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Sammanfattning 

  

Titel:  Det kommer från hjärtat Dansbandsbranschens förmåga att anpassa sina strate-

gier efter förändrade omvärldsfaktorer   

 

Författare: David Söderman och Malin Hesselryd  

  

Handledare:  Thomas Karlsson  

  

Kurs: Företagsekonomi, C-nivå, HT-2009, Högskolan i  

Kalmar   

  

Nyckelord: Musikbransch, Dansband, ekonomisk förändring, affärsstrategier 

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att visa på dansbandsbranschens förmåga att anpassa sina 
strategier efter förändrade omvärldsfaktorer, samt visa på vad som kan förbättras 
inom området strategisk ledning utifrån ett affärsstrategiskt perspektiv.   

  

Metod: En kvalitativ undersökning där den huvudsakliga empirin bygger på genomförda 

intervjuer. Uppsatsen grundar sig i nio genomförda intervjuer med personer 

inom dansbandsbranschen. 

 

Slutsatser: Att arbeta med dansband tycks vara en livsstil där besluten präglas av att, som 
Sven Ingvars sjunger, ”Det kommer från hjärtat”. Sammanfattningsvis vill vi 

belysa det behov av en intresseorganisation som vi anser föreligger, då vi lokali-
serat en brist på initiativ för gemensam utveckling ur ett långsiktigt perspektiv. 
Detta utgör en avsaknad, vilken är en konsekvens av att aktörerna har anpassat 
sina strategier utefter överlevnad, på bekostnad av en potentiell utveckling. 
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1 Inledning 

Vi har som utomstående ställt frågan kring vad dansband egentligen är, om det är en musik-
genre som pop och jazz, eller om det är av mer komplicerad art. Eriksson & Bogren (2008:10) 
lyfter fram dansen som en central del inom dansbandsmusiken; ”det är för dansens skull som 

texten och musiken finns, (…) det är för dansens skull som banden spelar, det är för dansens 

skull som skivorna pressas, oavsett om man dansar eller ej”. Vi ska i den här uppsatsen inte 
gå in mer på fenomenet dans, mer än att på detta sätt påvisa orkestrarnas ursprung och be-
greppets komplexitet. Tigerström (2009) beskriver sin syn på vad dansband egentligen är: 
 

”Det är ett jävla trevligt sätt att träffas på. Du dansar lite, käkar kanske, dricker 

någon pilsner, hänger i baren. Då har du nått fram till det som de här ställena var 

en gång i världen, nämligen mötesplatser. Det är ett ledord som man ska jobba ef-

ter, det ska vara en mötesplats. Det är dans, det är fest, det är dansband” 

 
Vi har kartlagt dansbandsbranschens utveckling genom årtionden för att skapa en större för-
ståelse för hur företag inom en sådan säregen bransch anammar sina företagsstrategier för att 
uppnå sina målsättningar. 

1.1 Bakgrund 

Dansband som fenomen kan sammanfattas till att inkludera musiken som spelas utefter vissa 
ramar, pardans som inbegriper dansstilarna bugg och foxtrot, samt den utmärkande dans-
bandskulturen som inbegriper allt ifrån dansbandens scenkläder till de kringresande dansarna 
(Eriksson & Bogren, 2008). Dansband är, som Samuelsson uttrycker sig, ett helhetskoncept 
där band erhåller underhållning en hel kväll (Streaplers, 2009). Tigerström (2009) beskriver 
dansband som Sveriges största folkrörelse; ”det är både friskvård, ett intresse, mötesplatser 

för vanliga människor”, ett resonemang som även Lillestam (2006) instämmer i. Bonniers 
Svenska Ordboks översättning av ordet folkrörelse är: ”demokratiskt organiserad ideell rö-

relse med bred anslutning”, en massorganisering som förekommer runt om i hela Sverige 
(Grenholm, 2005).  
 
Det centrala i fenomenet som folkrörelsen ansluter till, är i grunden musiken som kan delas in 
utefter mogen- respektive modern dansbandsmusik som i sin tur symboliserar vilken sorts 
dansbandsmusik som spelas. Tigerström (2009) beskriver vikten av att veta skillnaden; ”man 

måste sätta sig in i företeelsen, (…) man måste veta skillnaden mellan ett Thorleifs och ett 

Scotts ”. Mogna dansband avser de band vilka inriktar sig mot en äldre publik och kan ex-
emplifieras med dansband som; Vikingarna, Thorleifs och Streaplers (ibid.). Moderna dans-
band avser de som riktar sig mot en yngre publik och med ett modernare sound inspirerat av 
andra genrer, som exempelvis; Barbados, Arvingarna, Scotts. Dock tenderar detta att inbegri-
pa andra aspekter på det sätt som Torgny Melin, kapellmästare i Torgny Melins (2009) lyfter 
upp; ”många säger att vi är ett mogenband, men när vi spelar med ett modernt band, spelar 

vi mycket modernare än vad det bandet gör. Det är inte bara musiken utan folk tittar även på 

hur gammal man är.”. Här läggs det även stor vikt vid bandets utseende, om de anammar en 
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gammaldags dansbandsrelaterad klädstil, vilket inbegriper ett samlat intryck i exempelvis 
färgglada kostymer (Eriksson & Bogren, 2008). 
 
Det förekommer fortsättningsvis en annan uppdelning för att dela in dansband i kategorier, för 
att i sin tur beskriva dess storlek. Termerna är något förlegade i dagens dansbandsklimat, men 
används fortfarande av folk inom branschen. Det går att se det som två steg i hur dansband 
åstadkommit en framgång som musiker. Det första steget avser lokala band vilket innebär att 
de har sin publik i hemorten och dess närområde. Ett riksband avser de dansband som har en 
större publikkrets och som står i begrepp att locka intresse på nationell nivå. Ett faktum som 
förr i tiden erhölls av att dansbanden turnerade landet runt och erhöll en medial uppmärksam-
het på grund av ett nationellt distribuerat album eller framgång på svensktoppen (Eriksson & 
Bogren, 2008). Dock ser branschen idag annorlunda ut på grund av hurusom branschen mins-
kat och att de genom medial publicitet kan åstadkomma en nationellt erhållen popularitet in-
nan de kommit i besittning av en lokal publik - det går i dagsläget snabbare att bli populär 
(Melin, 2009).  
 
Det finns flertalet uppsatser och avhandlingar som berör musikindustrin i stort, men vi i 
forskningsgruppen kan dock urskilja en avsaknad av att undersöka dansbandsbranschen. I 
tider då musikindustrin genomgår stora förändringar ser vi det intressant att se hur företag 
inom dansbandsbranschen påverkats, samt se hur de har hanterat tidigare upp- och nedgångar 
utifrån ett affärsstrategiskt synsätt. För att genomföra en undersökning av dansbandsrelaterade 
företags affärsstrategiska tillvägagångssätt, är en historisk kartläggning av branschens utveck-
ling en nödvändighet. Detta understryks av Rhenman som menar att ”organisationens nutida 

situation kan till betydande del spåras i dess egen historia” (Czarniawska 2002:70).  

1.2 Problemformulering 

Dansband är en företeelse som intresserar en mångfald människor runt om i Sverige då det är 
fokus på musik och dans. Dansbandsbranschen, liksom många andra branscher, har under 
flera decennier påverkats av diverse omvärldsfaktorer som påverkar de verksamma företagens 
strategiska planering. Vi kan historiskt gå tillbaka och se hur branschen har mött såväl fram-
gångar, som motgångar i form av minskade intäkter och minskat intresse. Thorleifs manager 
Nils Kvistborg beskriver problemet i en artikel av Hendriksen (1998) enligt följande: 
 

”Publiken börjar helt enkelt bli för gammal. Det är samma publik i dag som på 

70-talet och de går av naturliga skäl inte ut lika ofta längre. Efter de som är mel-

lan 50 och 60 år i dag, så finns det ingen ny generation som tar över” 
 
Dansbandsbranschen hade sin topp på 1970-talet då dansbanden var huvudattraktionen ute i 
det svenska nöjeslivet. Eriksson & Bogren (2008:74) konstaterar att: ”I det tidiga 70-talet var 

det dansband som gällde. Ville man spela musik var detta i stort sett det fräckaste man kunde 

tänka sig”. Under den här tiden var dansbandsmusik en stor företeelse och det fanns under 
1970-talet ungefär 3000 dansband i Sverige. I dagsläget går det att urskönja 200 aktiva dans-
band, vilka är ute och spelar runt om i Sverige. Detta har resulterat i att de verksamma aktö-
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rerna i branschen drastiskt blivit mindre till antalet och att branschen i sig har minskat i om-
fång (Melin, 2009). 
 
Flertalet omvärldsfaktorer har spelat roll i denna utveckling, där diskomusiken kan nämnas 
som ett exempel. Vidare går det att urskilja en geografisk förändring av branschen och dess 
intressenter. Enligt intervjuobjekten finns intresset för dansband mestadels belägrat på lands-
bygden och i de mindre städerna, på bekostnad av de större städerna som exempelvis Stock-
holm och Göteborg. Denna utveckling, parallellt med att media inte dokumenterar eller fram-
håller dansbandsmusik, är problem som intervjuobjekten lyfter fram. Det har dock skett en 
förändring i takt med att det svenska underhållningsprogrammet Dansbandskampen börjat 
sändas, vilket är ett program där dansband tävlar gentemot varandra genom att spela kända 
populära verk i stil med Melodifestivalen. Något som bekräftas av aktörer inom branschen, 
bland annat genom branschtidningen Får jag lov? (fjl.se); 
 

”Styrelsen för Svenska Dansbandsveckan i Malung har upplevt ett markant ökat 

intresse för svensk dansbandsmusik både från danspubliken som från media. 

Mycket tack vare de senaste årens ökade mediegenomslag med Dansbandskampen 

i SVT som höjdpunkt.” 
 
Det är av stor vikt att synas och höras i media för de verksamma musikerna och en expone-
ringen i form av direktsänd tv på bästa sändningstid, kan medföra ökade möjligheter för mu-
siker och företag inom branschen. I och med branschens upp- och nedgångar, vill vi undersö-
ka hur bolagens strategiska planering anpassats utefter att omvärldsförutsättningarna föränd-
rats. 

1.3 Forskningsfrågor 

 Hur ser den historiska utvecklingen ut inom dansbandsbranschen? 
 Hur har förutsättningarna förändrats för aktörerna inom dansbandsbranschen? 
 Hur har aktörerna anpassat sig till de rådande förutsättningarna? 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att visa på dansbandsbranschens förmåga att anpassa sina strategier efter 
förändrade omvärldsfaktorer, samt visa på vad som kan förbättras inom området strategisk 
ledning utifrån ett affärsstrategiskt perspektiv.   

1.5 Målgrupp 

Vår primära målgrupp är de aktörer som verkar inom dansbandsbranschen, utifrån ett affärs-
mässigt perspektiv. Vår sekundära målgrupp är de studenter som är på väg ut i arbetslivet och 
har ett företag inom dansbandsbranschen som möjlig arbetsplats. 
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1.6 Begreppsdefinition 

Rider är benämningen för den lista artisten tillhandahåller arrangören inför en spelning, med 
eventuella önskemål. Denna kan exempelvis innehålla förfriskningar och andra materiella ting 
som avser logens utformning och utbud. 

Gage/gager är ett begrepp som används inom musikbranschen, för att benämna den ersätt-
ning en artist erhåller av arrangören för att ha utfört en spelning. Denna ersättning kan baseras 
utefter olika former som exemplifieras med en procentsats på intäkterna, alternativt en förbe-
stämd summa de gemensamt kommit överrens om. 

Majorbolag är en benämning på ett företag som har stor påverkan och större marknadsande-
lar än genomsnittet. Inom exempelvis skivindustrin finns det i världen fyra stycken majorbo-
lag vid namn; 1) Sony Music, 2) Warner Music, 3) Universal, 4) EMI Music. 

Ett 360-avtal avser att som part, exempelvis skivbolag, kontraktera upp en artists alla upp-
hovsrättsliga rättigheter för att på så sätt bredda sin verksamhet och tjäna pengar på alla om-
råden. Områden som kan exemplifieras med, skivförsäljning, musikförlagsverksamhet, för-
säljning av merchandise och turnéintäkter. 

1.7 Uppsatsens fortsatta disposition  

2. Metod – I metodkapitlet kommer vi att redovisa för hur vi har gått tillväga i arbetet med 
uppsatsen för att uppnå syftet. Vi förklarar vad det är för sorts forskning vi gjort, samt kritik 
till vårt eget tillvägagångssätt. 
 
3. Referensram – Här återfinns de teoretiska referensramarna vi använt oss av för att besvara 
uppsatsens frågeställningar. Vidare redovisar vi de för verksamhetsstyrningen kända modeller 
och begrepp, för att kunna analysera och utvärdera det empiriska materialet. 
 
4. Empiri – I empirikapitlet redovisas de intervjuer med aktörer inom branschen vi genomfört, 
som vi sett som relevant för att besvara syftet med uppsatsen. 
 
5. Analys – Här redovisas den genomförda diskussionen kring det empiriska materialet utifrån 
den teoretiska referensramen. 
 
6. Slutsats – Här redogör vi för den slutsats vi kommit fram till som resultat av den tidigare 
redovisade analysen, samt svar på forskningsfrågorna. Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatt 
forskning inom området.  
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2 Metod 

Nedan redovisar vi de synsätt, samt forskningsansatser, som ligger till grund för uppsatsarbe-
tet. Vi har vidare valt att kortfattat beskriva de synsätt och ansatser som ej berör denna studie, 
för att ge uppsatsen validitet för de som väljer att läsa den. 

2.1 Forskningsansats 

Vid bearbetning av forskningsunderlag finns det tre olika tillvägagångssätt att implementera. 
Dessa är induktiv, deduktiv och abduktiv ansats. Induktiv ansats innebär att vi som forskare 
utgår från att samla in vår empiri förutsättningslöst, för att sedan applicera de teorier som kan 
härledas till den insamlade informationen, alternativt formulera en teori baserad på den befint-
liga empirin. Helt förutsättningslöst är detta arbetssätt dock inte, då även forskare skapar sub-
jektiva värderingar. Att arbeta utefter en deduktiv ansats förutsätter att forskaren ifråga inleder 
med att lokalisera ett antal teorier som kan vara relevanta för problemställningen, för att i näs-
ta skede samla in den empiri som endera styrker eller motsäger sig de utvalda teorierna. Detta 
kan ses som en relativt objektiv process, då de aktuella teorierna redan finns och valet av des-
sa därmed inte kan styras av empirins utformning. Risken för det omvända blir då dock märk-
bar, nämligen att insamlingen av empirin kan riktas av den redan befintliga teorin. (Patel & 
Davidsson, 2003) 
 
En tredje ansats har uppkommit som en kombination av de två tidigare nämnda, abduktiv an-
sats. Detta är en ansats som tillåter forskaren att primärt utgå från utvalda teorier, sekundärt 
samla in sin empiri och sedan åter härleda teorier till de insamlad data (Olsson & Sörensen, 
2007). Detta kan vara till fördel då forskaren ej behöver låsa sig vid den metod denne i inled-
ningsskedet har valt och möjligheten att komplettera bristfällig information uppenbarar sig.  
 
I vår studie har vi använt oss av en abduktiv ansats för att begränsa oss minimalt och istället 
lämna öppet för informationsflöde och eventuella nya infallsvinklar, men den huvudsakliga 
implementeringen av teorier har utvecklats induktivt. Vi har dock förbehållit oss rätten att 
närma oss en iterativ strategi, då vi i forskningsgruppen såg ett behov av att återta kontakt 
med de aktörer vi intervjuat, för att kunna styrka, alternativt avslå de hypoteser som uppstår i 
bearbetningen av teori och empiri (Bryman & Bell, 2005). 

2.2 Hermeneutiskt förhållningssätt 

För vår datainsamling valde vi att tillämpa en kvalitativ metod, som innebär att vi som forska-
re tog kontakt med de aktiva aktörer som agerar på marknaden och införskaffade unik infor-
mation enkom för denna studie. Detta förde med att vi naturligt använde oss av ett hermeneu-
tiskt förhållningssätt, som grundas i att forskaren använder sig av sin egen förförståelse, i 
form av tankar, intryck, känslor och kunskap, för att tolka och förstå det aktuella forsknings-
objektet. Trots att detta innebär att subjektiva värderingar kan fjärma den, i forskningssam-
manhang, eftersträvansvärda objektiviteten, ser hermeneutiken dessa egenskaper som en till-
gång för att kunna tolka de intryck som ges. (Hartman, 1998) 
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Till skillnad från positivismen, som bygger sin forskning på kvantitativa data, statistik och 
naturvetenskapliga modeller, inriktar sig hermeneutiken på mänskliga relationer och studierna 
av dessa. Förståelse- och tolkningssystemen är kvalitativa och forskare förväntas att som Patel 
& Davidsson (2003) skriver, vara öppen, subjektiv och engagerad, medan en forskare inom 
positivismen till synes är dess raka motsats med sin objektivitet och osynlighet.  
 
Då vi var medvetna om att en total objektivitet i mänskliga möten är osannolik, om än önsk-
värd, bortsåg vi från det positivistiska förhållningssättet. Vi hade dock hermeneutikens sub-
jektiva fallgropar i åtanke, trots att dessa klassificeras som tillgångar i forskningsarbetet. På 
detta vis kunde vi tolka den information som gavs utifrån våra referensramar, samtidigt som 
vi undvek att dra alltför snäva slutsatser utifrån förutbestämda förväntningar och fördomar. Vi 
har pendlat mellan att studera informationen i dess helhet, samt bit för bit. Detta förhållnings-
sätt har tydliga drag av den abduktiva ansatsen, som även den pendlar mellan olika synvinklar 
i tolkningsakten. Att vi enligt hermeneutiken även valde att fokusera på materialet i dess hel-
het, är av uppfattningen benämnd holism, vilket innebär att helheten är mer än summan av 
delarna. (Patel & Davidsson, 2003) 

2.3 Kvalitativ forskning 

Vid företagsekonomisk forskning kan forskaren i grunden utgå från två olika typer av forsk-
ningsstrategier vid namn kvalitativ- respektive kvantitativ forskning. En kvantitativ forskning 
har enligt Bryman & Bell (2005) särdragen att inriktningen är att samla in numerisk data, med 
utgångspunkten att det finns objektiv sanning. Denna objektivitet kan med hjälp av en kvanti-
tativ forskning kartläggas och generaliseras, då utgångspunkten är att de insamlad fakta prö-
var redan befintliga teorier. Detta är en forskningsstrategi som går hand i hand med en deduk-
tiv ansats och ett positivistiskt synsätt, till skillnad från den kvalitativa forskningens synsätt, 
vilket den här uppsatsen har bedrivits utifrån. 
 
Den kvalitativa forskningen är, till skillnad från den kvantitativa forskningen, i högre grad 
inriktad på att analysera empirin med betoning på ord (Bryman & Bell, 2005). I och med upp-
satsens syfte var vi ute efter att skapa en djupare förståelse för dansbandsbranschens strategis-
ka tillvägagångssätt utifrån deras perspektiv. Vi ville skapa en uppfattning om de aktörer som 
verkar inom branschen och deras arbetssätt, utifrån deras sociala verklighet och vad de upp-
fattar som verklighet. Detta är någonting som även Hartman (1998: 239) beskriver; ”Kvalita-

tiva undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en 

individ eller en grupp individer”. Vi har i analysavsnittet presenterat ett flertal subjektiva 
tolkningar av intervjuobjekten, samt av de tidningsartiklar vi har analyserat, för att vidare ha 
argumenterat för den tolkning vi anser vara den som överrensstämmer bäst med intervjuob-
jektens verklighet, ett tillvägagångssätt som rekommenderas av Patel & Davidson (2003). Då 
dansbandsbranschens komplexitet med de olika aktörerna som exempelvis bokningsbolag, 
skivbolag, arrangörer samt artisternas medverkan, medför en ömsesidig beroendesituation, 
samt då det vedertagna strategibegreppets betydelse varierar av subjektiv art, såg vi den kvali-
tativa forskningen som ett steg för att skapa förståelse. För att skapa en uppfattning har vi i 
informationsinsamlingsarbetet försökt skapa en bredd mellan olika aktörer inom branschen, 
för att skaffa oss en heltäckande bild. 



 

   11 

2.4 Informationsinsamling 

Till vår datainsamling har vi använt oss av både primär och sekundär data, som vi har samlat 
in utefter de metoder som redovisas nedan. 

2.4.1 Primärdata 

Den primära datainsamlingen grundar sig på de kvalitativa intervjuer vi gjort. Inför dessa lade 
vi stor vikt vid utformandet av de intervjufrågor vi skulle tillämpa, val av intervjuteknik samt 
de aktörer som är relevanta för vår studie. Resultatet av detta urval följer nedan. Den mall, 
vilken ligger till grund för intervjufrågorna, finner ni som bilaga till vår studie (bilaga 2).  

