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Syfte: 

- 

Vi kommer att undersöka och analysera; 

Vilken utveckling och förändring som har påverkat musikförlagens 

verksamhet och hur de anpassat sig till de nya förutsättningarna. 

- Huruvida förändringarna haft betydelse för förlagets aktörsroll i 

musikbranschen. 

- Hur vi kan konkretisera resultatet av vår studie genom att på ett 

illustrativt sätt applicera detta på ett traditionellt musikförlag som EMI 

Music Publishing Scandinavia, och på det sättet visa på hur 

verksamheten bör anpassa sig inför framtiden? 

Metod: För vår studie har vi genomfört en kvalitativ undersökning, som även 

präglats av ett abduktivt förhållningssätt till vår presenterade empiriska 

och teoretiska referensram. Vi har genomfört åtta intervjuer av 

kvalitativ karaktär där samtliga utvalda är verksamma inom den 

svenska musikförlagsbranschen. 
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Slutsatser: Vi har kunnat slutleda att förlagsbranschen är beroende av ett stort 

nätverk med välfungerande relationer. Vad gäller konkurrensen i 

musikbranschen kan vi se att den har ökat generellt, den tekniska 

utvecklingen har skapat nya förutsättningar, och därmed har nya 

aktörer anslutit sig till musikbranschen. Vi kan även se mönster i att 

allt fler bolag och låtskrivare startar egna förlag, och därmed ser vi 

också en ökad konkurrens för det enskilda förlaget. 

Vi har även kunnat slutleda att musik idag används i allt större 

utsträckning och att förlagen på det sättet får fler uppdrag, men att 

betalningsförmågan hos kunderna har blivit sämre. Med den vetskapen 

kan vi dra slutsatsen att förlagens inflytande och intäkter ökar och att 

även förlaget som aktör har fått en större roll inom branschen. Vidare 

har vi även kunnat uttyda att förlagen inte arbetar med att 

kommunicera ut sitt varumärke i någon högre utsträckning, utan att de 

istället låter musiken profilera dem. Vi kan också se att de inte arbetar 

med marknadsföring och strategiplanering på ett traditionellt vis, utan 

istället arbetar med värdeskapande för kunden i sina relationer och 

utveckling av nätverk. 
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Abstract  

We have been able to draw some conclusions based on our research. First we have 

considered that the publisher is dependent on a large network and to work closely 

with their customers. We can see that the competition in the music industry has 

generally increased, the technological progress has created new opportunities, and as 

a result of this, new players have joined the music industry. We have been able to 

draw conclusions in the fact that more companies and songwriters start up their own 

publishing company, resulting in an increased competition for the individual 

publisher. 

We can also see as a final result that music is used in lots of different contexts and 

that the publishers thereby are offered a wide range of business opportunities, but that 

the solvency of the customers has become lower. With this knowledge, we can 

conclude that the publisher’s power and revenues will increase, and that the publisher 

as an actor has been given a more important role in the industry. Furthermore, we can 

also see patterns that publishers do not work with communicating their brands to any 

great extent, but that they instead let their music profile them. We can also see that 

they are not engaged in marketing and strategy planning in a traditional manner, but 

that they instead work with creating value for the customer and with developing their 

networks. 
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1. Inledning   

Följande inledande kapitel syftar till att ge en introduktion till uppsatsens 

forskningsområde där vi inledningsvis presenterar en musikbransch i förändring, 

vilket vi anser vara det fundament som avgör musikförlagens nuvarande position. 

Detta innebär en presentation av förändringsfaktorer som påverkar vårt ämne, samt 

ämnar ge en grundläggande förståelse kring dessa områden. Till det inledande kapitlet 

vill vi även presentera den teori som i huvudsak ligger till grund för vår studie. 

1. 1 Bakgrund  

Zhang (2002) menar att musikindustrin genomgår en stor förändring, vilket inte minst 

avser ny teknologi som introducerats på marknaden. Ny teknologi vad gäller 

nedladdning av upphovsrättsligt skyddat material, digitalisering, produktion och 

distribution av musik. Frejman och Johansson (2008) menar att detta framtvingar nya 

affärsmodeller som på ett dramatiskt sätt alternerar den värdekedja som tidigare 

representerat musikindustrin. Författarna menar vidare att nya aktörer har tillkommit 

vilket ger en mer komplex bild av mellanhänder som ersätter en traditionell kedja av 

aktörer. 

Meisel och Sullivan (2002) menar att distributionen online har stört det normala 

tillvägagångssättet att arbeta i musikindustrin, ekonomin och att maktförhållandena i 

branschen har modifierats från grunden. Även den kreativa processen har påverkats 

då professionell inspelningsteknik inte alltid, eller alltmer sällan, är en nödvändighet 

för att nå en bred publik. Det är inte längre nödvändigt att kontraktera ett skivbolag 

för att skapa ett verk, och det är inte heller nödvändigt att kontraktera någon annan 

aktör då denna process kan hanteras genom webbaserad verksamhet. Marknaden finns 

inom räckhåll på nätet utan mellanhänder. De fysiska begränsningarna är alltmer 

överskridbara och den teknologiska innovationen rubbar traditionella strukturer. 

Sammantaget den sjunkande skivförsäljningen och den ökade digitala användningen 

så inträder en decentraliserad position där fokus flyttas från det fysiska albumet till 
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omkringliggande verksamhet. Vi förstår behovet av en förändrad organisationsform 

för att anpassa sig till den nya marknaden. Denna anpassning är dock inte ny för 

musikindustrin, teknologiska framsteg har förändrat marknader och affärsmodeller 

tidigare (Fridh 2006). 

Menn (2003) menar att filformatet mp3 år 1998 vuxit till att bli standard för digital 

musik och kunde erhållas genom internetbaserade tjänster som mp3.com och 

scour.com och genom fildelningstekniker som Napster, Gnutella och Morpheus fick 

mp3: filerna spridning. Denna kan utföras både på lagligt och illegalt vis och har 

eskalerat genom flertalet forum och inte minst genom Web 2.0, samt dess vidare 

utveckling och integrering. Nätbaserade tjänster som Last.fm och Spotify är typiska 

exempel på användarintegrerade plattformar där kunden själv antar en skapanderoll 

för tjänstens innehåll och resultat. 

Själva musikkonsumtionen har alltså i enlighet med nätbaserade tjänster medfört att 

musiken gått från att betraktas som en vara till att anta en mer servicerelaterad 

karaktär. Då skivförsäljningen och den fysiska produkten som traditionellt varit 

bäraren av musiken – CD-skivan, kassettbandet, LP-skivan – minskar i värde, innebär 

det att musiken som i sig själv är av immateriell art blir än mer immateriell. Detta tack 

vare frånvaron av en fysisk produkt. I dagsläget är musiken till största del digital och 

opåtaglig i sin karaktär, och får som konsekvens av detta huvudsakligen immateriella 

och servicerelaterade distributionsvägar. Denna utveckling är dock inte exklusiv för 

musikindustrin, utan vi ser parallella strömningar även vad gäller filmindustrin och 

TV-spelsindustrin. Tjänster som Youtube, Vimeo och Voddler ger konsumenter 

möjlighet att överträda gränserna för att behöva en fysisk plattform för att 

tillgodogöra sig en produkt eller tjänst. 

Till bakgrundsbilden vill vi även poängtera det kulturella och ideologiska skifte i hur 

vi konsumerar musik. TV-spel, reklamer och Internet har blivit nya plattformar ur 

vilka vi upptäcker ny musik. Konsumenten förväntar sig en musikalisk 

lättillgänglighet som bör flöda omkring oss likt vatten, och helst ska denna tjänst även 

vara gratis. Detta konsumtionssätt har fått namnet därav, "music like water". 
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Anderson (2008) menar att detta går helt i linje med framtidens affärskoncept, som 

han benämner freeconomics. Kort sagt, tendensen av gratis nättjänster drivs av de 

underliggande tjänster som driver Internet. Dessa nya möjligheter och principer ställer 

krav på företag och deras marknadsföring, vilka verkar i en tid där fri information 

värderas högt, liksom att integrera kunden i skapandeprocessen. 

1.2 Problemdiskussion  

Till följande diskussion vill vi föra fram två framträdande diskurser, där vi inleder 

med en musikindustrirelaterad diskurs, och fortsätter med en 

marknadsföringsrelaterad diskurs för att ge en fullgod bild av vårt valda ämne. 

Internet och den digitala utvecklingen medför att skivbolagen förlorar allt mer 

försäljningsrelaterad mark, och dess faktiska existens och roll har ifrågasatts. Cohen 

(2010) diskuterar den revolution som skett inom musikindustrin, och hur de 

värdekedjor som tidigare upplösts till förmån för nya processer och 

försörjningskedjor. Skivbolagens roll förväntas bli allt mindre betydande och artisten 

förväntas att göra en större del av arbetet själv. Detta beror på uppkomsten av ny 

teknologi, internetbaserade tjänster och sociala medier, menar Cohen (2010) Det som 

tidigare varit en nödvändig värdekedja och en tydlig arbetsprocess gäller inte längre. 

Johansson och Larsson (2009) påpekar att försäljning av inspelad musik under 2000- 

talet har minskat drastiskt både i Sverige och internationellt vilket resulterat i stor 

reduktion av musikindustrin. Dock påpekas vidare att den neråtgående trenden av 

försäljning ändrades under 2009. Försäljningen ökade nämligen med 18 % jämfört 

med samma period året innan, och den digitala försäljningen av musik ökade med 

hela 80 %. Denna förändrade trend förklaras av Johansson och Larsson (2009) beror 

på ett flertal faktorer, och där bland annat införandet av IPRED – Intellectual Property 

Rights Enforcement Directive – i svensk lag 2009. 

Den uppåtgående trenden är dock osäker menar författarna, och det återstår att se 

huruvida den är tillfällig eller bestående. Eftersom skivförsäljningen har sjunkit 

drastiskt så har de primära intäkterna som förlagen förlitat sig på gjort detsamma. 
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Detta har resulterat i att förlagen tvingats utveckla och anpassa sin verksamhet för att 

finna nya intäktskällor. Hollensen (2007) förklarar att med utvecklingen av ny 

teknologi samt en alltmer utbredd globalisering så måste industrierna söka nya sätt för 

att nå ut med sina produkter. På samma vis så behöver musikförlag se över sin 

verksamhet för att anpassa sig till rådande förändringar. Sekundära intäktskällor kan i 

denna anpassning och i framtiden få en betydande roll för förlagens arbete. 

Huygen et al (2009) menar att upplevelseindustrin är beroende av kommunikation och 

information för att nå ut med sin produkt vilket innebär att trender inom 

kommunikations- och informationsteknologier har en avgörande roll för 

verksamheterna inom denna industri. Digitaliseringen, och resultatet av denna, spelar 

en stor roll för hur musikindustrin arbetar idag. Processen har skapat nya 

distributionskanaler för industrierna och även konsumtionen av musik sker i 

tilltagande grad genom digitala medier. Även om nya kanaler tillkommit så har 

musikindustrin påverkats svårt av en annan digital möjlighet, nämligen den illegala 

fildelningen. 

Musikindustrin, och då främst skivbolag och musikförlag är tvingade att finna sig i 

fildelningens existens, och nödgas därtill söka nya strategier och partners för att inte 

gå under. Denna aspekt innebär att en förändring av de traditionella värdekedjorna är 

oundviklig, menar Rao (1999). Meisel och Sullivan (2002) sammanfattar denna nya 

era och menar att på det vis musikindustrin har bedrivit sin verksamhet hittills är över. 

Musik online är en kraft att räkna med idag och för alltid. 

Grönroos (2008) påpekar att informationstekniken till stor del har påverkat företagens 

marknadsföringsrelaterade arbete. Ett företag kan idag producera serviceprocesser 

som enligt författaren kräver allt färre resurser från leverantörens sida och som 

samtidigt ökar den upplevda kvaliteten. Han understryker också att karaktären av 

tjänsterelaterad marknadsföring tidigare har underskattats i samhällsekonomin där det 

mer traditionella varuperspektivet varit det rådande. Av vikt idag är dock 

värdeskapande processer, där man tillsammans med konsumenten genererar värde och 

ser verksamheten som en serie av marknadsföringsrelaterade energier. Den 
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teknologiska utvecklingen har som nämnt påverkat underhållningsbranschen på ett 

distinkt sätt, inte minst pådrivit en minskande skiv-, film- och datorspelsförsäljning. 

Vad gäller marknadsföringsdiskursen har den sedan en tid tillbaka upplevt en alltmer 

serviceorienterad karaktär. Syftet med det nya perspektivet på företag är att belysa 

dessa verksamheter som serviceprocesser för att skapa ett större interaktivt värde. I 

vårt samhälle idag är kommunikation, av fysisk såväl som digital karaktär, av 

väsentligt värde för att positionera och särskilja sig på marknaden då vi verkar i en 

tilltagande hyperkonkurrens. Då musikförlagsindustrin präglas av en servicebaserad 

verksamhet anser vi det naturligt att föra in service management till bakgrundsbilden. 

Norrman (2000) menar att sedan uppkomsten av detta begrepp på 1970-talet har 

flertalet teoretiker och författare hängett sig åt en servicerelaterad 

marknadsföringsdiskurs. Grönroos (2008) påpekar att den serviceorienterade logiken 

accentuerar värdefrämjande aktiviteter– att betrakta verksamheten som en serie av 

marknadsföringsrelaterade processer, samt att tillsammans med kunden erhålla värde. 

Detta skiljer sig markant från en traditionell, varudominant logik som genererar värde 

genom ensidig produktion från företagets sida, vars produkt sedan levereras till 

konsumenten. 

Marknadsföringsrelaterad verksamhet, liksom musikindustrin, är starkt påverkad och 

influerad av informationsteknologins utveckling, och har lyfts in i – inte minst den 

serviceorienterade – diskursen. Grönroos (2008) påvisar att kundernas förmåga att 

producera och delta sin egen upplevelse markant har förbättras, vilket även går att 

återse i flertalet webbaserade marknadsföringstjänster och applikationer. I fenomenet 

Web 2.0 ser vi en bekräftelse på konsumentens möjlighet att styra och utveckla sin 

egen tjänst i samproduktion med ett företag. Termen innebär att styra nätverkseffekter 

där användarna har möjlighet att styra utvecklingen. Strategin är rådande idag, menar 

Shuen (2008) bland applikationsutvecklare och används av Google, Ebay, Wikipedia 

och inte minst Facebook. Hon fortsätter, Web 2.0, har öppnat upp oanade möjligheter 

för företag att tillvarata de teknologiska förutsättningar som idag erbjuds. För att 

kunna peka på förändrade förutsättningar för förlagsverksamheten i Sverige, har vi 

fört fram förändringar i musikindustrin såväl som förändrade strömningar i 
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marknadsföringsdiskursen. Vi vill även bifoga till problemdiskussionen den 

tilltagande globaliseringen som blivit påtaglig för flertalet branscher, och inte minst 

musikindustrin. Globaliseringen som process är en viktig aspekt för verksamma 

företag i industrin att ha i åtanke. Med globalisering, menar Hill (2007), att nationella 

gränser och ekonomiska barriärer suddas ut vilket ökar den globala konkurrensen 

inom industrier. Globaliseringen homogeniserar marknader och ger en 

hyperkonkurrens oberoende nationalitet. 

Hollensen (2007) menar att utvecklingen av teknologi sammantaget med den utbredda 

globaliseringen har tvingat de flesta industrier att söka nya tillvägagångssätt för att 

öka konkurrenskraften med sin produkt eller tjänst. Denna utveckling är reell inte 

minst för musikindustrin och musikförlagen. Utvecklingen av teknologi har bidragit 

till digitalisering av samhället, vilket bidragit till en försämrad försäljning av fysiska 

CD-skivor, samt ökat den illegala nedladdningen och spridningen. Detta i sin tur har 

lett till att aktörerna inom musikindustrin tvingats söka och satsa på nya intäktskällor. 

Detta gäller inte minst musikförlagen, vars roll som aktör i en föränderlig bransch vi 

ämnar undersöka. 

1.3 Problemformulering   

En teknologisk utveckling innebär att företag inom samtliga sektorer måste anpassa 

och vitalisera sina verksamheter. Företag inom underhållningsindustrin, film, musik, 

TV och TV-spel ser dagligen ett behov av att modernisera sina verksamheter för att 

följa digitaliseringens framfart. Samma branscher som traditionellt erbjudit en vara 

kan idag ses som serviceföretag via nya teknologiska lösningar och plattformar. Detta 

innebär att berörda företag, och för vår studie, musikförlag, kan uppleva en positiv 

effekt av ett mer tjänstebaserat tänkesätt. 

Då stora förändringar skett och fortfarande sker inom musikindustrin, vilket utsätter 

samtliga inblandade aktörer för hård påfrestning i en traditionell värdekedja, ämnar vi 

undersöka hur detta påverkat en av dessa aktörer, nämligen musikförlaget. Deras 

verksamhet har traditionellt sätt karaktäriserats av tre tydligt definierade roller; den 
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kreativa, den administrativa samt den finansiella. Teknologin har förändrat dessa 

förutsättningar, och musikförläggarnas roll har alltjämt förändrats. 

1.4 Forskningsfråga   

Vilken utveckling och förändring präglar svenska musikförlag? 

1.5 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka; 

- Vilken utveckling och förändring som har påverkat musikförlagens 

verksamhet och hur de har anpassat sig till de nya förutsättningarna. 

- Huruvida förändringarna haft betydelse för förlagets aktörsroll i 

musikbranschen. 

- Hur vi kan konkretisera resultatet av vår studie genom att på ett illustrativt sätt 

applicera detta på ett traditionellt musikförlag som EMI Music Publishing 

Scandinavia, och på det sättet visa på hur verksamheten kan anpassa sig inför 

framtiden? 

