, double-loop är istället när 

man reflekterar kring de föreställningar som lett till att felet gjorts och inser att den kunskap 

som finns måste förbättras för att utfallet inte ska bli lidande (Huzzard & Wenglén, 2012). Med 

organisatorisk lärande kan vi försöka tänka oss in i organisationerna som hamnar i 

förändringsprocesser och se hur de försöker handskas med förändring och inte bara bli drivna 

på grund av sin omvärld. 
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4. Presentation 

Nedan följer en presentation av de aktörer vår insamlade empiri baseras på, både personer och 

organisationer. 

 

John Gadnert och Mattias Lövkvist 

John och Mattias är delägare i det nystartade distributionsbolaget Aloaded som lanseras 2019 

tillsammans med Kalle Magnusson och är helt oberoende från majorbolag och riskkapital. De 

tre grundarna har en indie-bakgrund och skapade Aloaded efter att Phonofile som var den sista 

nordiska och oberoende distributörer köptes upp av The Orchard som är ägt av Sony Music.  

 

Daniel Johansson 

Daniel Johansson är musikbranschforskare och doktorand i datavetenskap. Daniel är 

digitalredaktör på MI (Musikindustrin) och har agerat expert gällande såväl musikbransch- som 

digitala frågor på global nivå och är dessutom VD för Trendmaze AB, en 

webbutvecklingsplattform och onlinebyrå som har arbetar med bland annat Live Nation, SAMI, 

Playground Music och Music Company TEN. 

 

Mats Hammerman 

Mats Hammerman, grundare av Sverige Oberoende Musikproducenter (SOM). Mats startade 

SOM 1974 och klassar sitt bolag som världens äldsta indiebolagsförening. Han var med och 

tog fram konceptet Export Music Sweden, organiserat klubbar utomlands för att promota 

svenska band och idag arbetar SOM främst med utbildning, seminarier och juridisk hjälp för de 

bolag som behöver. De sitter även med i styrelser som IFPI och INPALA. 

 

Andreas Ahlenius 

Andreas Ahlenius var med och startade musikaggregatorn Amuse 2015. Hans officiella titel 

inom organisationen är co-founder och director of label. 

 

Samuel Arvidsson 

Commercial Director på Universal music Group. Samuel har en lång karriär bakom sig där han 

har haft ledande roller på företag som Sony Music, Spotify, Youtube och Warner Music 

Sweden. Idag ansvarar han för Universals Digital Marketing & Sales samt radioavdelning. 
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Aloaded 

Aloaded är nordens enda oberoende musikaggregator. Bolaget fokuserar på och erbjuda 

distribution till independent labels och artister dvs aktörer som är oberoende från majorbolag. 

 

Amuse 

Amuse är ett av de företag i Sverige som anses vara en musikaggregator och numera skivbolag. 

På sin officiella hemsida marknadsför sig Amuse som en musikdistributör som är helt gratis 

och dessutom ger artister chansen att bli upptäckt via deras plattform. 

 

Universal Music Group 

Universal Music Group är ett av de tre största bolag som verkar inom musikindustrin, och på 

många plan såsom antal låtar på topplistor, album, radio och äger flest marknadsandelar utav 

alla musikrelaterade aktörer i musikbranschen. 

 

4.1. Vad är en musikaggregator? 

Jonas Leijonhufvud berättar i artikeln ”Spotify låter indie-artister ladda upp sin egna musik” att 

Spotify har investerat i en funktion som låter ett visst antal artister inom indie-sektorn ladda 

upp sina låtar utan varken kostnad eller inblandning från några skivbolag (Leijonhufvud, 2018). 

Detta har gjorts möjligt på grund av att man har gått in som delägare för den digitala 

distributionstjänsten Distrokid (Karlsson, 2018). Tanken med denna funktion är att den ska 

expanderas så att fler och fler artister ska kunna börja ladda upp sin musik direkt på Spotify 

”utan några mellanhänder”. Vilka dessa mellanhänder är framkommer inte, men likväl går det 

att konstatera från artikeln att musik vanligtvis inte kan läggas upp direkt på streamingtjänster 

av en artist, utan det måste på något sätt bearbetas genom denna så kallade mellanhand. 

 

Vad är då en musikaggregator? Samuel Arvidsson på Universal menar att aggregatorer är menat 

till artister som behöver en supply chain och en kontakt som möjliggör att artistens musik kan 

göras tillgänglig på streamingplattformar och hos musikåterförsäljare. Daniel Johansson 

utvecklar resonemanget och förklarar att musikaggregatorer är en digital distributör som främst 

finns till av två skäl: Dels har inte Masterägare och musikbolag möjligheten att själva ladda upp 

låtar och metadata till de ca 200 musiktjänster som finns runt om i världen, där framförallt inte 

små indiebolag har den möjligheten utan måste gå genom mellanhänder, och dels som ovan 
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nämnt vill inte musiktjänsterna kommunicera med tiotusentals masterägare, vilket skulle vara 

alldeles för resurskrävande, utan föredrar att de går genom musikaggregatorer. Eller som Mats 

Hammerlund enkelt förklarar det: ”Aggregatorerna fyller den funktion att det arbete en själv 

måste göra tjugo gånger kan lösas genom att en gång skicka sin musik till en aggregator. Daniel 

menar att det är främst indiesektorn som använder sig av musikaggregatorer. I de fallen 

majorbolag använder sig av funktionen är det främst i syfte att öka penetration på marknader 

där deras andelar inte är så höga. 

 

Daniel Johansson tror att det är på grund av resurs- och kompetensskäl som 

streamingplattformar inte har skött distribution själva tidigare, då alla tjänster har sina egna 

metadataformat och verktyg vilket gör att det lätt kan bli fel för streamingplattformar att koda 

samtliga distributioner på rätt sätt. ”Det finns ingen möjlighet för ett Spotify eller ett Apple 

Music att hela tiden kommunicera med alla masterägare som finns. Bara i Sverige finns det ju 

över 300 skivbolag, förutom all DIY-artister”, berättar Daniel. 

 

Musikaggregatorer beskrivs alltså som en digital plattform vars uppgift är att först formatera 

ljudfiler för att sedan distribuera dessa till önskade streamingsplattformar. Detta är alltså främst 

till för artister i indie- och DIY-rörelsen, vars budget med rimlig sannolikhet är stramare än för 

artister som är signad hos en Major, och behöver därför ta mer ansvar i distributionsprocessen 

av sin musik där aggregatorer används som en förmånlig lösning. 

 

Så vad använder sig majorbolagen av för att lägga upp sina kataloger på streamingplattformar? 

Samuel som beskrev att musikaggregatorer är till för artister i behov av en distributionskedja 

menar att på Universal Music erbjuder de ett större utbud än hos en vanlig aggregator, ett utbud 

för ”artister som vill ha och behöver mer service, större team, större budget, analytiker, musik 

i tv-serier och film, bollplank som genom alla nivåer i karriären finns till hands och hjälper med 

artistutvecklingen och lanseringar etc.” Detta resonemang kräver förvisso att artisten i fråga är 

signad hos Majorbolaget för att få tillgång dessa ”förmåner”, men vad som är relevant i detta 

sammanhang är faktumet att majorbolag som exempelvis Universal, Sony och Warner Music 

Group också använder sig av liknande funktioner utan att kalla det musikaggregatorer. Vad det 

kan bero på kommer belysas i senare kapitel, men utifrån dessa uttalanden kan vi konstatera att 

majorbolag erbjuder distribuerade tjänster som ”ingår” för en artist eller ett band som är signat 

hos dem, men denna tjänst kallar majorbolagen för en musikaggregator. En tolkning kan vara 

musikaggregatorer figurerar både som självständiga aktörer samt inom större bolag, med 
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skillnaden att begreppet “musikaggregator” inte används när funktionen omtalas i ett 

majorsammanhang utan beskrivs då snarare som en distribuerande funktion inom 

organisationen. 

 

Artikeln om Spotifys innovationer kan ge oss en idé om hur musikdistribution kan tänkas se ut 

i framtiden men det ger oss även en uppfattning om hur det har skett tidigare och hur det till 

stor del sker idag: att släpp av ett musikalbum till streamingtjänster sker genom någon form av 

mellanhand som på ett eller annat sätt styrs av ett skivbolag eller någon typ av distributör. 

Denna mellanhand kan alltså gestaltas som en musikaggregator. För att tolka Spotifys utsagor 

så är deras nya distributionsfunktion till för att främst konkurrera med skivbolag, men frågan 

är om det inte snarare är en konkurrenssituation med de traditionella musikaggregatorena? 