2.4.1.1 Intervjuer 

Inför våra intervjuer valde vi att utforma en inledande strukturerad intervjumall som vi i god 
tid före respektive möte har tillhandahållit intervjuobjekten. Detta för att intervjuobjekten, till 
viss mån, skulle kunna förbereda sig inför intervjuerna och på så sätt ge mer uttömmande 
svar. Dessa intervjumallar följdes sedan upp av en semistrukturerad intervjuform, där vi som 
intervjuare hade möjlighet att ställa följdfrågor, samt ändra följd på de redan befintliga frå-
gorna. På detta vis kunde vi följa upp de svar som var av hög relevans för vår studie (Bryman 
& Bell, 2005). Vi har vid intervjutillfället, som Svensson & Starrin rekommenderar (1996), 
försökt neutralisera vår egen, samt intervjusituationens, påverkan för att intervjusvaren skulle 
kunna tolkas på ett omisskännligt och korrekt sätt. Vi var medvetna om att detta tillväga-
gångssätt kunde resultera i en subjektiv påverkan, men med detta i åtanke tror vi oss kunnat 
frångå detta i största möjliga mån.  
 
De intervjuer vi genomfört har dels ägt rum i anslutning till respektive intervjuobjekts arbets-
plats, dels via telefon- och mejlkontakt. Eftersträvansvärt var att utföra majoriteten av inter-
vjuerna på plats i intervjuobjektens dagliga miljö, då mycket information går förlorad vid tele-
fon- eller mejlkontakt, då vi i forskningsgruppen inte kan göra en tillräckligt bra tolkning av 
intervjuobjektens svar (Patel & Davidsson, 2003). Detta var dock något vi blev tvungna att 
använda, av den enkla anledningen att flertalet aktörer inom dansbandsbranschen är lokalise-
rade runt om i landet.  
 
Samtliga intervjuer har spelats in för att vi under behandlingen och utformningen av empirin 
skulle kunna återgå till det insamlade materialet och undvika feltolkningar och dylikt. Dock 
var vi, även i detta sammanhang, medvetna om att intervjuobjekten i sina uttalanden tolkar 
intervjufrågorna subjektivt, samt att deras svar på dessa, är partiska. Av denna anledning val-
de vi att kontakta ett flertal aktörer för att kunna urskönja en objektiv bild. Som Patel & Da-
vidsson (2003) skriver är helheten större än summan av delarna. 

2.4.1.2 Intervjuade aktörer 

De intervjuade aktörerna är en blandning av företag inom ramarna för bokningsbolag, skivbo-
lag och arrangörer. Vi har även intervjuat dansband för att få deras syn på branschen. 
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Tigerström, Mats - Arbetar som manager på bolaget Nöjeskällan, som han driver tillsam-
mans med Peter Rudenborg, Thorbjörn Håkansson och dansbandet Black Jack sedan 1991. 
Tigerström har jobbat med bokningar och dansband sedan 1978, samt har egna erfarenheter 
av turnélivet i Skandinavien med sina 11 år som musiker. Intervjun utfördes via telefon den 
29 november 2009 av Malin Hesselryd. 
 
Melin, Torgny – Är kapellmästare i dansbandet Torgny Melins, vilket är ett dansband som 
har figurerat i olika uppsättningar sedan 1983. Intervjun utfördes via telefon den 2 december 
2009 av David Söderman. 
 
Rudenborg, Peter – Har arbetat på bolaget Nöjeskällan i 4,5 år, där han ansvarar för all typ 
av bokningar och producering av event vid sidan av den rena dansbandsdelen som Mats Ti-
gerström ansvarar för. Rudenborg har tidigare spelat i dansband på heltid i 12,5 år, i diverse 
uppsättningar. Intervjun utfördes via telefon den 3 december av David Söderman.  
 
Schytts, Yngve – Har det övergripande ansvaret på produktionsbolaget YBM, tillsammans 
med Lisbeth Sjöberg. Schytts arbetar med allt som berör dansbanden, så väl turnéverksamhet 
som administration. Bolaget startades 1983, innan dess har Schytts turnerat i dansbandet med 
samma namn i 25 år.  Intervjun utfördes via telefon den 3 december 2009 av Malin Hesselryd 
 
Norrby, Ingela – Driver skivbolaget Biwa records, sedan 2,5 år tillbaka, där Norrby verkar 
som den enda anställda och således sköter allt på företaget. Norrby drev tidigare ett bolag 
tillsammans med sin musikproducerande exman, dock ej inom dansbandsgenren. Intervjun 
utfördes via telefon den 4 december 2009 av David Söderman. 
 
Streaplers – Bandet bildades 1959 och har sedan dess positionerat sig som ett av de största 
dansbanden i branschen, trots att konstellationerna har varierat genom åren. Intervjun utfördes 
på Sandras restaurang i Kalmar med bandmedlemmarna Kjetil Granli, Kenny Samuelsson och 
Anders Larsson den 5 december 2009 av Malin Hesselryd och David Söderman. 
 
Ekendahl, Jakob – Arbetar primärt med framtagande av produkter och marknadsföring för 
de dansband som är signade på Warner Music Sweden. Har före uppköpet av Mariann Re-
cords inte verkat i dansbandsbranschen, utan återfunnits i skivbutik, på ZTV, Sveriges Radio, 
samt senast på nuvarande arbetsplats, men då med internationella artister som arbetsområde. 
Intervjun utfördes på Warner Musics kontor i Stockholm den 9 december 2009 av Malin Hes-
selryd och David Söderman.  
Nilars, Gunilla – Har en gedigen bakgrund inom TV som skripta, bildproducent, producent, 
projektledare, samt ett antal högre chefspositioner på SVT. Är i dagsläget projektledare för 
underhållningsprogrammet Dansbandskampen. Någon tidigare erfarenhet från dansbands-
branschen besitter hon dock inte. Intervjun utfördes på Svenska Hem Arena i Strängnäs den 
12 december 2009 av Malin Hesselryd och David Söderman. 
 
Trotzig, Ann – Är anställd av Baluba som projektledare för eventet Dansbandskampen, där 
hon ansvarar för att mat, dryck, ljud, ljus och i viss del även underhållning, genomförs enligt 
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planerna. Har tidigare jobbat på restaurang och med event, men har ingen tidigare erfarenhet 
från dansbandsbranschen. Intervjun genomfördes på Svenska Hem Arena i Strängnäs, den 12 
december 2009 av Malin Hesselryd och David Söderman.  

2.4.2 Sekundärdata 

Som komplement till våra kvalitativa intervjuer har även sekundärdata samlats in. Litteraturen 
vi i forskningsgruppen använt oss av fungerar som ett teoretiskt ramverk för vår studie och 
Bryman & Bell (2005) menar att sekundärdata hjälper forskare att få högkvalitativ informa-
tion. Ur litteraturen har vi erhållit teorier och tidigare tolkningar, som vi vävt in i, och prövat, 
i vår empiri. Vi har använt oss av tryckt och utgiven litteratur, samt ställt flera författare mot 
varandra, för att ha en så hög tillförlitlighet som möjligt. 

2.5 Uppsatsens reliabilitet och validitet 

Bryman & Bell (2005) lyfter fram fyra olika begrepp, vilka kan jämföras med begreppsparet 
reliabilitet och validitet; tillförlitlighet, överförbarhet, påtaglighet samt en möjlighet att styrka 
och bekräfta. Dessa begrepp lyfts fram på grund av att ursprungsformen; reliabilitet och vali-
ditet ses alldeles för kvantitativt inriktade på mätbara resultat, någonting som inte överrens-
stämmer med vår studie då vi ej utgår från några mätbara mått. För att vi ska uppnå tillförlit-

lighet har alla citat och tolkningar av intervjuobjekten i uppsatsen kontrollerats av den som 
studerats. Detta för att intervjuobjektet skall ge sitt godkännande på att vi i forskningsgruppen 
tolkat deras verklighet på ett riktigt sätt. Ett tillvägagångssätt som enligt Bryman & Bell 
(2006) kallas för respondentvalidering. För att vårt empiriska material i slutändan skall kunna 
brukas och vara överförbart till andra miljöer, har vi i empirin givit utförliga beskrivningar av 
de detaljer och kulturer som ingår i dansbandsbranschen. Detta sammantaget med att vi, som 
tidigare nämnts, argumenterat kring de tolkningar vi valt, vilket skall resultera i en övertygel-
se om att vi i forskningsgruppen inte låtit egna värderingar och teorietisk inriktning påverka 
slutsatserna från undersökningen. 

2.6 Objektivitet och metodkritik 

Den nedan utförda historiska kartläggningen av dansbandsbranschen kan ses som subjektiv då 
underlaget baseras på de intervjuade aktörernas subjektiva syn på huruvida historien utvecklat 
sig. Ett problem som ändock varit svårt att utelämna då det ej tidigare gjorts någon studie 
inom området. Vidare kan det uppfattas som att arrangörerna utgör en allt för liten del i studi-
en då de utgör en stor del av branschen. Ursprungligen var tanken att intervjua två arrangörer 
men på grund av avhopp finns bara en arrangör representerad i studien. Vi anser emellertid att 
vi lyckats urskönja en trovärdig bild då Nöjeskällan agerar bokare åt ett flertal arrangörer, 
samt att de dansband som intervjuats har en god insyn i arrangörernas dagliga arbete på grund 
av deras mångåriga erfarenhet. 
 
På grund av att ett flertal av de intervjuade aktörerna saknar högre utbildning har det varit 
svårt att erhålla svar på de givna frågorna kring deras verksamhet samt strategier. Detta är ett 
faktum som vi ej var varskodda om, vilket resulterade i att intervjufrågorna till viss del lade 
för stor vikt på verksamhetsstyrning och de begrepp som återfinns. Detta var någonting vi 
emellertid korrigerade allt eftersom arbetet framskred. 
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I studien har vi använt ett flertal tidningsartiklar från exempelvis Aftonbladet, Svenska Dag-

bladet samt branschtidningen Får Jag Lov?, vilka kan anses inneha en låg validitet. Vi anser 
dock att vi varit tvungna att använda oss av dessa på grund av att dansband är föga represente-
rat i diverse medier och studier. Vidare anser vi dessa vara relevanta för vår studie, då de lig-
ger till grund för det valda uppsatsämnet. Avslutningsvis bör läsaren vara medveten om att 
tolkningarna av branschens syn på media är subjektiv, då vi enbart undersökt problemet ut-
ifrån dansbandsbranschens synvinkel och ej utifrån medias dito. 
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3 Referensram 

Nedan kommer vi att presentera den referensram vi använt oss av vid behandling av vårt em-
piriska material. I urvalet återfinns såväl amerikanska- som svenska skolor, något som varit 
ett medvetet val för att besvara vårt syfte på bästa sätt. Då vi i våra studier syftar till att se på 
sambandet mellan omvärldsförändringarna och formuleringen av affärsstrategierna så har vi 
valt att utgå från Kotlers Strategiprocess, genom vilken vi kan analysera aktörernas strategiska 
tillvägagångssätt utifrån dess affärsidé. Genom att analysera den omvärld som aktörerna sam-
verkar i och sedan komplettera denna med en intern analys, så får vi ett underlag för en alter-
nativ utformning av dessa strategier. Vidare har vi använt oss av en rad svenska skolor som 
påtalar vikten av att kunna anpassa sina strategier efter den förändring som sker i aktörens 
omvärld, då denna förändring representerar en utgångspunkt i våra studier. Slutligen har vi 
med hjälp av bostonmatrisen kategoriserat in de till synes framträdande musikstilarna inom 
dansbandsbranschen för att belysa arbetet med dessa. 

3.1 Strategiprocessen 

Affärsstrategier kan beskrivas som hur ett företag ska uppfylla målsättningarna. Mål som skall 
ernås för att företaget i sin tur skall uppnå den långsiktiga företagsvisionen. Strategiprocessen 
kan förklaras som det övergripande förloppet för hur man lyckas skapa en bärkraftig affärsidé. 
(Anthony & Govindarajan, 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1 Philip Kotlers strategiprocess (Samuelson & Olve, 2008:150) 

 
Vi har i analysavsnittet utvärderat empirin utifrån Philip Kotlers strategiprocess, detta för att 
uppnå en analys av företagens metoder att arbeta utefter affärsidén, som enligt Samuelson & 
Olve bör ange: 1) Vad, respektive vem/vilka företaget är till för, 2) Inom vilka produkt- och 
marknadsområden företaget ska verka, 3) I vilken riktning företaget ska utvecklas och 4) efter 
vilka principer företaget ska skötas. Med affärsidén som utgångspunkt och med hjälp av en 
omvärldsanalys kan organisationen kartlägga verksamhetens hot och möjligheter och med en 
företagsanalys kartlägga deras styrkor respektive svagheter. Detta skall resultera i att företaget 
formulerar utsatta mål för vilka företaget skall sträva utefter. Ett exempel på ett övergripande 
mål är begreppet vision, vilket är nära besläktat med affärsidén. En företagsvision är en orga-
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nisations tänkta framtida tillstånd, vilket ibland kan vara av drömliknande art, alternativt kon-
kret och tydligt. Vidare bör mål formuleras för vad de kommande strategierna skall uppnå. 
Organisationen bör formulera en handlingsplan för hur man skall implementera strategierna 
och realisera ett genomförande. Det sista steget i Kotlers strategiprocess avser den där led-
ningen utvärderar de genomförda strategierna, om målsättningarna uppfyllts och om det gjorts 
enligt beräkningarna, samt vad som kan göras bättre. (Samuelson & Olve, 2008) 
 
Vi har vidare valt att lyfta fram alternativa strategiteorier som överrensstämmer med det em-
piriska materialet. Leif Melin konstaterar att strategiområdet är mångdimensionellt, samt att 
strategiprocesser kan vara både komplexa och mångtydiga. Han påtalar vidare de brister som 
återfinns i de internationella strategiteorierna. Flertalet teorier tycks utgöra en lins för forska-
ren, då de utesluter den helhetssyn som är grundläggande för den övergripande förståelsen. 
Amerikanska kritiker menar att majoriteten av de verksamma forskarna inom strategiområdet, 
tenderar att undvika de dörrar som öppnar upp för problem de inte förväntat sig. De vill se en 
ansträngning till ett skapande av teorier som svarar på frågan ”varför”, samtidigt som dessa 

bör kunna tillämpas i det verkliga arbetet istället för att enbart fungera som teoretiska ramverk 
utan praktisk anknytning. I den svenska forskningen kan svaren på några av de strategiska 
frågorna återfinnas, något som konstateras av bland andra Henry Mintzberg, som myntat sam-
lingsnamnet Swedish School. Melin (Czarniawska, 2002:61) menar i sammanhanget att stra-
tegifrågor inte enbart bör behandla nuläget, utan att ”Kärnan i den strategiska processen är 

snarare förflyttningen från dess historia in i framtiden”, vilket är något som bland andra le-
dande forskare som Eric Rhenman och Richard Normann har tagit tillvara på i sina studier. 
(Czarniawska, 2002) 

3.2 Alternativa strategiteorier 

Som motsats till de klassiska strategiteorierna har det växt fram alternativa, konkurrerande 
teorier som behandlar området. Melin (Czarniawska 2002:61) lyfter fram ett antal svenska 
forskare som studerat och frambringat ”den svenska strategiska forskningens relativt starka 

position och dess typiska egenart”. Den amerikanska forskningen antyder att strategier kan 
utvecklas utefter en rationell process. Melin har vidare utvecklat forskningen med utgångs-
punkten att ett företags omvärld är föränderlig. 

3.2.1 SIAR-skolan 

Eric Rhenman är en av de främsta inom SIAR-skolan, vars syfte är att flytta det fokus som 
allmänna marknadsfrågor lagt beslag på, till omvärldens variabler, så som förändrade normer 
och värderingar i miljön, vars turbulens kan orsaka de svåraste problemen för stora organisa-
tioner. Rhenman antar i sin forskning rollen som subjektiv, värdebaserad och deltagande och 
utgår från att aktörer i organisationerna är subjektivt rationella. Då Rhenman är kritisk till att 
en stark organisationskultur har någon direkt koppling till framgångsrika företag så väljer han 
att rikta sitt intresse mot omvärldens påverkan. Dels bör företaget strategiskt kunna anpassa 
sig efter en turbulent omvärld, men lika eftertraktad är förmågan att genom innovation nå en 
acceptans av denne, alternativt dominera omvärlden. (Czarniawska, 2002) 
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För att förstå ett företags utveckling över tiden bör, enligt SIAR-skolan, en betoning av makt-
perspektivet lyftas fram. Skolan har skapat ett värdesystem för omvärlden, som fokuserar på 
de intressenter som utgör maktcenter för organisationens värderingsobjekt. Olika norm- och 
värdebaserade måttstockar utgör ett ramverk för den process som kan avgöra organisationens 
fortsatta existens i och med den omvärld företaget befinner sig i. SIAR-skolan utgår vidare 
från idén att nya organisationer sällan innefattar några strategiska mål då de befinner sig i den 
entreprenöriella fasen, utan att dessa sedan utvecklas naturligt då företaget har mognat och 
frågan om överlevnad och tillväxt blir essentiella. För att de företag som besitter dessa egna 
strategiska mål ska kunna hantera en osäker marknad krävs en dominans av dess omvärld. Ett 
tillvägagångssätt för detta kan vara att företaget utvecklar ett helt nytt system inom sitt affärs-
område, som de sedan får omvärlden att acceptera och eftersträvansvärt även att applicera, 
något som benämns som systemöverlägsenhet. (Czarniawska, 2002) 
 
Likt i de övriga skolorna hävdar även Rhenman att ”organisationens nutida situation kan till 

betydande del spåras i dess egen historia”, något som bekräftas av kollegan Norrman; ”en-

dast genom att gå tillbaka i ett företags historia är det möjligt att i grunden förstå den idé-

värld som existerar.” (Czarniawska, 2002:70). Dock menar de att företag blir framgångsrika, 
och lyckas vara det under en längre tid, genom att lära snarare än att planera. Förmågan att 
kunna ändra inriktning och utvecklas är nyckelvariabler i sammanhanget och en begreppsap-
parat kring lärande har senare utvecklats av Norrman. Han menar att avlärning och inlärning 
är centrala begrepp för organisationer som kan anses stelnade och därför bör sträva mot att bli 
mer entreprenöriella. På så sätt kan dessa närma sig en mer nyskapande och tillväxtorienterad 
strategi, vilken kan vara till fördel för företagets fortlevnad. (ibid.) 
 