1.6 Avgränsning och förklaringar  

Denna uppsats avgränsar sig till att endast omfatta förlag verksamma i Sverige. Vår 

studie omfattar inte den internationella sfären då arbetsmetoder och kulturella 

skillnader är ett alltför stort fält att undersöka. Vi vill dock medvetandegöra och 

poängtera den ovan nämnda globaliseringen som minskar de nationella gränserna och 

gör företag konkurrenskraftiga även på den internationella marknaden. Men vi vill 

dock reservera oss från att göra uttalanden om densamma. 
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2. Metod  

I detta kapitel ger vi en förklaring på vilka metodologiska verktyg som utgör grunden 

för uppsatsens insamlande av empiri samt vårt förhållningssätt till denna. V i ger även 

en redogörelse för urval, insamlingsmetod och en förklaring till varför just denna 

metod har valts. V i ämnar också göra en presentation av respondenterna som ingår i 

studien, samt en kritik av utvalda metodologiska processer. 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod  

Då man ska genomföra en vetenskaplig studie finns det två vägar att gå, dels kan man 

genomföra en kvantitativ studie, dels en kvalitativ. Patel och Davidson (2003) menar 

att en kvantitativ metod innebär statistisk bearbetning och mätningar, medan den 

kvalitativa fokuserar på mjukare värden, som tolkningar och orsaker. Tesch (1990) 

förklarar skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod som att den kvalitativa 

metoden inriktar sig ord och kvantitativ på siffror. Allwood (2004) menar att den 

kvalitativa ansatsen främst fått ett uppsving under 1980- och 90-talen. 

För vår studie har vi valt en kvalitativ metod, av den anledningen att vi vill närma oss 

vårt ämne genom diskussion och analys för att kunna uttyda tendenser och personliga 

åsikter om vårt fält. Vi anser att den kvalitativa metoden lämpar sig bäst för detta 

ändamål och att personliga möten med djupgående samtal med aktörer verksamma 

inom branschen ger en mer relevant empiri än extern observation och 

enkätundersökningar. För vår studie har vi som nämnt valt en empirisk insamling av 

data genom kvalitativa intervjuer. Dessa har utformats med ett frågeformulär med låg 

grad av standardisering och därtill öppen karaktär. 

Patel och Davidson (2003) menar att kvalitativa intervjuer så gott som alltid har en 

låg grad av standardisering, det vill säga, frågorna som intervjuaren ställer ger 

utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. Vi valde att inte ställa frågorna 

i en bestämd ordning, utan frågade på det vis som föll sig mest naturligt i det enskilda 

fallet. Frågorna hade vi dock kategoriserat under bestämda rubriker för att skapa en 

viss struktur både för oss samt vår intervjuperson, men detta var inget som vi strikt 
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höll oss till. Denna typ av intervju eftersträvade vi då vi ville nå djup snarare än 

bredd, vi ville nå personliga åsikter om vårt valda ämne och för att nå detta ville vi få 

vår intervjuperson att tala fritt och naturligt om det aktuella ämnet. 

Patel och Davidson (2003) fortsätter, syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka 

och identifiera egenskaper hos den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om ett 

visst fenomen. Det innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för 

respondenten eller avgöra vad som är det sanna svaret på en fråga. Vad gäller vår 

studie finns det knappast ett enda allmängiltigt svar, utan snarare personliga åsikter 

om ett givet fenomen. Bryman och Bell (2000) framhåller också att det kvalitativa 

förhållningssättet är mindre strukturerat och tillåter en större öppenhet. Eftersom vårt 

ämne inte innehåller några definitiva svar, utan nämnda personliga åsikter om 

tendenser och mönster så anser vi att det är en fördel att bibehålla en öppenhet i vår 

forskningsprocess. 

2.2 Induktiv och abduktiv ansats  

Bryman och Bell (2000) menar att en forskning kan bedrivas utefter tre olika typer av 

ansatser, den deduktiva, induktiva och abduktiva ansatsen. Enligt Holme och Solvang 

(1997) är den deduktiva ansatsen en bevisande väg, forskaren vill bevisa en framtagen 

teori. Gummesson (2000) kallar den deduktiva ansatsen för den teoriprövande. Den 

induktiva ansatsen tar en annan utgångspunkt. Den tar snarare sin början i den 

observerande verkligheten, menar Teorell och Svensson (2007). Forskaren utgår alltså 

ifrån insamlad empiri och försöker utifrån den formulera påståenden. Bryman och 

Bell (2005) menar att den induktiva forskningen kan innehålla vissa deduktiva inslag 

vilket gör den interaktiv. Det här innebär att forskaren går emellan teori och empiri 

och utökar den teoretiska referensramen med ytterligare modeller. 

Vi har använt oss av ett abduktivt förhållningssätt mellan presenterad referensram och 

insamlad empiri. Uppsatsen tar sin början i teoretiska mönster för att sedan kunna 

förklara de problem som tydliggörs i empirin. Den abduktiva ansatsen består alltså av 

en induktiv process, där teoretiska mönster tolkar problem, och en deduktiv process 
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där dessa mönster reflekteras och prövas mot verkligheten. Patel och Davidson (2003) 

menar att abduktion är ett tredje sätt att relatera teori och empiri i vetenskapligt arbete 

och är en kombination av induktion och deduktion. Abduktionen innebär att utifrån ett 

enskilt fall formulera ett hypotetiskt mönster som kan förklara detta, det vill säga, ett 

förslag till en teoretisk struktur. I steget efter prövas denna hypotes eller teori på nya 

fall. 

Fördelen med vårt valda förhållningssätt är att vi inte låser vår arbetsprocess på 

samma vis som kan ske med strikt deduktiv eller induktiv metodologi. Men samtidigt 

är vi medvetna om risken med samma arbetssätt då alla forskare är färgade av 

erfarenheter och tidigare forskning. Ingen forskning startar alltså förutsättningslöst 

och risken är att vi, som forskare, omedvetet har valt studieobjekt utifrån tidigare 

erfarenheter och formulerat en hypotetisk teori som utesluter alternativa tolkningar. 

Inledningsvis i vårt arbete vände oss till teorin för att skapa en förståelse kring 

musikförlag, teknologisk utveckling, tjänsteföretag, värdeskapande, relationer samt 

B2B verksamhet. På så vis anser vi att vi till en början antog ett deduktivt 

tillvägagångssätt, där teorin fick styra och appliceras på vårt forskningsområde. Efter 

genomförda intervjuer antog dock vårt arbete en mer abduktiv karaktär. 

Alvesson och Sköldberg (2008) framhåller att forskaren, genom den abduktiva 

ansatsen, låter det empiriska materialet utvecklas gradvis samtidigt som den teoretiska 

referensramen revideras och anpassas efter det studerade området. 

Det abduktiva arbetssättet som metodologiskt verktyg har medfört att vi friare kunnat 

röra oss mellan empiri och teori på ett för uppsatsen relevant sätt. Vi anser att detta 

gjort att vi kunnat skapa en mer djupgående analys kring vårt ämne samt skapat ett 

samspel mellan empiri och teori. 

2.3 Informationsinsamling  

Patel och Davidson (2003) menar att det finns olika sätt att samla in information; vi 

kan använda oss av befintlig dokumentation, observationer samt intervjuer och 

enkäter. Merriam (1998) menar att dokument är det som brukar refereras till som 
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sekundärdata medan intervjuer och observationer är vad som refereras till som 

primärdata. Till vår uppsats informationsinsamling använder vi oss av såväl primär-, 

som sekundärdata. 

2.3.1 Urval av intervjuobjekt  

Relevanta intervjupersoner är ett krav för att uppsatsen ska fylla sitt syfte. Holme och 

Solvang (1997) menar att respondenter huvudsakligen ska bestå av aktörer inom det 

aktuella fältet. Till vår uppsats har vi använt oss av åtta intervjuer, där samtliga är 

aktiva inom förlagsverksamhet, men innehar något olika roller. Valet av 

intervjuobjekt har gjorts efter taktiskt övervägande beträffande vilka infallsvinklar vi 

funnit intressanta inom vår valda sektor. Vi har velat nå en empirisk bredd vad gäller 

dels organisationsmässig storlek, antal anställda och hur länge förlaget varit aktivt. 

Detta för att vi velat undersöka skillnader och likheter i olika typer av förlag då vi 

anser att det passar vårt syfte och ger en bredare förståelse för vårt ämne. 

Nedan beskrivs våra intervjuobjekt närmre: 

Andreas Olsson är försäljningschef på EMI Music Publishing Scandinavia AB 

Christoffer Lindh, Anette Hökengren och Jonas Holst är ansvariga för 

licensering av musik, film och reklam inom Sony/ATV Music Publishing AB 

Lars Tengroth är A & R på Playground Music AB 

Dag Häggqvist är grundare och ägare av Gazell Music AB 

Conny Danepalm är förlagschef för Lionheart Music AB 

Ben Malén är VD för Air Chrysalis AB, och för Global Chrysalis GSA AB 

Anders Mörén är grundare och ägare av Misty Music AB 

Nicclas Björlund är VD på BMG Rights Management AB 

2.3.2 Intervjuer  

Enligt Svensson och Starrin (1996) finns det två huvudsakliga typer av intervjuer – 

standardiserade och ostandardiserade. Skillnaden mellan dessa är att i den 

standardiserade typen så använts ett strukturerat frågeschema, till skillnad från den 

ostandardiserade. Detta får stöd av Bryman och Bell (2005) som kallar 
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intervjutyperna strukturerade respektive semistrukturerade. Fejes och Thornberg 

(2009) benämner den semi- eller ostrukturerade versionen fenomenografisk, och 

beskrivs som halvstrukturerade och tematiska. Detta menar Fejes och Thornberg 

(2009), innebär att forskaren utgår från en tematisk intervjuguide med ett antal mindre 

teman. Här är det viktigt för intervjuaren att få så utförliga och grundliga svar som 

möjligt. 

Författarna pekar också på vikten av att spela in intervjuer för vidare granskning och 

transkribering. Detta styrks även av Patel och Davidsson (2003), som påpekar att det 

kan vara nyttigt att även föra anteckningar. För att öka tillförlitligheten i vår uppsats 

har vi gjort båda delar vid samtliga intervjuer. Patel och Davidson (2003) menar att 

forskaren vid ljudinspelning behöver ha intervjuobjektets tillstånd till detta, vilket vi 

har tagit hänsyn till vid varje tillfälle. Av respekt har vi också gjort oss tillgängliga 

och tillmötesgående gällande den tid som intervjuerna tagit. Vid brist på tid har vi 

kortat ner våra intervjuer och det antal frågor vi har till förfogande, och om personen 

blir engagerad i ämnet har vi gärna dragit ut på densamma. 

Författarna menar vidare att det dessutom är viktigt att visa intresse och en förståelse 

för intervjupersonerna och deras åsikter. För att bättre kunna göra detta har vi innan 

genomförda intervjuer läst på om det aktuella företaget, samt även ökat vår kunskap 

om förlagsverksamhet i stort. Detta för att få ut så som mycket som möjligt av 

intervjuerna och ställa relevanta frågor. 

Den semistrukturerade metoden att genomföra intervjuer har präglat vårt arbetssätt. 

Samtliga intervjuer har varit av personlig karaktär, där vi först skickat våra 

intervjufrågor per e-post, för att ge respondenten en chans att reflektera över vårt 

ämne och frågeställningar. Det personliga mötet har varit viktigt för oss för att skapa 

en nära kontakt och öppna upp för en förtrolig intervjusituation. Vi har även valt att 

träffa samtliga intervjupersoner på respektive arbetsplats för att på så vis skapa oss en 

större förståelse för det klimat de verkar i. 
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Intervjuerna har sedan skickats till samtliga respondenter för godkännande, och 

möjlighet till korrigering eller komplettering. Detta innebär vidare att alla intervjuer 

genomförts under liknande förhållanden, med samma frågeställningar i grunden. 

Dock har de tenderat att se något annorlunda ut, eftersom den dialogbaserade 

intervjuform vi funnit passande medfört att varje intervju ter sig något annorlunda 

mot den föregående. 

2.3.3 Primärdata  

Merriam (1998) menar att primärdata är den data som forskaren samlar in i avsikt att 

fylla avsiktens syfte. Bryman och Bell (2005) menar att det finns tre olika 

tillvägagångssätt inom den kvalitativa metoden när forskaren samlar empirisk 

primärdata; deltagande observationer, fokusgrupper och intervjuer, vilket styrks av 

Fejes och Thornberg (2009). I vår forskning använder vi oss av kvalitativa intervjuer 

för denna insamlingsprocess. 

2.3.4 Sekundärdata  

Sekundärdata karaktäriseras av Merriam (1998) av information som publicerats vid 

ett tidigare tillfälle. Denna typ av information kan vara av skild karaktär och anta 

formen av tryckta källor, såsom böcker, tidskrifter, artiklar och Internetkällor, vilket 

är det material som vi har använt oss av i uppsatsen. Syftet med användandet av dessa 

sekundärkällor har varit att skapa en större förståelse för vårt ämne och för att 

genomföra en så trovärdig och grundlig studie som möjligt. Eftersom sekundärdata 

bygger på användandet av någon annans källa menar Merriam (1998) att forskaren 

måste granska källans trovärdighet på ett kritiskt sätt. Vi har tagit hänsyn till detta 

faktum genom att i största möjliga utsträckning endast använda sekundärdata från 

betrodda källor. 

2.4 Kunskapsprocessen  

Uppsatsens syfte tog sin början genom att vi som ekonomstudenter med musik- och 

marknadsföringsinriktning har ett stort intresse för musikindustrin. Detta intresse 

blandas med en nyfikenhet inför framtiden för nyss nämnda bransch. Utbildningen 
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igenom har vi diskuterat förändringsfaktorer i industrin som främst inriktat sig på 

teknologiska innovationer. Där mycket fokus har lagts på skivbolagens roll med den 

sjunkande skivförsäljningen, fann vi istället ett intresse för musikförlagens roll. Detta 

genom personliga erfarenheter och kontakt med EMI Music Publishing, som bidrog 

med idén för uppsatsens ämne. 

Genom hela forskningsprocessen har vi fokuserat på musikförlagen men funnit det 

nödvändigt att ta ett större grepp på hela musikindustrin för att dels förstå dess olika 

aktörer, dels förstå hur dessa påverkas av en industri i förändring, för att slutligen 

fokusera på musikförlagens roll. Vi anser dock att det är svårt att separera aktörerna 

från varandra då de är tätt sammanlänkade i komplexa nätverk. 

För genomförandet av en kvalitativ studie valde vi ut, vad vi ansåg, intervjupersoner 

som stod för en bredd inom förlagsindustrin. Vi valde medvetet att pendla mellan 

stora och mindre förlag där vi ville undersöka om de arbetade på olika sätt, och 

uppfattade förändringar, samt sin egen roll olika. Som tidigare nämnt arbetade vi fram 

ett frågeformulär där vi delade in frågorna utefter kategorier vi ville undersöka 

närmre. Dessa kategorier var: Organisationen, Marknadsföring, Musikindustrins 

förändring, Musikförlagens förändring samt Varumärket. Vi behandlade 

genomgående de olika kategorierna men varje intervju tenderade att se något 

annorlunda ut, beroende på vilken vändning dialogen tog. Som intervjuare antog vi en 

aktiv roll med motfrågor och kommentarer, men styrde sällan intervjun, utan vår 

ambition var att få intervjuobjektet att tala fritt inom det ämne som denna intresserade 

sig mest för. Vad gäller intervjun med Sony/ATV vill vi här tillägga att vi från början 

hade för avsikt att endast intervjua Christoffer Lindh, men väl på plats tillkom 

ytterligare två personer från företaget, Anette Hökengren samt Jonas Holst. 

Det föll sig så att vi främst intervjuade män, med undantag från Anette Hökengren, 

vilket inte har varit vår ambition. Detta faktum tillkom då dessa personer var av 

väsentligt intresse för vår studie då de utvalda intervjuobjekten sitter på 

nyckelpositioner inom musikförlagsbranschen. Vi är medvetna om en mansdominerad 

musikindustri, men hoppas att resultatet av vår studie inte endast domineras av ett 
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manligt perspektiv. 

Ämnet service management och B2B marknadsföring intresserade oss, vilket vi ville 

analysera närmre. Musikförlag arbetar främst med B2B verksamhet och sällan mot 

slutkonsumenten. Deras nätverks- och relationsstrukturer intresserade oss vilket vi 

fokuserat på i hög grad. Men för att få en vidare förståelse för hur förlag arbetar och 

för att på ett fullvärdigt sätt kunna tolka de svar vi erhållit var vi nödgade att ge en 

bakgrundsbild till dels musikindustrin, dess aktörer samt vissa förändringsfaktorer. 

Detta gör att vi började relativt brett för att sedan genom en metodiskt arbeta oss 

närmre vårt eget syfte. 

Först och främst utgick vi från SMFF (Svenska Musikförläggares Förening), och 

deras lista på yrkesverksamma förlag. Vi skickade ut en förfrågan via e-post där vi 

presenterade vår uppsatsidé och sände en förfrågan om de hade tid och möjlighet att 

träffa oss. Intervjuerna är inspelade med diktafon för att underlätta fortsatt analys, och 

dessa har vi kompletterat med anteckningar. Transkriberade intervjuer har vi sedan 

skickat till våra intervjuobjekt för godkännande och möjlighet till förtydligande eller 

ytterligare kommentarer. Efter genomfört arbete har vi sedan gått igenom vårt 

material för att hitta gemensamma mönster, likaväl som motstridiga uppfattningar, 

vilka vi funnit intressant för uppsatsens syfte. 

Tidigare kunskaper och erfarenheter har varit framträdande i vår tolkningsprocess av 

det empiriska material som vi inhämtat, till stor del tack vare att själva forskningen 

uppkom just på grund av tidigare erfarenheter och preferenser. Samtidigt har vi 

försökt anamma ett objektivt förhållningssätt för att inte påverka vår 

forskningsprocess eller ställa ledande frågor till våra intervjupersoner. Vi har även 

försökt behålla en röd tråd genom våra resonemang för att inte ge motstridiga 

uppgifter eller motsäga oss själva. Detta för att möjliggöra en så god tolkning som 

möjligt av vårt empiriska material. 

2.5 Validitet och reliabilitet  

Gummesson (2000) förklarar att det finns två kriterier vid kvalitativ och kvantitativ 

forskning; reliabilitet och validitet. Patel och Davidsson (2003) menar att vi dels 
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måste veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, vilket innebär att vi måste ha 

en god validitet. Dels måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, det vill säga, 

vi måste veta att vi har en god reliabilitet. Författarna fortsätter, validitet och 

reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra som gör att vi inte bara kan 

koncentrera oss på endast den ena variabeln. 

Validiteten i kvalitativa studier kännetecknas av ambitionen att upptäcka företeelser, 

att tolka och förstå innebörden och/eller beskriva uppfattningar eller en kultur. 

Silverman (2005) menar att en studies validitet är nära knutet till sanningen, vilket 

stärks av Gummesson (2000) som förklarar att det handlar om forskarens ambition att 

verkligen undersöka det man ämnar undersöka. Författaren menar vidare att det ska 

finnas en tydlig koppling mellan empiri och teori, de modeller och teorier som 

används ska beskriva den verklighet som har studerats. Vidare kopplas validiteten till 

hur forskaren har lyckats fånga det som är mångtydigt och kanske motsägelsefullt, till 

exempel relationen mellan det normala, typiska och det speciella. 