4.2. Musikaggregatorernas olika funktioner i musikbranschen 

För att kunna förstå begreppet musikaggregator och dess olika roller i musikbranschen har vi 

genom insamlad information kartlagt olika funktioner som kan identifiera 

musikaggregatorernas betydelse. Efter intervjuer och insamling av information om 

musikaggregatorer har vi sett liknande svar från flera informanter som berättat olika uppgifter, 

informationen har vi sedan sammanställt och kategoriserat i tre olika funktioner. 

4.2.1. Den tekniska funktionen 

För att förstå konkret vad den tekniska funktionen har för roll och vilken betydelse den fyller 

för en musikaggregator har vi intervjuat Mattias Lövkvist på Aloaded som arbetar med 

distribuering av all musik på deras plattform. Innan en låt eller ett album kan distribueras via 

en musikaggregator behöver först och främst ett distributionsavtal upprättas mellan parterna 

och sedan kontrakteras berättar Mattias. Om ett kontrakt har upprättats kan distributionen sedan 

påbörjas, som musikaggregator har man själv upprättat ett avtal med streaming- plattformarna 

som man distribuerar till. Musiken i fråga behöver vara i formatet WAV där distributören sedan 

matar in all metadata om musiken, information om alla medverkade i utgivningen, vilket 

inspelningsår, vem som är masterägare samt titel på utgivningen berättar Mattias. Tillsammans 

med metadatan laddas även ett artwork upp som blir ett digitalt omslag för utgivningen, sedan 

utgivningen in senast 36 timmar innan släpp till alla streamingtjänster genom ett knapptryck, 

enligt observationen. Eller så enkelt som Mattias beskrev uppladdningen, efter knapptrycket 

försvinner musiken ut i “cybervärlden”. För att distributionen ska fungera för Aloaded är Kalle 
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Magnusson ansvarig för kontakten med streamingtjänsterna berättar Mattias. Under 

observationen fick vi se att uppladdning av musiken ibland kan hamna hos fel användare 

(artistsida) då fick Kalle sköta kontakten med respektive streamingtjänst för att flytta 

utgivningen rätt. 

 

Under observationens gång börjar vi få allt större klarhet i varför distributörerna är så viktiga 

för streamingplattformarna. Både John och Daniel berättar att det skulle vara omöjligt för en 

enskild artist eller musikbolag att ladda upp en låt var för sig på varje plattform eftersom det 

finns cirka 200 stycken, det skulle aldrig fungera därför finns musikaggregatorerna som samlar 

alla plattformar och sprider musiken i ett knapptryck. Dessutom förklarar Daniel att en 

plattform som Spotify i sig skulle heller aldrig hinna ta emot och mata in all metadata åt varje 

enskild artist eller skivbolag. John tillägger också i sin intervju att det rör sig om cirka 20 000 

låtar som laddas upp om dagen hos bara Spotify, detta arbete skulle de aldrig kunna utföra själva 

utan behöver därför musikaggregatorer som sköter uppladdningen åt dem. Nästa fråga man kan 

ställa sig då är, blir inte detta en dyr affär för Spotify att blanda in mellanhänder eller 

musikaggregatorer i detta fall? Leijonhufvud (2018) skriver i sin artikel att Spotify påstår sig 

kunna tjäna mera pengar och förbättra sin bruttomarginal om de kunde låta artisterna ladda upp 

musiken själva och sedan betala artisterna direkt utan inblandning av mellanhänder. Tidigare 

nämnt skulle det kunna bli en oerhörd arbetsbörda för Spotify om man själv var ansvarig för 

uppladdning och inmatning av metadata för samtliga låtar därav har man köpt upp Distrokid 

som är en musikaggregator (Karlsson, 2018). Detta kan ses som en strategi för Spotify, att man 

köper upp mindre musikaggregatorer som kan utföra det enorma administrativa arbetet som 

trots allt är beroende av att distribuera musik åt streamingplattformarna. Spotify kommer sedan 

kunna bestämma och kontrollera prisramarna för mellanhandstjänsten och på lång sikt kunna 

maximera sin egna vinst. Spotify tar helt enkelt kontroll över de aktörer som de själva är 

beroende av för att sedan på längre sikt bli ännu större och mer konkurrenskraftig på 

marknaden.  

 

Enligt Friedman (1970) handlar värdemaximeringsteorin om att skapa värde för dess ägare, 

vilket också kan tyckas mena att man bör prioritera och tillfredsställa sina ägare och finansiärer. 

Detta skulle kunna vara en anledning till varför just Spotify skulle kunna bli en distributör är 

för att man inte är ett musikbolag utan ett techbolag med finansiärer från hela världen och 

behöver betala tillbaka investment, till och med pensionsfonder har investerat i Spotify, berättar 

John. Spotify vill inte behöva betala till musikbolagen, de vill ta tillbaka kontrollen för och 
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sedan kunna sätta sina egna tariffer, det är vad allt det här handlar om säger John. Om man 

istället ser fenomenet ur ett intressentperspektiv där Freeman (1984) menar att man tar hänsyn 

till alla aktörer i en affärsmässig näringskedja kan Johns svar ifrågasättas när vi ställer hans svar 

mot vad Samuel på Universal ser på musikaggregatorer som mellanhand. Han menar att allt 

handlar om disintermediation-problematiken, dvs. förminskade av mellanhänder (Business 

Dictionary, U.å) i arbetsprocessen och hur själva värdekedjan ser ut och var man tror framtiden 

ligger som är viktigt för att förstå betydelsen i detta initiativ. Vilket då kan tolkas som att Spotify 

faktiskt tar hänsyn till samtliga aktörer då man är villig att genomgå en förändring för att 

förbättra pengaflödet hos artisten men även arbeta direkt med musikaggregatorn, Distrokid i 

detta fall. Om Spotify väljer att exempelvis ta bort den tekniska funktionen och istället 

tillhandahåller servicen själv kan flera musikaggregatorer tvingas anpassa sig efter 

omständigheterna som förändringen kan komma att ges. Eller kanske till och med dö ut om 

streamingtjänsterna väljer att ta kontroll över distributionen. 

 

För att konkretisera aktörernas roller ännu tydligare ska vi försöka förverkliga 

musikaggregatorers roll men i en annan kontext. Tänk dig ett stort företag som vill göra ett 

massutskick med reklamblad, det vore absurt om företaget själva skickade ut en anställd som 

skulle dela ut reklamen och istället anlitar man ett företag som har resurser för uppdraget ex. 

Postnord. I sin tur tar Postnord emot reklamen och delar sedan ut dessa till postbud som sedan 

ska leverera reklamen till respektive mottagare. Det är kostsamt för företaget att anlita denna 

mellanhand och det optimala vore om mottagaren själv hämtade upp reklamen. Om alla företag 

till slut skulle utveckla sina egna sätt att leverera sin reklam och övriga produkter på skulle 

Postnord till slut inte fylla någon funktion. Eller för och göra fenomenet ännu mera konkret 

skulle vi kunna säga att detta företag är de enda i Sverige som skickar ut reklam, om Postnord 

ska överleva behöver deras mellanhandstjänst vara ett alternativ för företaget. 

 

4.2.2. Den upptäckande funktionen 

Den upptäckande funktionen handlar om att finna nya artister genom uppladdning av 

utgivningar via musikagrregatorn som sedan distribuerar musiken, berättar Andreas som arbetar 

på Amuse. När en artist laddar upp sin låt genom musikaggregatoren finns det en stor chans att 

denne kan bli upptäckt eftersom musikaggregatoren är skyldig att följa streamingtjänstens 

riktlinjer innan en låt får distribueras, enligt observationen. Riktlinjerna handlar främst om att 

se till så inget olagligt eller regelöverskridande kommer upp på plattformarna, vilket ger 

möjlighet för musikaggregatorn att lyssna på all musik innan den ges ut och sprids på alla 
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streamingtjänster. Det öppnar upp möjligheter både för kommande artister att upptäckas men 

även för musikaggregatorn att signa sin nästa artist eller inleda någon form utav samarbete. 

Andreas berättar att företaget började med distribution och lät artister använda deras tjänst 

gratis, på detta sätt lyckades Amuse hitta flera artister som de sedan kunde signa. Kort därefter 

lanserades Amuse som ett skivbolag då flera musikutövare hittat deras tjänst och börjat använda 

Amuse. Denna funktion kan öppna upp flera möjligheter för musikaggregatorn och utveckla 

verksamheten vidare, både Andreas och John berättar under sina intervjuer att det är i praktiken 

en omöjlighet för en musikaggregator att endast överleva på distribution. En anledning kan vara 

att det finns flera aktörer på marknaden som erbjuder distribution, där kan man behöva 

differentiera sig för att vara relevant eller locka till sig flera användare som musikaggregator. 