Den mest centrala processen i organisationen är den då dess idéer uppkommer och förändras i 
takt med att företaget utvecklas, enligt Norrman. Detta säger helt emot den klassiska teorin att 
valet av strategi är ett resultat av en rationell beslutsprocess, då förutsättningarna ständigt för-
ändras och detta inte nödvändigtvis behöver vara till någon nackdel. Istället uppmuntras orga-
nisationen att utnyttja de spänningar, misfits och naturliga drivkrafter som oundvikligen upp-
står, för fortsatt tillväxt och kunskapsutveckling. Norrman menar att värdet ligger i att kunna 
agera då dessa drivkrafter uppstår, samtidigt som han råder företag att verka i miljöer som är 
varierande, komplicerade och kravställande. Detta för att utsätta organisationen för sådana 
påfrestningar som frambringar denna till utveckling, och därmed även strukturförändringar. 
Även produktion, exploatering och reduktion av spänning är några av parametrarna för att 
driva utvecklingsprocesser. “(...) det är i spänningen mellan olika tolkningar av problemen 

som källan till förnyelse ligger” fortsätter Norrman (Czarniawska, 2002:72), då han uppmanar 
till skillda meningar och åsikter vid diskussioner om framtida strategiarbeten. (Czarniawska, 
2002) 
 
Under den senare delen av 70-talet började forskarna inom nämnda skola se till skillnaden på 
förutsättningar för utveckling beroende på vilken bransch ett företag verkar inom. Syftet var 
att betona de specifika begränsningar och möjligheter till att nå framgång som utmärker varje 
branschområde, samt det faktum att samma utformning av strategier inte kan implementeras 
utan att ha dessa begränsningar och möjligheter i åtanke. (Czarniawska, 2002) 
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3.2.2 Göteborgsskolan 

Under samma tid som ovan såg en grupp forskare, som var knutna till Handelshögskolan i 
Göteborg, närmre på hur kriser hanteras i diverse organisationer. De liknade SIAR-gruppens 
avlärning – inlärningsmönster, vid mytperioder. “En myt är en trovärdig uppfattning om vad 

som är viktigast för organisationen i en viss utvecklingsfas” (Czarniawska 2002:74). Under 
varje aktuell period drivs det strategiska arbetet efter myten att just detta tillvägagångssätt är 
det bäst lämpade. Då en konkurrerande myt sedan introduceras, med ett alternativt sätt att se 
på organisationens verklighet, så kan denna antingen konkurrera ut den rådande myten, 
alternativt väljas bort. Vid krissituationer i organisationen kan dock en alternativ myt vara 
önskvärd, då denna kan ge en förklaring till det befintliga läget, samt eventuellt reda ut krisen. 
För att myten i fråga ska få fäste, krävs det att en stark maktgrupp för fram denna som ett 
positivt alternativ till den rådande myten, vilka tex kan vara en nytillträdd företagsledning 
som ser på organisationen ur en ny synvinkel. (Czarniawska, 2002) 

3.2.3 Industriella kraftfält 

Vid Linköpings Universitet utfördes mellan 1978 och 1984 studier av strukturförändringar 
och strategiprocesser, som visade på att förändringar inom och mellan industriföretag 
härstammar från någon form av kraft. Dessa krafter utgår i grunden från mänskliga handlingar 
och forskargruppen kartlade det kraftfält som studierna presenterade. Uppkomsten av dessa 
studier tillkom då kritik tidigare uttryckts mot att strategiprocessens innehåll och utveckling 
sällan eller aldrig behandlade de inre egenskaper som företaget besitter. Varje företag ingår i 
ett kraftfält, vilket innebär att de gränser som distansierar företaget till dess omgivning tonas 
ner, samt att både samarbeten och konkurrensens betydelse betonas. Detta innebär att 
kraftfälten är uppbyggda av sammanflätade nätverk av företag, där konkurrenspositionen är 
beroende av de samarbets- och konkurrensstrategier  som råder i det enskilda företaget. Varje 
kraftfält är uppbyggt av tre typer av krafter som samverkar för att driva företagen mot 
utveckling. De yttre drivkrafterna speglar omvärldens förändringar som påverkar kraftfältet, 
trots att det omvända inte är möjligt. De strategiska drivkrafterna känntetecknas av de 
strategiska åtgärder som tillämpas för att företaget ska försvara, alternativt förändra, den 
position de intagit på marknaden, medan den inre strukturen, kulturen, kompetensen och 
maktfördelningen är variabler som skapas genom den organisatoriska drivkraften. 
(Czarniawska, 2002) 
 
I dessa studier är forskaren medveten om att denne tolkar sin värld subjektivt och 
fokuseringen ligger i att se på individernas handling och inlärning, inte organisationens. 
Teorin uppmanar till krafter och motkrafter i form av meningsskiljaktigheter, då detta ofta är 
grunden till strategisk förändring.  Även utveckling över tiden, med dess helhet och 
sammanhang, komplexitet och mångtydighet, samt stabilitet och förändring behandlas i dessa 
relativt nya teorier, till skillnad från i den klassiska forskningen om strategiprocessen. 
(Czarniawska, 2002) 
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3.2.4 Mångdimensionell ansats för att fånga förändring 

Då vikten av förändring i organisationen lyftes fram, lokaliserade forskarna ett behov av att 
kombinera teoretiska perspektiv och empiriska analysnivåer av olika slag, för att möta den 
efterfrågan som uppstod. Tre kategorier av relevanta teorier uppstod: 
 

 Faktuella dimensionen I de traditionella teoretiska skolorna ses strategisk 
   förändring som ett faktiskt, objektivt fenomen. 
   Förändringen baseras enligt dessa teorier på rationellt 
   handlande.  

 Relationella dimensionen Inkluderar teoretiska skolbildningar som handlar om 
   makt, utbyten och det sociala, i relationer med 
   varandra. Här räknas även nätverk in.  

 Ideologiska dimensionen Inkluderar kulturella, symboliska, sociokognitiva och 
   nyinstutionella skolbildningar. Av dessa delar 
   flertalet det socialkonstruktivistiska perspektivet.  

Tanken med dessa kategorier är att en kombination kan ge förändringsprocessen olika dimen-
sioner, vilka i sin tur kan skapa mening och förståelse för den komplexitet som kännetecknar 
nämnda process. För att kunna analysera processen har tre empiriska analysnivåer utformats, 
vilka är individuell aktör, kollektiv aktör och det industriella fältet som helhet. Dessa ska 
kunna förklara den stabilitet och förändring som sker i organisationer idag, till skillnad från 
förr då organisationerna inte ville förändras, utan strategierna förespråkade tröghet och stabili-
tet. (Czarniawska, 2002) 
 
Grundtanken är att varje ledare besitter ett stabilt tankesätt, samtidigt som även organisationen 
präglas av en stabil tillvaro. För att skapa en förändring krävs att kombinationen av dessa för-
nyas, förslagsvis genom att en ny ledare tillsätts i ett företag eller att ledaren söker sig till en 
ny arbetsplats. Radikala förändringar kan då genomföras, trots att varje ledare präglas av rela-
tivt stabila uppsättningar av värderingar, antaganden och idéer om strategisk utveckling ifråga 
om tillväxt, diversifiering, ledning etc. Dessa värderingar och tankar reflekterar ledarens per-
sonlighet och härstammar från den livserfarenhet som ledaren har (Czarniawska 2002). Vid 
strategisk förändring förekommer en rad olika förändringsprocesser, varav Melin belyser två 
typologier. Den ena bygger på en analys som gjorts av förändringsprocesser, där de mer revo-
lutionära, radikala strategiska omorienteringarna befinner sig. Typ två består av sju olika för-
ändringsprocesser som verkar parallellt i kombination med varandra i organisationen. Dessa 
kan endera konkurrera, alternativt komplettera varandra. (Czarniawska, 2002) 
 
Den visionära processen ser till hur strategier utformas, samt till den position som företaget 
strävar emot. Den rationella planeringsprocessen inkluderar logisk analys, rationella val, 
samt planerade handlingar och formulerar således företagets strategier. Den programmerade 

implementeringsprocessen är handlingsorienterad, vilket innebär att ledningen realiserar en 
redan utformad strategi. I den handlingsorienterade processen görs inga inledande analyser, 
utan de strategiska åtgärderna är radikala och sker relativt spontant. Även den inkrementella 

processen är handlingsorienterad och ledningen vill skapa förståelse, förtroende och intern 
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legitimitet innan de strategiska åtgärderna iscensätts. Processen bygger på kompromisser och 
styrs av de små stegens logik. I den politiserade processen pågår ett maktspel mellan olika 
maktgrupperingar innan de strategiska åtgärderna kan bestämmas, medan organisationen i den 

paralytiska processen helt har förlorat makten över företagets utveckling. I detta fall har en 
extern aktör övertagit denna, vilket innebär att inga strategiska beslut tas av ledningen. I varje 
organisation kan en strategisk arena lokaliseras, där strategiska frågor behandlas. Den strate-
giska dialogen avgör om en strategisk åtgärd ska utformas, alternativt avvecklas. 
(Czarniawska, 2002) 

3.3 Omvärldsanalys 

Omvärldsanalyser tar de externa förhållandena i beaktning för att kunna synliggöra eventuella 
hotbilder och möjligheter gentemot verksamheterna (Samuelson & Olve, 2008). Det finns 
flertalet förhållanden som bör tas i akt men på grund av uppsatsens omfång har vi valt att av-
gränsa oss till dem som är av störst vikt för i denna uppsats, analyserade företag. 

3.3.1 Makromiljöanalys 

En makromiljöanalys upprättas för att analysera den del av omvärlden/externa faktorer som 
påverkar företagets verksamhet, men som de ej har möjlighet att påverka. Omvärldsfaktorer 
av denna art kan vara av exempelvis kulturella förändringar, prisförändringar på olika råvaror 
som energi, metaller, livsmedel, räntor samt skatter (Samuelson & Olve, 2008). Utifrån empi-
rin ska vi analysera vilka förändringar de olika aktörerna är känsliga för. 

3.3.2 Kundanalys 

En kundanalys fokuserar på att lokalisera och definiera de intervjuade aktörernas målgrupp 
och analyserar den av branschen, slutgiltiga konsumenten – den som köper cd-skivorna/den 
som går på dansrelaterade spelningar. Vidare analyseras företagens förmåga att erbjuda det 
konsumenten efterfrågar, samt huruvida intervjuobjekten arbetar med att hitta nya målgrup-
per. (Samuelson & Olve, 2008) 

3.3.3 Konkurrentanalys 

Konkurrentanalysen har för avsikt att skapa förståelse kring företagets konkurrenter för att 
därigenom skapa ett underlag för hur ett företag skall frambringa konkurrensfördelar. Delar 
som är viktiga i en konkurrentanalys är som Bengtsson och Skärvad (Samuelson & Olve, 
2008:405) skriver: ”(…) beskriva deras strategi, hur väl de lyckas, identifiera deras styrkor 

och svagheter samt att försöka bedöma deras förväntade strategiska åtgärder.”. Det är sam-
tidigt viktigt att se på vilka nya aktörer som tar sig in på marknaden, samt om de använder sig 
av likartade eller annorlunda strategier. 

3.4 Företagsanalys 

Vi har valt att göra den interna företagsanalysen med utgångspunkt i verksamheternas resurser 
och kompetenser. Detta på grund av den fundamentala roll de utgör i den typen av företag 
som verkar inom dansbandsbranschen. 
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3.4.1 Analys av resurser och kompetenser 

Interna resurser och kompetenser kan ses som det centrala i att uppnå konkurrensfördelar, hur 
företag utnyttjar resursbasen, vilket avgör företagets framgång. De resursbaser, alternativt 
kärnkompetenser, vilka diskuteras i detta sammanhang är de som utgörs av fysiska resurser, 
kompetens/skicklighet, kontakter/relationer och finansiella resurser. Om företag skall uppnå 
en långsiktig uthållighet och konkurrensmässighet, krävs det att företaget investerar i de re-
surser som är viktiga, samt att man fördjupar sig inom de områden som är av stor vikt i före-
tagets resursbaserade strategier. För att identifiera kompetenser bör begreppet brytas ned i fem 
punkter: 1) kunskaper, 2) färdigheter, 3) erfarenheter, perspektiv, 4) värderingar, attityder, 5) 
kontakter, kontaktnät. För att analysera detta kan undersökningen ta utgångspunkt i hur kom-
petensomfånget ser ut på individ- respektive gruppnivå, men på grund av uppsatsens omfång 
kommer vi att försöka se till företaget i sin helhet, utifrån de intervjuade aktörerna. (Samuel-
son & Olve, 2008) 
 
”Resurser som ligger till grund för strategiska konkurrensfördelar kallas vanligen kärnkom-

petenser” menar Prahalad & Hamel (1990:407), enligt Bengtsson & Skärvad (Samuelson & 
Olve, 2008) skall följande kriterier för en kärnkompetens uppfyllas: 

 Företagets inre eller yttre effektivitet ska kunna höjas med hjälp av resursen.  
 Resursen skall vara unik och på så sätt kunna höja företagets lönsamhet över bransch-

genomsnittet. 
 Resursen skall vara svår att imitera, vilket den är då rådande förhållanden vid fram-

ställningen inte går att återskapa, alternativt att resursen är baserad på sociala relatio-
ner.  

 Konkurrensfördelen ska vara långsiktig, vilket uppnås genom att konkurrenter inte kan 
nå samma strategiska effekt med en annan resurs.  

Som en konsekvens av en ökad fokusering på denna kärnkompetens har en ny sorts organisa-
tion utvecklats, benämnd partnersystem. Likt imaginära organisationer, postentreprenöriella 
företag och dynamiska nätverk, så positionerar sig dessa företag inom det verksamhetsområde 
som lämpar sig bäst för dess signifikativa kärnkompetens. Detta innebär i sin tur att övriga 
kompetenser, som inte faller inom denna ram, inbringas externt genom samarbeten med andra 
företag vars kärnkompetens faller inom det aktuella området. (Samuelson & Olve, 2008)  
 
Anledningen till den ökade medvetenheten är ett ökat krav på professionalitet inom varje gi-
vet verksamhetsområde. Då en enskild organisation kan ha svårt att bemöta efterfrågan inom 
samtliga områden på en marknad, så fokuserar de istället på att utveckla och betona sin speci-
fika kärnkompetens. Som resultat ökar då professionaliteten, vilket är en nödvändighet för 
mer kunskapsintensiva organisationer, enligt Bruzelius & Skärvad (1995). Outsourcing kan 
även få andra positiva effekter, som att organisationen blir mer kostnadseffektiv, får en starka-
re strategisk fokusering, samt en tydligare positionering på marknaden. (ibid.) 

3.5 Bostonmatrisen 

Boston-matrisen (The Boston Consulting Group) kan även kallas tillväxt/andelsmatrisen och 
utgår från ett portföljresonemang, vilket företag kan använda sig av för att lokalisera sin egen 
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produktportfölj. Vid vetskap om tillväxttakt i respektive bransch, samt aktuell marknadsandel, 
kan ett företags produkter kategoriseras in i modellen för att med rätt planering och insatser 
fördela företagets resurser till de produkter vilka har störst potential och störst behov av dessa 
(Eriksson-Zetterquist et al., 2005) . Produkterna som kategoriseras in under frågetecken, är de 
som är relativt nya på marknaden. Företaget vet ej hur marknaden skall ta emot produkten, då 
de har en låg marknadstillväxt och liten marknadsandel. Stjärnor har en hög marknadsandel, 
men låg marknadstillväxt. Kassakor är de produkter som både har låg marknadstillväxt re-
spektive marknadsandel och är produkter som inbringar kapital till bolaget utan anmärknings-
värt stora marknadsföringskostnader. Hundar är de produkter vilka har låg tillväxt, samt en 
låg marknadsandel. I modellen går det att utläsa förslag till eventuella strategier vilket kan ses 
i figur 3.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: 3.5: Boston-matrisen (Eriksson-Zetterquist et al., 2005:207) 
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4 Empiri 

Under det följande kapitlet kommer vi att redovisa det empiriska materialet som ligger till 
grund för studien. Informationen grundar sig i de intervjuer vi genomfört, samt den litteratur 
och de artiklar vi tagit del av. 

4.1 Historisk utveckling 

Dansbandsbranschen har under ett flertal decennium förändrats avsevärt gällande popularitet, 
kulturellt kapital, antalet aktiva dansband och verksamma företag. Vi har funnit ett antal fak-
torer som det går att härleda förändringarna till och omdaningarna har kommit i cykler (Tiger-
ström, 2009). Studiens historiska kartläggning börjar under 70-talet för att fortlöpa till 00-talet 
med de milstolpar som omnämns. 

4.1.1 Början på något stort (Christina Lindberg) 

Dansband som musik- och underhållningsform har en historia som sträcker sig tillbaka till 
1940-talet, dock omnämndes det ej som dansbandsmusik förrän genrens stora genombrott i 
slutet på 1960-talet (Tigerström, 2009). Dansbandsmusiken har sina rötter i bluesen, jazzen 
samt populärmusiken och till en början omtalades dansband som orkestrar vilka i sin tur hade 
huvuduppgiften att spela musik folk kunde dansa till. Spelmanskulturen utvecklades ur bruks- 
och militärorkestrar, men på grund av ekonomiska faktorer började orkestrarna att spela på 
diverse restauranger, vilket ledde till att dansbanden började resa runt i Sverige. För att detta 
skulle vara möjligt skapades en minivariant av orkestrar vilket möjliggjorde att hela orkestern 
kunde få plats i ett och samma fordon (Eriksson & Bogren, 2008). 
 
Med tiden kom rockmusiken till Sverige och samhället började oroa sig för ungdomen, med 
allt vad rockmusiken förde med sig och för att få bukt med detta problem etablerades ung-
domsgårdarna runt om i landet. Bara i Stockholm och dess närområde fanns det 40 stycken 
ungdomsgårdar. Detta sammantaget med de folkparker och bygdegårdar som fanns, skapades 
det som Eriksson & Bogren (2008) skriver, ett utrymme för en musikart som inte var av jazz- 
eller rockmusik. Under 60-talet började dansbandsmusiken urskilja sig från de utländska in-
spirationerna, då de musikaliska verkens texter komponerades på det svenska språket, samt att 
dansbanden började skriva musik utefter idag mer traditionella former med vers, brygga och 
refräng. Detta resulterade i till synes mer igenkännande låtar, såkallade hits (Streaplers, 2009). 

4.1.2 Inget stoppar oss nu (Black Jack) 

I slutet på 1960-talet började det urskönjas en skillnad mellan dansband och renodlad popmu-
sik. Popmusiken hade ett rockigare ljud, till stor del påverkat av bandet Beatles, medan dans-
bandsmusiken inte hade lika uttalande gitarrer (Eriksson & Bogren, 2008). Dansbanden har av 
publiken varit hårt ansatt med krav på hur musiken skall vara utformad. Granli (Streaplers, 
2009) beskriver detta; ”Vi gjorde en skiva när Streaplers tog in Glenmark som låtskrivare 

men det gick inge bra, en av de bättre skivor vi gjort, men det gick inge bra, det uppskattades 

inte av publiken”. Publiken som lyssnar på dansbandsmusik gör detta i syftet att dansa till 
den, det krävs att musiken är utefter ett specifikt ramverk, att det ska vara som Samuelsson 
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(ibid.) beskriver det, ”den ska vara lättrallad, lätt att dansa till”. Ett dansbands varumärke 
kännetecknas av sättet att spela sin musik oavsett om dem spelar egna verk eller covers, kän-
ner publiken igen dansbandets stil. Ett faktum som visar på varför exempelvis Streaplers bytt 
sångare åtskilliga gånger, samtidigt som bandet i dagsläget enbart innehåller en person från 
originaluppsättningen sedan starten 1959. Ett fenomen som är vanligen förekommande inom 
genren, vilket kan resultera i att det är svårt för ett aktivt dansband att byta stil. 
 
Dansbandsbranschen hade under 1970-talet sin hitintills mest framgångsrika period. Under 
detta decennium fanns det i Sverige cirka 3000 aktiva dansband som spelade runt om i landet. 
Detta kan jämföras med dagens siffra, som enligt Samuelsson (Streaplers, 2009) hamnar på 
cirka 200-300 aktiva dansband någonting även Eriksson och Bogren (2008) instämmer i. Po-
pulariteten var hög bland den svenska befolkningen och klimatet var som Rudenborg (2009) 
utrycker sig, ”Det fanns under den här tiden fler spelställen än vad som fanns dansband”. De 
spelställen som fanns under den här tiden var allt ifrån folkparker, ungdomsgårdar och restau-
ranger till företagskonferenser. Dansband kunde lägga upp sina turnéer för vilka städer som 
hade fungerande spelställen och det var inte behövligt att resa långt för att kunna försörja sig 
på musiken. Det fanns här större möjligheter att som dansband spela musik alla veckans da-
gar, ”som dansband kunde man åka en onsdag och komma hem en söndag” (Schytts, 2009) 
alternativt vara på turné i en och halv vecka. Detta gjordes möjligt i grund av att det mångt 
bara fanns dans på den här tiden (Rudenborg, 2009). 
 
1971 hade SVT premiär för underhållningsprogrammet Nygammalt, som länge var ett av 
Svensk televisions populäraste tv-program. Programmet var ett naturligt fönster för dansband 
och publiciteten hjälpte många dansband att gå från lokalband till riksband. Programmet hade 
en stor tittarskara till följd av att det under den här tiden bara fanns två tv-kanaler att titta på 
(Tigerström, 2009). I slutet på 1970-talet kom diskomusiken till Sverige som en följd av suc-
céfilmen Saturday Night Fever vilken rådde stor popularitet bland den yngre befolkningen 
(Eriksson & Bogren, 2008). 1989 slutade även SVT sända programmet Nygammalt och kunde 
här se en märkbar förändring på dansbandsscenen (Melin, 2009). Många dansband följde 
trenden och tog in diskon som musikalisk influens, något som inte uppskattades av dans-
bandspubliken, då det inte överrensstämde med referensramarna för hur dansbandsmusik 
skulle låta (Eriksson & Bogren, 2008). 