Termen innebär vidare, i enlighet med Bryman och Bell (2005), att författarna för en 

uppsats bedömer de slutsatser som genererats utifrån själva undersökningen är 

legitima och sammanhängande eller inte. Bell (2006) liknar validitet vid giltighet 

Våra teoretiska källor har även, i den mån det varit möjligt, framhållits i 

samstämmighet. Vi har eftersträvat en giltig uppsats i den mån att samstämmighet 

mellan teori och empiri har försökt understrykas. Träffsäkerhet gällande teoretisk 

fattning samt intervjurelaterad och sekundärdatamässig data har varit ett mål i vår 

studieprocess. Bryman och Bell (2005) kallar detta för intern validitet. Med tanke på 

karaktären av vår studie, dess syfte, analys, intervjuer och slutsatser så har vi svårt att 

vara generella i våra uttalanden. Detta har vi försökt ta hänsyn till i validiteten. 

Reliabilitet i kvalitativa studier får en annan innebörd än i kvantitativa studier och är 

nära kopplat till tillförlitligheten, det vill säga att nå samma resultat vid upprepade 

undersökningstillfällen. Om man intervjuar en person flera gånger och får olika svar 

varje gång uppfattas det som en låg grad av reliabilitet i en kvantitativ studie, men 

uppfattas nödvändigtvis inte på samma vis i en kvalitativ studie, där man istället söker 

uppfattningar, nya insikter och det unika i situationen. Holme och Solvang (1997) 
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anser att hög reliabilitet kan nås olika oberoende av om ett och samma fenomen ger 

samma eller liknande resultat. 

Bryman och Bell (2005) menar att den kvalitativa studiens syfte kan ha svårt att 

kombineras med en hög reliabilitet eftersom det är omöjligt att frysa eller återskapa en 

social miljö. Vidare menar de att den kvalitativa forskningen snarare handlar om 

trovärdighet och pålitlighet än reliabilitet. Detta innebär, fortsätter författarna, att 

forskaren som genomför en kvalitativ studie bör arbeta för att tillförsäkra att det har 

skapats en fullständig och grundlig redogörelse för processens delar. Med bakgrund i 

detta resonemang har vi försökt skapa reliabilitet och pålitlighet genom att ingående 

förklara den framskridande processen, samt bifoga relevant material såsom 

intervjuguide samt genomförda transkriberade intervjuer. Av samma anledning har vi 

även spelat in genomförda intervjuer för att kunna återskapa dessa på ett tillförlitligt 

sätt. 

Varje kvalitativ forskningsprocess är unik, menar Patel och Davidson (2003), och det 

kräver av forskaren att vara följsam i processen. Ett viktigt begrepp i sammanhanget 

är triangulering, vilket kan ske på flera sätt. Vid datainsamlingen kan exempelvis flera 

metoder tillämpas, intervjuer, observationer och dokument. Informationen från dessa 

vägs sedan samman i analysen för att ge en så tydlig bild som möjligt. Detta kan ge 

olika utfall, och motsägelsefull information kan ge underlag för en rikare tolkning. 

Detta har vi tagit hänsyn till i vår forskning då vi eftersträvat en så mångsidig studie 

som möjligt. 

2.6 Metodkritik  

Vad gäller källor, så menar Patel och Davidsson (2003) att vi måste förhålla oss 

kritiska till dessa. Källkritiken innebär för dokument att vi måste ta reda på när och 

var dokumenten har tillkommit. Vidare måste vi ta ställning till varför en källa har 

uppkommit, vilket syfte upphovsmannen hade med det och vem denne upphovsman 

var. Det är också av vikt att tillförsäkra sig om det rör sig om ett originaldokument 

eller inte. Vid verbala dokument måste vi också skilja mellan beskrivningar och 

beskrivande analyser. I det här sammanhanget är det närheten till informationsgivaren 

som är avgörande. 
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Extern granskning, menar Bell (2006), syftar till att upptäcka om en källa är äkta, 

autentisk eller ger en sann bild av det som den skildrar. Intern granskning utgår från 

en ytterst noggrann granskning där innebörd, syfte, upphovsman och fullständighet 

utreds. Urvalet av våra primärkällor gjordes efter vår egen bedömning av 

intervjupersonernas kompetens på området. Autenticiteten och kompetensen 

bekräftades dessutom genom tillgång till SMFF: s lista på yrkesverksamma förlag, 

kopplade till intresseorganisationen. Identiteten av våra intervjupersoner har vidare 

säkerställts då vi haft personliga möten med samtliga. Vi kan dock inte säkerställa om 

de presenterat oss en sann bild av vårt forskningsområde, men vi har litat på deras 

bild av det studerade ämnet, samtidigt som vi förhållit oss öppna för analys då vi tagit 

deras arbetssituation i beaktning. En intervjuperson på ett större företag kan ge en bild 

av verkligheten, och en intervjuperson på ett mindre förlag en annan. I en kvalitativ 

studie anser vi att det endast finns tolkningar av verkligheten och ingen definitiv 

sanning. Vi har dessutom försökt säkerställa intervjupersonernas åsikter och tankar 

genom att som nämnt skicka den genomförda intervjun per e-post för godkännande. 

Beträffande våra sekundära källor har vi eftersträvat att använda etablerade och 

erkända författare med hög trovärdighet. Detta har vi gjort genom att använda 

litteratur och artiklar som förekommit på Universitetsbiblioteket i Kalmar och Växjö, 

samt använt artiklar uppsökta genom universitetets sökmotor ELIN. Vi har dock 

behövt komplettera denna litteratur med webbaserad information, då dessa inte kunnat 

täcka in hela vårt studieområde eller varit tillräckligt uppdaterad. Vår ambition har 

dock även här varit att använda källor med så hög trovärdighet som möjligt. 

Vad beträffar våra intervjupersoner har vi säkerställt deras trovärdighet och grad av 

seriositet genom att besöka dels SMFF:s samlande hemsida för Sveriges förlag, och 

dels förlagets egen. Detta för att också bilda oss en uppfattning av förlagets egen 

självbild och marknadsföring. Vid intervjun med Sony/ATV så tillkom, som tidigare 

nämnts ytterligare två intervjupersoner vilket vi kritisera då dessa personer kan haft 

påverkan på de erhållna svaren i och med en anpassning till varandra. 
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3. Vad gör ett musikförlag  

Detta avsnitt syftar till att ge en introduktion till musikförlagens verksamhet. Kapitlet 

tar upp karaktäristiska drag och den traditionella arbetsprocessen för ett förlag. 

Följande information är hämtad från SMFF (2010) om inte annan källa anges. 

3.1 Introduktion till verksamheten  

SMFF, Svenska Musikförläggarföreningen, är musikförlagens branschorganisation 

och dess medlemmar är yrkesmässigt verksamma förlag. SMFF representerar 98 % av 

de förlag som arbetar yrkesmässigt med musikförlagsverksamhet och de arbetar bland 

annat för att sprida kunskap om upphovsrätt samt öka respekten för de 

upphovsrättsliga reglerna. 

Musikförlag har traditionellt sett arbetat med att framställa, marknadsföra och 

distribuera noter i fysisk form till olika användare. Tryckta noter var på grund av detta 

den absolut största intäktskällan för ett musikförlag. Men tack vare den ovan 

beskrivna tekniska utvecklingen har musikförläggare nödgats utveckla och förändra 

sina intäktskällor. Stannow et al (2005) karaktäriserar dagens musikförlag som ett 

företag som genom att kontraktera en eller flera upphovsmän förvaltar rättigheterna 

för dennes verk. Förlaget ansvarar sedan för att licensera upphovsmannens verk till 

andra aktörer, övervaka hur dessa brukas samt hantera det administrativa arbetet med 

insamling och utbetalning av royaltyintäkter. 

Musikförläggarens roll, den att representera upphovsmän, kan därför enligt SMFF, 

delas in i tre roller: en kreativ roll, en administrativ roll samt en finansiell roll. Alla 

musikförlag arbetar idag på provision, vilket innebär att om inte förlaget bringar 

intäkter till upphovsmannen erhåller inte heller musikförlaget några intäkter. 

Intäktsströmmarna kommer främst från offentligt framförande, det vill säga att verket 

finns med på inspelningar och brukas i kommersiella sammanhang. En annan viktig 

inkomstkälla som får allt större betydelse är genom licensering av musik till olika 

medier, såsom film, tv-serier, reklam och tv-spel, vilket kallas synkronisering. 
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Musikförlagens roll är inte att jämföra med skivbolagens roll, som till skillnad från 

skivbolagen arbetar med upphovsmän i sin verksamhet, medan skivbolagen knyter 

artister och musiker till sig. Skivbolagens uppgift är att göra inspelningar av musiken, 

ge ut skivor och sprida inspelningen genom annan teknik, exempelvis genom Internet. 

Förlagens uppdrag är att placera låten i olika sammanhang – och då inte enbart i ett 

inspelningssammanhang. Skivbolagens uppgift är att sälja den producerade 

inspelningen och marknadsföra produkt samt artist. 

Då tryckta noter tidigare var musikförlagens största inkomstkälla, har nu 

teknikutvecklingen påverkat musikförlagens arbete. Idag verkar de inom den digitala 

tekniken och den uppsjö av möjligheter som erbjuds för produktion, marknadsföring 

och distribution av musik. Till följd av teknikens utveckling har inkomsterna från 

notförsäljning minskat och dess inkomster kommer idag främst från offentligt 

framförande, att låten finns med på inspelningar och från licensering för 

musikanvändning i film, dataspel, multimediesammanhang eller från filöverföring på 

Internet. Även när en upphovsmans låt publiceras i en tidning, fanzin, magasin eller 

böcker ger detta inkomster, liksom när deras musik spelas på konserter, sänds i radio 

eller TV. All sekundär användning av den inspelade musiken arbetar alltså förlaget 

med. 

3.1.1 Originalförlag och subförlag  

När en upphovsman skriver avtal med ett förlag originalförlägger denne sina låtar. Ett 

originalförlag arbetar sällan på en utländsk marknad, utan har istället representanter i 

andra länder som bevakar upphovsmannens intresse. Dessa utländska aktörer kallas 

subförlag och representerar originalförlagets repertoar i visst utländskt territorium. 

Den upphovsman som skriver avtal med ett svenskt musikförlag som tillhör en så 

kallad major blir automatiskt subförlagd i de länder där bolaget finns etablerat eller 

har en representant. Majorbolagen är EMI, Sony/ATV, Universal, Warner Chappell, 

och vad som kännetecknar dessa är att bolaget i sin koncern har andra bolag med 

anknytning till underhållningsindustrin, exempelvis skivbolag. Även om det svenska 

förlaget ingår i en internationell koncern där det finns skivbolag så är det svenska 

musikförlaget fristående från skivbolaget. Det finns också musikförlag som arbetar 
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internationellt men som skiljer sig från majorbolagen genom att vara 

independentbolag. Med detta menas det i sammanhanget att det inte finns skivbolag 

inom koncernen. 

SMFF ger en sammanfattande definition på vad ett musikförlag genom tre roller; 

�  

�  

�  

En kreativ roll 

En administrativ roll 

En finansiell roll 

3.2 Den kreativa rollen  

För att återgå till förlagens olika roller ligger musikförläggarens kreativa roll i att 

upptäcka, stimulera, utveckla och stödja upphovsmän och göra den bästa möjliga 

produkten utav en låt. De flesta musikförlag har ett brett kontaktnät och anställda med 

erfarenhet från musikbranschen, dessa bygger sina egna nätverk och är vanligtvis 

inriktade på en viss typ av repertoar. Alla förlag arbetar med provision, om 

musikförlaget inte inbringar några inkomster till upphovsmannen blir det heller inga 

inkomster till musikförlaget. 

3.2.1 A&R/creativeavdelningen  

A & R står för Artist & Reperoire, vars roll är att finnas tillhands för upphovsmannen 

i form av att vara en kreativ rådgivare i låtskrivandet och i uppbyggandet av nätverk. 

Denna möjlighet kan ses speciellt viktig för den upphovsmannen som inte har kontakt 

med ett skivbolag eller en manager. När förlaget kontrakterar upphovsmän finns A & 

R kontakten tillhands vad gäller juridiska frågor och som motvikt till skivbolaget eller 

managern. Rollen kan också innebära att vara med och utvärdera vilket material som 

ska användas i kommande skiva eller dylikt. A & R funktionen är också den 

upphittande aktören som söker nya talanger att knyta till förlaget. 

3.2.2 Artist co‐writing  

Ett vanligt sätt att idag bli satt i ett artistprojekt är genom artist co-writing, det vill 

säga att musikförlagets låtskrivare sätts att jobba med en artist som redan har ett 
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skivkontrakt. Musikförlaget och upphovsmannen får på detta sätt ta del av repertoaren 

på skivan genom sina insatser tillsammans med artisten. Musikförlaget agerar då 

vanligtvis som producent för artisten. 

3.2.3 Co‐writing  

Ett annat sätt att få kreativ utdelning av låtskrivarprocessen är att musikförlaget 

sammanför låtskrivare med varandra genom att arrangera co-writing, där man prövar 

nya konstellationer för att bygga upp repertoar för musikförlaget att pitcha till artister. 

Det kan vara kompositörer från det egna musikförlagets utländska kontor, eller 

samarbeten över gränserna mellan olika förlag och deras upphovsmän. 

  
3.2.4 Film & TV  

I det kreativa arbetet ligger det bland annat att få med upphovsmannens musik i 

exempelvis biofilm, TV- program, serier och spel eller i TV- och radioreklam. På en 

del förlag finns personal som specialiserat sig på att matcha musik med olika 

produkter och program efter önskemål från producenter, vilket vi tidigare benämnt 

som synkronisering. 

3.3 Den administrativa rollen  

Det administrativa arbetet kring låten har stor betydelse för upphovsmannens kontroll 

över att denne får betalt vid musikens användning. Praktiskt handlar det om att 

musikförlaget hjälper upphovsmannen att anmäla verk hos Stim, att musikförlaget 

följer upp och kontrollerar avräkningar, förhandlar och upplåter rättigheter och att 

förlaget bevakar så att inte någon gör intrång i upphovsmannens rättigheter. 

3.3.1 Stim & NCB  

Stim, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, är en förening som ägs av sina 

medlemmar, det vill säga upphovsmännen och musikförlagen. Organisationen ser till 

att upphovsmän och musikförlag får ersättning när låtar spelas offentligt. NCB, 

Nordisk Copyright Bureau, är ett dotterbolag till Stim. De ser till att upphovsmän och 

musikförlag får betalt när verk spelas in, mekaniseras. Den ersättning som inkasseras 
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avräknar NCB till upphovsmännen och musikförlagen. Ersättningen kallas mekanisk 

royalty. Stim, och även NCB, har ömsidighetsavtal med sällskap över hela världen, 

vilket innebär att pengar som samlas in i andra länder när svensk musik spelas 

offentligt eller spelas in där, skickas till upphovsmän och musikförlag i Sverige via 

Stim eller NCB. 

  
3.3.2 Copyright‐ och royaltyavdelningen  

Förlagen har ständig kontakt med Stim och NCB. Tillsammans utarbetar man system 

för inkassering och utbetalning av ersättning till upphovsmän och musikförlag. 

På copyrightavdelningen tar man emot information om verken, information om nya 

verk, ändrade titlar, ändrade andelar i verk och så vidare. Denna information anmäls 

sedan till Stim och NCB. Detta gäller både originalförlag och subförlag. 

Musikförlaget följer upp de verkanmälningar som görs, samt följer upp att verket 

registreras korrekt i datasystem och att det inte uppstår krockar med andra verk, som 

till exempel har samma titel. Förlaget hjälper dessutom till vid dispyter som kan 

uppstå och det finns flera upphovsmän till samma verk, där det finns olika 

uppfattningar om rätten till olika andelar och så vidare. 

På royaltyavdelningen tar man emot pengar och följer upp avräkningshandlingar, 

processar dessa till rätt mottagare och har hand om förskott till exempel. På dessa 

avdelningar finns även personer som arbetar med licensering. Vad gäller den 

subförlagda repertoaren avräknar Stim/NCB royalty till musikförlaget i enlighet med 

de verkanmälningar musikförlaget gör. De iordningställer avräkningar i enlighet med 

de avräkningsvillkor musikförlaget har och skickar sedan dessa till sina utländska 

kontraktspartners. För den svenska originalförlagda repertoaren får det svenska 

förlaget avräkningar från subförläggare runtom i världen så den svenska musiken 

spelas utomlands. Förlaget avräknar till upphovsmannen i enlighet med de 

överenskomna villkoren. 

3.4 Den finansiella rollen  

En viktig roll för musikförlaget är att betala ut förskott till upphovsmän, och detta 

görs utifrån förväntade kommande intäkter. När en upphovsman har fått ett förskott 
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får han eller hon ställa ut en fullmakt som innebär att förlaget har rätt att inkassera 

alla upphovsmannens ersättningar från Stim och NCB till dess att förskottet är täckt. 

Nä förskottet är betalt, recoupat, går Stim- och NCB-avräkning direkt till 

upphovsmannen istället. 

Men i den finansiella rollen ligger det mer än att betala ut förskott. Musikförlaget 

finansierar och producerar demoinspelningar som används i första kontakten med 

skivbolagen, erbjuder upphovsmannen studiotid, ger ekonomiskt stöd i form av 

turnébidrag och bidrag till inspelningsutrustning eller instrument. Därtill marknadsför 

musikförläggaren musiken gentemot en rad aktörer. Mot producenter, skivbolag och 

artister, gentemot radio-, TV-program eller i film- och videoproduktioner. 

Förläggaren kan arrangera spelningar för en större publik för att exponera 

låtskrivaren/artisten och dess musik. Vissa musikförlag har egna inspelningsstudior 

att erbjuda medan andra kan bekosta hyra av studio. 