 

Musikaggregatorerna kan själva behöva omvärdera sin identitet för att omvärlden ska acceptera 

deras verksamhet och inte enbart förknippa dem med distribution. Lärande som 

identitetsförändring handlar om att själv omtolka och ändra de föreställningar som finns för att 

kunna bli den person eller organisation som strävas efter (Huzzard & Wenglén, 2012). För att 

andra ska kunna se aggregatorer som något annat än distributör är deras egna omvärdering ett 

viktigt steg för att kunna förändra omvärldens syn på dom, enligt den skola som 

identitetsförändring som lärande grundar sig i. Enligt Huzzard och Wenglén (2012) handlar 

identitetsförändring även om att lära sig att se sig själv på ett annat sätt än det man är. Vilket 

kan ses som att musikaggregatorerna Amuse och Aloaded är på rätt spår i utvecklingen då de 

själva trycker på att deras utbud är så mycket mer än bara distribution. 

 

Observationen hos Aloaded visar även att den upptäckande funktionen är ett hjälpmedel för 

musikaggregatorn att ständigt utvecklas och hitta nya sätt att arbeta på. Exempelvis öppnar 

varje nytt samarbete vare sig det är med en artist eller ett label upp för nya kreativa samarbeten 

där även musikaggregatorn själv får möjlighet att upptäcka sin egna funktion och utveckla sin 

verksamhet. Under observationen fick vi delta i olika affärsmöten kring framtida partnerskap 

med musikrelaterade verksamheter, dock inga detaljer vi kan nämna i uppsatsen. Mötena var 

inte alltid gällande distributionen utan personerna bakom verksamheten där deras expertis 

gällande distribution och erfarenhet av svensk musikbransch var passande i andra samarbeten. 

Dessa möten och samarbeten kan ses som upptäckande funktioner för musikaggregatorn och 

inte bara för artister, samarbeten där musikaggregatorn som upptäcker sin egna funktion och 

vidareutvecklar dessa. Amuse är ett praktexempel på en musikaggregator som upptäckt sin egna 

funktion och sedan tagit verksamheten ett steg längre. Andreas berättade under sin intervju att 



 
 

30 

företaget först fokuserade på distribution och lät artister använda plattformen gratis men idag 

är Amuse ett musikbolag som hittar artister genom sin egna plattform. Detta kan kopplas till 

Huzzard och Wengléns (2012) påstående om att en verksamhet bör se sig själv efter något man 

vill vara, vilket kan ses som en eftersträvan Amuse haft då verksamheten först varit en 

musikaggregator och idag är ett musikbolag. 

 

Under observationens gång frågar vi John hur deras verksamhet överlever som musikaggregator 

och vad den primära inkomstkällan är, “Går det bra för dig så går det bra för mig”, säger John. 

Fortsatt under observationen är arbetet kring och finna olika labels eller artister en primär 

arbetsuppgift, desto fler som använder sig av just deras musikaggregator desto större intäkter 

drar verksamheten in. 

 

Aloaded vill vara en transparent aktör i svensk musikbransch har de valt att dela med sig av 

fördelningen som sker när en distributör erhåller en intäkt från exempelvis en streamingtjänst 

som Spotify. När en låt har streamats i över 30 sekunder betalats royalty ut (Karlsson, 2015) 

som masterägren eller upphovspersonen erhåller, royaltyn betalas från streamingtjänsten till 

musikaggregatorn och via Aloaded sker en 80/20-split. Masterägaren eller upphovspersonen 

erhåller 80% av intäkterna och resterande summa behåller musikaggregatorn, uppger John. 

Fördelningen av royalty kan vara olika beroende på vilken tjänst man använder och kan även 

påverkas om man är signad till ett musikbolag som oftast också erhåller en procentandel av 

royalty. För att återgå till Johns tidigare kommentar om “Går det bra för dig så går det bra för 

mig” kan tolkas enligt när musiken laddas upp via Aloaded och streamar bra drar också musiken 

in en högre royalty, vilket i sin tur bidrar till större ekonomisk vinning för musikaggregatorn 

eller Aloaded i detta fall. Observationen visar att den upptäckande funktionen är en central och 

betydelsefull funktion för musikaggregatorn ekonomiska överlevnad i musikbranschen. 

Musikaggregatorn är även beroende av att utgivare använder just deras plattform för och 

distribuera eftersom streamingplattformarna betalar ut royalty till musikaggregatorn som i sin 

tur gör en split med utgivaren av musiken. 

 

Andreas beskriver Amuse funktion som väldigt betydelsefull och ofrånkomlig för artister som 

inte är signade på ett musikbolag om de vill få ut sin musik på alla streaming- och 

musikplattformar. För artisten själv är det omöjligt att lägga upp musiken utan en mellanhand 

som gör arbetet berättar Andreas, och lägger till att andra aggregatorer tar betalt, medan Amuse 
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är gratis. Tidigare nämnt av våra informanter är det väldigt svårt för en musikaggregator att 

endast överleva på distributionen och för och locka till sig användare kan man behöva erbjuda 

ett lägre pris än konkurrenterna eller differentiera sig, Amuse i detta fall har gjort både och. 

Mer ingående ombeds Andreas att berätta om företagets arbetsuppgifter, först berättar han att 

modellen Amuse jobbar efter är att gratis distribuera osignade artister för att om artisterna är 

tillräckligt bra i deras ögon, kunna signa dom till Amuse, och då börja jobba med artisterna 

ordentligt. För de osignade artister erbjuder Amuse en supportfunktion som stöder artisten i 

distributionsprocessen genom en guide i vad som krävs för att hamna på alla musikplattformar. 

Det kan vara bland annat att förklara hur låt/skivomslaget ska se ut, musikens metadata och helt 

enkelt vad streamingplattformarna kräver för att musiken ska bli godkänd. 

 

Det man kan fråga sig efter intervjuerna med både John och Andreas är om verksamheterna 

handlar främst om distribution och om de verkligen är musikaggregatorer. Eftersom 

arbetsbördan inte enbart handlar om just distributionen, utan upptäckandet av nya artister eller 

samarbeten som kan liknas med musikbolagens primära syfte i musikbranschen. Observationen 

visar tydligt att distribuera musiken är en primär inkomstkälla och en större arbetsbörda men i 

praktiken behöver man ständigt hitta nya användare som distribuerar via plattformen. Denna 

upptäckande funktionen liknar allt mer den traditionella musikbolagsverksamheten vars uppgift 

kan handla just om och hitta nya artister, ett avtal upprättas och utefter överenskommelsen 

inleds ett samarbete mellan musikbolag och artist. 

 

Efter både intervju och observation ser vi tydliga liknelser och det kanske endast är en tidsfråga 

innan musikaggregatorer också blir de nya musikbolagen, då endast erbjudandet om 

distribution inte verkar vara en långsiktig och lönsam verksamhet för musikaggregatorerna. 

4.2.3. Den kreativa funktionen 

Den kreativa funktionen innehåller flera kringtjänster som musikaggregatorer kan erbjuda 

artister, detta berättar både Andreas och John i sina intervjuer om vad en musikaggregator gör 

utöver distribution. Kringtjänster som musikaggregatorer bland annat erbjuder är: 

• Avräkning 

• Betala ut förskott 

• Grafisk design i form av artwork (digitala skivomslag) 

• Marknadsföring & PR 
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• Musikvideoproduktion 

• Stödja den kreativa processen 

• Pitcha musik till Spotify och övriga streamingtjänster 

• Releasefester för ex. låtsläpp 

 

Enligt våra informanter kan det vara i princip omöjligt för en musikaggregator att endast 

överleva på distribution av musik och därför kan musikaggregatorn behöva erbjuda andra 

tjänster för och överleva i musikbranschen. I intervju med Andreas från Amuse berättar han att 

deras bolag främst fokuserade på distribution i uppstarten av deras bolag. Sedan valde bolaget 

och omorganisera sig till ett musikbolag för och i nästa steg arbeta direkt med artister.  Andreas 

menar att man behöver differentiera sig för och överleva i svenska musikbranschen och på så 

sätt har Amuse blivit ett av Sveriges ledande skivbolag. Även John på Aloaded berättar att man 

till en början kommer och fokusera på distribution åt olika labels för och sedan kunna utveckla 

sin tjänst, främst erbjuda olika backoffice-tjänster som labels kan behöva hjälp med. John menar 

att labels idag behöver avlastning och hjälp med både avräkningar och marknadsföring eller 

förhandla fram bra priser på merchandise och vinylproduktion. Varför labels behöver avlastning 

eller hjälp med olika tjänster kan bero på olika faktorer, dels ekonomiska, administrativa och 

bristande kontaktnät. Under observationen får vi vara med och träffa olika labels i förhandling 

med Aloaded, där man erbjuds förskott till exempelvis produktion av ett album eller rådgivning 

kring avräkning och hjälp med marknadsföring. På Aloaded arbetar en anställd från Hong Kong 

aktivt med playlist promotion, vilket innebär att man pitchar låtar till olika streamingtjänster 

för och kunna hamna på spellistor som i sin tur genererar till mera royalties. Vilket är en 

kunskapsbrist och tjänst som många mindre labels efterfrågar berättar John. Detta kan tolkas 

som att flera labels därför vänder sig för och ingå olika samarbeten med en musikaggregator, 

då man behöver hjälp med finansiering eller marknadsföring i form av pitch till 

streamingtjänster. Musikaggregatorn i detta fall ger möjlighet för labels att kunna bygga en 

repertoar och forma artistkarriärer. Aloaded arbetar som ett label åt labels men har samma 

funktioner som en distributör, enda skillnaden från en traditionell distributör är att de erbjuder 

kringtjänster säger John. 