4.1.3 De sista ljuva åren (Lasse Stefanz) 

Folkparkerna var under 1960- och 1970-talet ett sätt för ungdomar att umgås, dansbandsmusi-
ken som vanligtvis var den mest förekommande musikstilen hade i och med folkparkerna och 
ungdomsgårdarnas utbredning många möjligheter att spela sin musik. Folkparkerna var mö-
tesplatser och det var för ungdomarna en möjlighet att träffas och umgås (Tigerström, 2009). 
Dansbandsmusiken var inte alltid i centrum, utan det var folkmassan och festen som var det 
centrala. ”200-300 personer var där för att dansa, resten av de 700 personerna var där för att 

festa” (Streaplers, 2009). Omständigheter som starkt bidrog till denna utveckling var mellan-
ölets införskaffande år 1965, vilket kunde köpas i livsmedelsaffärerna. Mellanölen utveckla-
des fram till dess avskaffning 1977 att bli den främsta ungdomsdrycken (Johansson, 1997). 
Detta var sakförhållanden som i hög grad påverkade ungdomarnas festvanor (Melin, 2009). 
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Ungdomarnas intressen förändrades, diskotekens framfart var under 1980-talet explosionsar-
tad, ”Folk slutade gå ut. (…) Kom en ny generation människor som inte vill dansa på samma 

sätt” (Rudenborg, 2009). Detta kan ställas i ljuset av att dansband som genre inte lyckades 
placera sig på listan av de populäraste musikstilarna i en undersökning som gjordes 1986. 
Mats Trondhamn (Lillestam, 2006:156) undersökte musikgenrernas popularitet bland högsta-
dieelever; ”disco (65 %), synth (59%), hårdrock (41%), punk (11%), jazz (8%) och folkmusik 

(5%)”. Detta sammantaget med den lågkonjunktur, vilken sträckte sig fram tills i mitten på 
1980-talet, gjorde att arrangörerna slutade utveckla sina verksamheter. Arrangörerna blev 
färre och vågade inte ta lika stora risker som resulterade i att speltillfällena för dansbanden 
blev färre (Rudenborg, 2009). Dansbanden ute på marknaden minskade under den här tiden. 
En annan konsekvens av detta var att det för de kvarvarande dansbanden blev längre att åka 
mellan spelställena. Detta var ett faktum som resulterade i att det blev dyrare för dansbanden 
att vara ute på turné, vilket ledde till att gagerna blev högre och att arrangörerna fick svårare 
att gå med vinst (Rudenborg, 2009). I slutet på 1980-talet blev det på grund av skattemässiga 
förändringar svårare för arrangörer att arrangera speltillfällen. Riksdagen beslutade att musik 
där huvudsyftet är att dansa skall åläggas med en momssats på 25 procent, vilket kan jämföras 
med att en vanlig konsert där publiken sitter ner alternativt står upp, har en momssats på sex 
procent (Eriksson & Bogren, 2008). 
 
Det fanns dock i Sverige möjlighet att som dansband spela musik nästintill veckans alla dagar. 
Vilket kan jämföras med att i dagsläget bara finns omkring två spelställen i Sverige där dans-
banden kunde spela musik mitt i veckan (Tigerström, 2009). Stadshotellen var i slutet på 
1980-talet vanligt förekommande spelställen för dansband, ”Att spela på Stadshotellen var ett 

en möjlighet att spela mitt i veckorna, det var inte ovanligt att man hade spelningar måndag 

till och med lördag. (…) Vi kunde spela minst 19 dagar i månaden.” (Melin, 2009). 
 
Under den här tiden skedde det en förändring då dansband som musik och underhållning ten-
derade att gå från att vara underhållning för gemene man, till att bli en subkultur. En subkultur 
kan definieras som en delkultur inom huvudkulturen som i det här fallet är den svenska kultu-
ren (Lillestam, 2006). Inom subkulturen råder egna uppfattningar om hur personer ska se ut, 
vilken musik de skall lyssna på och exempelvis hur en person skall dansa. Dansband utveck-
lades från att vara normen för musik i Sverige till att vara abnorm. Nu började även media att 
ändra sitt sätt att se på fenomenet dansband, ”dansband har inte haft medhåll från media se-

dan 1980-talet” (Tigerström, 2009). Dansbandspubliken utvecklades till att bli en danselit och 
Melin (2009) beskriver detta med att; ”finns bara dans för dem, de vill inte att annat folk ska 

vara på dansbanorna. Man får inte stå i vägen, då uppstår en konflikt då dansarna vill ha 

golven för sig själva.”. Detta är en situation som till mångt och mycket skrämmer bort festpu-
blik och ungdomar från dansbandsgenren. En förändring går dock att urskönja från en medial 
uppsyn på dansband som något positivt. Från fest, som flertalet aktörer beskriver fenomenet, 
till att som Tigerström (2009) säger; ”vara någonting som katten släpat in”. 
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4.1.4 Aj aj aj (Schytts) 

Under 1990-talet förändrades det svenska dansbandsklimatet ytterligare med den rådande 
lågkonjunkturen som en delförklaring. Veckojobben på stadshotellen försvann runt om i Sve-
rige på grund av att som Melin (2009) beskriver det; ”När det blev sämre tider drogs det in 

på spriten på tjänsteresorna, efter det minskade intresset för dans på hotell.” något även Ru-
denborg (2009) instämmer i. Samtidigt som utbudet av tv-kanaler utökades, ”förr i världen 

hade vi två tv-kanaler, ville man träffa folk fick man bege sig till en lokal. Idag får man allt 

serverat hem.” (Tigerström, 2009). Här slutade en stor skara av den inte allt så vanligen dan-
sande dansbandspubliken att besöka spelställena för att istället åtnjuta det via TV och de 
kommande kaféprogrammen (Eriksson & Bogren, 2009). Året 1992 började TV4 att sända 
TV via det svenska marknätet och visade bland annat populära program som Gomorron! (se-
nare Nyhetsmorgon) och Bingolotto (tv4.se). Dansbandsmusik var fram till Leif Loket Ols-
sons avsked 1999 den mest förekommande musikgenren i programmet Bingolotto och var ett 
segment för dansband att synes inom (Eriksson & Bogren, 2009). Branschen kunde emellertid 
urskönja en viss uppgång under 1990-talets första hälft med de moderna dansband som kom 
att dominera branschen under några år, vilka kan exemplifieras med Barbados, Arvingarna 
och Black Jack (ibid.). 
 
I takt med att arrangörerna tappade festpubliken till förmån för andra underhållningsformer 
fick dem det svårt att livnära sig enbart på, som Samuelsson (Streaplers, 2009) beskriver dem; 
”dansmaskinerna”. Detta sammantaget med att dansbanden misslyckats med att förnya musi-
ken och i sin tur attrahera en yngre målgrupp. Thorleifs manager beskriver detta problem i en 
artikel av Hendriksen (1998) enligt följande; ”Det är samma publik i dag som på 70-talet och 

de går av naturliga skäl inte ut lika ofta längre. Efter de som är mellan 50 och 60 år i dag så 

finns det ingen ny generation som tar över”. Diana Thylin, chefredaktör för tidningen Får Jag 
Lov? anser att moderniseringen av dansbanden gått för långsamt ”Det har fyllts på för lite 

underifrån. Anledningen kan vara att dansband inte är en storstadsföreteelse. Yngre personer 

dras till storstäderna där utbudet är större.” (Visonj, 2006). Dansband har alltid varit upp-
skattat på landsbygderna och är än idag, det är i dagsläget bara storstäderna som ej uppskattar 
underhållningsformen, menar Nilars (2009). Det finns i slutet på 2000-talet knappt några spel-
ställen i de stora städerna, bortsett från Stockholm som har ett spelställe vid namn Mälarsalen 
(Streaplers, 2009). 
 
Bortsett från ovan nämnda försämring i branschen, går det att urskönja dansbandsmusikens 
styrka i förhållande till sympatisörer. Enligt branschtidningen Får Jag Lov? hade Sveriges 
Radios program I Afton Dans, 700 000 lyssnare varje vecka. Vid samma tidpunkt fanns det i 
slutet på 1990-talet cirka 400-500 dansband som gemensamt gav 30 000 spelningar per år 
(Lillestam, 2006). 

4.1.5 Ett nytt millennium (Joyride) 

I slutet på föregående decennium uppstod en ny marknad för dansbandsmusikerna. Kryss-
ningarna kom, vilket medförde att dansbanden återigen hade möjlighet att som musiker spela 
under veckodagarna. Kryssningarna/finlandsbåtarna började med ett nytt koncept där de som 
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eventbolag erbjöd underhållning och dans i olika former för att attrahera en bredare målgrupp. 
”Finlandsbåtarna lyckas få ut folk mitt i veckan, endagskryssningar etcetera som är fulla 

varje torsdag till och med måndagar”, arrangörerna har börjat anamma ett gammalt folk-
parkstänk där dem kör underhållning för alla målgrupper. (Rudenborg, 2009) Ett tillväga-
gångssätt som även de lokala arrangörerna på fastlandet började arbeta utefter enligt Tiger-
ström (2009), ”Man satsar på ett helhetskoncept, dansställena förändras”. Rudenborg (2009) 
beskriver även han denna utveckling; ”På Sandras i Kalmar var det varje lördag dans för en 

äldre publik. Det har man ändrat på, man måste köra klubbkväll och exempelvis Björn Ro-

senström på de andra dansgolven. Man måste som arrangör bredda sig”. 

 

I början av 2000-talet ändrade Sveriges radio reglerna för Svensktoppen för att ändra det fak-
tum som Jaël Vaern, före detta programchef beskriver; ”Svensktoppen innehöll enbart dans-

band ett tag (…) den var inte representativ för den breda svenska musiken” (Visonj, 2006). 
År 2003 återinförde Svensktoppen en jury, vilka skulle bestämma listans utformning från att 
tidigare bestämts av lyssnarna (Eriksson & Bogren, 2008). Detta medförde att dansbandsmu-
sik, vilken inte åhörde en stor popularitet bland medierna, fick mindre utrymme. Detta kan 
exemplifieras med Att Lasse Stefanz album Vagabond sålde i närmre 90 000 exemplar år 
2007 och låg i fem veckor etta på försäljningslistan. Ändock erhöll den ingen speltid i SR P4, 
vilket Eriksson & Bogren (2008) belyser som grovt tjänstefel. År 2007 lämnade den svenska 
dansbandsbranschen in en gemensam diskrimineringsanmälan; P4 gentemot de svenska dans-
banden (bilaga 1). 
 
I dagsläget kan det urskönjas att det blivit svårt för de mellanstora dansbanden att hävda sig 
inom dansbandsbranschen på grund av att publiken idag väljer vilka band de vill gå på. Detta 
kan jämföras med det Melin (2009) beskriver; ” Ingen gick dit för att lyssna. Man visste om 

det var mycket folk eller inte, beroende på vilket band som spelade.”. Utvecklingen har gått 
till att det är de kända dansbanden som lyckas dra en stor publik, vilket i sin tur har resulterat i 
högre gager då det uppstår en konkurrenssituation mellan arrangörerna. ”Dansband som förr 

tog 30 000 kr i gage, tar idag 100 000 kr i gage. Förr gick arrangören med vinst, idag blir det 

svårare. Krögare vill göra stora pengar snabbt, precis som många band” (Streaplers, 2009). 
Det har blivit allt vanligare förekommande att vanliga krögare, exempelvis sportbarer, använ-
der sig av dansband som underhållningsform. De inriktar sig emellertid åt en annan målgrupp 
än de motionsdansare som återfinns på dansbanorna, vilka utgör ett vanligt problem för arran-
görer då de inte handlar någonting. Dessa proffsbuggare, som Samuelsson beskriver dem som, 
representerar alldeles för stor del av dansbandens målgrupp. Där har dansbandet Lasse Ste-
fanz lyckats, då deras fans är en ”härjande, brötig öl-publik” (Streaplers, 2009). En publik 
som vanligtvis förekommer på dansbanorna under sommarmånaderna; juni, juli och augusti. 
För många dansare är dans och musik en sommarföreteelse som för 10-15 år sedan drog igång 
redan på valborgsmässoafton, men som i dagsläget ej kan möjliggöras på grund av det gällan-
de väderklimatet (Melin, 2009). 

4.1.6 Du har gjort min gråa värld till guld igen (Vikingarna) 

I slutet på 2000-talet skedde det en förändring i det rådande dansbandsklimatet. Dansbands-
musik gick från att vara, som aktörerna inom branschen beskriver det; ” något som katten 
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släpat in”, till att vara någonting kult som ska spelas i alla möjliga samband (Tigerström, 
2009). En omständighet, vilken lyfts fram som en orsak till denna omsvängning, är att medias 
syn på dansband förändrades då det inte längre är fult att dansa, menar Rudenborg (2009). 
Samuelsson (Streaplers, 2009) pratar kring förändringen; ”media har triggat på - varje buske, 

varje by har dansband, man har bokat coolare artister. Media skapar intresse, media be-

stämmer vad vi ska tycka om”. Dansbandsveckan i Malung har känt av ett markant ökat in-
tresse för dansband i takt med att mediegenomslaget ökat märkbart de senaste åren, mycket 
tack vare Sveriges Televisions lördagsunderhållningsprogram Dansbandskampen (fjl.se). Ett 
program som under 2009 hade 1,1 miljoner tittare varje avsnitt, en tittarsiffra som enligt Ni-
lars (2009) ej är utomordentlig, men som i förhållande till de konkurrerande kanalernas pro-
gram, ändå är bäst. Samuelsson (Streaplers, 2009) diskuterar kring vikten av att synas i media 
och jämför dansbandskampens uppmärksamhet med programmet Allsång På Skansen, vilket 
på senare år lyckats skapa ett stort intresse bland ungdomar, något som han menar är en direkt 
konsekvens av medias ökade intresse. 
 
I och med Dansbandskampen har branschen fått en bild av hur stort intresset är för dans-
bandsmusik som genre och fenomen (Streaplers, 2009). Programmet i sig har medfört en för-
ändring på den svenska dansbandsscenen, då det som Melin (2009) beskriver det; ”blivit mer 

accepterat att spela ballare musik”. Dansbandet Torgny Melins var tidigt ute och på önske-
mål av Teddybears STHLM agerade dem år 2004 förband åt bandet där dem spelade covers 
på Teddybears STHLM:s låtar. Detta resulterade sedan i ett album vid namn Dansbander 
2006, vilket följdes upp med att Torgny Melins spelade på de största populärkulturella festi-
valerna i Sverige som bland annat Hultsfredsfestivalen. Tidigare hade detta endast hänt en 
gång tidigare, då med Sven-Ingvars år 1990. Det har i och med Dansbandskampen kommit 
fram många moderna dansband som spelar en modernare musik, då programmet i sig upp-
muntrar till att framföra kända populärkulturella verk. Samuelsson (Streaplers, 2009) Lyfter 
dock fram detta som någonting negativt, då det enligt honom; ”blir en sämre kopia än origi-

nalet”. 

4.2 Omvärldsanalys 

4.2.1 Makromiljöanalys 

I våra studier har åtskilliga element i omvärlden lyfts fram som skäl till varför branschen ser 
ut som den gör och som påverkande faktorer för aktörernas arbete. Sedan dansbandsmusikens 
begynnelse har branschen i sig stött på såväl upp- som nedgångar, enligt Schytts (2009). Han 
anser dock inte att detta är utmärkande för just dansbandsbranschen, utan ser denna turbulenta 
tillvaro som allmänt förekommande i alla branscher, oavsett inriktning. Samuelsson (Streap-
lers, 2009) håller till viss mån med om detta, men betonar att vissa musikgenrer kan vara mer 
känsliga för yttre påfrestningar än andra. Han lyfter fram popmusik som en sådan och konsta-
terar att dansbandsmusiken trots allt befinner sig i en relativt stabil tillvaro, där i alla fall de 
band som har en tydlig profil som folk känner till, kan känna sig tämligen säkra. Dock medger 
han att den omtalade Discoeran medförde en del förändringar även för de etablerade banden 
som Streaplers, då utbudet av speltillfällen minskade i takt med att diskoteken intog mark-
nadsdelar. Tigerström (2009) är mån att hålla med om detta och hävdar även att det varit ett 
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slags stillestånd i branschen från 80-talet till idag, då media åter gör entré i sammanhanget. 
Även lågkonjunkturen sade sitt, enligt Rudenborg (2009) och Norrby (2009). Dock anser 
medlemmarna i Streaplers inte att de påverkats nämnbart av de nya skattelagarna, som vi 
nämnt ovan är dansbandstillställningar belagd med en högre tariff än annan livemusik. De 
betonar återigen vikten av att ha en tydlig profil ”Band med en profil som folk känner till kän-

ner inte av detta” (Streaplers, 2009). 

4.2.1.1 Speltillfällen 

Den största förändringen som skett i takt med att nya genrer intagit marknadsandelar på flerta-
let spelställen, är just att speltillfällena har minskat, konstaterar samtliga intervjuade aktörer. 
Torgny Melins hade förr upp emot 230 spelningar om året, till skillnad emot dagslägets 120 
till 140 spelningar, berättar Melin. Idag är dansbandens spelmöjligheter till stor del begränsa-
de till helgerna och någon enstaka veckodag, fortsätter Melin (2009). Under sommarmånader-
na ökar dock efterfrågan på dansband och från mitten av juni till slutet av augusti finns även 
möjligheten att spela under veckans resterande dagar. Denna förändring upplevs även av med-
lemmarna i Streaplers, som vidare reflekterar över den betydande milökningen som skett se-
dan starten då bokningar inte längre kan göras i geografisk anslutning till varandra. Även de 
mer etablerade banden får numera ligga ute på vägarna under längre perioder, trots att spel-
ningarna är färre. De ser dock samtidigt en fördel med den minskade efterfrågan, då det har 
resulterat i en naturlig sållning av bra och dåliga band. Streaplers anser sig själva inte ha på-
verkats speciellt mycket ekonomiskt av det rådande klimatet då de som etablerat dansband 
fortfarande är högt efterfrågade på marknaden, samtidigt som gagerna har stigit med åren. De 
som drabbats i första hand är de oetablerade banden av sämre kvalitet, som branschen trots 
allt klarar sig utan, tror både Samuelsson (Streaplers, 2009) och Schytts (2009).  
 
En annan förändring är att pubar som Harrys och O’learys börjat anordna dansbandskvällar på 
regelbunden basis. Detta har gjort att speltillfällena ökat, samtidigt som banden många gånger 
får möta en ny publik som normalt sett inte återfinns på dansbanorna. Samuelsson (Streaplers, 
2009) ser dock en tydlig trend i att dessa tillfällen inte återfinns i de större städerna, där dans-
band fortfarande betraktas som en lantlig företeelse. Vanligast är trots allt att spelställen som 
Sandras i Kalmar, har en tydlig dansbandsprofil men samtidigt bedriver både nattklubbsgolv 
och pubavdelning, för att locka en så bred målgrupp som möjligt, fortsätter Rudenborg 
(2009). Arrangörerna har insett vikten av att kunna erbjuda något mer än just dans, för att 
kunna fortleva i dagens nöjesklimat (Streaplers, 2009).  

4.2.1.2 Teknik  

”När jag var 14 till 15 år gick alla till parken, då fanns det inte så mycket annat att göra” 

berättar Samuelsson (Streaplers, 2009) och åsyftar det utbud som finns i nöjeslivet idag. Just 
den tekniska utvecklingen är något som flera av de intervjuade aktörerna kommer in på under 
våra samtal. Det tror Rudenborg (2009) är en av de större anledningarna till att dansbands-
branschen hade sin topp på 1960- och 1970-talet, då många av de konkurrerande alternativ 
som finns idag inte ännu introducerats på marknaden. Idag är TV, datorer och Internet med 
dess breda utbud, däribland diverse musiktjänster, naturliga inslag i var mans vardag, konsta-
terar Samuelsson (Streaplers, 2009). 
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Även Norrby tror på Internet som en betydande rival för dansbandsbranschen. Hon refererar 
till det glada 1990-talet då heta linjen fick sitt genomslag, med efterföljande dating-sidor på 
Internet där befolkningen kunde träffa en potentiell partner på annat sätt än via dansen. Att 
denna del har varit framträdande för dansbandsanhängarna under dess glansdagar, är det ingen 
av aktörerna som tvivlar på. I takt med teknikens utveckling försvann dock många av de an-
hängare som gick ut för att umgås snarare än för att dansa. (Norrby, 2009) 
 
Ekendahl (2009) är en av de aktörer som insett vikten av att följa med in i den digitala världen 
och planerar således att placera sina artister i kanaler som Spotify och Itunes inom en snar 
framtid. Han menar även att det är viktigt att göra all musik tillgänglig för digital försäljning, 
trots att han tvivlar på att det kommer att generera i någon större förtjänst till en början. Eken-
dahl tror dock att intresset även för denna musik kommer att dyka upp på den digitala mark-
naden så småningom och att då möjligheten till köp ska finnas. Då försäljningen av fysiska 
skivor har minskat markant sedan de digitala kanalerna har tagit över de potentiella konsu-
menterna, så ser Ekendahl inget annat alternativ än att placera sig i dessa sammanhang, även 
om köpare av skivor inom dansbandsgenren anses trognare som skivköpare än i många andra 
genrer. Detta bekräftas bland annat av att Lars Kristerz har sålt flest svenska skivor i Sverige 
2009, med sina 150 000 sålda exemplar (Tigerström, 2009), vilket dock ifrågasätts av Eken-
dahl som tycker att siffran låter orimlig med tanke på att inte ens Kent säljer den mängden 
skivor idag. Ekendahl konstaterar vidare att många aktörer är måna om att framhäva sina ar-
tister, vilket innebär att de kryddar sina fysiska försäljningssiffror en del. Trots de stora pla-
nerna för framtida digital tillgång till dansbandsmusik har Warner Musics label Mariann, ännu 
inte någon fungerande hemsida, vilket Ekendahl (2009) kommenterar med att; ”Problemet var 

att de ansvariga gjorde ett bra jobb i början, men sedan gick bolaget i konkurs och jag har 

väl inte tagit mig tid till att göra en ny”. 