En stor del av marknadsföringen av en CD görs av det utgivande skivbolaget och 

försäljningen kan kombineras med en intensiv marknadsföring i till exempel i 

tidningar, TV och radio. Att ge ut låtarna i notform är också ett sätt att sprida 

musiken. Produktion, marknadsföring och lagerhållning av notutgåvor innebär även 

det ett ekonomiskt risktagande för den ansvariga musikförläggaren. 
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4. Teoretisk förankring  

Utvecklingen av Internet och dess egenskaper intar en väsentlig roll för uppsatsen då 

vi anser att denna spelar en avgörande roll för service management och för 

musikindustrins- och musikförlagens förändrade förutsättningar. Dessutom har vi 

förstått dess betydelse genom vårt empiriska material som essentiellt 

kommunikationsmedel- och marknadsföringsmedel. V i vill närmre beskriva utvalda 

fenomen inom denna teknologi för att i analysdelen kunna anknyta till hur förlagens 

verksamhet har förändrats i och med denna utveckling. 

4.1 Internet och Web 2.0   

O ‘Reilly (2005) menar att då dot-com bubblan brast hösten år 2001 så innebar detta 

en vändpunkt för webben och för dess fortsatta utveckling. Många menade att denna 

vändpunkt konkluderade i att webben var överhypad och innebar slutet för Internets 

framväxt. År 2001 myntade densamma uttrycket Web 2.0. O ‘Reilly (2005) 

framhåller att uttrycket kom till under en brainstormingsession mellan honom själv 

och MediaLive International. Tillsammans med Dale Dougherty, en pionjär inom 

webbaserad teknologi, noterade de att dot-com bubblan knappast hade kraschat, utan 

snarare hade det diametralt motsatta inträffat, webben var viktigare än någonsin och 

hade utvecklats till en snabb tillväxt intressanta applikationer och hemsidor. 

Vad som mer noterades var att de företag som hade överlevt kraschen hade vissa 

gemensamma karaktärsdrag. Web 2.0 som begrepp var fött. Dock råder det 

fortfarande vissa oklarheter om vad som faktiskt kännetecknar Web 2.0, fenomenet 

verkar vara diffust och används i skiftande sammanhang och ofta även i 

marknadsföringsammanhang. O’Reilly (2007) klargör företeelsen genom att särskilja 

det från föregående Web 1.0, som innebar att användaren erhålls ett statiskt och 

färdigpublicerat material som inte genererats av privata användare. Han påpekar 

vidare att Web 2.0 istället för att karaktäriseras av gränser, delges av en stark kärna, 

vilket manifesteras i de applikationer där webben är själva plattformen. Han menar att 

Web 2.0 kan visualiseras som en uppsättning principer och praxis som knyter ihop ett 

veritabelt system av webbplatser som uppvisar några eller alla av dessa principer, i 

varierande avstånd från denna kärna. 
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Johansson (2009) styrker detta och menar att Web 2.0 beskriver effekterna av att 

binda samman tjänster genom en arkitektur som bygger på en decentraliserad 

koalition. Detta exemplifierar han fortsättningsvis med bloggar, sociala nätverk och 

RSS: feeds som Web 2.0 tekniker. Constantinides och Fountain (2007) definierar 

Web 2.0 som en samling användardrivna applikationer med öppen källkod och en 

interaktiv karaktär vars program stödjer inrättande av informella användares nätverk 

som underlättar flödet av idéer och kunskap. Författarna påskiner vidare de 

utmaningar och möjligheter som följer med utvecklandet av Web 2.0. De får en 

revolutionerande möjlighet att anskaffa och underhålla relationer och förstå 

marknadens behov. De kan på ett lättare sätt interagera med sina kunder, höra deras 

åsikter och kommunicera med dessa på ett mer personligt sätt. 

Enligt Castelluccio (2008) så bygger många applikationer på hämtad information från 

andra källor, vilket är signifikativt för applikationer med öppen källkod. Denna 

kombinationsförmåga benämns som mashups. För att möjliggöra denna process av 

kommunikation mellan olika program så återfinns applikationsprogrammerade 

gränssnitt, så kallade API: er, Application Programming Interfaces. Johansson (2009) 

likväl som Fernando (2007) framhäver betydelsen av denna öppenhet, både mot 

användare och andra aktörer i den Web 2.0 baserade realiteten. Det är denna 

inställning som möjliggjort Twitter, Facebook och Google för att belysa med några 

exempel. 

Agarwal (2009) och Strickland (2009) menar att det inte dröjer länge innan vi ser en 

utveckling av Web 2.0 till Web 3.0. Vad denna utveckling kommer att innebära är 

dock fortfarande oklart. Turner (2010) antar att den nya trenden kommer att föregås 

av en teknologisk revolution som innebär en större artificiell intelligens, en utveckling 

av den semantiska webben samt en ökad popularitet av en virtuell värld som inte 

endast kommer att omfatta spel, utan även shoppingupplevelser samt mötesplatser för 

att interagera med andra människor. 
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4.1.1 Sociala medier  

Sociala medier är, enligt Nüüd (2008) kommunikationskanaler som används för att 

utbyta information, tankar, åsikter och kunskap. De betecknar aktiviteter som 

kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll och återfinns 

som uttryck i Internetforum, wikier, poddradio och artikelkommentarer. Weber 

(2009) menar att sociala communities är den del av onlinevärlden där individer med 

liknande intressen kan samlas och utbyta erfarenheter. Han menar vidare att den 

sociala webben i grunden bygger på en av Internets grundstenar, nämligen 

kommunikation. 

Dagens sociala communities bygger på detta antagande om kommunikation parter 

emellan. Vi ser detta faktum konkretiseras i forum som de mest framträdande 

exempel; Myspace, Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube och inte minst i den snabbt 

växande bloggvärlden. Den sociala webben är en ny värld av media skapad av 

individer verksamma på internet. Dessa nya forum och strategier inkluderar 

möjligheten att påverka marknaden hela tiden. Weber (2009) fortsätter och menar att 

detta inkluderar aggregatörer som Google, Yahoo!, Ask och Live. 

Greenwald (2010) menar att introduktionen av en konsumentdriven social media 

radikalt har ändrat förutsättningarna för hur företag kommunicerar. Det är en 

revolution inom kommunikation, fortsätter hon, som har skakat om den traditionella 

envägskommunikationen där ett meddelande är kontrollerat av ett företag och sedan 

levererat till dess publik. Skillnaden är nu att konsumenten själv bestämmer 

meddelandet och har möjlighet att kommunicera detta på ett interaktivt, 

tvåvägsbaserat vis med hundra, tusen eller till och med miljoner andra människor. 

Greenwald (2010) för fram Williams och Williams (2008) som poängterar att 

introduktionen av social media och dess verktyg kan vara den mest revolutionerande 

förändringen som kommunikation upplevt sen introduktionen av Internet. Hon pekar 

även på Shao (2008) som menar att konsumentdriven media fundamentalt förändrat 

och fortfarande förändrar underhållningsbranschen, kommunikation och information. 

Greenwald (2010) refererar till Fitzgerald (2007) och beskriver effekterna av social 

media på följande sätt, det handlar inte bara om vem du känner, det handlar också om 
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vilka de känner. Sociala nätverk online har potentialen att koppla ihop dig med en 

oändlig mängd människor och resurser. Vidare menar han att social media gått från 

klarhet till klarhet vad gäller dess betydelse för företagande. Fernando (2007) slår fast 

att socialt nätverkande online är ”the next frontier of marketing”. Han fortsätter och 

lyfter fram att detta är tydligt med tanke på mängden företag som vill skriva avtal med 

stora nätbaserade företag så som Facebook och LiveWorld för att promota och 

marknadsföra sina produkter och tjänster. 

Greenwald (2010) refererar till Lichtenberg (2009) som pekar på kärnan i 

användandet av sociala medier då han säger att det handlar mindre om teknologi, och 

mer om just det sociala. Genom att förstå den digitala marknaden så kan man som 

företag hela tiden vara steget före. Social media har ändrat reglerna för 

kommunikation och marknadsföring, menar Fernando (2007) och en studie från 2008 

visar att 59 % av amerikaner som använder social media interagerar med företag, och 

93 % av studiens respondenter tycker att företag bör ha en närvaro på dessa forum 

(Greenwald 2010). 

Ginsberg (2010) slår fast att användandet av social media kan vara ett väldigt effektivt 

medel för att införskaffa fler uppdrag till företaget och etablera kundkontakter samt 

säkerställa dess lojalitet. Han menar också att man bör ge social media minst sex 

månader av aktivitet innan man kan se något resultat. Att lära sig att marknadsföra på 

den sociala webben innebär att lära sig att kommunicera med marknaden genom en 

digital marknad. 

4.1.2 Sociala medier som kommunikationsmedel för tjänsteföretag  

Sociala medier är som ovan beskrivet, en mötesplats på Internet, en form av interaktiv 

webbsida som möjliggör social interaktion och användargenererat innehåll. Sociala 

medier möjliggör en tvådimensionell kommunikation mellan företag och kund, 

företag till företag eller mellan anställda på olika företag (B2B), menar Eriksson och 

Hultén (2001). Nyheter sprids snabbare genom sociala medier än via traditionella 

kanaler som TV, tidningar, radio, affischer och liknande. Brown (2009) hävdar att 

marknader blir bättre anpassade genom att använda Internet. Tillgången till 

information och valmöjligheter har enligt Constantinides och Fountain (2008) 
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förändrat maktförhållandet mellan företag och kund, vilket understryks av Wikström 

(2006). Nya behov, värderingar och beteenden formas utifrån kundens nyvunna 

kunskap. 

Tack vare digitaliseringen har företag idag tillgång till mer information om sin 

målgrupp än någonsin tidigare, menar Feurst (1999). Detta innebär dock inte att 

företag automatiskt kan anpassa sig till detta faktum genom nya sätt att kommunicera 

och interagera. Användargenererad teknologi som fundament för kommunikation 

innebär en lägre grad av kontroll för företag att nå ut med sitt budskap. 

Brown (2009) menar att om skaparen av innehållet inte längre kontrollerar det, så 

måste marknadsföringsprinciperna ändras från grunden. 

Christensson et al (2007) menar att sociala medier erbjuder en enorm potential för 

B2B företag. Genom dessa kanaler har företagen möjlighet att bygga upp 

relationsmarknadsföring som syftar till skapandet och underhållandet av långsiktiga 

relationer för ökad lönsamhet. Dessa medier ger också möjlighet till utökade 

samarbeten och införskaffandet av en utvidgad kundkrets, såväl som konkurrens- och 

trendbevakning, menar författarna. Samtidigt så kan sociala medier bidra till en 

tydligare profilering, marknadsföring och varumärkesbyggande, menar Forsgren et al 

(1995). 

Carlén (2009) understryker att kommunikationen av ett varumärke handlar mer om ett 

långsiktigt relationsbyggande, snarare än att pådriva direkt konsumtion. Både 

Qualman (2009) och Solis och Breakenridge (2009) hävdar relationens roll i sociala 

medier. Qualman (2009) skriver att företag idag, via dessa kanaler, har tillgång till 

mer information om sina kunder än någonsin tidigare. Företaget bör bruka den 

delgivna informationen de får om sina kunder genom aktiviteter i sociala medier för 

att utveckla relationen och inte endast hantera denna till lagring i en databas. Renard 

(2010) menar att sociala medier som möjliggör en musikalisk plattform länkar 

samman en obegränsad streamingtjänst med en för konsumenten, köpmöjlighet. 
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4.2 Service management   

Kapitlet tar upp begreppet service management, tjänstemarknadsföring. Detta då 

Grönroos (2010) menar att på marknaden – och då gällande alla marknader – finns 

bara service. Förlagsverksamhet är en utpräglad B2B verksamhet som tillhandahåller 

just tjänster, dels mot upphovsmän, dels mot företag som använder det förlagda 

materialet. Båda bygger dock på en ömsesidig relation, och betydelsen av nätverk och 

relationer har framhävts av insamlad empiri. 

4.2.1 Tjänstens egenskaper  

Grönroos (2010) menar att det finns de som behöver stöd – kunderna – och de som 

erbjuder stöd – företagen. Dessa två parter bör mötas på marknaden på ett för båda 

parter givande sätt. På marknaden har företag ingen annan uppgift än att verka för att 

detta stöd levereras på ett för kund och företag värdeskapande sätt. Det behövs, enligt 

Grönroos (2010), fler element i stödet till kunden än själva kärntjänsten samt 

produkten, för att det ska bli givande för båda parter. Om kunden ges dessa 

bidragande element så ökar sannolikheten för att relationen till företaget förlängs och 

fördjupas. 

Vad som karaktäriserar tjänster menar Grönroos (2010) är att produktion och 

konsumtion sker samtidigt, vilket styrks av Normann (2000). Den senare författaren 

menar också att tjänstens centrala kärna är immateriell. En tjänst är till skillnad från 

en vara abstrakt och därmed svår att konkretisera. Denna karaktäristiska styrks även 

av Grönroos (2003). 

Dessutom menar samtliga nämnda författare att en tjänst fungerar som en aktivitet 

eller en process, snarare än något konkret, vilket även Norrmann (2000) påpekar, med 

tillägget att det rör sig om en social process. Det är i samverkan mellan producent och 

förbrukare som värde skapas för kunden, och värdeskapande istället för enbart 

värdedistribution blir en central del i relationsperspektivet som grund för 

marknadsföring, fortsätter Grönroos (2003). De fyra dragen hos tjänster som särskiljer 

dem från varor har ovan beskrivits och kommer här sammanfattas: tjänster är 

immateriella, mindre standardiserade, kan inte lagras och slutligen produktion och 

konsumtion sker samtidigt och kunden deltar delvis i produktionen. Gummesson 
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(2008) vill avfärda de tre första. Tjänster kan i allra högsta grad vara materiella, 

menar författaren, och exemplifierar med en flygresa, där flygplanen, maten och 

drinkarna är av materiell karaktär. 

Tjänster, liksom varor, kan standardiseras. Tjänster behöver även de tillverkas enligt 

en verkstadsprincip. Att tjänster inte kan lagras, fortsätter Gummesson (2008), är 

nonsens. De kan lagras i produkter, som system, byggnader och människor. Däremot 

är den sista karaktäristikan, att produktion och konsumtion sker samtidigt, en 

avgörande skillnad gentemot varor, vilket också är en väsentlig del av 

relationsmarknadsföring. Den innebär interaktion i en relation mellan kund och 

leverantör. Interaktionen kan ske i personlig kontakt, men också med hjälp av 

teknologi och annan utrustning. Därtill skapar kunderna interaktion mellan varandra. 

Själva begreppet interaktion är centralt i tjänstemarknadsföringen och står i centrum 

för dess bidrag till relationsmarknadsföringen. Gummesson (2008) menar att mest 

uppmärksammat är tjänstemarknadsföringens intresse för servicemötet - sanningens 

ögonblick, det vill säga mötet mellan kunden och tjänsteföretagets personal. Intern 

marknadsföring och att accepterandet av att teknik/produktion och marknadsföring 

går hand i hand. Även E-relationen har stor betydelse för tjänsteverksamhet, där 

nätverk spelar en central roll, fortsätter Gummesson (2008). 

Sammanfattningsvis så lyfter relationsperspektivet fram samspelet, alltså relationen 

mellan företag och kund och det däri gemensamma värdeskapande är det centrala i 

marknadsföringen. På så vis är det själva processen som leder fram till ett resultat för 

kunden av betydelse för huruvida kunden blir tillfredsställd. Processen i samverkan 

mellan företag och konsument istället för enbart slutresultatet blir därför, även det av 

central betydelse i relationsperspektivet som grund för marknadsföringen. 

4.2.1 Serviceorientering och relationer i centrum  

Marknadsföring som utgår från ovan nämnda relationsperspektiv kallas för 

relationsmarknadsföring. Det är denna omfokusering mot värdeskapande och process 

som ger betydande konsekvenser för utformningen av tjänsteföretags marknadsföring. 

Hela samhället, menar Gummesson (2008), inte bara marknaden, är ett nätverk av 
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relationer. Processen i samverkan mellan företag och konsument istället för enbart 

slutresultatet blir av central betydelse i relationsperspektivet. Blomqvist et al (1993) 

ger en tidig men klar definition på vad som skiljer relationsmarknadsföring från 

traditionell marknadsföring och pekar på att RM är en strategifråga som inte kan 

isoleras från företagets övriga strategiska planering. RM innebär att marknadsföringen 

ses som en angelägenhet för hela företaget, där ansvaret inte endast ligger på en 

marknadsföringsavdelning. 

Detta styrks av Bruhn (2002) som påpekar att relationsmarknadsföring täcker alla 

delar av företagets verksamhet, från planering, genomförande, implementation och 

analys. Vidare ses varje kund som en enskild individ med unika behov och 

preferenser. Bestående lönsamhet ska uppnås genom lägre kundomsättning och 

intensifierade kundrelationer. RM bygger på interaktion, kundkännedom och dialog 

och kundinformationen är av stor betydelse vilket kräver, i större företag, att den 

lagras och uppdateras kontinuerligt. Gummesson (2008) styrker denna äldre utsago 

och påpekar att ämnet utgår ifrån att utveckla långvariga relationer och därmed 

utveckla lönsamheten, men fortsätter med att relationsmarknadsföring står för 

interaktion i relationsnätverk. Bruhn (2002) styrker detta påstående och beskriver 

relationsmarknadsföring som en konstant process där organisationen tillsammans med 

dess kunder arbetar mot ett gemensamt mål. 

Betoningen ligger alltså på samarbete, menar Gummesson (2008) och inte bara på en 

ensidig win – loose relation, utan snarare win - win. Grönroos (2008) styrker också 

det faktum att lojala kunder oftast, om dock inte alltid, är lönsamma. Gummesson 

(2008) menar att relationsmarknadsföring erbjuder ett brett spektra av förutsättningar 

för ett företag att utveckla och förbättra sin verksamhet med målet att knyta kunden 

närmre företaget. Även McKenna (1993) menar att en god relation mellan kund och 

företag är nödvändig i dagens samhälle. 

Gummesson (2008) belyser generella egenskaper hos relationer, nätverk och 

interaktioner som ger en tydligt beskrivande bild av dess karaktär. För det första 

omfattar relationer mellan företag aktiviteter av teknisk, administrativ och 

marknadsföringsmässig karaktär, vilket han benämner som acitivity links. För det 
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andra utbyter och delar företagen resurser av materiell samt immateriell art. Detta 

innebär resurser såsom maskiner liksom kunskap, vilket kallas resource ties. För det 

tredje utöver de människor som interagerar ett inflytande på varandra vilket benämns 

som actor bonds. Gummesson (2008) erbjuder också ett hierarkiskt alternativ till att 

närma sig interaktionen, där aktiviteter (lägsta nivån) tillsammans bildar episoder som 

bildar sekvenser som bildar relationer. Relationerna utgör slutligen företagets nätverk, 

där alla synliga och aktiva relationer återfinns, men även dess dolda men ändå 

inflytelserika relationer. 