 

När det kommer till de artister som är signerade hos Amuse utökar organisationen sitt 

erbjudande, samtidigt som de tar en andel av intäkterna, storleken på andelen nämns inte. För 

de signerade berättar Andreas att det finns PR- och marknadsföringsteam som tar fram 

strategier och hjälper artisten och utvecklas och växa på olika plattformar, personer som pitchar 
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musik både till radio och spellistor på Spotify eller Apple Music. Andreas nämner hur 

distributionsprocessen under senare tid blivit en verksamhet som nu är svårare och svårare att 

göra ekonomiskt hållbar, vilket är en anledningarna deras mångfacetterade roll. 

 

Precis som i den upptäckande rollen en musikaggregator har finns flera liknande funktioner 

som är utmärkande för ett musikbolag, där även den kreativa funktionen passar in. Många av 

de kringtjänster som musikaggregatorn erbjuder som vi sett både under observationen och fått 

bekräftat i intervjuer är erbjudandet väldigt likt musikbolagen men även musikförlagens. Den 

kreativa funktionen tycker vi också kan ses mer som en administrativ avlastning för användaren 

och påminner väldigt mycket om musikförlagens roll idag. Vad som är utmärkande för ett 

musikförlag är att den har tre olika bestämda roller, ekonomiska, administrativa och kreativa 

(musikförläggarna, 2018). Där den ekonomiska rollen handlar främst om och avräkning och 

betala ut förskott, den administrativa innebär ansvar och registrera verk hos Stim och den 

kreativa rollen handlar om stödja samt utveckla den som är signad till förlaget (ibid). Vilket i 

stora drag kan ses som om musikförlagen och dagens musikaggregator har flera liknande 

funktioner men fokuserar på olika aktörer, där musikförlagen arbetar med bland annat 

låtskrivare och producenter medan musikaggregatorn arbetar främst med artister och labels. 

 

4.2.4. Delslutsats om funktioner 

Under observationen noterade vi att den största arbetsbördan hos en musikaggregator handlar 

om att leverera metadata från utgivaren till respektive streamingtjänst, där all information måste 

vara korrekt. Musikaggregatorn i sin tur är en stor avlastning för streamingtjänster som 

exempelvis Spotify som kan tyckas inte ha resurser för och klara arbetsbördan själva. Dock är 

musikaggregatorn inte bara värdefull för streamingtjänsterna utan även för den aktör som är 

utgivare och vill sprida sin musik, som Daniel Johansson berättade i sin intervju finns det cirka 

200 streamingtjänster, om varje musikbolag eller artist skulle tvingas ladda upp sin musik på 

varje tjänst för sig skulle det innebära en lång process för den som vill distribuera sin musik. 

 

Värdemaximeringsteorin och intressentteorin har vi använt som två motpolsteorier i analysen 

om den tekniska funktionen för att kunna förstå olika aktörers intressen och påverkan. Genom 

att ställa upp dem mot varandra har det hjälpt oss att förstå oss på faktorer till varför aktörer 

agerar som de gör. Ur ett värdemaximeringsperspektiv har vi sett musikaggregatorer som en 

börda för Spotify då de kan ses som en kostsam funktion för de stora streamingtjänsterna. 
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Spotify har även flera finansiärer världen över som ska ha avkastning för sin investering, därför 

kan det ses som om Spotify vill göra sig av med musikaggregatorerna och istället sköta sin egna 

distribution. Vänder vi på tesen menar vi ur ett intressentperspektiv att Spotify istället tar 

hänsyn till alla intressenter i näringskedjan, då bolaget valt att investera i en större 

musikaggregator för och förenkla pengaflödet mellan artisten och Spotify men även gynna 

musikaggregatorn som ska tillhandahålla servicen. 

 

En avgörande funktionalitet besitter den tekniska aspekten hos en musikaggregator och är så 

pass viktig att musikaggregatorn inte kan uppfylla resterande funktioner utan den tekniska, som 

vi kommer komma in på senare. För att dra en slutsats om den tekniska funktionen är 

streamingtjänsterna idag beroende av musikaggregatorer då det inte finns något annat sätt för 

ex. Spotify att fylla sin plattform med musik. Även musikutövare är tvungna att vända sig till 

en musikaggregator för och få sin musik distribuerad världen över. Tills nästa innovation i 

musikbranschen är kommen! 

 

Observationen visar att den upptäckande funktionen är en avgörande ekonomisk faktor för 

musikaggregatorn och ständigt behöver hitta nya användare som väljer och distribuera via deras 

plattform. Både observationen och John berättar att musikaggregatorn drar in större intäkter när 

flera användare väljer och distribuera via deras plattform, eftersom streamingplattformarna 

betalar ut royalties till musikaggregatorn som i sin tur splittar med utgivaren. Ju mera låten 

streamas desto högre royalty betalas ut till musikaggregatorn eller som John sa “Går det bra för 

dig så går det bra för mig”. 

 

Lärande om identitetsförändring sker i sociala utbyten och har hjälpt oss som betraktare 

att  ändra vår bild av musikaggregatorer efter Amuse och Aloadeds egna uppfattning om dess 

verksamheter. Vi har med hjälp av teorin förstått varför musikaggregatorerna förändrar sin 

verksamhet och utvecklar nya funktioner för att sedan bli något annat än det dem ursprungligen 

varit. Detta på grund av att musikaggregatorer inte längre kan leva endast på distribution utan 

måste erbjuda fler tjänster utöver musikuppladdningen, kringtjänster som även öppnar upp 

möjligheter för musikaggregatorn att finna nya artister. Detta kan ses som en stor nytta för 

musikaggregatorn då den har möjlighet att exempelvis upptäcka en artist före ett musikbolag. 

Ett annat exempel på en upptäckande funktion är att musikaggregatorn också får möjlighet att 
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utveckla sin egna verksamhet, där vi bland annat analyserat Amuse som varit en 

musikaggregator i början men som idag är ett musikbolag. 

 

Vad den upptäckande funktionen också visar är att inte alla musikaggregatorer kan livnära sig 

på endast distribution då marknaden är för konkurrenskraftig och aggregatorerna behöver 

differentiera sig för och överleva i musikbranschen, vilket kan tyckas kännas suddigt om vad 

skillnaden mellan en musikaggregator och ett musikbolag är då båda arbetar med en 

upptäckande funktion. Detta pekar även på att det kanske är en tidsfråga innan 

musikaggregatorer blir de nya musikbolagen då de har en klar fördel i sin upptäckande funktion. 

Den kreativa funktionen är en inkomstkälla utöver det musikaggregatorn kasserar in på 

distributionen och är betydande för musikaggregatorn överlevnad i musikbranschen. De olika 

kringtjänsterna hjälper musikaggregatorn att nå artister och inleda samarbeten som kan vara allt 

från musikvideoinspelning till pitcha musik till olika listor hos streamingtjänster. Samt anpassa 

sig efter det behov som saknas hos artister eller ett label där musikaggregatorn kan vara ett 

ekonomiskt stöd, administrativ avlastning eller ett kreativt stöd i arbetsprocessen. Några 

utmärkande funktioner hos musikaggregatorn är snarlika de roller som ett traditionellt 

musikförlag erbjuder som kan liknas med de olika kringtjänsterna. Denna kreativa funktion kan 

ses som ett komplement för den som använder en musikaggregator när det finns ett uppenbart 

behov av finansiering, kunskapsluckor om exempelvis avräkning eller stöttning i 

marknadsföring och den kreativa processen. 