4.2.1.3 Media 

I våra studier dras regelbundet tydliga paralleller till medias roll för branschens utveckling, 
vilken inte alltid refereras till som vidare positiv. ”Det är deras verklighet, att bli nekade till 

den miljön som väldigt många andra har fri access till” beskriver Ekendahl (2009) relationen 
mellan dansband och media. Fram till för 15 år sedan såg dock det samspelet bättre ut, enligt 
Samuelsson (Streaplers, 2009). Sedan dess har såväl radio som TV fått order om att inte spela 
någon dansbandsmusik, fortsätter Samuelsson, som genast får medhåll av Ekendahl (2009); 
”P4 är ett jävla skämt”. Han vill med det uttalandet vädra sina åsikter om medarbetarna på 
radiostationen som han anser varken har kunskap eller något intresse av att spela någon dans-
bandsmusik, trots att många av de som arbetar på stationen är uppväxta med musiken. P4 be-
driver ett motstånd att spela musiken, trots att undersökningar har visat på att dansbandsmusi-
ken var den 3:e eller 4:e mest populära genren bland deras lyssnare. Vid en förfrågan hade det 
visat sig att så pass många, i samma undersökning, inte ville höra dansmusik i P4 att det valde 
att inte spela den trots den uppenbara populariteten, förklarar Ekendahl med bitterhet i stäm-
man. Detta mediala motstånd bland radiokanalerna återfinns dock främst i regionala samman-
hang och bättre ser det ut bland de lokala radiokanalerna, anser Schytts (2009). Han uppskat-
tar t.ex. att Hasse Andersson i Göteborg försöker ”blanda och ge” så att även dansbandsmu-
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siken får nå ut till en bredare publik. Även medlemmarna i Streaplers (2009) lyfter fram Has-
se Anderssons radioshow som en av de stöttepelare som finns i mediala sammanhang, till-
sammans med Thomas Deuthgen som leder P4 dans varje söndag. Bandmedlemmarna utmå-
lar Deuthgen som en riktig dansbandskrigare och anser att han är väl påläst, samtidigt som 
han pratar på ett vis som gör att gemene man förstår honom och kan avdramatisera den tön-
tighetsstämpel som dansbandsmusiken fått på senare år. Ekendahl (2009) är dock inte helt 
nöjd med detta inslag, utan anser att P4 med denna radiosatsning placerar dansbandsmusiken i 
reservat i och med att sändningen begränsas till en gång i veckan och vill istället se att dans-
bandsmusiken spelas mellan sportreferaten som vilken annan genre som helst. Streaplers sva-
rar med att flertalet småstationer runt om i landet trots allt lutar sig mot dansbandens populari-
tet på landsbygden och i gengäld spelar mycket av denna.  
 
I TV-sammanhang har en rad milstolpar målats upp som väsentliga parametrar under åren. 
Program som Nygammalt, Söndagsöppet och Bingolotto var alla kanaler för dansbanden att 
nå ut till allmänheten igenom (Schytts, 2009). Därmed var en spelning i ett program som Ny-
gammalt oerhört eftertraktat och resulterade bland annat i det stora genombrottet för Wizex, 
fortsätter Tigerström (2009). I dagens läge finns ett så pass stort utbud av TV-kanaler att en 
enskild show inte har samma genomslagskraft till skillnad mot 1970- och 1980-talet då det 
bara fanns en alternativt två kanaler. Men trots detta har ett antal program nått stort medialt 
intresse. Let’s Dance är ett dansinriktat underhållningsprogram som väckt stort intresse för 

dans i allmänhet, tycker Rudenborg (2009). Han betonar vidare medias vikt för att skapa in-
tresse i alla åldrar genom att peka på Allsång på Skansens tittarskara. Förmodligen hade inte 
denna allsångsunderhållning haft den breda målgrupp de har, om inte programmet hade sänts i 
TV, vilket de heller inte hade innan SVT placerade produkten i ungdomarnas medvetande. 
Ekendahl (2009) informerar oss vidare om att ”när Lasse Stefanz spelade på Allsång förra 

sommaren, tror jag det var första gången på 12 år sen Vikingarna splittrades som de hade ett 

dansband”. Detta var även det enda dansbandet som gästade Allsång på Skansen den somma-
ren, vilket är principiellt varje säsong. Nilars (2009) bekräftar att hon har satt en maxkapacitet 
på ett dansband per säsong och förklarar detta med att de har ett husband på plats, vilket inne-
bär att inga artister får ta med sig sina egna orkestrar då de gästar programmet. Även i fort-
sättningen planerar hon att behålla denna begränsning då de rent tekniskt endast klarar av att 
använda sig av ett band per program. 
 
En medial företeelse som har haft stor genomslagskraft under den senaste tiden är SVT:s 
Dansbandskampen, som nu har sänts i två säsonger. För YBM har programmet inneburit ett 
otroligt lyft, då de får så pass många erbjudanden om jobb att de numera är tvungna att tacka 
nej till stora delar. De är dock noga med vilka bokningar som är av intresse, då flera nya aktö-
rer har trätt in på marknaden i och med branschens uppsving, vilket innebär att en hel del är 
oprofessionella lycksökare (Schytts, 2009). Melin ser dock positivt på utvecklingen och drar 
en parallell mellan de höga tittarsiffrorna till att dansbandsmusiken åter träder in på radioka-
nalerna. Han ser en pånyttfödelse i takt med att nya band uppstår på marknaden, publiken 
föryngras och lockas ut i parkerna då dansbandsmusiken når en annan acceptans med hjälp av 
Dansbandskampens popularitet. Melin (2009) upplever att en del av den klassiska dans-
bandskulturen har återvänt tack vare Dansbandskampen och mötte ungdomar i parkerna i 
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somras, som njöt av att umgås och festa tillsammans med människor i alla åldrar. I och med 
det intensiva, men korta medieuppbådet som uppstår, reflekterar han dock över risken att Idol-
effekten träder in för de oetablerade dansband som medverkar. Skivbolagen vill slita ut så 
mycket som möjligt under en kort tid och sen är banden utbrända, vilket gör att de snabbt fal-
ler bort från marknaden. Rudenborg (2009) stämmer in med detta, men framhåller dock att de 
många etablerade banden som deltar i Dansbandskampen har en gedigen karriär att falla till-
baka på när deras medverkan i programmet är över och att de därför inte riskerar att hamna i 
nämnda fack. För många aktörer innebär Dansbandskampen en kortsiktig kompromiss av det 
dagliga arbetet, då medverkan i programmet prioriteras före andra bokningar. Tigerströms 
arbete är t.ex. till stor del koncentrerat runt programmet och den efterföljande segerturnén 
under 10 månader, vilket gör att andra bokningar kommer i andra hand under den tiden.  
 

”Vi lever i dansbandskampen (…) igår hade Vi Titanix på plats, då kom dem tvåa 

igår och gick vidare och de ska egentligen spela på Birka Paradise på lördag och 

söndag, så nu sitter jag här och måste fixa andra band till Birka, för de ska vara i 

Strängnäs.” – Tigerström (2009) 
 
Även Warner Music jobbar aktivt med att placera sina band i mediala sammanhang och upp-
muntrar dessa till att söka till Dansbandskampen. Ekendahl (2009) har även registrerat lön-
samheten i de band som vinner tävlingen och strävar efter att signa dessa till bolaget, så länge 
bandet ifråga inte redan är bundet till ett skivbolag. Han tror dock att de har en konkurrens-
fördel i dessa sammanhang då de besitter resurser som krävs för att genomdriva medial mark-
nadsföring för sina band, i form av t.ex. TV-reklam. Av samma anledning är det inte enbart 
nya band som lockas av Dansbandskampen, utan även etablerade sådana, som ser TV-
satsningen som en givande marknadsföringskanal, däribland Torgny Melins och Streaplers. 
Torgny Melins sökte redan första säsongen, men blev då inte antagna utan fick vänta till årets 
version för att bocka av ytterligare en merit i sin CV (Melin, 2009). Streaplers däremot, är inte 
med i tävlingen som sådan, utan spelar på eventet som sker i anslutning till TV-programmet. 
Trots att de delar bokningsbolag med andra dansband som medverkar i tävlingarna, så märker 
de inte av någon skillnad i sitt eget spelschema, berättar Samuelsson (Streaplers, 2009). Han 
tror dock att många mindre band som inte är aktuella för Dansbandskampen kan prioriteras 
lägre under programperioden, då bolagen lägger sin fokus på de band som medverkar. Denna 
fokus kvarstår bara så länge det går bra för banden, för de band det går dåligt för händer det 
motsatta, de tappar bokningar och får minskad prioritet. 
 
Även Nilars (2009) anser att TV har hjälpt till att placera dansbanden i folks medvetanden. 
Efterfrågan ökar markant för de band som deltar i programmet och även om de gör en kortsik-
tig förlust i och med inställda spelningar, så går de med vinning på lång sikt. Nilars förklarar 
vidare att programmets publik är oerhört trogen och sviker inte tittarmässigt oavsett vad som 
sänds i andra kanaler, utan ligger stabilt på 1,1–1,2 miljoner tittare i varje program. Ändock är 
det svårt att få andra mediala aktörer att komma till inspelningen på grund av att den är lokali-
serad i Strängnäs, men hon tycker sig i alla fall urskönja ett tilltagande intresse ju närmre fina-
len de kommer 
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Sammanfattningsvis konstaterar Samuelsson att media har en enorm genomslagskraft och har 
förmågan att blåsa liv i gamla band, som för många kan ha varit bortglömda. Melin (2009) 
fortsätter och konstaterar att det går snabbare att bli populär med medial hjälp, till skillnad 
från förr då banden var tvungna att spela sig runt landet för berömmelse. Rudenborg (2009) 
kan dock tycka att det var bättre på det viset, då band kunde nå berömmelse trots utebliven 
medial hjälp. ”Idag måste du nästan vara känd innan du kommer in på ett ställe” konstaterar 
han och anser att det är svårt att få spelningar på annat vis. ”Ingen arrangör vill boka ett 

okänt band” fortsätter Rudenborg, och har därmed fastsatt vikten av medial uppmärksamhet. 

4.2.2 Kundanalys 

När vi ser till konsumenterna av dansbandsmusik så avser vi de som köper skivorna och besö-
ker spelningarna. I och med uppdelningen i mogna- respektive moderna band, så anser 
Schytts (2009) att genren vänder sig till den breda målgruppen med något för alla. Han anser 
att det finns publik för båda alternativen och att 40-åringar sällan umgås med 25-åringar, vil-
ket utgör en naturlig uppdelning. Schytts tror samtidigt inte att denna uppdelning utgår från en 
äldre och en yngre målgrupp, utan att det helt enkelt finns band som uppskattas mer av olika 
slags publik, oavsett åldersspann. Melin (2009) håller med om att dansbandsmusiken i alla fall 
förr hade något för alla, då de mötte publiken ute i folkparkerna. Avsikten med att gå ner till 
parken var då inte enbart att dansa för alla, utan en stor del av folket gick dit för att umgås, 
festa och ragga, fortsätter Samuelsson (Streaplers, 2009). Folk drog folk och otroligt många 
ungdomar fanns med i folkvimlet, men den delen av publiken har de nu till stor del tappat, 
anser flera av aktörerna. Förr kunde det komma upp till 1000 personer till festplatserna de 
spelade på, I och med att festfolket nu har försvunnit från spelställena så återstår enbart de 
200-300 tappra dansarna numera, fortsätter Melin och tror att den tidigare publiken inte kom 
till spelningarna för att lyssna eller bekymrade sig om vilket specifikt band det var som spela-
de i egentlig mening. Publiken visste om det var mycket eller lite folk beroende på vilket band 
som spelade och det var denna vetskap som hade någon betydelse för om kvällen skulle bli 
bra, konstaterar han vidare. Samuelsson (Streaplers, 2009) tror dock inte att den publik de har 
idag är samma som då Streaplers började, utan reflekterar krasst ”hade vår publik följt oss 

sedan 1959 så hade hälften varit döda idag” och tycker att deras publik har uppdaterat sig 
själva med tidens gång. Även Tigerström (2009) tycker att föryngringen av publiken sker au-
tomatiskt i takt med att nya band uppstår. Ett exempel på detta är Scotts, vars primära mål-
grupp är 15-35:åringar, något som Samuelsson ser som oroväckande då det aktuella ålders-
spannet har barn och familj om 5-10 år, vilket utgör ett naturligt bortfall av publiken. Detta 
tror han att bland andra Arvingarna och Barbados drabbades av, därför känner Streaplers sig 
trygga med sin medelålders publik som har tid över för att gå ut och roa sig på regelbunden 
basis. 
 
Norrby (2009) har under sina tre år i branschen noterat att publiken utgörs av ett antal läger 
som ser dansbandsmusiken ur dess säregna synvinklar. Hon lokaliserar den mogna publiken, 
som följer sina favoritband var de än spelar och på varje ort äter en bit mat, dricker ett glas 
vin och mår gott. Denna publik är främst anhängare till band som Flamingokvartetten, Thorle-
ifs och Drifters, vilka har funnits i branschen sedan länge. Partypubliken har sällan någon 
aning om vilket band som spelar när de är ute, utan går dit för att festa. Vidare berättar Norrby 
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om de hon benämner som Danstofflorna, som slaviskt följer tre till fyra band och ser varje 
tillställning som ett träningspass. Slutligen nämner hon Shaker-publiken, som inte röstar på 
bandet ifråga i Dansbandskampen då de vill ha dem för sig själva och därför gör diverse in-
lägg på Internet om att anhängare inte ska rösta fram Shaker till finalen. Just Danstofflorna, är 
det många av övriga aktörer som känner igen. För denna kategori finns bara dansen och enligt 
Melin (2009) ogillar dem starkt när övriga gäster deltar på dansgolvet, alternativt ställer sig 
framför scenen och tittar på när bandet spelar. För arrangörerna bidrar dessa gäster inte till 
någon lönsamhet, då de som regel medhar egen vattenflaska och därmed inte handlar något i 
baren. Samuelsson (Streaplers, 2009) tror att risken finns att arrangörerna väljer att inte boka 
de band som är sammankopplade med nämnda anhängare och att dessa därmed förlorar spel-
tillfällen. Samtidigt kan han tycka att en spelning mår bra av att ha en blandad publik, för att 
få så stor spridning som möjligt med aktivitet både på dansgolvet och i baren, något som 
Trotzig upplever att eventet Dansbandskampen har lyckats med. Bland eventets gäster åter-
finns ett åldersspann från 18 år och uppåt, såväl öldrickare som fullbelagt dansgolv, samtliga 
ur ett publikhav av mellan 2000 och 4500 gäster (Trotzig, 2009).  
 
En skillnad görs även mellan de dansband som säljer skivor och de som drar folk, förklarar 
Ekendahl (2009). ”Thorleifs har sålt otroligt mycket skivor i förhållande till hur mycket folk 

de drar” säger han och poängterar att jämförelser gjorts med band som drar en publik i sam-
ma storlek som Thorleifs. Samtidigt tycker han att branschen förstorar de aktuella försälj-
ningssiffrorna för att det ska se bättre ut än vad det är. Faktum är trots allt att skivförsäljning-
en har passerat sina glansdagar och Ekendahl har svårt att se en vändning bland yngre männi-
skor angående att öka skivinköpen hos dessa. Han ser även en svårighet att frälsa dessa till 
dansbandsälskare, även om han vid ett antal tillfällen har slängt på dansbandslåtar då han 
DJ:at på ”skitnödiga ställen kring Stureplan” och fått oerhört positiv respons fram tills gäs-
terna fått reda på att det i själva verket var en dansbandslåt de fascinerades av. Norrby (2009) 
berättar dock om ett projekt i Sundsvalls kommun, där ungdomarna får lära sig att dansa till 
band för en symbolisk summa. För detta får de delta i tre till fyra tillfällen per år då de lär sig 
vett och etikett i takt med att de lär sig dansa till band som Black Jack och Shake. Norrby tror 
det är viktigt att ungdomarna får lära sig att det går att ta i varandra utan att det betyder något 
och ser det som en positiv effekt i att eventuellt fostra en ny dansbandspublik. Nilars (2009) 
hoppas att kunna bidra till den positiva trenden med Dansbandskampen. Hon ser gärna att folk 
åker till Strängnäs för att dansa till band och vill i framtiden kunna jämföra det med att åka till 
Skansen, Roskilde eller Hultsfred. Visionen är att fenomenet blir kult och därmed lockar även 
den publik som annars inte ser dansband som en potentiell underhållningsform. Även Tiger-
ström (2009) hoppas på att dansen och festen återigen ska hamna i fokus och att valet av gen-
re ska avdramatiseras. 
 
Även på Warner har projekt uppstått ur visionen att bredda målgruppen. I år har Ekendahl 
genomfört ett samarbete med Expressen, där de har givit tidningens läsare möjligheten att 
köpa dansbandsskivor i anslutning till tidningsköpet. Projektet, som de arbetat med under två 
års tid, slog väl ut och resulterade i slutförsäljningar landet runt. På detta vis lyckades flera 
artister sälja fler skivor under tre dagar än de gjort under tre årtionden, hävdar Ekendahl. 
Denna strategi har fungerat som dörröppnare för en ny publik, menar Ekendahl, som nu siktar 
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på att även nå den digitala publiken genom Spotify, Itunes och liknande kanaler. Han tror att 
potentiella lyssnare finns i alla dessa forum och att det är hans jobb att hitta dem. (Ekendahl, 
2009) 

4.2.3 Konkurrentanalys 

Att dansbandsbranschen skulle vara frigjord från konkurrens i allmänt ordalag tycks vara en 
uppfattning som delas av flertalet aktörer inom branschen. ”Vi ser de inte som konkurrenter, 

vi sitter i samma båt allihop (…) det är ingen som försöker ta band från andra bolag” förkla-
rar Rudenborg (2009) och menar att stor fokus istället läggs på externa samarbeten. Även 
Schytts (2009) betonar vikten av att underhålla samarbetet inom branschen för att garantera 
sig jobb. Han är själv noga med att kommunicera regelbundet med externa aktörer för att för-
vissa sig om vilka av dessa som håller en aktiv profil och därmed är lämpade för framtida 
samarbeten. I motsats till Rudenborg (2009) anser han dock att viss konkurrens trots allt exi-
sterar, exempelvis då flera bokningsbolag vill boka sina dansband för samma spelning.  
 
En teori om att aktörerna i branschen ser om sitt eget hus framför branschens välmående i 
helhet har tidigare nämnts, vilken bekräftas av Melin (2009) som menar att många band tar ut 
enorma gager för sina spelningar numera, till skillnad från när Torgny Melins började, då de 
spelade mer för nöjes skull. Både arrangörerna och banden vill tjäna stora summor pengar så 
snabbt som möjligt, vilket utgör en konkurrenssituation som är svår att förhindra, fortsätter 
Melin. Effekten blir då att det räcker med en till två olönsamma spelningar för att arrangören 
ska gå i konkurs, vilket i sin tur drabbar banden då speltillfällena minskar, förklarar han. Sa-
muelsson (Streaplers, 2009) håller dock inte riktigt med om detta, utan anser att det är bok-
ningsbolagen som har denna självcentrerade syn snarare än banden. Han har märkt en tendens 
till att bolagen hellre har 20 band i sin katalog, än 10 riktigt bra, för att inta marknadsandelar 
från konkurrerande bokningsbolag. Samuelsson berättar att en del bandbokare även bokar för 
spelställen, som t.ex. Nöjeskällan. Han kommenterar det som ren girighet och menar att bola-
get prioriterar sina egna band då de bokar för spelställena, samt att de tvingar arrangörer att 
boka två sämre band vid bokningen av ett etablerat. På detta vis kan de ta förmedlingsavgift 
av arrangören och provision av bandet för samma bokning, något som Tigerström (2009) an-
ser vara en naturlig strategi för att överleva i branschen. Han menar vidare att de har bra kun-
der, bra band och bra managementavtal, vilket även det är kompletterande delar av Nöjeskäl-
lans affärsstrategi. Samuelsson (Streaplers, 2009) är dock kritisk och menar vidare att ”ban-

den har en idé om vad som fungerar, bokningsbolag en annan” vilket ofta leder till att bola-
gen bokar in fel band på fel plats. Trots att det ofta är före detta turnerande dansbandsmusiker 
som arbetar på dessa positioner, så tycks de förlora uppfattningen om hur det fungerar på vä-
garna.  
 
För Warner Music har uppköpet av Mariann Records inneburit att de intagit nya segment av 
marknaden. ”Melodifestivalen har blivit en allt viktigare del de senaste åren för hela bran-

schen” anser Ekendahl (2009), och konstaterar att i och med den nya katalogen har de även 
tagit över distributionen av melodifestivalskivan dessa år, något som är hett eftertraktat då 
skivan är den mest sålda årligen. Även det faktum att Bert Karlsson har blivit ett varumärke 
för Mariann Records och fortfarande bidrar med goda råd och som bollplank har gjort att 
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Warner Music blivit accepterade som aktör även inom dansbandsbranschen. Det signifikativa 
M:et har de valt att behålla, då Ekendahl är väl medveten om den kvalitet det borgar för. 
 