Lojalitet och tillfredsställelse för kunden leder direkt till lönsamhet, menar 

Gummesson (2003) vidare, men lojalitet krävs även internt inom företaget. En stark 

intern kultur medför tillfredsställelse bland de anställda, vilket i sig leder till lojalitet 

till företaget. En annan detalj som företag bör ha i åtanke då de vill erhålla en nöjd 

kund är det Lovelock (2000) tar upp gällande tillfredsställelsen av en tjänst. Han 

menar att tillfredsställelsen kan influeras av andra kunder som deltar i processen. 

Denna uppfattning styrks av Zeithaml et al (2006) som menar att andra kunder kan 

förstärka eller försämra kundupplevelsen och kvalitetsuppfattningen. 

Detta leder till vikten av att företag gör en välstrukturerad segmentering så att kunder 

med samma, vad Holloway och Robinson (1995) kallar needs and wants betjänas 

samtidigt. Om kunderna har olika needs and wants kan kvalitetsuppfattningen 

nämligen upplevas som sämre än om de haft liknande behov. Detta styrks även av 

Kandampully et al (2001). Dock, menar Gabbot och Hogg (1998) att det kan vara 

svårt för företag att hålla isär de olika målgrupperna. 
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4.3 Business to business – B2B  

Musikförlagens verksamhet fokuserar inte på slutkonsumenten, utan definieras 

snarare som en verksamhet riktad mot andra företag där kunder karaktäriseras som 

upphovsmän eller företag som ämnar bruka förlagda verk. I följande avsnitt diskuterar 

vi nätverkens och klustrens betydelse för dessa B2B-relationer. 

4.3.1 Nätverk och dess förändring  

Gummesson (2008) beskriver ett nätverk som en samling relationer som tillåts växa 

till ett stort komplext mönster. Enligt Hollensen (2007) är de aspekter som knyter de 

starkaste banden de teknologiska, ekonomiska, juridiska samt de sociala. Varje aktör 

inom nätverket bidrar med sina egna kompetenser samt kontakter som tillsammans 

med de övriga aktörerna inom nätverket bidrar till att skapa bättre förutsättningar för 

att skapa mervärde till den gemensamma produkten eller tjänsten. Genom att utnyttja 

varandras tillgångar kan alla involverade aktörer öka möjligheterna för att nå deras 

specifika affärsmål (Hollensen 2007). 

Då varje företag är sammanlänkat i ett komplext nätverk, och vart och ett påverkar 

varandra kommer varje relation att utvärderas och jämföras med en annan, menar 

Ford et al (2006). De fortsätter, varje företag kommer ovillkorligen jämföra 

förtroende och engagemang som har utvecklats i en relation under en längre tid med 

en annan relation. Dessa är vidare små delar i ett större sammanhang och trådarna 

mellan dem är viktiga för att skapa effektivitet och innovation. Resonemanget 

fortsätter med att framhäva de anställda i de olika företagen som socialiserar med 

varandra och att interaktionen dem emellan är viktig i utvecklingen av förtroende 

mellan företagen. Detta är av stor vikt i arbetet med att utveckla ett framgångsrikt 

samarbete. 

Gadde (1993) menar att ett nätverk aldrig är stabilt, utan är i konstant förändring 

vilket kan manifestera sig i små eller stora förändringar. Dessa förändringar är som 

följer, förändringar i aktivitetsstrukturen, förändringar i resursstrukturen och 
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nätverksförändringar avseende aktörsstrukturen. Han urskiljer därtill två 

huvudprocesser som medför att strukturen i ett nätverk förändras. Det ena är gradvisa 

förändringar som sker fortlöpande, till exempel effektivitetsfrämjande åtgärder. 

Aktörernas anpassning till varandra över tiden kan innebära väsentliga 

strukturförändringar över tid. Den andra förändringen är mer avancerad. 

Arbetsfördelningen mellan aktörerna kan förändras genom att nya aktörer inträder 

nätverket, vilket oftast sker genom uppkomsten av ny teknologi vilket möjliggör 

förändring av den befintliga strukturen. 

Förändringar i aktivitetsstrukturen innebär, enligt Gadde (1993) att arbetsfördelningen 

mellan aktörerna ändras, eller att ett företag tar över en aktivitet från en annan aktör. 

Detta kan vi se exempel på inom musikindustrin, där till exempel inspelning av 

material allt oftare sker av artisterna själva än av en musikindustrirelaterad instans. 

Den andra dimensionen, förändringar i resursstrukturen innebär huruvida de enskilda 

aktörerna försöker öka sitt inflytande inom nätverket. Den sista dimensionen handlar 

om förändringsdimensioner avseende aktörsstrukturen. Alla aktörer har olika 

positioner i ett nätverk vilka bestäms av dess resurser, kompetenser eller relationer. 

Förändringar inom denna dimension rör således alla inblandade, vilket vi sett prov på 

inom musikindustrin då exempelvis stora bolag köpt upp mindre och på så vis har 

mindre aktörer försvunnit (Fridh 2006). 

4.3.2 Kluster   

Klusterbegreppet lanserades av Porter i slutet av 1980-talet, menar Lindqvist et al 

(2002). Begreppets fokus låg då på näringslivet och dess kopplingar mellan olika 

branscher. Kluster identifieras utifrån de företag som producerar de färdiga 

huvudprodukterna men omfattade även branscher vilka producerade viktiga 

insatsvaror, de som köper de färdiga produkterna samt tekniskt relaterade branscher 

Lindqvist et al (2002). 

Hollensen (1997) menar att även då företaget fokuserar mot en internationell marknad 

så spelar karaktären av dess nationella marknad en central roll i dess framgång. Denna 

marknad utgör företagets kapacitet att utveckla nya metoder för att behålla sin 

42 



konkurrenskraft. Det finns en tvåfaldig betydelse av denna term som innebär att ett 

kluster dels kan betraktas som ett nätverk av verksamheter som de är aktiva inom, 

eller har en koppling till, en utvald bransch, och dels som agglomerationer som i stort 

innebär ett geografiskt avgränsat kluster. Hollensen (1997) menar att 

konkurrensfördelar är en konsekvens av en förening av nationella faktorer samt 

företagets övergripande strategi. 

Drivkrafterna bakom ett klusters utveckling sammanfattades, enligt Lindqvist et al 

(2002) i Porters diamantmodell. Gemensamt för kluster, menar Hallencreutz et al 

(2007) är att de i stor utsträckning är långsiktigt fungerande nätverk där lärande och 

innovationsförmåga är av större vikt än kostnadseffektivitet vad det gäller att lyckas 

bibehålla sin position på marknaden under en längre tid. Lärande och innovation, 

anser Hallencreutz et al (2007) vidare vara klustrets viktigaste faktorer, och dessa 

uppstår som en konsekvens av en samverkan mellan olika aktörer som alla bidrar med 

unika kompetenser. Viktigt för ett kluster, fortsätter författarna, trots dagens globala 

samhälle, är närheten till andra aktörer inom samma industri. Mognandet av ett 

hållbart kluster är avhängigt täta kontakter och personliga möten, vilket förklarar 

agglomerationers betydelse för framgång. Närheten till andra aktörer inom samma 

bransch leder till inspiration och kunskapsutbyte. 

Lindqvist et al (2002) menar vidare att en av poängerna med klusterbegreppet är att 

det går tvärt emot näringsstatisktikens traditionella uppdelning av branscher. Kluster 

som begrepp uppmärksammar det faktum att det förekommer kopplingar mellan 

verksamheter i olika branscher och att dessa kopplingar har betydelse för dynamiken i 

näringslivet. 
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4.4 Värdeskapande  

Detta avsnitt ämnar presentera vad som inom en teoretisk referensram kreerar värde 

för ett företag och vilka processer som definieras som centrala. V i har dessutom ägnat 

ett avsnitt kopplat till musikbranschen, där vi fokuserar på förändringen i värdekedjan 

som pekar på en transformation från en fysisk till en virtuell sådan. 

4.4.1 Värdekedja  

Värdekedjan, menar Porter (1985) är en modell som används som ett systematiskt 

verktyg för att undersöka och analysera de viktigaste processerna som ett företag utför 

kring sin kärnverksamhet och hur dessa interagerar med varandra. Kort sagt så 

används värdekedjan för att utröna ett företags konkurrenskraft. Verktyget åsyftar att 

bryta upp ett företag i mindre beståndsdelar, vilket möjliggör identifiering och 

urskiljning av potentiella källor till differentiering. Genom differentieringen mot 

andra företag kan värde urskiljas och användas som konkurrenskraftigt medel. 

Hollensen (2007) menar att verksamhetens strategi, genom värdekedjan, möjliggör att 

generera värde gentemot kunderna samt ge konkurrenskraft. Verksamheten ska därför 

definiera värdekedjan och förstå hur de ska använda sig av den, för att kunna utforma 

ett strategiskt värde gentemot sina kunder. 

Figur 1.1 Värdekedjan, Porter (1985) 
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Utgångspunkten i värdekedjan är att värde och/eller vinstmarginal skapas häri, menar 

Eriksson et al (2006). Ford et al (2006) beskriver vidare att det är processerna inom 

värdekedjan som definierar de divisioner som syftar till att tillföra och framföra 

produkten från planering till slutskede. Karaktären av processerna är därför beroende 

av vilken bransch och vilken produkt det rör sig om. 

Värdekedjan har kritiserats av Stabell et al (1998) som menar att den antar en statisk 

karaktär. Processerna häri är linjära och det skapade värdet är fokuserat endast på 

slutprodukten. Författarna förklarar vidare att Porter (1985) inte fokuserar det värde 

som skapas under dessa processer som leder till slutprodukten eller tjänsten. Som 

alternativ fokuserar Stabell et al (1998) på det värde som utformats under arbetets 

gång. Det som skapar slutprodukten har enligt författarna inte ett klart definierat 

början eller slut, utan antar en cirkulär karaktär, och det skapade värdet skapas 

parallellt av de inblandade aktörerna i processen. 

  

4.4.2 Värdekedja och musik  

Rao (1999) har studerat hur Internet och en utvecklad IT-verksamhet kan understödja 

den traditionella värdekedjan genom att flytta över fysisk data till en virtuell miljö. 

Rayport och Sviokla (1996) utvecklar resonemanget om Porters värdekedja och 

presenterar teorier som anpassats till den digitala sfären. Begreppet den virtuella 

värdekedjan, innebär att flera processer blir annorlunda då de utförs virtuellt. Den 

mest framträdande skillnaden i dessa två värdekedjor är att information i den fysiska 

värdekedjan värderas av Porter att ha en stödjande funktion, medan detsamma i den 

virtuella kedjan anses vara av egenvärde. Information kan således bli en fristående 

aktivitet som kan generera värde. Denna utvecklade modell kan erbjuda hjälp till 

företag att förstå och analysera värdeskapande aktiviteter utifrån den nyuppkomna 

situation det vill säga, i och med den kontextuella situationen med Internets framväxt. 

Musik som produkt har genom en digital transformation förvärvat en förändrad status 

då den föregående fysiska produkten idag helt kan ersättas av en virtuell kopia 

(Clemons och Lang 2003). Viktigt att påpeka är att denna transformation kan ske utan 
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att själva kärnan i den fysiska produkten förloras, alltså musiken. Rao (1999) menar 

att genom Internet och ny teknologi har företag möjlighet att agera i ytterligare en 

dimension, och den möjlighet som vi har idag att transformera en fysisk produkt till 

en virtuell saknar motstycke i historien. 

Rao (1999) refererar till Gates (2000) som påpekar att den digitala transformationen 

ger större möjligheter för företagen att specialanpassa sina produkter eller tjänster 

efter konsumenternas önskemål, vilket tydliggörs när produkten blir virtuell. Vidare 

accentuerar han att det inte är en tillfällighet att musik är den första produkt som 

genomgått denna transformation, utan att Internet bara var ytterligare ett steg i en 

redan påbörjad digitalisering. Den traditionella fysiska värdekedjan inom 

musikindustrin har tappat mark och flertalet forskare menar att det är dags för 

musikindustrin att agera om de ska ha en chans att återskapa sitt tidigare inflytande. 

(Fridh 2006) 

4.4.3 Värdestjärna  

Värdestjärnan är en modell utvecklad för att utforska värdet mellan samarbetande 

verksamheter. Norrmann och Ramires (1995), menar att modellen bygger på 

utgångspunkter som inte medger skarpa gränser mellan produkt och tjänst, utan menar 

att varje del i tjänsten bidrar till värdeskapande och är av väsentligt värde för 

produkten. Relationen mellan kund och leverantör baseras på en tvådimensionell 

kommunikation, snarare än en envägstransaktion, där de olika aktörerna samarbetar 

mot ett gemensamt mål. Samarbetet mellan ekonomiska aktörer är inte längre lika så 

linjärt och sekventiellt som värdekedjan beskriver, fortsätter Norrmann och Ramires 

(1995) men påpekar dock att värdekedjan inte är irrelevant utan snarare begränsad. 

Relationerna i vårt moderna samhälle har blivit mer komplexa. 

Aktörerna i värdestjärnan ombesörjer de aktiviteter de är mest lämpade för, och i 

samverkan med de andra aktörerna leder detta till mervärde för samtliga. Även 

Huygen et al (2009) understryker att värde skapas i nätverk mellan företag som 

tillsammans marknadsför en produkt/tjänst. 
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Figur 1.2 V ärdestjärna, Normann och Ramíres (1995) 
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4.5 Brand management  

I följande avsnitt diskuterar vi teoretiska infallsvinklar vad gäller brand management 

och hur företag använder sig av varumärkesbyggande som konkurrenskraft. 

Enligt IXP Marketing Group, lanseras det globalt över 21000 nya varumärken, men 

endast ett fåtal överlever de första åren säger Lusensky (2010). Han fortsätter med ett 

räkneexempel där han påpekar att en människa runt 65 års ålder, kommer att ha tagit 

del av runt två miljoner reklamfilmer, vilket motsvarar åtta timmars reklam om dagen, 

sju dagar i veckan, sex år på raken. Detta exempel kan möjligtvis förklara SIFO- 

undersökningen Reklamundvikande i Sverige från 2008 som visar att 75 % av 

svenskarna undviker reklam i TV, Radio och på Internet. Framväxten av teknologi 

innebär att människor ännu lättare kan undvika reklam, säger Lusensky. TV-serier 

kan streamas för att undvika reklamavbrott, och Spotify erbjuder en 

abonnemangstjänst för att undvika detsamma. Detta innebär att det blir allt svårare för 

företag att få vår uppmärksamhet, då vi kräver att bli stimulerade och engagerade på 

ett helt annat sätt än tidigare. 

Men likväl definieras vi av de varumärken vi väljer att konsumera. Lusensky (2010) 

poängterar sitt resonemang genom att fråga om du är Mac eller PC, och visar så på att 

den dator du äger säger något om vem du är. Hultén et al (2008) menar att varumärket 

intar sin ställning i individens hjärna, genom imageskapande i form av mentala bilder 

och föreställningar. 

Kapferer (2008) menar att det fortfarande råder oenighet bland experter och teoretiker 

angående termens exakta betydelse, men kan ändå peka på vissa egenskaper som ett 

varumärke innehar. Först och främst är varumärken immateriella tillgångar, och de är 

också villkorliga tillgångar. Denna senare faktor innebär att varumärket behöver bäras 

av en produkt eller tjänst, och behöver alltså arbeta i konjunktion med andra 

materiella tillgångar. 
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Keller (2003) beskriver varumärken som en uppsättning mentala associationer 

tillhandahållna av kunden som framhäver en varas eller tjänsts uppfattade värde. 

Varumärket är således inte produktens eller tjänstens namn, utan snarare 

föreställningen om densamma som definierar varumärket. Föreställningen, är själva 

kärnan av varumärket och formar dess identitet, menar Kapferer (2008). Denna är 

grunden till varumärkets positionering, vilken klargör varumärkets 

marknadspenetrerande funktion. 

Aaker (2002) styrker detta och framhäver att ett varumärkes identitet ska hjälpa detta 

att etablera en relation till kunden genom att skapa ett värdeförslag som innefattar 

funktionella, emotionella och självuttryckliga tillgångar. Schmitt (1999) betonar att 

det traditionella paradigmet av varumärken utgår från att detta är en identifikation för 

verksamheten och produkten, samt en garanti för kvalitén. Samtidigt, fortsätter 

författaren, erbjuder varumärken en upplevelse, och är alltså inte endast en logotyp 

eller ett namn. Kapferer (2008) påpekar fortsättningsvis att logotypen, namnet eller 

marknadsföringen för ett varumärke endast utgör ett stöd för vad detta verkligen är – 

nämligen ett löfte. Löftet, i sin tur, påverkas av allt vad konsumenten hör, ser, känner, 

tänker och upplever av varumärket, servicen kring det och företaget som ligger 

bakom. 

Ett varumärke reflekteras således av allt som ett företag och dess anställda gör, varav 

det är av stor vikt att företaget arbetar utifrån en enhetlig strategi för att implementera 

positiva föreställningar om varumärket hos konsumenten Schmitt (1999). Sweeney 

(2002) styrker det faktum att det är viktigt för större varumärken i B2B företag att 

arbeta för att skapa en enhetlig föreställning av det aktuella varumärket. Lynch och 

Chernatony (2007) påvisar att de anställda som har personlig kontakt med kunden är 

av central betydelse vad gäller att kommunicera varumärket och dess värderingar. 

4.5.1 Ny konkurrens och aktörrollens förändring  

Porter (2008), menar att strategens viktigaste jobb att förstå och hantera ny 

konkurrens, och menar att synen på konkurrens definieras alldeles för snävt där man 

endast utkristalliserar direkt konkurrens som ett hot. Ny teknologi, menar han, innebär 

per automatik nya branschaktörer vilka således innebär en ny konkurrent. Porter 
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(2008) framhäver sin femkraftsmodell som innehar fem faktorer som påvisar hur 

konkurrens skapas i en bransch och den grundläggande tanken med modellen är att 

det är just konkurrensen mellan företag som driver dem framåt. 

Modellen visar på underliggande strukturer och är inte låst till en specifik bransch. 