 

4.3. Förändringar och framtiden 

För att få en djupare förståelse om musikaggregatorernas roll i musikbranschen anser vi det 

som väsentligt att ta med förändring- och framtidsaspekter i vår forskning. Spotifys anföranden 

om direkt distribution blev ett startskott för vår forskningsprocess då vi såg det som en 

indikation till förändring i branschen och på så sätt är det befogat för en kartläggning av 

musikaggregatorernas funktion för att sedan försöka ta reda på vad förändringar kan ha för 

konsekvenser för funktionen. Under vår insamlingsprocess av empiri fann vi intressanta 

infallsvinklar från våra informanter och respondenter gällande förändring som gav oss belägg 

för att använda temat som en central del av vår studie. 
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4.3.1. Musikaggregatorernas roll i en föränderlig bransch 

Efter att ha läst artiklar och annan sekundärdata som berör aggregatorer och musikbranschen i 

stort framkommer det att förändringar som kan vara bland annat organisatoriska, 

branschmässiga och musikaliska är något som sker kontinuerligt inom musikindustrin. Länge 

har musikbranschen varit ett område som fått anpassa sig efter teknologiska framsteg och 

musikanvändaren, även om det inte varit självklart för aktörer inom branschen att just anpassa 

sig. Aggregatorer som växte fram tack vare digitaliseringen och internets oändliga möjligheter 

för olika plattformar att utveckla egna streaming- och uppspelningstjänster, har gynnats av de 

stora uppspelningsutbud lyssnaren haft under 2000-talet. Spotifys val att själva agera 

mellanhand åt utvalda artister är i ett för tidigt skede för att genom sekundärdata som statistik 

och artiklar, kunna förstå betydelsen av denna utveckling för aggregatorerna i Sverige. 

Informanterna i studien kommer med flera olika utsagor och spekulationer om denna nya 

funktion Spotify erbjuder. John och Andreas som båda finns inom aggregatorföretag har 

liknande men samtidigt olika perspektiv på frågan. John pratar om hur förändringar som tidigare 

skett i branschen som internets uppkomst och gratisplattformar för musik gjorde att 

musikbolagen trodde att branschen skulle dö då allt blev gratis. Han menar att förändringar 

alltid skrämmer upp och gör inblandade aktörer osäkra, vilket även Andreas ger intryck av. 

Andreas säger själv att ”erbjudandet är värdelöst” men tillägger hur andra aggregatorer blivit 

väldigt upprörda av detta, medan han själv verkar oberörd av förändringen, även om det uttrycks 

tämligen defensivt. 

 

De övriga informanterna tror också att Spotifys initiativ kan medföra förändringar för 

aggregatorerna, Mats ser hur några få organisationer får mer och mer makt och kontroll över 

distributionsleden. Han menar att även om det inte är en medveten taktik från Spotify så gynnar 

det majorbolagen om det finns mindre kanaler att distribuera musiken genom, och mindre 

kanaler leder också till mindre aggregatorer. Indiesidan av branschen kommer få det svårare att 

dela distributionskanaler med majorbolagen då deras stora katalog och utbud gör att de hamnar 

före mer alternativa artister och bolag. John sa att cirka 20 000 nya låtar kommer upp på Spotify 

varje dag och han tror inte att det är möjligt om Spotify står för mellanhandsarbetet också som 

idag utförs av aggregatorer. Det kommer istället leda till att musik som inte håller rätt kvalité 

eller har rätt data laddas upp och göra tjänsten sämre, och om ingen överser processen ordentligt 

och kvalitetssäkrar kommer musik försvinna från tjänsten vilket drabbar artisterna främst. 
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Informanterna betonar hur musikbranschens föränderliga natur och det som händer idag går att 

jämföra med en konstant förändringsprocess. Historiskt har musikindustrin genomgått stora 

förändringar, och det går att fråga sig om den varit stabil för organisationerna i den sen CD-

skivans kollaps. Förändringar inom processperspektivet fokuserar mycket på hur tankar och 

idéer sprids tillsammans med sammanhangets betydelse, och att även ta hänsyn till 

organisationens historia (Sveningsson & Sörgärde, 2012). Det gamla förändringsmotståndet 

som fanns i musikbranschen då nedladdning och streamingtjänster blev aktuellt kan ha gjort de 

organisationer i branschen som finns idag mer förändringsbenägna än andra branscher. Då 

ingen vill verka bakåtsträvande, utan vill framstå som moderna och innovativa sker 

förändringar även som John tror att kvalitén på ”produkten” försämras. Trender och 

förändringar behöver inte vara så givna och välmotiverade som det kan framstå för vissa 

organisationer och branscher, men genomförs lika väl (ibid). Intressentteorin och 

sekundärintressenter som beskrivs av Freeman (2010) som aktörer utan direkt inblandning i 

organisationens affärsuppgörelser men som indirekt påverkar organisationens verksamhet går 

att koppla till relationen majorbolagen och Spotify har med aggregatorer och andra bolag i 

branschen. Även om aggregatorerna och mindre indiebolag inte direkt jobbar med 

majorbolagen blir majorbolagen och Spotifys uppköp av kataloger och aggregatorer som 

hamnar under deras redan stora organisation faktorer som påverkar företagen. 

 

Daniel berättade att han tror, likt Mats, att aggregatorer kommer bli mindre och mindre i antal, 

detta som aggregatorerna idag minskar kontinuerligt på grund av större bolag som köper upp 

aggregatorerna och sammanslår dem till sin egen verksamhet. Daniel ser en framtid med 

betydligt färre aggregatorer än idag som han även tror att streamingtjänster komma minska 

drastiskt i antal. Han menar att idag finns det flera hundratal tjänster att lägga upp sin musik på, 

det är precis därför aggregatorerna finns till, de ser till att musiken som ska ut kommer upp på 

alla uppspelningstjänster. Han menar även att likt aggregatorer kommer uppspelningsutbudet 

köpas upp av större aktörer eller försvinna och det kommer leda till att det endast finns ett fåtal 

stora streamingtjänster som alla använder, istället för flera hundra olika. Därmed blir 

aggregatorernas distribuerande funktion mindre värd om det inte finns lika mycket data att 

sortera och kontrollera över en stor mängd plattformar. Andreas pratar också om hur 

värdeerbjudandet aggregatorer erbjuder kunderna när företaget enbart jobbar som distributör 

blir svårare och svårare att motivera, när andra aggregatorer och musikrelaterade bolag ofta har 

ett brett erbjudande. Att endast syssla med distribution låter på Andreas som det blivit tufft 
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ekonomiskt att klara av, vilket kan ha gjort att aggregatorernas erbjudande sträcker sig längre 

än mellanhandsarbetet uppspelningsplattformar och musiken emellan. 

 

Varför organisationer förändras kan det finnas många anledningar till. Child (2005) lägger fram 

flera externa betydande drivkrafter som oftast har en roll i förändringen. Drivkrafterna kan 

bland annat vara politiska, teknologiska, kulturella, ekonomiska, nya kunskapsformer och 

förändringen av konkurrens- och branschförhållanden, den sistnämnda som oftast beror på de 

tidigare nämnda faktorerna (Sveningsson & Sörgärde, 2012). Branschförändringen som Daniel 

tar upp går att koppla samman med flera faktorer, utifrån aggregatorernas perspektiv. Att de 

blir mindre i antal likväl streamingtjänster kan bero på både teknologiska och politiska 

drivkrafter. Teknologin som ständigt utvecklas möjliggör det för större aktörer som Spotify att 

själva distribuera ut musiken på sin egen plattform utan utomstående hjälp. De politiska 

drivkrafter som tuffare konkurrensförhållanden inom branschen då internationella företag 

numera kan köpa upp organisationer gör att företag måste förändra sig för att klara av 

konkurrensen (Sveningsson, Sörgärde, 2012). 

 

Att Spotify växer och växer får konsekvenser för aggregatorer, för ju mindre streamingtjänster 

som finns, desto mindre aggregatorer behövs det. Mats som inte tror att Spotify medvetet gör 

detta för att ta över marknaden känns lite väl naiv, desto mer de kontrollerar vare sig det handlar 

om distributionsled eller kunder gör dom mer konkurrenskraftiga gentemot majorbolagen som 

tidigare kunnat diktera marknaden. Distribution som Andreas säger har blivit ekonomiskt 

tuffare att klara av kan mycket väl bero på medvetna taktiker från större spelare som vill stärka 

sin egen position på marknaden. Branschförhållandena har förändrats över tiden på grund av 

flera av de drivkrafter Child tar fram (Sveningsson & Sörgärde, 2012), och på grund av 

förändringen har aggregatorerna som vill överleva blivit tvungna att utveckla och bredda sin 

verksamhet för att antingen inte bli uppköpta av en större organisation eller gå under. 