På Biwa Records har Norrby (2009) valt att anamma idéer från England, vilket har resulterat i 
en som hon utrycker sig paraplyorganisation i vilken hon bara hanterar licensavtal. Vid ett 
senare tillfälle utvecklades verksamheten till att inbegripa 360-avtal vilket ej var efter-
strävansvärt vid starten av sitt skivbolag. Detta efterfrågades av ett dansband, vilket efter noga 
övervägande dock kändes naturligt då bolaget behövde en sidoinkomst för att skivförsäljning-
en skulle gå runt. Biwa´s vision har efter det utökats till att renodla skivbolaget och sedan 
utöka 360-kontrakten för fyra band, till att börja med. Vid kontraktskrivning är Norrby alltid 
noga med att bandet innehar 51 % av bestämmanderätten, samt samtliga rättigheter till skivan, 
då hon vill finnas där för bandens skull och inte tvärt om. Hon reflekterar över hur förvånade 
banden blev i början över att det fanns ett skivbolag som tänkte på artisternas bästa och må-
nade om deras bestämmanderätt. Affärsidén är att skriva längre licensavtal och erbjuda dans-
banden paketlösningar där banden har större friheter än de skulle haft på ett annat bolag.  
 
På Nöjeskällan är affärsidén att överleva, säger både Rudenborg (2009) och Tigerström 
(2009), vilket följs av ett skratt från båda parter. De vill rå om banden och se till att både spel-
plan och turné fungerar väl, samtidigt som de hela tiden knyter nya band till sig. Tigerström 
lyfter fram vikten av att ha en bandstam av produkter som är intressant för marknaden de job-
bar på, vilket han tycker att de lyckats med. Nöjeskällan bokar kompletta nöjesprogram på 
ungefär 50 ställen i Sverige, samtidigt som Tigerström (2009) gör Dansbandskampens seger-
turné åt Baluba och företaget bokar spelningar åt både artister och spelställen, så än så länge 
klarar de att leverera efter sin vision att ”Bygga upp ett solitt företag som inte störs av lågkon-

junkturer. Vi märker inte av lågkonjunkturen idag”. Tigerström tror att detta beror på att kon-
sumenterna prioriterar fest och dans även vid lågkonjunktur och då företaget eftersträvar att 
hålla den nivå de befinner sig på nu och inte eftersträvar att bli större så är de ganska nöjda 
med tillvaron (Rudenborg, 2009). Nöjeskällan eftersträvar inte att bli ett nytt Live Nation, 
utan gör det de är duktiga på, fortsätter Rudenborg, som får medhåll av Schytts på den punk-
ten. Även YBM´s vision är att hålla sig vid liv, samtidigt som Schytts (2009) hoppas på att 
alltid vara så pass intresserad av sitt arbete som han är idag och vill jobba vidare efter affärs-
idén att producera bra dansband, samt att underhålla dessa med jobb. 
 
När det kommer till Dansbandskampen så var visionen att göra en bra underhållning för hela 
familjen, berättar Nilars (2009) som eftersträvade att klara uppsatta ekonomiska mål, locka 
tittare, publik och att bli omskrivna. Programmet blev uppmärksammat som grunden till en 
”Återkomst av dansbandsmusik” på kultursidor och i kulturprogram, vilket Nilars har svårt att 

förstå då hon, likt samtliga intervjuade aktörer, poängterar att denna genre har funnits hela 
tiden om än inte i mediala sammanhang. Vid frågan om detta nyuppståndna mediala intresse 
gjort att de mindre aktörerna på marknaden är oroliga över majorbolagens intågande på mark-
naden så är det ingen av dessa som vill påskina någon särskild oro, trots den ekonomiska ka-
pacitet som finns hos dessa. Schytts (2009) lyfter här fram det stora förtroendet som YBM har 
i branschen, som en av deras konkurrensfördelar gentemot dessa majorbolag bland andra. Han 
pekar även på de personliga relationer som de kan stoltsera med efter 27 år i branschen, men 
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får mothugg av Norrby (2009) som trots allt kan se riskerna med att hennes bolag inte kan 
konkurrera med majorbolagen rent ekonomiskt. Hon tror att hennes band kommer att ligga på 
ett majorbolag dagen efter en eventuell vinst i Dansbandskampen, men framhåller att hon i 
detta fall skulle gratulera till detta, om än med lite sorg i hjärtat. Efter Dansbandskampens 
säsongsavslutning år 2009 kontrakterades Titanix till Sony Music, ett dansband som dessför-
innan låg på Biwa Records (musikindustrin.se). Detta till trots så förnekar Ekendahl (2009) att 
de som majorbolag strävar aktivt efter att skriva kontrakt med band som redan har ett skivbo-
lag och avdramatiserar därmed konkurrensen angående ekonomiska resurser. Ekendahl lyfter 
vidare fram, förutom företagets ekonomiska resurser, deras stora katalog med dansbandsmu-
sik som ingick i uppköpet av Mariann. I och med denna kan de både göra blandskivor med 
enbart egen musik, samt även licensiera ut en hel del, vilket är en konkurrensfördel som få 
aktörer innehar i branschen.  
 
Då flera aktörer bortser från någon konkurrenssituation alls i branschen, så har Norrby lokali-
serat ett flertal potentiella konkurrenter. Hon tar som exempel ett skivsläpp med bandet Tita-
nix, då de konkurrerar mot skivor av såväl rock- som popartister och ser därmed konkurrens-
situationer även över genreindelningarna. Som konkurrensfördel betonar hon dock sin erfa-
renhet från just dessa genrer, samtidigt som företaget jobbar nära sina band och lägger ner 
mycket engagemang och anpassning efter bandens behov. På detta vis kan hon tycka att ett 
litet bolag har mer att ge än ett större, då samtliga band blir medlemmar i ”familjen” och inte 

bara siffror i statistiken. (Norrby, 2009) 
 
Som många andra belyser Rudenborg (2009) vikten av att ha en personlig relation till sina 
intressenter, för att överleva i den här branschen. Han berättar att de flesta banden som var 
signade till bolaget han och Tigerström arbetade på tidigare, även valde att följa med till Nö-
jeskällan. Tigerström (2009) lyfter även fram ett antal bolag som driver konkurrerande verk-
samhet, men som de betraktar som sina viktigaste samarbetspartners i branschen, därav LS 
Tonart, YBM, Nöjesbolaget, Leif Hermansson Nöjesbolag och 2Entertain. De jävlas inte med 
varandra, utan dem hjälps åt för att utveckla varandra, hävdar han och pekar på dokusåpan 
Friends med dansbandsinnehåll, vilken gjordes tillsammans med 2Entertain. Även arrangörer 
är villiga att samarbeta för att nå gemensamma, långsiktiga mål, berättar Tigerström. ”Som 

när Titanix kom tvåa i Dansbandskampen och gick vidare, då skulle de spelat på Birka Para-

dise i helgen men då fick vi ju boka in ett annat band där”. 
 
Då Schytts (2009) talar om att utöka verksamheten så avslöjar han att de inom nöjesindustrin 
alltid försöker ta åt sig andelar. Han förbehåller sig dock med att bolaget ska hålla sig till det 
dem kan och inte utöka verksamhetsområdet för den delen. Det finns alltid en risk att de större 
bolagen så småningom blir uppköpta, vilket inte är något han eftersträvar. För Streaplers del 
så oroar de sig inte märkbart för framtiden. Bandet har nu funnits i 50 år i olika uppsättningar 
och tycks kvarhålla sin position på marknaden oavsett vilka medlemmarna är. De tror att det 
är deras sound de lyckats leva på och Samuelsson (Streaplers, 2009) bekräftar att de har ett 
varumärke och kan göra vilken låt som helst i deras egen stil. De ser som sin konkurrensfördel 
att de inte gör som de moderna banden och använder hjälpmedel på datorn som får bakgrun-
den att låta exakt likadan som originallåtarna vid en cover, utan att de har just ett eget sound. 
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Samuelsson framhäver även dansband som underhållningsform då han poängterar att arrangö-
ren får underhållning en hel kväll. Dansbandet kommer dessutom med egen buss, egen utrust-
ning och har ingen egentlig rider, till skillnad från de flesta rockband. ”Vid bokning av ett 

coverband krävs det underhållning efter att rockbandet genomfört sitt uppträdande, medan 

dansband är ett helhetskoncept”. 

4.3 Företagsanalys 

Att inneha kunskaper kring dansband är någonting som flertalet av aktörerna, i någon mån 
lyfter fram som ett viktigt fragment för att nå framgång inom branschen. Tigerström (2009) 
behandlar kunskapen kring musiken som en viktig faktor då det krävs kunskap kring skillna-
derna mellan ett modernt/ respektive moget dansband. Dessa kunskaper är i sin tur viktiga för 
ett företags framgång då ett bolags värde enligt Tigerström består till 75 % av personalen som 
arbetar inom det. Resonemanget som han för kan ställas i relation till det faktum att Norrby 
(2009) har föga erfarenhet av dansband i förhållande till aktiva år. Som hon beskriver, ”Kun-

de ingenting om dansband för 2,5 år sedan”, men hon lyfter dock fram sin kunskap om mu-
sikbranschen i stort. Vidare har även Ekendahl en bristande erfarenhet av dansband innan han 
anmälde sig frivilligt, att arbeta med dansbandskatalogen vid uppköpet av Bert Karlssons 
skivbolag Mariann Records. Ekendahl (2009) som har jobbat med musik i olika former i stör-
re delen av sitt verksamma arbetsliv lyfter fram bristande kunskaper av dansband som någon-
ting positivt; ”Tror det är bra med ett annat perspektiv än folk som ägnat sig åt dansband i 

hela sitt liv”. Norrbys (2009) egenstartade skivbolag BIWA Records affärsupplägg är som 
hon säger någonting sällsynt inom branschen då hon ser bolaget som en paraplyorganisations 
som i dagsläget innehar licensavtal. Tigerström (2009) lyfter ändå fram det faktum att, 97 % 
av de som jobbar inom branschen har en liknande brakgrund som sig själv, han är dock öd-
mjuk inför det faktum att det finns undantag. Vid headhunting av ny personal söker dem per-
soner som har samma känsla för musiken, de som jobbar inom Nöjeskällan inte har någon 
betydande utbildning utan går på livserfarenhet då det som Tigerström säger; ” inte går att 

läsa sig till kunskapen”. 
 
Flertalet av de intervjuade har personligen erfarenhet av branschen då de själva varit verk-
samma dansbandsmusiker i många år. Tigerström som jobbar på Nöjeskällan sedan bolaget 
grundades 2005 har själv turnerat runt om i Skandinavien i 11 år, vilket även Schytts gjort i 
25 år. Arbetet inom branschen under en längre tid har det lett fram till att det skapats relatio-
ner och kontaktnät som är värdefulla i affärslivet. När bokningsbolaget Nöjeskällan grundades 
hade de som Tigerström (2009) berättar inga problem med att hitta dansband att arbeta med, ” 

Vi hade full bandstam på en minut, vid Nöjeskällans start”. Rudenborg (2009) som även han 
arbetar på Nöjeskällan, som är branschens största bokningsbolag menar att det var på grund 
av den personliga relation till dansbanden som var skälet att de följde med när de startade 
bolaget. Schytts (2009) instämmer i det faktum att kontaktnätet är viktigt och en stor grund i 
det förtroende han innehar inom branschen, att kunskaperna, erfarenheterna och kontaktnätet 
är en viktig resumé. 
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5 Analys 

5.1 Omvärldsanalys 

I enlighet med Rhenmans (Czarniawska, 2002) tankar inom SIAR-skolan så valde vi att rikta 
vårt intresse mot omvärldens påverkan på företagen i branschen, då vi likt denne är övertyga-
de om att en strategisk anpassning efter en turbulent omvärld kan vara avgörande för ett före-
tags fortsatta existens.  

5.1.1 Makromiljöanalys 

Att aktörerna i dansbandsbranschen befinner sig i en turbulent miljö, är ett faktum vi fått be-
kräftat ett flertal gånger. Parametrar som Disco-eran, lågkonjunkturer, momsen och represen-
tationen på spriten har på olika vis lyfts fram i våra studier och representerar den degressiva 
utveckling vi tycker oss urskönja för dansbanden som primär underhållningsform. Dessa klas-
siska faktorer har vi dock valt att komplettera med förmågan att tillgodoräkna sig dagens tek-
nik, det mediala motståndet, minskningen på utbudet av spelställen, samt oförmågan att för-
nya och föryngra sin målgrupp. I takt med förändringen av nämnda faktorer, framhåller 
Rhenman (Czarniawska, 2002) vikten av att kunna anpassa sina affärsstrategier efter dessa för 
att på så sätt kunna dra nytta av de rådande förutsättningarna. Vi anser oss dock kunna ur-
skönja en tendens till att dansbandsbranschens aktörer snarare arbetar vidare på samma vis de 
alltid gjort och anser sig klara sig bra trots det rådande läget, istället för tack vare dito.  
 
Ett annat alternativ Rhenman (Czarniawska, 2002) tar upp i SIAR-skolan, är att företaget kan 
nå en acceptans av omvärlden, genom innovation alternativt en dominans av denne. I våra 
studier har vi bemötts av att fåtal exempel på detta, där det mest framträdande är Warner Mu-
sics samarbete med Expressen, där möjligheten gavs att köpa en dansbandsskiva med tidning-
en en gång i veckan, under 31 veckor, 2009 På detta vis har Ekendahl utnyttjat den publicitet 
som branschen har fått genom programmet Dansbandskampen och tagit tillfället i akt att sälja 
skivor med artister som annars inte genererar i någon försäljning, till konsumenter som annars 
inte är aktiva köpare av dansbandsmusiken. Detta är dock ett av få exempel på innovativa 
inslag i branschen och majoriteten av aktörerna tycks omedvetna om den utveckling och po-
tential som sker omkring dem. Somliga aktörer tar dock tillfället i akt och dominerar sin om-
värld på ett eller annat vis. Nöjeskällan har nått en eftertraktad sitts inom bokningsområdet, då 
de både bokar spelningar för artister, samt artister åt arrangörer. På detta vis kan företaget 
prioritera sina egna artister då de bokar för en kontrakterad arrangör och på så vis tillhanda-
hålla både bokningsavgift och provision för samma jobb, samtidigt som de utesluter konkurre-
rande aktörer inom det aktuella arbetsområdet. Frågan är då om detta tillvägagångssätt är ul-
timat för varken arrangören eller artisten, då samma part förhandlar för bådas räkning? Eller 
om det, ur Nöjeskällans synvinkel, bör betraktas som en naturlig strategi för att överleva och 
inta marknadsandelar i branschen? Tigerström (2009) reflekterar över detta, inte helt oväntat, 
som ekonomiskt försvarbart, samt ultimat för företagets fortlevnad, medan medlemmarna i 
Streaplers (2009) anser att situationen resulterar i ett minskat förtroende på marknaden med 
de moraliska aspekter som uppstår. Samuelsson (ibid.) berättar om en aktör i liknande situa-
tion som nekade sin arrangör diverse band med förklaringen att dessa var upptagna på aktuellt 
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datum, trots att så inte var fallet. På detta vis kunde aktören boka in samtliga band från sin 
egen katalog istället, vilket gav denne en högre förtjänst.  
 
Schytts (2009) med flera ifrågasätter en i annars allmän uppfattning, om branschen som turbu-
lent, med argumentet att ”alla branscher har upp- och nedgångar, det är inget speciellt för 

dansbandsbranschen”. Vi är måna att hålla med om detta, givetvis finns det ingen bransch 
som genomgår fyra decennier med en absolut stabil omvärld. Dock menar vi att aktörerna i en 
bransch, oavsett vilken inriktning denna innehar, bör anpassa sina strategier efter denna om-
värld oavsett vilken denna omvärld är, för att på så vis kunna överleva. Önskvärt för en än 
stabilare tillvaro vore dock om förmågan att vara innovativ och dominerande återfanns hos en 
större del av aktörerna. Vi tror att dessa variabler är förutsättningar för att inneha en ledande 
position och leda företaget in i framtiden med en högre ambition än överlevnad i sikte. Viktigt 
är även att företaget i fråga anpassar utformningen av sina företagsstrategier beroende på den 
branschen de befinner sig i, som Rhenman (Czarniawska, 2002) betonar. Begränsningar och 
möjligheter återfinns i samtliga branscher, med större eller mindre skillnader från varandra. 
Att betona dessa och samtidigt inse att samma strategiska upplägg inte kan implementeras 
oavsett vilket område företaget verkar inom, tycks ha sin logiska förklaring, om än viktig att 
poängtera. Trots detta tror vi att påverkande inslag från utomstående branscher kan hanteras 
med positiva resultat. Att få in nya synvinklar i en relativt stabil verksamhet tror vi kan utgöra 
skillnaden mellan succé och konkurs.  
 
En naturlig ursållning av turnerande band har kunnat urskönjas genom årtiondena i och med 
den minskning av utbudet på spelställen som Streaplers talade om. Trots att detta har gjort att 
branschen i sin helhet har minskat så ser vi en poäng i Streaplers (2009) konstaterande att det 
naturliga urvalet har drabbat de mindre professionella musikerna och aktörer, vilket således 
innebär att de etablerade aktörerna i branschen inte har påverkats nämnbart av detta. Detsam-
ma har dock skett i takt med att banden har ökat sina gager väsentligt genom åren. Melin be-
klagar sig över detta faktum och tror att ett flertal arrangörer har slagits ut från marknaden på 
grund av att några få spelningar har varit mindre lönsamma, vilket inte är ekonomiskt försvar-
bart med dagens gager. Vi kan ur detta tolka en trend, där bandens girighet slår ut de spelstäl-
len som agerar som plattform för dansbandens dagliga arbete, vilket är detsamma som att de 
sätter krokben för sig själva. Kanske vore det en bra idé om branschen som helhet skulle se 
till den kollektiva överlevnaden och utvecklingen, till skillnad från dagens läge, då de enbart 
tycks skydda sitt eget bo?!  Några aktörer som trots allt har anpassat sina strategiska beslut 
efter omvärldens utveckling är restaurangkedjorna Harrys och O’learys, som båda har väl-
komnat dansbandspubliken då de insett det ökade intressets existens för denna genre i och 
med den mediala uppmärksamheten.  
 
Att aktörerna i dansbandsbranschen inte använder sig av den mest utvecklade tekniken var för 
oss ingen större förvåning då Spotify och Itunes inte är det första vi tänker på vid tal om 
dansband som genre. En anledning till detta kan vara den huvudsakliga målgrupp som vi fin-
ner bland övre medelåldersmänniskor i småstäder runt om i landet, vilka i sin tur inte har växt 
upp med Internet, TV och ett nästintill obegränsat utbud på underhållning. Under dessa år 
fanns inte samma konkurrens om konsumenterna, vilket återspeglas i många av dessa företag 
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idag. Det utbud som finns av musik från många andra genrer i Spotify, speglar sig inte i repre-
sentationen av dansbandsmusik. Söker du på ett dansband som nyligen spelat i Dansbands-
kampen på TV så är det ingen självklarhet att dessa utgör en del av utbudet. Flertalet av aktö-
rerna är sammankopplade med en hemsida på Internet, men dessa påvisar sällan någon högre 
professionalitet av utformningen att döma. Mariann Records, som anses som en av de främsta 
aktörerna på skivbolagssidan, har inte någon hemsida alls, utan endast en webbshop, detta 
trots att de är underlabel till ett majorbolag. Frågan är om kunskapen inte finns, eller om kun-
skapen trots allt finns representerad i bolagen, men undantrycks av en uppfattning att genrens 
målgrupp inte söker sig till den digitala världen? I Warner Musics fall bör det senare stämma. 
Vari ligger då strategierna för att möta en annan målgrupp än den befintliga? Bör aktörerna 
förlita sig på att en ny målgrupp söker sig till dansbandsgenren eller är det i själva verket 
branschens aktörer som bör lokalisera en potentiell målgrupp och söka upp denna? 
 
Att dansbandsbranschen har svårt att ta plats i de mediala sammanhangen trots populariteten i 
och med Dansbandskampen, är ett faktum som samtliga intervjuade aktörer fastslår. Det tycks 
finnas ett allmänt motstånd mot dansbandsmusik som erkänd genre bland andra och den brist 
på kulturellt kapital som sammankopplas med dansband. Detta motstånd kan återfinnas i 
Svensktoppen och hos den jury vilka utser listans utformning där dansband nästintill återfinns. 
Ekendahl (2009) beskriver på grund av detta ”p4 är ett jävla skämt” som fastän dansbands 
stora publikskara ej spelar dansbandsmusik i kanalen. Denna som branschen utrycker sig – 
diskriminering resulterade som vi tidigare nämn år 2007 i en diskrimineringsanmälan. Vi kan 
ändock ej urskönja en förändring då anmälan lämnades in 2007 och intervjuerna utfördes 
2009 där vilket missnöjet fortfarande finns kvar. 
 