Genom att förstå konkurrenskrafterna når man källan till en industris nuvarande 

lönsamhet, samtidigt som man tillhandahåller en ram för att förutse och påverka 

konkurrensen, och lönsamheten i framtiden. Denna struktur består av fem primära 

krafter som alla identifieras i form av olika typer av hot; potentiella nyetablerare 

(threat of new entrants), köparens förhandlingsstyrka (barganing power of buyers), 

leverantörens förhandlingsstyrka (barganing power of suppliers) 

substitutprodukter/tjänster (threat of subsitut products or services) samt rivalitet bland 

existerande konkurrenter (rivalry among existing competitors). Detta kallar Porter 

(2008) för en vidgad konkurrens, och det är den sammantagna intensiteten i dessa fem 

faktorer som avgör hur branschstrukturen kommer att se ut. 

Bargaining Power 
of Customers 

Threat of New 
Entrants 

Bargaining 
Power of 
Suppliers 

Competitive 
Rivalry within 
an Industry Threats of 

Substitute 
Products 

Figur 1.3 Femkraftsmodellen, Porter (2008) 
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Potentiella nyetablerare: innebär det hot som nya aktörer kan medföra, och inte de 

företag som faktiskt tar sig in i marknaden (Porter 2008). Vid inträdandet av nya 

aktörer bör den redan befintliga marknaden hålla nere sina priser alternativt öka 

investeringar för att avskräcka nyetablerandet. Det finns ett antal inträdeshinder för att 

ta sig in i en bransch, stordriftsfördelar, kapitalbehov, kundlojalitet och tillgång till 

distributionskanaler och regelverk (Busk och Friberg 2010). 

Köparens förhandlingsstyrka: kunder har enligt Porter (2008) ett stort inflytande på en 

industris lönsamhet, då de styr marknadens priser och kvalitets- och servicekrav. Det 

finns vissa situationer där kunderna anses särskilt starka och påverkar branschens 

struktur; till exempel när köparna konsumerar stora volymer och försäljningen av 

produkten innebär höga fasta kostnader från företagens sida. 

Leverantörens förhandlingsstyrka: om leverantören är alltför stark kan det resultera i 

att få aktörer väljer att inträda en bransch. Om detta sker och leverantörerna är få 

innehar de en god förhandlingsstyrka då branschen är beroende av dessa. De har 

vidare en god position om de producerar en differentierad eller unik produkt, 

fortsätter Porter (2008). Val av leverantör och kundsegment är således av stor vikt när 

företag ska utforma sin marknadsstrategi, där målet bör vara att finna det 

marknadssegment där både leverantörens och köparens förhandlingskraft är svag. 

Substitutprodukter: ytterligare en avgörande kraft för branschens struktur, är vilka 

substitut som finns för produkten. Substitutprodukterna sätter gränsen för det pris som 

företag kan sätta på sin aktuella produkt och anger på så vis vinstpotentialen i 

branschen. Där hotet är stort, är vinstpotentialen liten, menar han. Porter (2008) 

menar att marknadsföringens funktion här är stor, då det gäller att differentiera sin 

produkt på bästa sätt. 

Existerande konkurrenter: denna faktor behandlar den konkurrens som råder bland 

existerande företag, och påverkas av bland annat pris, lansering av nya produkter, 

marknadsföring och service. Styrkan i kraften bestäms snarare av hur intensivt 

företagen konkurrerar än med vilka medel. Viss kritik har riktats mot Porters 
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femkraftsmodell, bland annat så menar Grant (2005) att modellen inte inkluderar den 

dynamiska rivaliteten mellan konkurrerande företag, och förbiser det faktum att 

produkter och tjänster har ett kompletterande förhållande till varandra. Vidare menar 

han att det finns strukturer som inte innehar den stabilitet som modellen kräver för att 

analysen ska kunna fungera som strategiutformningsunderlag. 
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5. Teoretisk och empirisk analys   

I följande kapitel presenterar vi vår insamlade empiri. Vidare avser vi att integrera 

nämnda empiri med de teorier som tidigare förevisats och som utgjort den grund för 

uppsatsens fortsatta undersökning. Empirin framställs dock inte i sin helhet, utan 

dessa finns till förfogande som bilagor i slutet av uppsatsen. Detta med uppsatsens 

läsbarhet i åtanke. Nedan introducerar vi återigen våra intervjuobjekt, för att påminna 

läsaren om dessa. I kapitlet som följer kommer vi referera till dessa endast med 

efternamn. 

Andreas Olsson är försäljningschef på EMI Music Publishing Scandinavia AB 

Christoffer Lindh, Anette Hökengren och Jonas Holst är ansvariga för 

licensering av musik, film och reklam inom Sony/ATV Music Publishing AB 

Lars Tengroth är A & R på Playground Music AB 

Dag Häggqvist är grundare och ägare av Gazell Music AB 

Conny Danepalm är förlagschef för Lionheart Music AB 

Ben Malén är VD för Air Chrysalis AB, och för Global Chrysalis GSA AB 

Anders Mörén är grundare och ägare av Misty Music AB 

Nicclas Björlund är VD på BMG Rights Management AB 

5.1 Musikförlagets roll i förändring  

För att diskutera musikförlag i förändring, är det nödvändigt att först diskutera en hel 

musikindustri i förändring, då förlaget endast utgör en del i det kluster som 

musikindustrin omfattar. Till musikförlagens förändrade position vill vi dock föra 

fram diskussionen kring digitalisering, förändrad konkurrensbild, samt avsluta med 

musikförlagens förändrade situation. 
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5.1.1 Digitalisering   

Svensson (2008) menar att Internet har inneburit stora förändringar, och i vissa fall 

förbättringar, för mänskligheten och vårt vardagliga liv. Abbate (1999) påpekar också 

att datorer gått från att utvecklats för räkenskaper, till att främst användas som 

kommunikationsmedel. Den digitala åldern och informationsteknikens frammarsch 

har till följd av detta påverkat hela marknader. 

Musikbranschens affärsmodell har minst sagt krockat med den teknologiska 

utvecklingen – och med Internet i synnerhet. En affärsmodell som innebär att 

begränsa information till konsumenter, möter en teknologi som medför en obegränsad 

informationsspridning genom gigantiska nätverk. Malén menar att musikbranschen 

alltid varit styrd av lagar och regler, men när Internet kom så var det ”svårt att veta 

hur man skulle hantera detta”. Danepalm styrker detta och pekar på en tydlig 

problematik, att ”det är svårt att ha kontrollen i den allt mer globala världen där 

musiken lätt får stor spridning”. 

Musikbranschen är långt ifrån ensam om denna problematik. Även filmindustrin, TV- 

och dataspelsindustrin upplever samma motgång då informationsspridning kan utföras 

på ett betydligt lättare sätt idag. ”Tekniken driver allt”, menar Malén, den branschen 

drivs inte av känslor, som musikbranschen vilket gör det lite komplext. Björlund 

styrker detta påstående och menar att ”teknikbranschen och musikbranschen är 

väldigt beroende av varandra, men de fungerar känslomässigt på två helt skilda sätt”. 

Anderson (2008) menar att den nya affärsmodellen, tack vare Internets framväxt är att 

allting är gratis. Den nya modellen bygger inte på korssubventionering -förskjutningar 

av kostnader från en produkt till en annan - men på det faktum att kostnaden för själva 

produkterna sjunker snabbt. Detta är att jämföra med affärsmodellen som dominerade 

intill nyligen, fortsätter Anderson (2008), att allt som påstods var ”gratis”, endast bara 

var ett resultat av det som ekonomerna skulle kalla korssubventionering; du får en sak 

gratis om du köpt en annan, eller få en produkt gratis om du betalar för en tjänst. 

Idag är webben helt enkelt gratis, och gratis har utvecklats till en fullfjädrad ekonomi, 

säger Andersson (2008) vidare och exemplifierar med Googles alla kostnadsfria 

tjänster. Informationsspridningen har således påverkat flertalet marknader, och tack 
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vare detta så har nya aktörer kunna uppstå genom fusionen mellan dessa marknader 

och närliggande industrier, främst tekniska sådana. 

Enligt Aaker (2002) skapas då nya marknader, samt nya kostnadsstrukturer, vilket får 

medhåll bland våra intervjupersoner. Han fortsätter, att genom ett teknologiskt 

paradigmskifte tillkommer en stor press på tidigare aktörer, ”nätet har inneburit både 

positiva och negativa inslag”, menar Malén, ”i och med att spridningen av musik har 

förenklats, har branschen haft svårigheter att kontrollera detta”. Häggqvist tillägger att 

det är positivt att spridningen och beroendet av musik ökar, men menar också att den 

negativa aspekten ligger på bristen på kontroll. Pressen på musikindustrin då nya 

aktörer och ny teknologi tillkommit, har hanterats dåligt, menar flertalet 

intervjupersoner och menar att man inte tagit till vara på de positiva effekter som de 

nya förutsättningarna medfört. 

5.1.2 Ny konkurrens och dess inverkan  

Keller (2003) påpekar att tekniska framsteg skapar konkurrens i den mån att nya 

aktörer kan tränga in i existerande marknader, vilket har inträffat tack vare Internets 

framväxt tillsammans med en ändrad konsumtion av musik. Danepalm menar att 

musikbranschen fått mycket kritik för att de har varit för långsamma att anpassa sig 

till branschens nya förutsättningar, men menar att de inte haft någon plan för hur 

spridning på nätet till exempel ska hanteras. Häggqvist fortsätter, ”musikindustrin har 

varit i förändring länge, men de stora majorbolagen har inte gjort speciellt mycket för 

musikbranschens förnyelse, det är snarare de små aktörerna som stått för förändring”. 

Han tillägger och menar att då nedladdning och fildelning möjliggjordes så hanterades 

problemet förkastligt och menar att man borde haft en mer ödmjuk inställning från 

början. Detta skapade dessutom en otroligt negativ effekt från media mot hela 

musikbranschen. 

I denna bransch behöver man på ett annat sätt hitta gemensamma lösningar för att 

förenkla för konsumenten. Även Kusek och Leonhard (2005) är kritiska till 

musikindustrins single bullet teori om att skylla motgångarna på illegal fildelning, och 

menar att nedgången har mindre att göra med detta, och mer att göra med en stel 
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konkurrensbild inom underhållningsbranschen. Konsumenter idag, menar författarna, 

spenderar hellre sina pengar på sofistikerade tjänster än på traditionella produkter då 

musikindustrin kommit att handla mer om service än om produkter, de värderar inte 

längre just CD-skivan som något värdefullt. 

Freeconomics drivs på de underliggande tekniska lösningarna som driver hela 

webben, och då dessa lösningar innefattar fri tillgång till musik så menar Björlund att; 

”det absolut finns en ovilja att betala för musik idag, och detta har uppkommit de 

senaste åren”. Han fortsätter ”det har aldrig varit sådan stor efterfrågan eller spelats så 

mycket musik som det görs idag, men konsumtionssättet har absolut ändrats”. 

För musikindustrin i stort, och för musikförlagen mer specifikt kan vi utröna flertalet 

hot genom Porters (2008) femkraftsmodell (se figur 1.3). Mest framträdande av de 

fem identifierade hoten är det från nya aktörer, som främst framkommit genom 

digitala möjligheter som även uppgivit en förändrad musikkonsumtion. 

Hagel och Singer (1999) framhäver att då en vertikalt integrerad industri genomgår en 

större förändring, som den vi nu upplever i musikindustrin sedan en tid tillbaka, 

öppnas dörren för lönsamhet för flertalet specialiserade företag. De fördelar som 

majorbolagen innehar – rykte, storlek, kapital och integration ger vika för nykomna 

förutsättningar - kreativitet, snabbhet och flexibilitet. Vi kan även uttyda ett mönster 

där konkurrensbilden ser annorlunda ut idag än vad den gjort förut, och att 

musikförlagen har hanterat dessa hot på olika sätt. Dessa finns beskrivna i 

teorikapitlet under rubrik 4.5.1 Ny konkurrens och aktörrollens förändring och utgår 

från Porters (2008) femkraftsmodell där han identifierar fem typer av hotbilder för 

existerande företag. 

Det första hotet som utgörs av nya aktörer och potentiella nyetablerare består främst 

av trenden som innebär att låtskrivare/artister startar egna förlag. Detta anser dock 

inte intervjupersonerna vara ett särskilt stort hot mot deras verksamheter. Detta på 

grund av att konkurrensen bland existerande musikförlag redan är väldigt hård ett 

stort konkurrensmedel utgörs av att äga en stor musikkatalog, vilket de största 

bolagen gör. Genom dessa differentierar sig förlagen gentemot varandra, och 

musikkatalogerna utgör också en del av musikförlagets identitet. Vad som härtill 
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försvårar nya aktörers etablering är att bryta sig in i väletablerade existerande nätverk. 

Tengroth menar att då förutsättningarna för att skapa musik har förenklats, liksom 

utbudet har gjorts mer tillgängligt, så har även många amatörer kommit in i 

branschen. 

Substituthotet innebär att ersätta den befintliga produkten eller tjänsten mot en annan, 

och då kärntjänsten handlar om musik och förvalta rättigheterna till ett verk finns det 

inte något som de facto kan ersätta detta. Detta skulle i vårt studerade fall innebära ett 

substitut till rättighetsförvaltande, men där upphovsrätten är fundamentalt för vårt 

samhälle, enligt Häggqvist, så anser han inte att detta är en risk för förlagen. 

Upphovsmannen själv saknar därtill ofta de resurser, den kunskap och det nätverk 

som ett förlag har för att utgöra ett hot. Hotet som härstammar från leverantörernas 

och kundernas förhandlingskraft kan däremot vara en betydande kraft. 

Samtliga tillfrågade respondenter underströk vikten av att besitta en stor och bred 

musikkatalog av professionella leverantörer (upphovsmännen). Har man en sådan, 

som dessutom täcker stora genreområden ökar möjligheterna till en utökad målgrupp. 

Och då det musikförlag som besitter en specifik upphovsmans verk är den enda 

instans att tillfråga om nyttjandet till detta, besitter de även en stark förhandlingskraft. 

Branschen är härtill beroende av sina leverantörer då de står för kärnprodukten, och 

producerar en unik differentierad sådan. 

Vad gäller rivaliteten mellan existerande bolag så upplevs denna som hög, även då 

samtliga respondenter även uppfattar sina konkurrenter som ett nätverk. Det vill säga 

att de upplevs som ett hot men även som en tillgång. Porter (1998) menar att denna 

rivalitet inom en industri beror på koncentrationen som råder inom den. Om aktörerna 

är av samma storlek så är konkurrensintensiteten större. Hökengren berättar att hon 

sitter i styrelsen för SMFF, där de svenska förlagen samlas regelbundet och diskuterar 

aktuella frågor i olika arbetsgrupper. Hon menar att genom SMFF så sammanlänkas 

förlagen och verkar då som samarbetspartners, istället för konkurrenter. Hon fortsätter 

och menar att förlagen främst är konkurrenter vid kontrakteringen av en låtskrivare, 

men att de i den efterföljande processen fungerar mer som samarbetspartners. För att 

belysa detta, så kan vi se till musik som har flera upphovsmän. Om det är tre 

låtskrivare som skrivit låten ihop är det också möjligt att de har varsitt kontrakt med 
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tre olika förlag. Är någon av låtskrivarna också artist, så har denne kanske också ett 

skivkontrakt, så här krävs det att förlag och skivbolag samarbetar med varandra. De 

tre olika förlagen måste då reda ut vilken andel de respektive låtskrivarna skall ha. 

Det finns fler möjligheter till differentiering än att inneha en stor musikkatalog, och 

de mindre bolagen framhåller engagemang och just deras storlek som en fördel. 

Malén menar att deras främsta konkurrensfördel ligger i den tid de har att spendera på 

sina låtskrivare och ägna dem tid i arbetet. Lindh framhäver också den familjära 

stämningen som en styrka gentemot sina konkurrenter och det faktum att deras kunder 

kan prata med vem som helst inom företaget. 

5.1.3 Musikförlagens förändring   

Då nya distributionskanaler har uppstått och tekniska innovationer 

möjliggjort skapandet av billiga, högkvalitativa inspelningar har detta tagit strypgrepp 

på den traditionella musikindustrin. Vad gäller förlag har de självfallet påverkats av 

dessa faktorer men upplever ändå vissa positiva aspekter av nyss nämnda processer. 

Malén menar att ett förlag har upp till 36 olika inkomstkällor, vilket är att jämföra 

med skivbolagets enda, och de platser och situationer vari ett inspelat verk används 

har ökat avsevärt, inte minst med en större verksamhet vad gäller synkronisering. 

Synkroniseringens uppåtgående trend är samtliga intervjupersoner eniga om, och spår 

en även stark framtid för nyss nämnda aktivitet. ”Musik efterfrågas allt mer”, 

fortsätter Malén. 

Björlund poängterar att det aldrig varit så stor efterfrågan eller spelats så mycket 

musik som det gör idag. Han ser även att förlagen idag har de förutsättningar som 

krävs för att utveckla artister, bygga en bra plattform, och även spela in deras album. 

Då förlagen tidigare mest varit en förvaltande enhet, finns det idag fler 

intäktsmöjligheter och stämningen i förlagsbranschen har också blivit mycket bättre, 

anser Björlund. 

Även Lindh, Holst och Hökengren är eniga om att förlagens betydelse har ökat, och 

kommer att spela en ännu viktigare roll i framtiden. Holst framhåller att det finns 

mycket mer byråkrati inom skivbolagen, där förlagen kan arbeta mer effektivt och 
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snabbare nå ut internationellt med sin musik. Danepalm menar vidare att förlagen 

idag, till skillnad från skivbolagen, fortfarande har tid och resurser att hitta och 

utveckla nya talanger genom sin A & R avdelning; ”på förlagen finns en helt annan 

möjlighet för en låtskrivare att växa som inte skivbolagen kan erbjuda”. Mörén anser 

också att möjligheterna för ett förlag har blivit större; ”ett förlag kan idag agera mer i 

form av ett skivbolag, och det är enklare att arbeta över gränserna, så som ett 360- 

bolag”. 

Tengroth anser också att förlagen har stora möjligheter att överleva i framtidens 

musikindustri då de har fler intäktskällor än skivbolagen. Renard (2010) styrker vårt 

empiriska material då han menar att där skivbolagens roll veknar, stärks förlagen och 

kan nu själva upptäcka, utveckla och marknadsföra en artist. På grund av detta, 

fortsätter han, så kommer vi i framtiden allt oftare uppleva att det är förlagen som 

breakar artisten. 

  

5.2 Förlaget – Relationer & Marknadsföring   

I följande stycke så kommer vi att identifiera vissa mönster utifrån hur musikförlagen 

idag arbetar med nätverk, tjänster, relationer och marknadsföring. V i kommer också 

att se till hur de har kommit att anpassa sin verksamhet till de nya förutsättningarna. 