 

Aggregatorers verksamhetsutveckling kan också ses som ett organisatoriskt lärande. Det går att 

se på organisationer som ett lärandesystem, som kan lära sig gemensamt och då för att bland 

annat anpassa sig efter omgivningen de befinner sig i (Huzzard & Wenglén, 2012). En skola 

inom organisatorisk lärande är den kognitiva utvecklingen, som när det kommer till 

organisationer menar att inom organisationer och branscher finns det delade föreställningar 

mellan individer och företag om hur erbjudanden och marknaden ser ut (ibid). Både John och 

Andreas är tydligt medvetna om vilken omvärld de befinner sig i, de är uppmärksamma på vad 
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som föregår runt omkring dem och försöker att ligga i framkant med deras utbud och 

verksamhet. Kanske har de utforskat de företag i musikindustrin som överlevt genom 

branschförändring som stora skivbolag och tagit efter deras verksamhet. Hur mycket branschen 

än förändrats har artistutveckling, marknadsföring, distribution (oberoende vilken form), och 

ett starkt nätverk förblivit viktigt för överlevnad, och som Andreas själv sagt att distributionen 

blir svårare att enbart syssla med, får man anpassa sitt erbjudande efter marknadens efterfråga. 

Kan man förändra de föreställningar organisationen har i takt med marknadens förändringar 

kan man se det som en kognitiv läroprocess (ibid). 

 

Även begreppet double-loop learning (Argyris & Schön, 1978) går att tillämpa, genom att 

justera handlingarna efter djupare reflektion när utfallen inte blir rätt. När marknaden förändras 

och mer radikala ändringar i arbetssättet måste göras för att anpassa sig pratar man om double-

loop learning, och det är just genom att ändra de grundläggande föreställningar organisationen 

har och ta fram nya vägar att arbeta efter som är double-loop learning (Huzzard & Wenglén, 

2012). Då ett arbetssätt inte räckte hela vägen för att lyckas kan man säga att de nya 

aggregatorerna Amuse och Aloaded har förändrat grundidén om aggregatorn och utvecklat sitt 

erbjudande då det gamla sättet inte längre var hållbart på marknaden. Att organisationer klarar 

av detta menar Argyris och Schön (1978) är en viktig förmåga för att klara av mer 

genomgripande anpassningar. 

4.3.2. Påföljder för aktörer i branschen 

Vad vi kan se är tecken på att musikaggregatorer inte kommer att existera på samma sätt om ett 

par år, i alla fall inte i samma form som det ser ut idag. Som våra informanter har konstaterat 

råder nya tider där aggregatorer blir allt färre, och de som ses som de stora musikaggregatorerna 

blir uppköpta av majorbolag. Hur man ser på dessa förändringar skiljer sig troligen kraftigt 

utifrån var man står och vilka man mest sympatiserar med, men vad som kan konstateras är att 

indie- och DIY-sektorn blir lidande och de som kämpar för deras existens får jobba i 

uppförsbacke då tider av kondolisering inte direkt gynnar dem. En aggregators funktion har 

tidigare primärt funnits till för de artister som inte är signade hos stora majors, och på så sätt 

givit en balans till musikindustrin där även ”mindre” artister har fått chans att synas genom att 

komma upp på streamingplattformar. Denna balans ser vi som ett gynnande sätt för svensk 

musikbransch, där man försöker skapa värde för samtliga aktörer inom fältet och inte endast för 

dem med störst plånbok. För att angripa aggregatorer i svensk musikindustri med Freemans 

(2004)  perspektiv har funktionen gett möjlighet för flera aktörer inom fältet att lyckas, då rollen 
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inte primärt har präglats av finansiella drivkrafter. Idag ger musikaggregatorer samtliga artister 

chansen att få ut sin musik på flera streamingplattformar, vilket är ett värdeskapande för 

samtliga intressenter inom fältet. Det hjälper inte bara DIY- och indiesektorn att utvecklas, utan 

det ger även utrymme för kreativt självständiga aktörer att få arbeta med musiksläpp. Detta går  

att se som skapande av samhällsnytta i form av att inte endast se värde i de som genererar mest 

vinst (Freeman, 2004). Vad som präglar intressentteorin är att företag som endast bejakar dess 

finansiella aspekter och inte helomfattande syn som gynnar samhället eller fältet i stort är ett 

företag i nedgång (Freeman, 2010). Man kan se musikaggregatorernas tidigare och till viss del 

nuvarande roll som just en bidragande faktor till denna välbalanserade funktion som främjar 

branschen i stort och inte endast välbetalande aktörer. Det som kan komma hålla på att hända, 

och vilket troligtvis kommer att genomsyra hela musikindustrin, är att musikaggregatorer allt 

mer knyts till majorbolag och fokus skiftas till en mer kapitalistisk syn där samhällsomfattande 

värdeskapande byts ut till ett aktieägande sådant. På så sätt uppmuntras företaget drivas på ett 

sätt som inte nödvändigtvis gynnar dess verksamhet utan snarare dess avkastning, vilket kan 

liknas vid Friedmans syn på företagsledning där ett ägarorienterat värdeskapande har primärt 

fokus (Friedman, 1962). 

 

Likt Mats syn på utvecklingen hos majorbolagen den senaste tiden hur de köper upp digitala 

distributörer, vare sig det är en medveten taktik eller inte så bygger principen ändå på att ta över 

ännu mer i en bransch där de redan besitter dominerat inflytande. Att majorbolagens 

”storpampar” främst kommer presentera sina egna artister och begränsa tillgången åt de mindre 

artisterna är inte en vågad gissning, menar Mats, och även om den digitala världen är oändlig 

så är det synliga utrymmet för vad som kommer lyssnas på begränsat. Vad vi kan förstå från 

hans utsago är att uppköpen kommer hindra indiesektorn att synas på exempelvis 

streamingplattformars spellistor, då majorbolagens egna repertoar alltid kommer gå före i 

turordningen. Vare sig det är majorbolagen eller musikaggreagtorerna som har varit drivande i 

dessa stundande konsolideringar så är det tydligt att vissa aktörer blir lidande och att de med de 

mest finansiella musklerna skapar ännu mer övertag på marknaden – majorbolagen kan styra 

vad som ska spelas på topplistor och i radio, den kommersiella musiken kommer få alltmer 

övertag medan indie- och DIY-artister får handskas med ännu starkare motvind vilket på sikt 

kan ha en destruktiv påverkan på svenskt musikskapande. Vinstmaximeringsteorin har 

kritiserats för just att ha en kortsiktig syn på företagstillväxt då utvecklingspotential och 

välmående inom verksamheten kan bli lidande och ses som sekundärt (Bengtsson & Skärvad, 

2011). För att utgå från Sveningsson och Sörgärdes (2012) syn på organisationsförändring kan 
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man även se dessa förändringar gällande musikaggregatorer som att det visar brist på kulturella 

drivkrafter, där majorbolagen inte tar hänsyn till samhälleliga frågor som att skapa en rättvis 

spelplan i svensk musikbransch där även de med mer begränsat finansiella möjligheter ändå ska 

få en chans att visa upp sig på marknaden, utan drivs endast av de ekonomiska aspekterna. 

4.3.3. Anpassning för överlevnad 

Det både Daniel och Mats tar upp är hur de stora organisationerna i branschen köper upp 

aggregatorer och gör dom till en del av sin verksamhet kan vara ett steg som Spotify och 

majorbolagen gör för att motverka den kvalitetsförsämring John trodde sig förutspå. Som 

Daniel också tror att framtiden kommer handla om få organisationer som styr få gigantiska 

uppspelningsplattformar blir det logiskt att aggregatorerna blir färre. Individers identitet och 

förändringar som kan påverka den bilden negativt eller kränkande ska också tas med i 

beräkningarna när förändringar och dess genomförande sker. För om självbilden känns hotad 

hos de anställda kan förändringen mötas av ett stort motstånd, men bekräftas självbilden går 

förändringen betydligt smidigare (Sveningsson & Sörgärde, 2012). Tänker vi självbilden hos 

aggregatorer på företagsnivå med distribution som det essentiella, hade Amuse och Aloaded 

förmodligen tryckt hårdare på deras distribuerande arbete än deras andra funktioner. Då båda 

företagen är unga i branschen kanske de aldrig uppfattat sig själva som bara en distributör. De 

har istället varit medvetna om sin föränderliga värld och inte byggt sin identitet på en funktion, 

utan kanske varit beredda på att ändra sin funktion efter branschbehovet. Andreas som tar upp 

hur andra aggregatorer blivit upprörda av Spotifys erbjudande, visar prov på hur andra 

aggregatorer i Sverige möjligtvis identifierar sig själva främst som distribuerande aggregatorer, 

och inte artistutvecklande aggregatorer. 