Detta till trots har Dansbandskampen breddat publiken avsevärt och väckt ett nytt intresse 
som fått hela branschen att centrera sig kring denna enda mediala samlingspunkt. Majoriteten 
av aktörerna vi studerat hävdar att de arbetar långsiktigt och avstår från en kortsiktig strate-
gisk planering. Vi vill hävda motsatsen, på grund av nämnda centrering runt Dansbandskam-
pens intågande i branschen. Tigerström (2009) medger att hela deras arbete kretsar runt pro-
grammet och effekten av deltagande i detsamma, men framhåller i nästa mening att något 
kortsiktigt arbete inte sker. Vi anser inte detta möjligt då företagens hela verksamhet är bero-
ende av om dess band går vidare i programmet eller inte. Det krävs en oerhörd disciplin, an-
passning och medvetenhet för att företagen ska kunna dra nytta av de möjligheter som upp-
står, samt utveckla dessa till sin fulla potential. Ett exempel kan vara det ståndtagande Nilars 
har tagit i samband med Allsång på Skansen, nämligen att max ett dansband får medverka per 
säsong. En hypotes är att spelar endast ett band per säsong så bör detta band förslagsvis vara 
ett av de mer kända, folkkära banden som även tidigare fått mycket medial uppmärksamhet. 
Steget är då inte långt mellan Dansbandskampen och Allsång på Skansen, med vilket vi me-
nar att det vinnande bandet i Dansbandskampen mycket väl kan vara en naturlig bokning för 
sommarens program. Detta resulterar i så fall i en dominans av det mediautbud som finns för 
dansbandsbranschen, av ett enda band. Omvänt sett så bedriver även media, i sin tur, en do-
minans av dansbandsbranschen, genom den bojkott som pågår i resterande mediala kanaler. 
Har vi då, genom medias påverkan, uteslutit allmänheten från att själva välja från den stora 
massan? Har vi, genom att förbjuda viss musik i TV och radio, indirekt påbörjat en utrotning 
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av de mindre bolag i branschen som inte har samma resurser? Då det vinnande dansbandet i 
Dansbandskampen är hett eftertraktat av majorbolagen med dess betydligt större resurser, kan 
risken vara stor att samtliga dominerande dansband samlas på dessa bolag, som då konkurre-
rar ut resterande aktörer? 

5.1.2 Kundanalys 

Att konsumenterna av dansbandsmusik har sinat genom åren har vi redan tidigare i denna 
studie konstaterat i samklang med intervjuade aktörer. Den primära publiken har växt upp 
med folkparkerna som huvudsakliga mötesplats och vi kan tänka oss att dessa således har en 
nostalgisk syn på fenomenet med allt vad det innefattar. Att som aktör anpassa sig för en för-
ändring från i stort sett monopol som underhållningsform runt om i landet, till den oerhörda 
konkurrenssituation dessa befattar sig med idag, är en utveckling som gemene man kan se 
svårigheterna i. Frågan är då om en eftersträvan att återskapa folkparkerna som mötesplats 
med dansband och fest i fokus är en strategiskt korrekt lösning eller enbart ett sentimentalt 
bakåtsträvande? Trots allt påtalar flera av aktörerna det faktum att majoriteten av besökarna 
inte befann sig i folkparkerna för bandens skull, utan för att interagera med övriga besökare. 
Hur ska då aktörerna gå tillväga för att återskapa ett intresse som potentiellt aldrig har fun-
nits? Hur arbetar dessa för att, om inte återuppväcka en tidigare befintlig målgrupp, istället 
möta en ny? Ännu en gång riktar vi vårt fokus mot företeelsen att aktörerna i branschen tycks 
vänta in publiken, istället för att aktivt möta upp dessa, på målgruppens egna villkor.  
 
Samuelsson (Streaplers, 2009) leder in oss på faran med att vara ett modernt dansband, med 
en yngre målgrupp i 15-35:årsåldern. Som exempel nämner han Arvingarna och Barbados 
som var bland de populäraste banden under en period, men sedan försvann från dansbands-
världen. Samuelsson pekar på sannolikheten att denna målgrupp inom 5-10 år skaffar familj 
och därmed uteblir som trogen publikskara. Vi inser den begränsning som detta innebär i att 
anta en profil som modernt dansband och frågar oss hur aktörerna väljer att förhålla sig till 
detta?!  Eller är det ett faktum som de väljer att arbeta utifrån genom att komplettera sin kata-
log med mogna dansband? Kan vi tolka detta som att bolagen väljer att bygga sin verksamhet 
på mogna band ur ett långsiktigt perspektiv, medan de moderna banden innebär ett kortsiktigt 
tänkande med hög ekonomisk vinning och det faktum att aktörerna når en yngre målgrupp? 
Är ett kompletterande av dessa båda ett väsentligt tillvägagångssätt för att överleva på lång 
sikt? 
 
Även publiken har indelats i diverse kategorier, främst av Norrby som benämner dessa som 
Danstofflor, Den mogna publiken, Partypubliken, samt Shaker-publiken. Vi tolkar det som att 
en kombination av den mogna publiken och partypubliken är den kategori som flertalet aktö-
rer eftersträvar att erhålla, då dessa både dansar och handlar flitigt i baren, vilket är önskvärt 
ur både bandets och arrangörens synvinkel. Genom att möta en sådan målgrupp kan arrangö-
ren gå runt ekonomiskt, vilket resulterar i att ännu ett spelställe lever vidare för dansbanden, 
något som gynnar såväl bokningsbolag som övriga aktörer. Vi saknar dock ett aktivt arbete 
för att skapa sig en publik som gynnar den framtida verksamheten.  
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De initiativ som dock har tagits för att rikta sin musik mot en specifik publikskara anser vi har 
slagit oerhört väl ut. Torgny Melins som gjorde en cover på Teddybears STHLM fick ett 
enormt genomslag i media och vi tror att många ungdomar känner igen Torgny Melins på 
grund av just detta, något som bekräftas av de spelningar som gjordes på ungdomsfestivaler 
runt om i landet efter releasen av nämnda låt. Även Ekendahls innovativa arbete med Expres-
sen och lanseringen av dansbandsskivor i samarbete med tidningen finner vi uppfriskande i 
detta sammanhang. Vi eftersöker dock flera idéer likt dessa och tror att genomslagskraften 
automatiskt blir förstärkt då nytänkande får ta plats i en bransch som många gånger annars ter 
sig bakåtsträvande och bekvämt snarare än framtidsorienterat. Vidare välkomnar vi en aktiva-
re strävan för att aktörerna ska välja sin publik i större mån, men tror dock att Nilars är väl ute 
på djupt vatten då hon i framtiden vill se en kultförklaring av Dansbandskampen, som genere-
rar en liknande vallfärdning sommartid som Roskildefestivalen. Någonstans måste begräns-
ningen ses i att dra likhetstecken mellan allt för stora genreavstånd.  

5.1.3 Konkurrentanalys 

”Vi ser de inte som konkurrenter, vi sitter i samma båt allihop… det är ingen som försöker ta 

band från andra bolag” förklarar Rudenborg (2009), vilket genast väcker motstånd hos Norr-
by (2009) som tror att hennes band kommer att ligga på ett majorbolag dagen efter en eventu-
ell vinst i Dansbandskampen. Med facit i hand så kom Norrbys band Titanix på andra plats i 
tävlingen och blev dagen efter signade av majorbolaget Sony Music. Ironiskt kan man tycka 
då Norrby arbetat hårt för sina band, samtidigt som hon valt att inte skriva några avtal som 
binder banden vid hennes skivbolag. Visst är det en fin tanke att banden själva ska kunna väl-
ja vad de ska göra med sin musik men vi anser det tämligen naivt att inte försäkra sig om att 
den framtida verksamheten ska vara lönsam och att tidigare investeringar ska generera i en 
vinst framöver. På detta vis kommer samtliga band att försvinna från skivbolaget så snart de 
börjar öka i värde på marknaden och Biwa Records kan liknas vid ett välgörenhetsprojekt. Vi 
anser detta som något märkbart då Norrby i övrigt tycks ha koll på hur företaget bör drivas 
enligt ett affärsstrategiskt tänk. Hon är väl medveten om utsatta mål, affärsidéer och strategis-
ka tillvägagångssätt för att driva företaget, men verkar dock inte sträva efter någon större vin-
ning.  
 
När vi studerar affärsidéer så tycks både Nöjeskällan och YBM mest fokusera på att överleva. 
De utformar således strategier efter en klassisk överlevnadsstrategi, med vilka vi ser en fara i 
att en strävan efter att utvecklas bromsas upp. Vi uppfattar det heller inte som att aktörerna 
medvetet eftersträvar någon utveckling, trots att vi kan lokalisera ett antal steg i denna rikt-
ning. Flera av bolagen har under sina år utökat sin grundverksamhet till att innefatta flera 
verksamhetsområden än det primära. Vi kan se en tendens till att bolagen närmar sig en 360-
modell, om än inte fullt ut. Trots att aktörerna hävdar att vision, affärsidé och strategier inte 
behandlas med någon större energi så ser vi tydliga drag av att bolagen tar in nya marknads-
områden för att öka sin omsättning. Som exempel på detta så bokar Nöjeskällan speltillfällen 
åt sina dansband samtidigt som de bokar dansband åt sina arrangörer, vilket ger bolaget en 
ökad intäkt för samma arbete. Att övriga aktörer i branschen ser detta som omoraliskt har vi 
förstått, bland annat genom Samuelsson i Streaplers. Dock har vi svårt att förstå logiken i det-
ta, då både dansband och arrangörer känner till detta scenario och själva väljer vilka aktörer 
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de ska jobba med. Vi ser det även som naturligt för ett företag att eftersträva så stor förtjänst 
som möjligt för varje utfört arbete och vill snarare uppmuntra till ett liknande företagande av 
flera aktörer i dansbandsbranschen.  
 
SIAR-skolans idé om att nya organisationer sällan innefattar några strategiska mål då de be-
finner sig i den entreprenöriella fasen kan på sätt och vis implementeras på dansbandsbran-
schens aktörer i allmänhet. Dock hävdar skolan vidare att dessa strategier utvecklas naturligt 
då företaget har mognat och frågan om överlevnad och tillväxt blir essentiella. För aktörerna i 
denna bransch tycks dock de strategiska målen stanna vid överlevnad och utifrån detta utfor-
mas det dagliga arbetet. Schytts bekräftar detta med sin oro över att YBM ska växa till ett så 
pass stort bolag att det blir uppköpt och att han av den anledningen gärna ser att verksamheten 
håller sig på den nivå den befinner sig på idag. Vi efterfrågar här ett entreprenörskap hos aktö-
rerna, som ser potentialen i att bygga upp företag från grunden och sedan sälja vidare då in-
tresse finns. Trots allt är det tjänsteföretag, vars sociala relationer och kontaktnät utgör värde-
ringsbasen för eventuella uppköp, vilket innebär att eldsjälen i varje bolag bör kunna bygga 
upp en ny verksamhet på tämligen enkla grunder. Denne kan således utnyttja sin relationella 
dimension för att på nytt bygga upp en solid verksamhet.  
 
SIAR-skolan lyfter vidare fram vikten av att kunna lära snarare än att planera, vilket bättre 
stämmer in på aktörerna i dansbandsbranschen. Som vi nämner i den interna analysen, så ut-
görs majoriteten av personalstyrkan uteslutande av gamla rävar i branschen som inlett sin kar-
riär som turnerande musiker i nämnda genre. De har ingen utbildning för arbetet, men där-
emot en gedigen erfarenhet från det aktuella yrket, vilket värderas högre inom den aktuella 
diskursen. Aktörerna betraktar därmed lärande som den naturliga processen för utveckling 
och anser detta som en viktigare grund än att planera för en framtid som ändå ej går att förut-
säga, tolkar vi. I en turbulent omvärld kan det många gånger vara det främsta instrumentet för 
att kunna ändra inriktning och anpassa sig efter nya möjligheter i omgivningen, något som vi 
anser vara fallet i denna bransch. Norrman (Czarniawska, 2002) hävdar i samma skola, att den 
mest centrala processen i organisationen är den då dess idéer uppkommer och förändras i takt 
med att företaget utvecklas, vilket även det stämmer in på en turbulent omvärld. Detta säger 
helt emot den klassiska teorin att valet av strategi är ett resultat av en rationell beslutsprocess, 
då förutsättningarna ständigt förändras.  
 
I enlighet med teorier om industriella kraftfält, har vi lokaliserat en framträdande betydelse av 
samarbeten och konkurrens. I våra studier har aktörerna lyft fram samarbeten i olika konstel-
lationer som den primära samverkansformen, medan majoriteten av dessa förnekar konkur-
rens i någon form, aktörer emellan. Vi är dock måna om att erkänna denna teori som aktuell i 
allra högsta grad i dessa sammanhang, då ett förnekande av konkurrens som framtvingande av 
nytänkande och utveckling enbart kan tolkas som ett nederlag för dansbandsbranschen. 

5.2 Företagsanalys 

I SIAR-skolan utgår Rhenman (Czarniawska, 2002) från att aktörer inom organisationer är 
subjektivt rationella. Detta är en utgångspunkt som även vi har tagit då vi antar att de inter-
vjuade aktörerna betraktar sina egna beslut som rationella i varje given situation, medan detta 
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i själva verket är aktörernas subjektiva bedömning. Frågan är dock hur rationellt beslut det är 
att, vid övertagandet av Mariann Records, tillsätta en aktör utan någon som helst erfarenhet av 
dansbandsbranschen, som ansvarig för nämnda genre i bolaget. Vi ifrågasätter om tanken sla-
git ledningen att anställa en veteran inom genren för att föra in den nya kunskapen i företaget, 
eller om detta inte behandlats som ett alternativ. I motsats till detta, funderar vi även över 
möjligheten att Warner Music sett det som sin styrka att med ny syn kunna finna banbrytande 
lösningar för en främmande bransch. Ekendahl (2009) ”tror det är bra med ett annat perspek-

tiv än folk som ägnat sig åt dansband i hela sitt liv”. Detta till trots har företaget valt att be-
hålla Bert Karlsson som kontaktperson och bollplank på daglig basis, vilket indikerar på ett 
behov av den branschkunskap vi eftersöker.  
 
Generellt sett tenderar de aktuella bolagen att anställa personal med liknande erfarenhet som 
våra intervjuade aktörer, det vill säga ingen utbildning, men en lång bakgrund inom dans-
bandsbranschen. Tigerström (2009) kommenterar detta med att det inte går att läsa sig till 
kunskapen, vilket vi till viss mån är måna att hålla med om då vi många gånger betraktar erfa-
renhet som mer värdefullt än utbildning. Vår uppfattning är dock att kunskap som erhålles 
genom utbildning bör kunna öka den sammanlagda kompetensen i dessa bolag, genom att 
fungera som ett komplement till den erfarenhet som företaget redan har. I teorier om industri-
ella kraftfält uppmanar Melin (Czarniawska, 2002) till meningsskiljaktigheter, då dessa ofta är 
grunden till strategisk förändring. Vi tror att sådana meningsskiljaktigheter främst uppstår då 
individernas bakgrund och förförståelse skiljer sig från varandra, vilket vi kan uppnå genom 
att föra samman individer med olika erfarenheter och kompetenser. För att ytterligare vidga 
den interna kompetensen föreslår vi även att aktörerna anställer personal från andra genrer 
inom musikbranschen, alternativt andra verksamhetsområden för att på så sätt föra in helt nya 
arbetssätt och synvinklar i en bransch där aktörerna i stort tycks förbise den potential till för-
nyelse som föreligger.  
 
I flertalet branscher är det mer regel än undantag att ledningen byts ut på regelbunden basis, 
vilket även görs enligt en mångdimensionell ansats för att fånga förändring. Melin 
(Czarniawska, 2002) visar på att då företaget präglas av en stabil närvaro och även ledare be-
sitter ett stabilt tänkesätt, så krävs det att nya kombinationer av dessa bildas för att förändring 
ska kunna åstadkommas. Detta är något vi ser en total avsaknad av i dansbandsbranschen. I 
våra studier har det framkommit att majoriteten själva har startat sina bolag och sedan drivit 
dessa till det omfång de innehar idag. Att aktörerna inte är intresserade av att växa mer än att 
de kan driva bolagen i den form de gör idag har vi förstått, men vi finner den totala avsakna-
den av entreprenörstänkande förvånansvärd. Kanske vore även en förnyelse i ledningen på 
bolagen i dansbandsbranschen givande eller är branschen helt enkelt för komplex för att fun-
gera på detta vis då den, likt i den handlingsorienterade processen bygger på att de strategiska 
åtgärderna är radikala och sker relativt spontant? Kanske krävs en fullständig kännedom om 
företagets historia, kompetens, verksamhetsområde och omvärld för att dessa beslut ska kunna 
fattas? Men anses då dansbandsbranschens förutsättningar som mer komplexa än andra bran-
scher eller kan dessa företag drivas med samma vision som andra företag i närliggande bran-
scher? 
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En intressant teori har lyfts fram av SIAR-skolan, där organisationen uppmuntras att utnyttja 
de spänningar, misfits och naturliga drivkrafter som uppstår i verksamheter. Den råder vidare 
organisationer att medvetet placera sin verksamhet i sådana situationer och miljöer, för att 
tvinga till utveckling och således strukturförändringar. Vi kan därmed konstatera att den tur-
bulenta omvärld som våra intervjuade aktörer verkar i, i samklang med de spontana beslut 
som fattas internt inom organisationen, har potential att föra aktörerna till den utveckling och 
det nyskapande som vi eftertraktar i branschen. Återstår gör dock att placera denna innovation 
i aktörernas medvetande, för att de på så vis ska kunna tillgodoräkna sig de drivkrafter som 
uppstår. För att detta ska kunna genomföras krävs, enligt Göteborgsskolan, att en stark makt-
grupp för fram denna idé om styrning, som kan liknas vid en konkurrerande mytbildning. Än 
en gång återkommer vår teori om att kvotera in personal med kompletterande egenskaper och 
erfarenhet, denna gång i ledningsposition.  

5.3 Det strategiska arbetet 

Kotlers strategiprocess beskriver den rationella ordningen för hur företagets strategier skall 
utvecklas, utformas och implementeras. Processen har som utgångspunkt att företaget skall 
utgå från affärsidén, för att sedan med hjälp av en omvärldsanalys och företagsanalys utforma 
strategier för att hjälpa företaget uppnå den vision, samt målsättningar som finns ställda. Som 
vi tidigare nämnt har vi varit i kontakt med personer inom branschen, vilka de flesta har en 
ledande position i sina respektive företag, emellertid kan dem ändock ej formulera företagets 
affärsidé. Affärsidén skall enligt Bengtsson & Skärvad (Samuelson & Olve 2008) kortfattat 
ange vilka företaget finns till för, inom vilka produkt- och marknadsområden de skall verka, i 
vilken riktning företaget skall utvecklas och efter vilka principer företaget skall skötas. Vi tror 
oss och har till viss del märkt att aktörerna trots allt kan tänka i banorna men till en viss be-
gränsning.  
 
Man bör som företag ha en klar affärsidé för att i slutändan utvärdera om den är bärkraftig. 
Likt vad Rhenman (Czarniawska, 2002) hävdar kan organisationens nutida situation spåras i 
dess egen historia. Som Tigerström (2009) utrycker sig har 97 % av dem arbetande inom 
dansbandsbranschen själva varit aktiva inom branschen sedan en lång tid tillbaka. I och med 
detta tror vi att de bär med sig det tillstånd dansbandsbranschen existerade i för 35 år sedan, 
då det som Eriksson & Bogren (2008) hävdar, bara fanns dansband om man skulle gå ut. Man 
hade, som vi tidigare nämnt, en annan konkurrenssituation eller avsaknad av densamme, som 
medförde att man inte behövde tänka på essentiella frågor som berör företagets affärsidé. Vi 
anser att det är här aktörerna inom dansbandsbranschen har sina brister i dagsläget, de saknar 
en förmåga att, som Norrman och Rhenman (Czarniawska, 2002) beskriver, lära snarare än att 
planera, då förmågan att kunna ändra inriktning och utvecklas är nyckelvariabler. Företagen 
har, likt vi nämnt innan, en klassisk överlevnadsstrategi, vilken de utvecklat utefter gamla 
normer. 
 