5.2.1 Tjänster inom förlag  

Musikförlag arbetar med tjänster, och då dels till låtskrivare och dels till 

företagskunder. Dessa två typer av tjänster går igen i alla de verksamheter våra 

intervjupersoner verkar inom. De arbetar alla i huvudsak med B2B verksamhet, med 

undantag för den notförsäljning som sker direkt till konsument. Tjänsten, eller om 

man vill se musiken som en produkt, som levereras till kunden beskriver våra 

respondenter som en process som är unik och ser olik ut i varje enskilt fall. 

Detta styrks av Norrmann (2000) som menar att en tjänst fungerar som en aktivitet 

eller en process, snarare än något konkret, och tillägger även att det rör sig om en 

social process. Grönroos (2010) pekar på att en tjänst präglas av att produktion och 
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konsumtion sker samtidigt, vilket även styrks av Normann (2000). Här integreras 

således företaget och kunden i processen för att skapa det ultimata resultatet, och är 

båda med och skapar värdeutbyten. 

5.2.2 Relationer och dess unika behov  

Samtliga respondenter lägger stor vikt vid arbetet med relationer. De ser också till den 

enskilda relationen i sammanhanget och menar att det är otroligt viktigt att kunna ge 

sina kunder tid. Den största delen av arbetstiden går åt till att upprätthålla relationer 

till kunder, menar Mörén. Han anser att relationsarbetet också kan ta mycket tid och 

vara krävande i och med att relationer är så komplexa, så personliga, och ändå 

affärsmässiga. Gummesson (2008) beskriver relationer med betoningen på samarbete 

och att det finns en win-win situation i en välfungerande relation. De har alla förstått 

vikten av att arbeta med sina relationer på ett bra sätt, och ser det som ett 

konkurrensmedel. McKenna (1993) styrker betydelsen av relationsarbete och menar 

att det är en nödvändighet för ett företag i dagens samhälle att ha goda relationer. 

Tengroth berättar att de i stor utsträckning arbetar med att upprätthålla nätrelationer 

med sina kunder genom hemsida och blogg. Det tilltagande användandet av 

nätrelationer och online-marknadsföring kan de flesta av våra intervjupersoner förstå 

och även att den tekniska utvecklingen som skett är av stor betydelse för samtliga 

aktörer i branschen. Paradoxalt nog så tycks det personliga mötet lyftas fram i samma 

omfattning som de elektroniska relationerna. Betydelsen av närhet i relationer styrks 

också av samtliga intervjupersoner, samtidigt som de också lyfter fram elektroniska 

relationer som viktiga, där aktiviteter endast sker på distans. Gummesson (2008) 

lyfter även fram service-mötet mellan kund och företag som viktigt för relationens 

utveckling. 

Olsson menar på att för att skapa bra och nära relationer, så måste man också 

strukturera dem och kunna prioritera på ett givande sätt. Med utgångspunkten att 

kunden skall känna sig personligt bemött, så gäller det att kunna prioritera vilka 

relationer som är viktiga för verksamheten. Olsson fortsätter och berättar att de genom 

en kunddatabas kontrollerar sina kundrelationer. Här finns de rangordnade efter 
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funktion, storlek och verksamhetsområde. Detta gör att verksamheten har god kunskap 

om kundens behov och funktion, och kan därmed arbeta på ett personligare sätt. 

Danepalm anser att de har lyckats skapa en familjär stämning från bolagets sida ut till 

kund. Han beskriver att Lionhearts tanke alltid har varit att på ett personifierat vis 

arbeta med varje enskild låtskrivare. Lindh bifogar att; ”Relationerna till våra 

låtskrivare är unika, det finns inte någon mall att arbeta efter här, det vore att hämma 

arbetet.” 

Ovan påstående styrks av Bruhn (2002) som menar att kunden alltid skall ses som en 

enskild individ, med unika behov och preferenser. Malén menar också på att varje 

samarbete och kundrelation är unik, och har sina speciella förutsättningar, och därför 

är det svårt att säga någonting generellt angående dessa. Förlaget arbetar i ett stort 

nätverk av kunder, och nästan all tid går åt till att underhålla relationerna, fortsätter 

han. Detta utgör även vår största konkurrensfördel, att arbeta främst med att 

underhålla befintliga relationer, snarare än att skapa nya. 

5.2.3 ”Nätverkande” och den sociala aspekten  

En tydlig bild som framträder genom vårt empiriska och teoretiska material är att 

nätverk är av stor betydelse för musikförlagen idag. Som Mörén själv uttrycker det; 

”Alla parter som vill använda sig av musik är våra kunder”. Ford et al (2006) menar 

att aktörerna i ett affärsnätverk är ömsesidigt beroende av de relationer som etablerats 

med andra aktörer och enligt författarna är den fundamentala nätverksfilosofin att 

inget företag är isolerat från det andra. Alla aktörer är således en del av ett komplext 

nätverk och integrerade med varandra. Grönroos (2008) menar att företag bör vara 

medvetna om att nätverk är bestående av ett flertal företag och att prestationer som 

utförs inom ramarna för detta bedöms var och en för sig, men också utifrån nätverkets 

helhet. 

Teorin styrks av Danepalm som menar att det finns ett stort och viktigt nätverk bland 

de företagskunder och låtskrivare som förlaget har i sitt egna nätverk. Han menar 

också att anledningen till att en artist eller låtskrivare blir kontrakterad hos dem, ofta 
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beror på att de arbetar med någon av förlagets redan existerande låtskrivare. Han 

fortsätter och menar att med hjälp av kundernas nätverk, så utökar de även sitt eget. 

På det sättet görs det tydligt att alla relationer i ett nätverk fungerar i symbios, är 

integrerade och beroende av varandra. 

Han lägger stor vikt vid att inneha ett stort kontaktnät i musikbranschen och lyfter 

fram de sociala aspekterna av arbetet som otroligt viktiga. I branschen pratar man ofta 

om att nätverka menar han, vilket innebär att träffa sina kunder och andra 

branschkollegor i sociala sammanhang. Samtliga respondenter instämmer i att den 

sociala aspekten av relationsarbetet är central och att det är något som karaktäriserar 

musikbranschen som sådan. 

Detta kan även styrkas i teorin av Bruhn (2002) som lyfter fram vikten av sociala 

aspekter i relationens initiala fas. Vikten av sociala aspekter styrks även av Hollensen 

(2007) som menar på att de sociala banden är av största vikt när det gäller att etablera 

en stark relation. Ford et al (2006) instämmer här då han lyfter fram actor bonds som 

något centralt för relationer. Björlund kommenterar också nätverksbyggandet inom 

branschen och hävdar att de yttre attributen är av stor betydelse inom branschen. Han 

förtydligar vikten av att kunna förhålla sig till branschens sociala koder: ”Har man ett 

enkelt sätt att förhandla och klä sig på, så kommer man få fler säljmöjligheter än om 

man kommer in på ett kundmöte i kostym.” 

Alla våra intervjupersoner är överens om att byggandet av relationer, vanligen inte 

sker på kontoret, utan mer under informella former, i sociala sammanhang på kvällar 

och helger. I främjandet av det sociala arbetet är det viktigt att inte glömma att det 

mest betydande faktiskt är att göra ett bra arbete och att hela tiden ha en givande 

dialog med låtskrivaren. 

5.2.4 Sociala mediers inverkan på relationer och marknadsföring  

Våra intervjupersoner är alla överens om att sociala medier har påverkat sättet att 

kommunicera, men de använder sig dock av dessa i varierande utsträckning i 

respektive verksamhet. Förutsättningarna för att upprätthålla bra nätrelationer anser 

Olsson har ökat i och med introduktionen av sociala medier. Han anser också att det 
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absolut har förändrat förutsättningarna för kommunikation, men säger att de främst 

använder sig av e-post för at kommunicera med sina kunder. Han berättar att förlaget 

genom det sociala forumet Facebook kommunicerar ut de projekt de gjort och för 

vilka kunder. Olsson anser att de sociala medierna kan vara ett bra sätt att 

kommunicera med den stora massan, men att det främst används som ett komplement 

i verksamheten. 

Att sociala medier har förändrat kommunikationssätten styrks av Greenwald (2010) 

som menar att introduktionen av en konsumentdriven social media radikalt har ändrat 

förutsättningarna för hur företag kommunicerar och att det har skakat om den 

traditionella envägskommunikationen. Greenwald (2010) framhäver Williams och 

Williams (2008) som poängterar att introduktionen av social media och dess verktyg 

kan vara den mest revolutionerande förändringen som kommunikation upplevt sedan 

introduktionen av Internet. 

Våra respondenter menar att sociala medier har skapat nya plattformar och 

förutsättningar för kommunikation, som tidigare inte var möjliga. Vidare menar de att 

det har förändrat deras sätt att kommunicera med sina kunder, såväl som att 

marknadsföra sina tjänster. Mörén menar dock att Misty Music inte använder sig av 

sociala medier i någon större utsträckning. Han fortsätter och säger att de har en profil 

på Myspace, men att denna inte uppdaterats på väldigt länge. Slutsatsen han drar är att 

han tillhör en äldre generation, och att det finns ett ointresse att lära sig hantera dessa 

verktyg. Olsson och Tengroth hävdar dock styrkan i dessa nya verktyg och 

kommunicerar genom ett flertal forum för att på det sättet nå ut till nya kunder, och 

till kundernas kunder. 

Fitzgerald (2007) styrker att kommunicerandet via de sociala medierna kan bidra med 

nya kontakter genom att hävda att det inte bara handlar om vem du känner, när det 

kommer till sociala medier, utan också om vilka de känner. Våra intervjupersoner är 

sammantaget överens om sociala mediers inverkan på relationer och marknadsföring 

och är i varierande grad medvetna om deras effekter. Relevansen av dessa verktyg 

kan även styrkas av Fernando (2007) som menar att nätverkande online är the next 
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frontier of marketing. Ginsberg (2010) tillägger att man bör ge social media minst sex 

månader av aktivitet innan man kan se något resultat. I det arbetsklimat som våra 

intervjupersoner beskriver, med ständiga förändringar och snabba beslut, så kan tiden 

sex månader för att nå resultat verka lång. 

5.2.5 Marknadsföring och kommunikation  

Marknadsföring som utgår från det ovan nämnda relationsperspektivet, benämns 

relationsmarknadsföring. Av vårt empiriska material kan vi se att förlag inte arbetar i 

någon traditionell mening med marknadsföring, utan att istället arbetet bygger på 

denna relationsmarknadsföring, och då främst ut till andra företag. Blomqvist et al 

(1993) ger oss en definition på vad som skiljer relationsmarknadsföring från 

traditionell marknadsföring och pekar på att RM är en strategifråga som inte kan 

isoleras från företagets övriga strategiska planering. RM innebär också att 

marknadsföringen ses som en angelägenhet för hela företaget, där ansvaret inte endast 

ligger på en marknadsföringsavdelning. 

Majoriteten av våra intervjupersoner menar att marknadsföringsarbetet sköts enskilt 

av varje anställd, i förhållande till dennes kunder. Lindh menar att detta ofta sköts på 

ett naturligt och givande sätt, även om det inte finns någon marknadsstrategi 

nedskriven för hur arbetet skall skötas. Bruhn (2002) menar nämligen att 

relationsmarknadsföring skall täcka alla delar av företagets verksamhet, från 

planering, genomförande, implementation och analys. Vi kan på det sättet se att 

förlagen arbetar i enlighet med relationsmarknadsförings presenterade huvudsyfte. 

Lindh menar att en publik marknadsföring inte skulle göra någon nytta, då förlaget 

endast riktar sig till andra företag. De andra intervjupersonerna instämmer och 

tillägger att det skulle vara att lägga ner alldeles för mycket resurser på en 

marknadsföringsaktivitet i förhållande till vilka potentiella kunder man skulle nå ut 

till. Vår bild av vad som återkommer i verksamheterna är att de inte har någon 

marknadsföringsplan eller strategi för hur arbetet skall skötas, utan att alla i 

verksamheten arbetar med detta utefter bästa förmåga. Mörén menar att det 

administrativa arbetet tar upp nästan all tid och att det därför sällan finns tid för att 
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arbeta med marknadsföringsplaner eller strategier. Det arbetet som genererar direkta 

pengar till företaget, måste prioriteras först, fortsätter han. 

Detta arbetssätt kan vi se står i motsats till vårt teoretiska material då Ekonoja (2010) 

hävdar att man idag många gånger låter marknadsföringen bli alldeles för ad-hoc- 

mässig och att det i sin tur leder till bristfälliga analyser. Man missar härmed det 

faktum att marknadsföringen är en kedja av händelser som skall påverka 

kundbeteendet, och att man därmed måste analysera arbetet utefter de premisserna. 

De marknadsföringskanaler och aktiviteter som våra respondenter anser vara av 

betydelse att arbeta med är: 

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

Det nätbaserade musiknyhetsbrevet Musikindustrin.se 

Utskick av nyhetsbrev med ny musik 

Hemsida 

Sociala medier som Facebook, Twitter och egenproducerad blogg 

Att bjuda in låtskrivare och företagskunder till olika tillställningar 

Att ha en bra kvalitet på den musik de erbjuder 

Att medverka i olika musikmagasin så som Studio och 101, vilka har en riktad 

och specifik målgrupp 

Ingen av våra respondenter arrangerar ett återkommande event för sina kunder, och 

alla är överens om att detta skulle vara bra för verksamheten, för att stärka 

kundrelationerna ytterligare. 

5.3 Värdeskapande  

Här presenteras hur våra intervjupersoner på de olika förlagen arbetar med att skapa 

värden för sina kunder och hur de arbetar med sina varumärken. 

Modellen Värdekedjan som presenterades av Porter (1985), kan kopplas till det våra 

intervjupersoner redan varit inne på, skapande av värde i deras kundrelationer. Porters 

utgångspunkt för modellen är att det är ofrånkomligt att skapa värden i en relation. 
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Våra intervjuade är som tidigare nämnt införstådda med den ökade konkurrensen i 

branschen och att de därmed behöver arbeta mer på ett personligt vis i förhållande till 

sina kunder, för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Den sociala aspekten av 

en relation är, som tidigare nämnt, av stor betydelse inom musikbranschen. Genom att 

förlagen gentemot sina kunder arbetar med olika sociala aktiviteter, så levererar de 

också ett värde. Att bistå med ett värde utöver den tjänst som levereras, benämns som 

att skapa mervärde för kunden. 

Som tidigare nämnts så lägger våra respondenter ett stort värde i det personliga mötet, 

de sociala aktiviteterna utanför kontoret och ett väl genomfört arbete. 

Förutsättningarna finns för alla idag att erbjuda tjänster, och på grund av detta har 

fokus flyttats från själva kärntjänsten till mervärdet för kunden. Detta kan samtliga 

intervjupersoner styrka. Den teknologiska utvecklingen, och däri sociala medier samt 

kundintegrerande plattformar, har skapat ytterligare förutsättningar och nya verktyg 

för företag att arbete med värden i sina relationer. Betoningen ligger på samarbete 

menar Gummesson (2008) och för att skapa värde i en relation, krävs således aktivitet 

från båda parter, för att möjliggöra det som kallas värdeutbyte. 

Våra respondenter påpekar att affärsmässiga relationer inte skiljer sig så mycket från 

privata relationer, det grundar sig i samma värden. Slutligen så handlar det om vilken 

känsla företaget lyckats framkalla hos kunden. Detta styrker samtliga, och Mörén 

menar att detta gör arbetet något komplext, men att det också tillför flera dimensioner 

som han anser skapar en bra dynamik. Porters (1985) värdekedja har utvecklats för att 

bättre anpassas till en modern marknad. Rayport och Sviokla (1996) presenterar den 

virtuella värdekedjan som ett alternativ till denna, vilken belyser processen då fysiska 

produkter transformeras till en digital sådan. Denna värdekedja kan för musikförlagen 

spela en väsentlig roll, då musik idag både återfinns i fysisk samt virtuell form. 

Internet har medfört att förlagens aktiviteter till stor del kan hanteras i den virtuella 

dimensionen och på så vis vara effektivitetsstödjande, då tillgång till information och 

kommunikation underlättas. Vi anser det av vikt för förlagen att vara medvetna om 

och analysera sin verksamhet utifrån båda presenterade värdekedjor, då allt fler 

kunder väljer den virtuella distributionen framför den fysiska på grund av dess 

resurssparande egenskap. 

66 



Internet har möjliggjort att sökkostnaderna minskat för de inblandade parterna. 

Konsument, förlag, skivbolag och företagskunder kan finna en specifik artist med 

lätthet endast genom att använda en sökmotor på Internet, vilket våra respondenter 

understryker är bland Internets mest väsentliga egenskap för att underlätta för deras 

kunder. Framarbetade hemsidor för artist/låtskrivare och samlande plattformar för 

musik ger dessutom förlagen möjlighet att lättare finna nya kunder, upphovsmän och 

artister. För konsumenten förenklar detta givetvis också uppsökandet av information 

avsevärt. Detta är inte unikt för musikbranschen, utan samma utveckling gäller 

mångfalden företag idag som utnyttjar den effektivitet som Internet erbjuder. Rayport 

och Sviokla (1995) påpekar vikten av att företag ser över de parallella kedjorna, och 

flyttar över den verksamhet som är möjlig till den virtuella. De måste skötas separat 

men i samklang. 

5.3.1 Varumärkets betydelse  

Samtliga intervjupersoner bekräftar att de i sina verksamheter inte har något specifikt 

fokus på att kommunicera ut det aktuella varumärket i någon större utsträckning. 

Som tidigare nämnt så lanseras det globalt över 21 000 nya varumärken varje år, 

enligt IXP Marketing Group, men endast ett fåtal av dem överlever de första åren 

säger Lusensky (2010). Konsekvensen av detta blir att vi utsätts för otroligt mycket 

reklam från dessa varumärken och framväxten av den nya teknologin, menar 

Lusensky (2010), innebär att människor ännu lättare kan undvika reklam. 

Samtliga respondenter menar dock i motsättning till ovanstående påstående om 

varumärkets vikt, att fokus läggs på att marknadsföra upphovsmannens musik och 

kommunicera dem som enskilda varumärken snarare än att framhålla musikförlagets 

eget varumärke. Tengroth berättar att han vill låta upphovsmannen och dennes musik 

profilera förlaget. Han menar vidare att de kommunicerar sitt varumärke via affischer 

och flyers, men att det då främst handlar om att marknadsföra förlaget mot andra 

låtskrivare/artister. Detta sammanfattar väl vårt empiriska material så det kommer till 

synen på förlagens respektive varumärken, men är motstridigt vårt teoretiska material, 

som istället hävdar betydelsen och utvecklingen av arbetet med varumärken. Aaker 
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(2002) menar att ett varumärkes identitet skall hjälpa kunden genom att skapa ett 

värdeförslag som innefattar funktionella, emotionella och självuttryckliga tillgångar. 