 

En organisatorisk identitetsförändring kan ses växa fram där annat än distributionen blir en 

väldigt stor del av arbetet. Lärande som identitetsförändring grundar sig i de tolkningar som 

görs av organisationen angående hur omvärlden ser ut och vad organisationen själv har för plats 

inom den (Huzzard & Wenglén, 2012). För att andra personer i branschen ska börja kunna se 

annorlunda på aggregatorer bör de själva omvärdera sina egna föreställningar om sig själva. 

Lärandet som organisationer kan göra är att själva ändra sin syn på sin identitet och inte 

fokusera för mycket på omvärlden (Weick, 1995). Då uppfattningen hos många inom 

musikbranschen har varit eller är att aggregatorer sysslar med den tekniska biten runt 

distributionen och inte rör sig emot de arbete som skivbolagen historiskt sett utfört som PR, 

artistutveckling, management och vara en alltiallo hjälpande (eller kontrollerande) hand. Att 
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ändra sin egen självbild kan ligga i en fråga om överlevnad, då de distribuerande aggregatorerna 

försvinner eller blir uppköpta och får mindre kontroll över sina livsöden blir det påtaget att 

förändra föreställningarna om aggregatorerna, både internt och externt. Wenger (1998) säger 

att omtolkningen om sin egen självbild inte bara handlar om att bli en annan person, utan även 

att kunna undvika att bli en viss person. John och Andreas verkar vilja ändra uppfattningen i 

stort om aggregatorer då deras verksamhet involverar ett brett sortiment för artister, medan 

Samuel från Universal nämner aggregatorer som distributörer och ser Universal som den hand 

som kan göra mer än den biten. Den bild som aggregatorerna vi intervjuat och observerat har 

mer och mer liknat den bild och uppfattning som en oftast har angående skivbolag, och kanske 

är mer defensivt när ett skivbolag menar att aggregatorer sysslar med distribueringen och de 

har hand om allt de andra. Samtidigt är det relativt nytt det som Amuse och Aloaded gör och 

det blir inte förens deras katalog på riktigt kan börja mäta sig med större bolag som andra 

branschaktörer börjar uppfatta deras nya identitet och inte avskriver dom som den tekniska 

distributören. 

 

Det som gör andra aggregatorer ”förbannade” kan möjligtvis ligga grundat i en ovilja till att 

behöva förändra sin verksamhet. Inom planerad organisationsförändring är motstånd ett 

återkommande tema. Dawson (2003) påpekar att motstånd är resultatet utav följande faktorer: 

·     Arbets- och kompetensförändring 

·     Anställningshot mot individen 

·     Arbetsvillkoren och de sociala förhållandena förändras 

·     Psykologiskt hot, föreställda eller verkliga 

·     Statusreduktion, förändring i hierarkin 

 

Då många aggregatorer under de senaste åren enligt Daniel och Mats, har försvunnit eller 

fusionerats med större organisationer blir det möjligt att förstå deras ilska utifrån bland annat 

dessa faktorer. Aggregatorerna som upprörts över Spotifys erbjudande kan uppleva att en 

annalkande förändring som inte gynnar dom. De faktorer Dawson listar blir tillämpningsbara 

för individerna i organisationer som figurerar i en föränderlig bransch där tidigare års facit 

skickar signaler om var framtiden är på väg, och aggregatorerna känner nog av det. Ett 

möjligtvis motståndsarbete från de individer inom organisationer som ska förändras är inte 

orimligt heller. Stora sammanslagningar av verksamheter under de senaste åren kan skapa 

osäkerhet hos många anställda (Sveningsson & Sörgärde, 2012), och om de anställda tror att 
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företaget blir uppköpt eller måste förändra sin verksamhet kan deras jobb upplevas i fara, och 

förändringsmotstånd kan vara ett sätt att handskas med osäkerheten. 

 

John drar likheter mellan 50-talets radio i USA och dagens streamingtjänster och deras officiella 

listor. Under 50-talet i USA betalade skivbolagen DJ:s för att spela skivbolagens egen musik 

på radion, detta kallades Payola (Kelly, 2016). Genom att betala en summa kunde bolagen räkna 

ut hur mycket radiotid det generade, hur mycket spridning musiken skulle få, och på det sättet 

räkna ut hur mycket som skulle betalas till radions DJ:s för att göra större vinst på musiken. 

John liknar detta arbetssätt med Spotifys listor idag, artisterna som Spotify sätter på spellistorna 

tror det är för deras musik, medan det egentligen handlar om att utöka sitt inflytande menar han. 

Genom detta sätt skulle Spotify i framtiden kunna visa sina egna listors betydelse för artister 

och bolag och kunna börja sätta priser för att ”få vara med” tror John. Mats som också ogillar 

utvecklingen från Spotify och hur inflytandet ökar mer och mer, ser också problematiken. Då 

aggregatorer köps upp och blir färre i antal minskar vägar att gå för mindre bolag och artister 

för att få ut sin musik. Genom att kontrollera distribueringsvägarna och själva välja vilka som 

ska få de ”bästa platserna” på tjänsten kan Spotify forma indiebolag och aggregatorer efter egen 

vilja. Aggregatorer som till stor del livnär sig på Spotifys intäkter får det svårt att kontrollera 

sitt eget öde om Spotify väljer att själva hantera hela uppläggningsprocessen, speciellt om det 

ser ut som Daniel tror i framtiden, att det bara finns några få streamingtjänster. Antingen blir 

nog aggregatorerna uppköpta för att göra arbetet för Spotify, eller försvinner dom om de inte 

hittar andra sätt än distributionen, vilket de nu har börjat med. Visst skulle mindre indietjänster 

med musiker och bolag som går emot utvecklingen kunna växa fram som motreaktion emot 

giganterna, men som Samuel från Universal skrev, ”En musiktjänst eller plattform med okända 

artister skulle nog inte vara så framgångsrik i längden”. Framtiden ser ut att ligga i de stora 

spelarnas händer, och aggregatorernas anpassning efter omgivningens föränderliga natur kan 

vara det som räddar dom från utrotning. 

4.3.4. Delslutsats om förändring 

Musikbranschen är föränderlig och det som framkommit under studiens gång är att 

aggregatorerna idag fortfarande är i en beroendeposition i sin omgivningen och inför andra 

aktörer. Aggregatorer har utvecklats från att enbart vara en distribuerande mellanhand till att 

bredda sin verksamhet där arbetet nu mer involverar uppgifter liknande musikbolagens, fast de 

förlitar sig fortfarande till stor del på distributionen men har skapat nya intäktskällor. Då 

aggregatorer blir uppköpta eller försvinner har de blivit tvungna till förändring för att fortsätta, 
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de som blir uppköpta benämns inte heller som aggregatorer efter köpet utan blir istället en del 

av den nya organisationens erbjudande. Dessa upphandlingar tror vi kan medföra stora risker i 

den svenska musikindustrin i form av tendentiösa uppdelningar, där majorsignade artister får 

större utrymme på grund av att de stora bolagen styr distributionen. Detta kan medföra att nya 

normer skapas. Normer som grundar sig i inställningen att det endast är värt att satsa som artist 

om du spelar en viss typ av musik som främst attraherar större musikbolag, på grund av att det 

är det enda sättet att synas på marknaden. 

 

Meyer och Rowan (1977) menar att organisationer inte endast kan fokusera på ekonomisk 

effektivitet, utan måste även uppvisa alster av social- och samhällsinriktad karaktär. Ett företag 

som inte engagerar sig i frågor som rör socialt ansvar kan riskera att inte erhålla legitimitet inom 

sitt fält och bör därför även motiveras av kulturella drivkrafter (Sveningsson & Sörgärde, 2012). 

Resonemanget har hjälpt oss förstå att majorbolagens uppköp av de stora musikaggregatorerna 

kan ha en negativ inverkan på mindre kommersiella aktörer inom musikindustrin där alternativa 

musikskapare och artister får mindre utrymme att synas på streamingplattformar i och med att 

de stora musikaggregatorerna kommer främja sina egna arbetsgivare, det vill säga 

majorbolagen, och strävas efter mer ekonomiska drivkrafter. Värdemaximeringsteorin hjälper 

oss att gestalta dessa ekonomiska drivkrafter, då den visar på hur en organisation kan stirra sig 

blint på ekonomisk vinning utan att ta sociala aspekter, i detta fall musikalisk mångfald, i 

bejakande. Freemans intressentteori har använts för att belysa en kontrast till 

värdemaximeringsteorin och har även liknande aspekter som de kulturella drivkrafterna. 