Med omvärldsanalysen som grund kan man urskilja vissa stora omvärldsförändringar där 
dansband som fenomen försvunnit från storstäderna, vilket vi grundar i antalet arrangörer som 
finns lokaliserade, ej mätt i antal sålda skivor. Det finns enligt Kenny Samuelsson (Streaplers, 
2009) enbart ett spelställe, Stockholm, Göteborg och Malmö inberäknat. Thylin (Visonj, 
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2006) anser att moderniseringen av dansbanden gått för långsamt och att dansband inte är en 
storstadsföreteelse, dit yngre personer emellertid dras då utbudet är större. Detta nämner Thy-
lin som ett skäl till denna utveckling. Vad det svaga intresset i storstäderna grundar sig i kan 
vi emellertid ej svara på, dock anser vi att denna omvärldsförändring i dagsläget inbegriper 
såväl möjligheter såsom hot. Sveriges Televisions underhållningsprogram Dansbandskampen 
har, som Nilars (2009) uttryckt det, visat på intresset för dansbandsmusik med i genomsnitt 
1,1 miljoner tittare varje vecka under två års tid. De intervjuade aktörerna, vilka jobbar inom 
dansbandsbranschen, borde då ha förmågan att som Melin (Czarniawska, 2002) skriver, ” 
Kärnan i den strategiska processen är snarare förflyttningen från dess historia in i framti-

den”. Dansbandsmusik har alltid varit uppskattat på landsbygden och med den urbanisering 
som sker tror vi dock att det finns konsumenter i storstäderna. I och med den mediala publici-
tet genren åtnjutit med hjälp av det nyss nämnda programmet Dansbandskampen, har TV, 
som Nilars (2009) anser, hjälpt till att placera dansbanden i folks medvetanden. Emellertid har 
man som bransch ej tagit vara på dessa möjligheter utan accepterat det faktum att dansband 
inte fungerar i storstäderna. Om det i dagsläget skulle finnas ett intresse finns det för nyfikna 
personer ingenstans att ta vägen. Vi tror inte att de som verkar inom branschen klarar av att 
utveckla sina verksamheter alternativt funderat kring i vilken riktning företaget skall utveck-
las. Det sker för få innovativa strategier inom dansbandsbranschen och de få som har produce-
rats har sin grund i personer utanför dansbandsbranschen, alternativt med en annan bakgrund 
än de som jobbat och har erfarenhet av branschen sedan åtskilliga decennier tillbaka. 
 
Dansbandet Torgny Melins, vilka turnerat och släppt ett album med covers på Teddybears 
STHLM:s verk, har gjort ett försök att strategiskt hitta en ny målgrupp. Detta gjordes dock på 
begäran av Teddybears STHLM. Samarbetet med Expressen, där tidningens läsare hade möj-
ligheten att köpa dansbandsalbum i anslutning till köp av tidningen, var en idé av Ekendahl 
som enbart jobbat med dansband i några år. Vi anser att företagen behöver en förnyelse i form 
av ny personal med erfarenhet från andra branscher. Melin (Czarniawska, 2002) diskuterar 
kring hur en ny ledare kan resultera i radikala förändringar för ett företag, samt att ledarens 
värderingar och tankar reflekteras från den livserfarenhet som ledaren har. Fastän vi i mångt 
och mycket anser att det vore positivt att, som vi tidigare nämnt, att främja ett mer entrepre-
nörskapsinriktat sätt att arbeta, tror vi att det skulle bidra med att rekryteringen av personal 
sker på olikartade platser. Vid headhunting av ny personal söker sig Nöjeskällan efter perso-
ner med samma känsla för musiken. Man bör rekrytera personal som kompletterar de som 
redan arbetar på företaget, istället för att bara intressera sig för personer med samma erfaren-
het och kompetens, likt ett entreprenörsmässigt vis. 
 
Intervjuobjekten har utryckt sin välvilliga bild i förhållande till konkurrenter. De har lyft fram 
vikten av att alla företag inom dansbandsbranschen måste samarbeta för att lyckas med den 
egna verksamheten. Det vi kan urskönja ur dessa uttalanden är deras tankar, vilka kan jämfö-
ras med dem Bruzelius & Skärvad (1995) har angående outsourcing. För att möta ett krav på 
professionalitet inom deras verksamhetsområde fokuserar dem på den egna kärnkompetensen, 
vilket är en nödvändighet för mer kunskapsintensiva organisationer (ibid.) Dock verkar de till 
synes ignorera det faktum att nästintill alla företag har konkurrenter. Vi efterfrågar att dans-
bandsbranschen skall se bortom dansbandsbranschen och inse att det även där finns konkur-
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renter. Frånvaron av denna insikt kan vi tycka är tämligen naiv. Det finns ingen ambition att 
finna konkurrensfördelar gentemot företag inom andra branscher, trots att konceptet dansband 
som fest och mötesplats har många konkurrenter.  
 
Tigerström (2009) beskriver fenomenet dansband som Sveriges största folkrörelse, ”det är 

både friskvård, ett intresse, mötesplatser för vanliga människor”. Man bör kunna urskönja att 
företag som arbetar med friskvård som exempelvis Friskis & Svettis är potentiella konkurren-
ter, alternativt samarbetspartners. Norrby (2009) delger att Sundsvalls kommun etablerat ett 
projekt där skolungdomar till en rimlig kostnad får prova på att dansa till riktiga dansband. Vi 
anser att företagen allt för ofta etablerar strategier där de erbjuder en produkt anpassad för en 
äldre målgrupp. De har inte, som Bengtsson & Skärvad (2008) skriver, anpassat produkten 
utefter vad konsumenten efterfrågar, i situationer med en yngre målgrupp.  
 
Som vi nämnt tidigare har dansband, vilka medverkat i dansbandskampen, erhållit en hög 
popularitet. Nilars (2009) delger att efterfrågan ökat markant för de dansband som deltar i 
programmet. Detta kan ställas i ljuset av att föregående års vinnare i Dansbandskampen; Lars 
Kristerz sålt närmare 150 000 album år 2009. Bostonmatrisen (BCG) är ett verktyg för att 
lokalisera vad företagens produkter har för ställning på marknaden. Som Eriksson-Zetterquist 
(2005) skriver har BCG fyra kategorier, vilka benämns som frågetecken, stjärnor, kassakor 
och hundar. Vi har kartlagt branschen historiskt och kan urskilja två differentierade typer av 
dansband, moderna respektive mogna dansband. De mogna dansbanden som kan exemplifie-
ras med Streaplers, vilka verkat som dansband i 50 års tid, kan kategoriseras som en ur före-
tagens synvinkel – kassako. Där behöver företagen inte lägga ner stora resurser på grund av 
deras redan erhållna popularitet. Vi kan dock, som vi tidigare nämnt, se en fara med att före-
tagen arbetar alldeles för kortsiktigt med hur de skall vidareutveckla de moderna dansbanden 
till att bli kassakor. Vi har kategoriserat in de moderna dansbanden, vilka synts mycket i det 
nyss nämnda programmet Dansbandskampen, som stjärnor. På grund av att företagen, ur en 
strategisk synvinkel, arbetar kortsiktigt med dessa, anser vi att det finns en risk att de moderna 
dansbanden går samma väg Arvingarna gjorde på 1990-talet, vilket Torgny Melin (2009) jäm-
för med TV4:s underhållningsprogram Idol, där artisterna har relativt korta karriärer. 
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6 Slutsats 

Genom den ombesörjda omvärldsanalysen kan vi konstatera att det skett omvärldsförändring-
ar, vilka har påverkan beträffande utformningen av dansbandsbranschens arbete med att ut-
forma affärsstrategier. Dansbandsmusik som fenomen och musikgenre har utvecklats från att 
vara normen för underhållning inom ramarna för musik, till att idag fungera i egenskap av en 
subkultur. Ett fåtal skäl till vilka man kan härleda dansbandsbranschens förändring har lokali-
serats, varav en är tekniken, som genomgått stora förändringar de senaste decennierna. Sam-
hället har vidgats, invånarna har erhållit en större kunskap i takt med att TV, radio och inter-
net utvecklats. Från att det enbart existerat två tv-kanaler, till att det idag finns ett oändligt 
utbud, vilket i symbios med, som flertalet aktörer beskriver det; en medial bojkott, har åtföljt 
att det blivit svårare för dansband att synas. I samband med att utbudet av segment utökats 
finns det i dagsläget möjlighet att i allt större utsträckning ta del av underhållning i olika for-
mer. På grund av detta har konsumenten en möjlighet att nischa sig och erhålla det man efter-
traktar. Ett ansenligt skäl till att dansband som fenomen i allt större utsträckning figurerar på 
landsbygden, där möjligheten att nischa sig är mödosammare och konsumenterna sluter sam-
man kring underhållningsformen dansband. Segmentorienteringen har för företag inom dans-
bandsbranschen blivit allt viktigare och vi anser att de ej lyckats bemöta dessa förändringar. 
Företagen har ej anpassat produkten efter målgruppen, utan förlitat sig på att målgruppen skall 
anpassa sig utefter produkten dansband. Aktörerna själva ger uttryck för att det är fundamen-
talt att arbeta ur ett långsiktigt perspektiv för att överleva inom branschen. Vi anser dock att 
det är en bristande egenskap hos aktörerna, då det gått att urskönja en allt för kortsiktig foku-
sering i det strategiska arbetet. Underhållningsprogrammet Dansbandskampen har medfört ett 
ökat intresse bland konsumenter vilket resulterat i ett intensifierat intresse hos media. Bran-
schen har till synes anpassat hela sina verksamheter och det strategiska arbetet till att beröra 
Dansbandskampen. Vi kan se tendenser till att företag inom dansbandsbranschen anpassat sig 
till de rådande omvärldsförutsättningarna. Det går att urskönja att företag utvidgat sina verk-
samheter till att inbegripa fler verksamhetsområden. En utveckling, vilken kan exemplifieras 
med att skivbolag anammar 360-avtal och att bokningsbolag arbetar både gentemot arrangör, 
samt i samhörighet med arrangör, vilket medför fler intäktsområden. Vi anser emellertid att 
företagen saknar innovativa strategier genom vilka man kan utöva dragningskraft hos nya 
målgrupper, i nya segment. 
 
Vi anser vidare att dansbandsbranschen är i behov av ett helhetsgrepp i form av en intresseor-
ganisation som ser till branschens bästa ur ett långsiktigt perspektiv. Detta är även någonting 
vi efterfrågat i kontakt med aktörerna, men som ej väckt några ovationer då de ej anser sig 
själva vara i behov av något dylikt. En organisation, vilken kan arbeta med större frågor, som 
kan exemplifieras med den diskriminering branschen anser sig erhålla av Sveriges Radio P4. 
En intresseorganisation, i vilken företagen gemensamt kan arbeta med att utveckla dans-
bandsbranschen. Det signifikativa med dansbandsbranschen är idag att, som medlemmarna i 
Streaplers (2009) beskriver det, ”Man skjuter från höften” vilket vi ser som en genomgående 

faktor. Det dagliga arbetet formas snarare av slumpmässiga handlingar än av genomtänkta 
strategier. Att arbeta med dansband tycks vara en livsstil där besluten präglas av att, som Sven 
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Ingvars sjunger, ”Det kommer från hjärtat”. Sammanfattningsvis vill vi belysa det behov av 
en intresseorganisation som vi anser föreligger, då vi lokaliserat en brist på initiativ för 
gemensam utveckling ur ett långsiktigt perspektiv. Detta utgör en avsaknad, vilken är en kon-
sekvens av att aktörerna har anpassat sina strategier utefter överlevnad, på bekostnad av en 
potentiell utveckling. 

6.1 Förslag på vidare forskning 

I samband med insamlingen av vår kvalitativa data har vi kunnat urskönja en märkbart kom-
plex företeelse. Då vi tidigare har varit i kontakt med aktörer inom pop- och rockgenren, så 
reagerade vi på det faktum att maktbalansen arrangörer och band emellan, verkar skilja sig 
avsevärt mellan de olika genrerna. Att spela i ett etablerat pop- eller rockband medför ofta en 
acceptans av långa kravlistor på vad som bör finnas tillhands hos arrangören, så kallade ri-
ders. Arrangören eftersträvar att tillmötesgå bandet i så stor mån det går, för att samarbetet 
ska genomföras så smidigt som möjligt. I detta fall befinner sig då arrangören i underläge 
gentemot bandet, då bandet ställer kraven och arrangören besvarar dessa. För ett etablerat 
dansband gäller raka motsatsen. Bandet har själv med sig sovplats, utrustning och annat som 
kan komma till användning vid en spelning. Riders existerar i princip inte och banden förvän-
tar sig sällan något utöver det grundläggande. Trots att Streaplers är ett av de riktigt stora 
dansbanden i Sverige så fordrar de inte mer än en spik på väggen att hänga sin jacka på. Ofta 
möts de av ett ordentligt omklädningsrum, men på Sandras i Kalmar får de nöja sig med att 
bli inhuserade i en skrubb, något som konstateras med ett skratt. I dansbandsbranschen är 
banden glada att de blir bokade för spelningar och har möjlighet att leva på detta. Vi upplever 
en tacksamhet gentemot arrangörerna, istället för ställda krav. Slutligen upplever vi att mak-
ten befinner sig hos arrangören, snarare än bandet.  
 
Ovan beskrivna maktbalans är något vi finner oerhört intressant och ett ämne vi med nöje 
hade fördjupat oss mer i. Vi låter dock detta ämne vara fortsatt obehandlat i denna uppsats, 
men ser gärna att forskningen tas upp i ett annat sammanhang. 
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Bilaga 1: Anmälan om diskriminering 
 

Göteborg 070823  

Anmälan om diskriminering; SR P4 gentemot de svenska dansbanden.  

 

Bakgrund;   
1987 startades P4 i Sveriges Radio. En kanal som skulle vända sig till en vuxen publik i åldern + 37,5. Sveriges 
Radio får av regeringen direktiv om vad som ska sändas – vad som ska nå lyssnarna. SR uppgift blir bl.a. att 
skapa en musikalisk bredd med djup och mångfald. Man ska även spela och värna särskilt om den svenska musi-
ken inom alla genrer. Ungefär hälften av all musik som spelas i Sveriges Radio ska vara svensk, framförd eller 
skapad av svenska upphovsmän  
 
Vi, svenska dansband, menar att SR under många år diskriminerat oss genom att välja bort våra produktioner ur 
utbudet. Ett beteende som har ökat de senaste åren.  
Låt oss konstatera följande;  
  
Dansbandsgenren är helt unik för Sverige. Ingen annanstans i världen finns detta fenomen. När utländska turister 
hamnar på våra dansbanor, ser de med avund på denna företeelse och önskar den fanns i deras hemländer. Vi 
dansband turnerar runt i hela landet år efter år. Hundratusentals människor går ut och dansar varje helg, året om. 
Dessutom köper de våra plattor. Malungsveckan besöktes i år av hela 38 000 besökare.... En normal danskväll 
kommer det allt från 200 till 3000 dansande gäster. Ideligen får vi höra från vår publik; ”Varför hör man aldrig er 
på radion?” Det forum där vi borde höras i är just P4. Vi har exakt samma målgrupp som P4 och musiken är idag 

så bred och varierande att här bara måste finnas intressant material för P4.   
  
Dessvärre misstänker vi att musikproducenterna inte tar vår musik på allvar. Ett typexempel är senaste plattan 
med Lasse Stefanz. Den toppade i fem veckors tid försäljningslistan av album sommaren 2007. Tills idag har den 
sålts i 90 000 exemplar. Men den har inte hörts i P4:s musikutbud (!). När en låt testades från skivan nyligen, 
gick denna rakt upp på åttonde plats… Utan att ha varit spelad i P4 tidigare! Det kanske säger en del..? En upp-
gift som figurerar är att det för några år sedan kom direktiv uppifrån till de olika musikproducenterna om att 
dansband inte ska få spelas i P4. Är detta sant? Jag vill i detta brev inte hänga ut någon med namn. Men uppgif-
terna finns här. Vi önskar att Ni en gång för alla går till botten med detta rykte/uppgift. Vi kräver svar om detta! 
Public service innebär att man ska motsvara lyssnarnas önskemål och krav. De anställda på SR är anställda av 
sina lyssnare. Att förvägra dem en folklig och populär genre är direkt tjänstefel och vi kräver en förändring.  
  
Hälsningar Sveriges dansband:  
Lasse Stefanz, ThorLeifs, Flamingokvintetten, Streaplers, Kikki Danielsson och Roosarna, Bhonus, Jannez, Blender, Wahl-
ströms,  Torgny Melins, Gamblers, Perikles, Nizeguys, Drifters, Black Jack, Grönwalls, Joyride, Matz Bladhs, Sannex, Tita-
nix, Tonix, Arvingarna, Barbados, Date, Widerbergs, Face 84, Sounders, Seastars, Ove Pilebo, Erik Lihms, Bengt Hennings, 
Chiquita, Mats Bergmans, Claes Lövgrens, Cavalkad, Jontez, Leif Hermansons, Zlips, Svänzons, Schytts, Hedins, Shake, 
Wizex, Kindbergs, X-tra, Micke Ahlgrens, Dannys, Casanovas, m fl   
 
Kompositörer:   
Thomas G:son, Ingela ”Pling” Forsman, Calle Kindbom, Gert Lengstrand, Dan Attlerud, Lars Moberg, Henrik Sethsson, 
Tomas Edström, Mats Larsson, Lars E. Carlsson, Stefan Lengstrand, Johnny Thunqvist, Joakim Andersen, Kent Liljefjäll, 
Stefan Brunzell, Per -Håkan Helén, Chris Andersen, Andreas Olsson, Danne Fernström, Jörgen Andersson, Anders Oscars-
son, Hans Östh, Per Hermansson, Ulf Georgsson, Kent Kindberg, Åza Karlström, m fl  
 
Bokningsbolag:   
Tonart, YBM, Bolar, Heaster Produktion, Nöjeskällan, Kvick Nöjesmetro, Susanne Zell Nöjesproduktion, Leif Hermansson 
Nöjeskonsult AB, LS Produktion AB, Roland Almlén Sörmlands Musikförmedling, Alingsås Nöjeskonsult ANK, Musik & 
Nöjen i Enköping, m fl  
 
Övriga:   
Janne Granvik ordf Svenska Musikerförbundet, Rune Liedström ombud Svenska Musikerförbundet, Lars-Eric Ståhl Svenska 
Musikerförbundet, Tidningen Får Jag Lov Diana Thylin, Ginza Hasse Haraldsson, Elisabeth Persvall Westerlind Stena Line 
Scandinavia AB, Michael Nystås Dansbandsbloggen, Glenn Sundberg artist, Leif ”Fjärdingen” Andersson och Jan Kjellberg 
Lidköpings Folkets Parksförening, Björn Lindbergh Parketten Lidköping, Alf Olofsson Magra loge Boråsparken mm, Ulf 
Esborn kantor, m fl  
 
Gm Ulf Georgsson 

 



 

   53 

Bilaga 2: Intervjumall 

Frågor om intervjuobjektet: 

 Vad är din roll i företaget? 
 Hur länge du jobbat där? 
 Vad har du gjort innan? 

 
Frågor om företaget: 

 Vad är företagets affärsidé? 
 Hur länge har företaget funnits? 

 
Dansbandsindustrin: 

 Vad har du för syn på dansbandsindustrin? 
 Har dansbandsindustrin förändrats sedan du började verka inom den? 
 Berätta historiskt om dansbandsindustrin 
 Hur anser du att industrin har förändrats fram till idag? 
 

Företagsfrågor: 

 Hur har ni valt er geografiska placering av företaget? 
 Hur ser samarbetsviljan ut externt? 
 Vilka är de viktigaste externa aktörerna för er verksamhet? 
 Hur ser er huvudsakliga marknad ut? 
 Vilka är de största konkurrenterna? 

 
Affärsstrategier: 

 Vad har ni för företagsvision? 
 Vad är era kortsiktiga strategiska mål för att uppnå visionen? 
 Vad är era långsiktiga strategiska mål för att uppnå visionen? 
 Hur såg processen ut kring valet av ert verksamhetsområde 

o Valet av Produkter/tjänster på er marknad 
o Så som det ser ut idag var det utefter er vision eller är det en slumpmässig reak-

tion? 
o Utefter er vision finns det planer på att integrera vertikalt, anamma andra verk-

samhetsområden? 
 

 Hur ser du på era konkurrensfördelar idag? 
 Vilka konkurrensfördelar ska ni försöka utveckla och utnyttja för att bli långsiktigt 

framgångsrika? 
o Vilken kompetens och vilka resurser behövs för att skapa och upprätthålla dessa 

konkurrensfördelar? 
o Vad har företaget för kompetens, vad har dem anställda för utbildning, erfaren-

het etcetera. 
o Hur ser rekryteringen av personal vanligtvis ut? 

 Hur arbetar företagets olika funktioner (Marknadsföring, Produktion m.fl.) för att upp-
nå företagets vision? 

 Gör ni några investeringar förutom den primära verksamheten? 
 Hur arbetar ni med utveckling av företaget, kompetens, arbetsprocesser? 

 
 

 



 

   54 

  

  

  
 

Högskolan i Kalmar 
 
Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 
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Handelshögskolan BBS,  

vid Högskolan i Kalmar 

Besöksadress: Kalmar Nyckel,  

Gröndalsvägen 19 

391 82  Kalmar, 

Tel: +46 (0)480 - 49 71 00  

www.bbs.hik.se 

 

 