 

Spotifys erbjudande kan komma att påverka aggregatorernas framtid på ett stort sätt. Fortsätter 

utvecklingen i riktningen att streaming- och aggregatorutbudet blir färre i antal med större 

plattformar kan aggregatorerna som de ser ut idag helt dö ut. När aggregatorerna idag köps upp 

försvinner titeln och de blir istället den distribuerande funktionen där de hamnar. Samtidigt som 

vi ser hur verksamhetsutvecklingen mer och mer drar dem ifrån grundfunktionen, distribution, 

och istället liknar ett bolag hjälper artisten med allt, som musikbolagen. Den roll de har idag 

kommer troligtvis att fortsätta förändras efter omgivningens efterfrågan där gränsen mellan en 

aggregator och musikbolag kan bli svår och dra. Med ett fortsatt växande inflytande från Spotify 

och majorbolagen blir det tufft att överleva som aggregator om distributionskanalerna minskar 

och arbetet de utför klaras av utan deras medverkan. Utbudstilläggen har stärkt deras position 
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för tillfället, men frågan är om aggregatorerna kan lyckas med sitt erbjudande då de nu ställs 

emot industrigiganterna som motståndare, och inte bara andra distributörer. 

 

Perspektivet förändring som pågående process har givit oss en bild av aggregatorer som 

organisationer i just det, en pågående process. Weick och Quinn (1999) menade att 

organisationsförändringen är ”som en öppen, pågående och oförutsägbar process utan någon 

egentlig början och slut” (Sveningsson & Sörgärde, 2012). Detta synsätt på förändring anser vi 

passar väl in på aggregatorernas organisationer som vi berört under studien. Den kaotiska 

omgivning som musikbranschen utgör har gjort att förändringsprocessen inte avtar utan fortsatt 

rullar vidare för aggregatorerna, och deras anpassningsförsök efter omgivningen blir en del av 

vardagen. Framtidsutsikterna förblir i ett liknande perspektiv då aggregatorerna fortsatt behöver 

anpassa sig för att inte dö. 
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5. Slutdiskussion 

I uppsatsen har vi analyserat, konkretiserat och försökt förutspå vad musikaggregatorerna har 

för roll, funktion och framtid i svensk musikbransch genom vår kartläggning. Det vi har kommit 

fram till är att en musikaggregator är en distributionstjänst vars primära uppgift är att hjälpa 

labels och artister att få ut sin musik på streamingplattformar. Musikaggregatorer bidrar på så 

sätt med en betydande administrativ roll i musikindustrin då de levererar metadata åt 

streamingplattformar som ännu inte har resurser nog att axla den rollen själva. Denna roll skapar 

även en bekvämlighet för artister som inte behöver nå ut till samtliga streamingplattformar i 

världen, utan musikaggregatorerna distribuerar ut till de plattformar som anses mest lämpliga 

för artisten. 

 

Vad som håller på att hända inom musikstreaming är att fältkartan börjar målas om och anpassas 

mer och mer efter de mest inflytelserika aktörerna i branschen. Vad det kan ha för påföljder på 

musikaggregatorer är ingenting vi har kunnat konstatera, vad vi dock kan se är mönster av att 

en musikaggregator inte kommer att överleva som en självständig aktör, utan kommer snarare 

ses som en bidragande funktion i ett större sammanhang. Några av de största aggregatorerna 

har idag blivit uppköpta av majorbolag, vilket har skapat en klyfta som gör att de aggregatorer 

som finns kvar inte längre kommer kunna överleva på endast distribution av musik. Detta gör 

att aggregatorerna måste anpassa sig efter förändringarna och lägga mer fokus på att erbjuda 

fler kringtjänster, med flera olika funktioner som är beroende av andra aktörers utveckling och 

ständigt behöver ändra sin egna affärsplan för och kunna vara relevant i musikbranschen. Vilket 

vi har sett tydligt hos de musikaggregatorer vi kommit i kontakt med, där man har startat som 

en musikaggregator där distributionen är den primära funktionen i verksamheten, men som 

sedan utvecklar flera kringtjänster för att vara fortsatt relevant och överleva i den svenska 

musikbranschen. Risken är annars att musikaggregatorn inte fyller den funktion som 

musikbranschen efterfrågar och sedan behöver avvecklas eller kontrolleras helt av 

majorbolagen. Efter vår forskning anser vi att musikaggregatorerna börjar bli mer av ett 

substitut av musikbolagen och musikförlagen, då både funktioner och erbjudanden börjar likna 

varandra hos de olika aktörerna. 

 

Musikaggregatorer behöver alltså utveckla sin egna funktion för att överleva konkurrensen och 

erbjuda tjänster som är behövliga för exempel artister eller musikbolag. Därför är de olika 

funktionerna viktiga, den tekniska funktionen är en administrativ avlastning olika aktörer, den 
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upptäckande funktionen är utvecklande för musikaggregatorn och den kreativa funktionen 

hjälper musikaggregatorn att maximera sin egen vinning. 

 

Aggregatorernas framtid blir spännande att följa, speciellt som Spotifys val att tillåta 

uppladdning direkt som nu är i en sorts betaform då inte alla får möjlighet att använda det 

alternativet, samt vet vi inte heller hur stor del som kommer få använda den vägen. Ångar 

Spotify vidare över streamingvärlden och förbigår utomstående mellanhänder kommer det bli 

otroligt tufft för en aggregator, speciellt i Sverige, att överleva. 

5.1 Rekommendationer för vidare forskning 

Efter vår studie kring musikaggregatorer hoppas vi att vi inbringat mer kunskap både för den 

som vill lära sig mera om musikbranschen men också för aktörer som använder funktionen. 

Intressant att undersöka är just den ekonomiska andelen som musikaggregatorer tar från 

masterägaren, producenten eller upphovspersonen. Under observationens gång började vi 

undersöka distributionsavtalen hos andra aktörer för och se vilken aktör som erbjuder bästa split 

dvs uppdelning av royalties. Det vi märkte var att ingen av de aktörer som vi undersökte 

redovisar vilken uppdelning man gör, vissa aktörer marknadsför sig som “helt gratis” eller att 

utgivaren “behåller alla royalties” eller endast betalar en årsavgift för att få ha musiken på 

plattformarna. I de distributionsavtal som vi granskade redovisar musikaggregatorn att den som 

upprättar ett avtal och distribuerar musik hos aggregatorn får behålla 100% av sina 

nettoroyalties dvs innan alla avdrag. Läser man sedan vidare i avtalen står det ingenting om vad 

man får i bruttoroyalties, dvs efter alla avdrag och det är här det blir suddigt. Inte någonstans i 

avtalen står det vad musikaggregatorn erhåller för procent efter alla avdrag, våra gissningar är 

få men en hypotes har varit att aggregatorn inte tar en fast procent av royalties utan en rörlig 

procent beroende på hur mycket musiken streamats. 

 

Detta tror vi också är ett väldigt känsligt ämne för den aktörer som tillhandahåller distribution, 

dock tycker vi att det är viktigt för musikbranschens skull att detta är transparent så användaren 

i fråga kan välja den musikaggregatorn som är mest fördelaktig för en själv. Vi tror också det 

är en stor anledning till varför vi inte fått kontakt med andra musikaggregatorer än Aloaded och 

Amuse eftersom ämnet är känsligt och kan kanske komma bli mera aktuellt i framtiden. Vi tror 

också att just detta ämne i fråga inte tagits upp av en specifik anledning, många musikutövare 

kan anses ha bristande kunskap om hur fördelning kan se ut eller hur man läser ett avtal inte är 
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en självklarhet hos den som är utövaren. Dessutom tror vi att många musikutövare inte har 

någon aning om att musikaggregatorer tar en “okänd” procent av bruttoroyalties. Precis som i 

många andra fall så tror vi oftast på rubriken som säljer men glömmer bort och läsa det 

“finstilta”. Vi har valt att inte namnge vilka aktörer det rör sig om utan det lämnar till kommande 

forskningsgrupp, dock finns distributionsavtalen tillgängliga hos diverse musikaggregatorer 

offentligt för den som är nyfiken. 

 

En annan aspekt som också vore intressant för den som vill forska vidare kring ämnet är just 

det som fick oss att börja forska kring musikaggregatorer, vad som kommer hända om Spotify 

själva blir en musikaggregator. Hur detta skulle påverka musikbranschen och varför har Spotify 

valt och köpa upp just Distrokid som är en amerikansk musikaggregator? Det vore även 

intressant och undersöka ämnet vidare ur olika perspektiv i musikbranschen, exempelvis ur ett 

musikbolagsperspektiv eller ur ett artistperspektiv för och få ett mer objektivt forskningsresultat 

och allmän syn kring ämnet. Sedan är den stora frågan vad som kan hända när världens största 

streamingtjänst också kan bli världens största musikaggregator? Är musikaggregatorer en 

döende funktion eller de nya musikbolagen? 
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