Kapferer (2008) menar därtill att varumärket är ett löfte till kunden och att detta löfte 

formas hos kunden genom allt denne hör, ser, känner, tänker och upplever av 

varumärket. I och med att varumärket inte kommuniceras ut i någon större 

utsträckning, enligt våra intervjupersoner, så kan vi se att löftet till kunden uteblir. I 

och med att förlagen låter musiken profilera dem så kan kunden uppleva de tjänster 

som de erbjuder, men inte få någon direkt känsla för företaget som sådant. Sweeney 

(2002) menar också på att det är otroligt viktigt för större varumärken i B2B 

verksamheter att arbeta för att kommunicera en enhetlig föreställning av varumärket. 

Lynch och Chernatony (2007) påvisar också att de anställda som har personlig 

kontakt med kunden är av central betydelse vad gäller att kommunicera varumärket 

och dess värderingar. 

Dock menar både Björlund och Olsson att deras förlag innehar starka varumärken på 

marknaden, tack vare en lång verksamhetstid i branschen. Olsson tror också att 

allmänheten framförallt förknippar varumärket EMI med musik, han fortsätter och 

menar att de andra majorförlagen inte endast arbetar med musik i samma 

utsträckning, utan även med film och teknik som kompletterande verksamheter. Det 

sammanfattade mönster vi har kunnat utläsa från vårt empiriska material är att 

musikförlagen inte arbetar med kommunikation av varumärket i någon större 

utsträckning, men att de är väl medvetna om varför de valt att låta varumärket stå i 

bakgrunden till förmån för musiken. 

Lindh tror att deras låtskrivare uppfattar Sony/ATV: s verksamhet som ett litet, stort 

förlag med stora muskler och att de är engagerade och hårt arbetande. Han tro att 

företagskunderna uppfattar dem som väldigt serviceinriktade och bra på 

problemlösning. Häggqvist menar att många känner till deras katalog, men däremot 

inte deras varumärke. Det är precis så han vill att det skall vara, att musiken står i 

centrum. 
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6. Slutsatser  

I följande kapitel kommer vi inledningsvis i punktform presentera de tendenser vi har 

kunnat utröna från vårt empiriska material för att på det sättet tydliggöra våra resultat. 

Dessa integreras sedan med slutsatserna genom analys av vårt teoretiska material. För 

att ge en god överblick till våra slutsatser ämnar vi redovisa dessa i enlighet med de 

delsyften som återigen presenteras nedan för att påminna läsaren om dess karaktär. V i 

vill uppmärksamma läsaren på att det tredje delsyftet behandlas under ett eget avsnitt i 

kapitel 7. Detta för att delsyfte 3 kräver studiens samlade slutsatser för att kunna 

illustreras på ett fullvärdigt sätt. 

6.1 Introduktion  

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera; 

- Vilken utveckling och förändring som har påverkat musikförlagens 

        verksamhet och hur de har anpassat sig till de nya förutsättningarna 

- Huruvida förändringarna haft betydelse för förlagets aktörsroll i 

        musikbranschen 

- Hur vi kan konkretisera resultatet av vår studie genom att på ett illustrativt 

        sätt applicera detta på ett traditionellt musikförlag som EMI Music Publishing 

        Scandinavia, och på det sättet visa på hur verksamheten kan anpassa sig inför 

        framtiden 

6.2 Empiriska tendenser   

– Teknologiskt paradigmskifte som innebär: 

o Ett förändrat klimat på grund av teknologisk utveckling, som påverkar 
musikförlagens sätt att arbeta, kommunicera och marknadsföra sig på 
 
o Ett förändrat konsumtionssätt av musik, music like water 

o Framväxt av nya aktörer 

o En ökad konkurrens generellt i musikbranschen som påverkar samtliga aktörer 

 

69 



– 

– 

– 

– 

– 

En stor betydelse av relationer och ett stort nätverk 

Avsaknaden av ett traditionellt arbete med marknadsföring och 

strategiplanering 

Konkurrenter verkar även som ett nätverk 

Förlagen kommunicerar inte sitt eget varumärke, utan låter istället musiken 

profilera dem 

Musik används i allt fler kontexter, vilket ger förlagen en mer betydande 

aktörsroll tack vare det upphovsrättsliga skyddet 

6.3 Utvecklingen och förändrade förutsättningar  

I följande avsnitt besvarar vi delsyfte 1; 

- Vilken utveckling och förändring som har påverkat musikförlagens 

verksamhet och hur har de anpassat sig till de nya förutsättningarna 

Det har under en längre tid pågått en dramatisk förändring inom musikindustrin vilket 

medfört att musikförlagen behövt anpassa sin affärsmodell. Sociala, kulturella, 

teknologiska, politiska och ekonomiska faktorer har alla bidragit till en förändrad 

omvärldsbild inom vilken musikförlagen verkar. 

Traditionellt sätt så har musikförlagens arbete inneburit att framställa och distribuera 

noter i tryckt form, men tack vare en stark teknologisk innovation har även 

musikförlag, liksom flertalet andra branscher, behövt omvärdera sin affärsmodell för 

att finna nya intäktströmmar. I dagens musikförlag ser arbetet annorlunda ut mot vad 

det gjorde för ett antal år sedan. Vårt empiriska material har visat ett alternativt och 

förändrat förhållningssätt till den traditionella affärsmodellen. Arbetet med 

synkronisering har ökat och man upplever en större aktivitet vad gäller att uppsöka 

nya kunder både i form av upphovsmän och företagskunder. Våra respondenter 

upplever också att kunder i allt större utsträckning uppsöker förlagets tjänster. 

Anledningen till detta anser respondenterna vidare beror på en ökad kunskap 

angående förlagens verksamhet har ökat överlag. 
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I samband med vårt presenterade teoretiska och empiriska material samt den 

efterföljande analysen av denna, drar vi slutsatsen att den största förändringsfaktorn 

för musikförlagens arbete återfinns i den teknologiska utvecklingen samt det 

förändrade förhållningssättet till musik som denna också har medfört. ”Tekniken 

driver allt”, menar Malén och får medhåll i det faktum att teknikbranschen driver 

musikbranschen och musik idag ses som en accessoar och skapar mervärde till 

teknologiska plattformar. Musikförlagens största intäktsströmmar, som traditionellt 

inkommer dels genom offentligt framförande från radio och TV och skivförsäljning 

har minskat sedan mitten av 90-talet och 00-talet, menar Johansson (2009) som ett 

resultat av den illegala fildelningen som möjliggjorts just av teknikens framskridande. 

Just densamma medför också att nya kanaler för musikkonsumtion och produktion har 

uppstått på lagligt vis och erbjuder ännu ett alternativ för musikanvändning. Denna 

förändrade förutsättning erbjuder alltså både möjligheter och hot, ”musik efterfrågas 

allt mer”, säger Malén och musiklyssnandet har aldrig varit så högt som idag, bifogar 

Björlund. Detta innebär att konsumenten har möjlighet att ständigt ha ett flöde av 

musik omkring sig, men det innebär också att konsumenten förväntar sig att detta 

flöde ska vara gratis. Värdet av musik har sjunkit menar samtliga av våra 

intervjupersoner. Förändringen som påverkat samtliga studerade musikförlag är som 

följer, den teknologiska utvecklingen, den illegala nedladdningen samt attityden kring 

detta gratisnyttjande av musik. 

De nämnda faktorerna har påverkat hela musikindustrin, och även andra delar av 

underhållningsbranschen och dessa har behövt anpassa sig därefter. Dessa 

sociokulturella och teknologiska aspekter kan kopplas samman och uppvisa nya 

distributionskanaler som omfördelat maktbalansen mellan aktörerna i en traditionell 

värdekedja. Konsumenten är idag inte lika beroende av de instanser som tidigare varit 

nödvändiga för att skapa, producera och distribuera musik. Omvärldsbilden har varit 

stadd i förändring och medfört förändringar och en ekonomisk otrygghet och labilitet 

som musikförlagen behövt anpassa sig till. 

Malén menar: ”Jag anser att Chrysalis största konkurrensfördel är att arbeta mycket 

med och underhålla det befintliga nätverket, kanske mer än att utvidga det.” 
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Här kan vi se att en differentieringsmöjlighet snarare kan ligga i ett intellektuellt 

kapital och mänskliga resurser än i finansiellt kapital. 

Vår empiriska studie visar även att många är kritiska till hur musikindustrin generellt 

hanterade de teknologiska förändringarna då de först uppkom, det motstånd man då 

visade upp har idag luckrats upp och tendensen visar på en större vilja att finna nya 

lagliga alternativ till musikkonsumtion. Omständigheter som påverkat musikförlagen 

och dess omvärld har inte gått att motverka eller till fullt stävja, vi anser i likhet med 

vårt empiriska material att dessa omständigheter måste bemötas för att finna en 

hållbar modell inför framtiden. 

För att kunna behålla sin position som en viktig aktör i branschen anser vi det vara av 

stor vikt att ständigt hålla sig uppdaterad om omvärlden, teknologiska innovationer 

och nya distributionskanaler för att på så sätt finna alternativa intäktsströmmar. 

Musikförlagens karaktär bör därför anta en flexibel struktur och vara öppna och 

formbara inför en föränderlig bransch. Denna slutsats styrks i det faktum att samtliga 

respondenter menar att det inte finns en enhetlig struktur i hanterandet av kunder. 

Varje nytt samarbete och varje ny kund har en unik karaktär och strategin måste 

därför formas efter dennes önskningar och preferenser. Flertalet intervjupersoner 

menar att aktiviteten har ökat bland musikförlagen att uppsöka nya kunder. Detta kan 

också ses som en anpassning bland förlagen att adaptera sig till förändrade 

förutsättningar. 

Vi har genomgående i vår studie pekat på en förändring i musikindustrin som 

pådrivits en förändring av en teknologisk utveckling vilken har medfört en 

digitalisering av musik, som i sin tur förorsakat en försämrad CD-försäljning och även 

ökad en digital, både legal och illegal nedladdning. Detta har fundamentalt ändrat 

musikförlagsbranschen, vars kärntjänst är att åt upphovsmannens vägnar förvalta 

rättigheterna till dennes verk inkassera royalties för att utbetala detta vidare. Genom 

den fundamentala rubbningen förändrades även förlagens primära inkomstkälla och 

en förändrad affärsmodell har tvingats fram. 
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Vi har i besvarandet av detta delsyfte pekat på vilken utveckling och förändring som 

har påverkat musikförlagens verksamhet och hur har de anpassat sig till de nya 

förutsättningarna. 

6.4 Aktörsrollen  

I följande avsnitt besvarar vi delsyfte 2; 

- Huruvida förändringarna haft betydelse för förlagets aktörsroll i 

musikbranschen 

Samtliga respondenter menar att förlagens roll har stärkts tack vare ökade 

intäktsströmmar och ett utökat tjänsteerbjudande. 

Där skivbolagens faktiska existens ifrågasatts i framtiden, sitter musikförlagen 

säkrare. Styrkan ligger i att musikförlagens roll som innebär att de besitter 

rättigheterna att administrera musikaliska verk som har ett fundamentalt skydd genom 

upphovsrätten, och genom lag kan de ej brukas i kommersiella syften utan lov från 

rättighetshavaren. 

Häggqvist understryker; “Min uppfattning är att vi på ett politiskt och ideellt plan, vad 

gäller upphovsrättsligt skydd är otroligt fundamentala. I ett kapitalistiskt samhälle är 

det få saker som är så fundamentalt som detta. Hela det kapitalistiska samhället 

bygger på detta”. 

Musikförlagens arbete anses alltså kunna fortskrida och dess betydelse stärkas i 

framtiden, även lagar som IPRED som infördes år 2009 säkrar musikförlagens arbete 

och kraft. Införandet av lagen visar också intentionen att återskapa det värde som 

musikaliska verk har tappat genom illegal nedladdning. 

“Rollen som förlagen har stärks allt mer”, menar Lindh och får medhåll av Danepalm. 

”Möjligheterna för ett förlag har blivit större”, fortsätter Mörén och ”förlagen har 

större möjligheter att överleva eftersom de har andra intäktskällor till skillnad från 

skivbolagen” påpekar Tengroth. 

Trenden visar också på att musikanvändandet stadigt ökar, och att det idag 

konsumeras musik i större utsträckning än någonsin tidigare. Musik används i allt fler 
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kontexter och förlagen får fler uppdrag, vilket ökar förlagens betydelse – men 

däremot så sjunker betalningsförmågan. 

Nya affärsmöjligheter stärker ytterligare förlagens position bland aktörerna i 

branschen där synkronisering är ett utmärkt exempel på detta. 

Efterfrågan på synkar växer, menar våra intervjurespondenter och spår dess framtida 

tillväxt. Flertalet musikförlag av de vi studerat menar att de har funnit möjligheterna 

med synkronisering och på så vis också blivit bättre på att nå ut till företag. Många 

menar också att de vill ha en välfungerande säljavdelning och möjligtvis även 

utveckla denna. Synkroniseringsprocessen skulle kunna ses som en strategisk 

möjlighet att handskas med den förändring som påfrestat förlagsverksamheten. 

Olsson menar att EMI blivit bättre på att arbeta proaktivt och uppsöka nya klienter 

och underhålla de redan existerande kunderna. Tidigare har försäljning av låtar till 

synkronisering varit mer av en bisyssla som de arbetat med efter förfrågan, men då 

detta visat sig vara lukrativt har fler anställda satts på en säljande post. ”Tidigare var 

förlagen inte lika aktiva som idag och kontaktade inte kunder och arbetade med 

relationer på samma sätt”, fortsätter Olsson. 

En av de mest framträdande slutsatserna i vår studie visar hur beroende musikförlagen 

är av relationer och ett välfungerande nätverk. Detta nätverk kan dock se olika ut, och 

länkas samman av resurser, människor eller teknik likväl på distans eller genom 

fysisk närhet. Digital kommunikation är nödvändig i dagens samhälle, inte minst för 

att kommunicera ett budskap, men klusterteorierna och atmosfären på samtliga förlag 

betonar också vikten av det fysiska mötet. Där förlagen idag är mer aktiva i sitt arbete 

med att uppsöka nya kunder, visar de på intensiteten att bygga ut sina nätverk och 

lägger stor vikt vid att vårda de redan existerande nätverken då detta kan leda till nya 

samarbeten. Ett nätverk handlar i grunden om att bygga relationer med aktörer som 

bidrar med sina individuella egenskaper och medför ett värde som kan integreras med 

andra aktörers egenskaper. Mängden relationer ett företag besitter visar på kraften att 

bygga ut sitt nätverk vilket öppnar upp för nya affärsmöjligheter, likväl som en 

utveckling av produkter och tjänster. 
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Musikförlagens uppgifter uppges genom SMFF och innebär en kreativ, administrativ 

och finansiell roll vilka vi redogör för tidigare i vår studie. Dessa roller riktar sig 

främst till upphovsmannen, och vi har dragit slutsatsen att musikförlag idag har fler 

tjänster att erbjuda som komplement till denna kärntjänst och som främst riktar sig 

mot andra företag. Det beskrivna synkroniseringsarbetet är ett framträdande exempel 

på detta som riktar sig mot företag som vill använda ett förlagt verk i reklam, radio, tv 

eller tv-spelssammanhang. 

Den kreativa rollen har kommit att anta en förstärkt position visar vårt empiriska 

material och A & R avdelningen som återfinns på flertalet musikförlag utvecklas 

alltmer. Renard (2010) menar att vi i framtiden kommer att se att det är förlagen som 

kommer breaka artisten och visar dem vägen till framgång. Den administrativa rollen 

tar fortfarande mycket resurser i anspråk och tack vare fler intäktsströmmar utökas 

denna roll ytterligare. Den finansiella aspekten i en förlagsverksamhet arbete anser vi 

ha en likafullt väsentlig roll som i en traditionell förlagsstruktur, men då de tar ett 

större kreativt ansvar för utvecklandet av sina låtskrivare kan även denna roll ses som 

allt viktigare. Vårt empiriska material visar att skivbolagen idag i allt högre grad 

önskar ett färdigarbetat material och tar färre risker finansiellt, vilket leder till att 

musikförlagen tar ett större finansiellt ansvar. 

Transformationen som skett inom musikindustrin, där kärnprodukten gått från att anta 

en fysisk till virtuell form har bidragit till att nya aktörer med nya resurser trätt in i de 

befintliga nätverken. Detta har medfört en ökning i resurser och gett större 

möjligheter och marknadsföra musik i andra sammanhang än tidigare. 

Låtskrivare/artister har också fler sätt att exponera sig själv på, via tidningar, bloggar, 

hemsidor och forum. Detta sammantaget ökar situationer och sammanhang där musik 

kan konsumeras och på så vis ökar även betydelsen för de instanser som förvaltar 

rättigheterna till skapade verk, där allt tyder på att ett upphovsrättsligt skydd är 

fundamentalt i vårt samhälle. Att anpassa sin verksamhet till en virtuellt effektiv 

sådan innebär också att musikförlag är bättre anpassade till ett samhälle i kulturell, 

socioekonomisk och politisk förändring som karaktäriseras av teknologisk utveckling. 

Den stärkta positionen som musikförlagen antagit har betydelse för deras roll som 

aktör på samtliga tre plan, kreativt, administrativt och finansiellt. Till denna slutsats 
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poängterar vi de mertjänster som erbjuds gentemot företag som önskar bruka de 

förlagda verken. Vi har i besvarandet av detta delsyfte visat på att förändringarna som 

konstaterats i delsyfte 1 haft stor inverkan på musikförlagens roll som aktör i 

musikbranschen. 

7. EMI Music Publishing Scandinavia AB – En illustration av våra  

slutsatser  

I följande avsnitt besvarar vi delsyfte 3; 

- Hur vi kan konkretisera resultatet av vår studie genom att på ett illustrativt sätt 

applicera detta på ett traditionellt musikförlag som EMI Music Publishing 

Scandinavia, och på det sättet visa på hur verksamheten bör anpassa sig inför 

framtiden. 

7.1 EMI Music Publishing Scandinavia AB  

För att kunna dra viss slutsatser och se hur verksamheten bör anpassa sig till 

förändringar och nya förutsättningar, vill vi först göra en presentation av företaget. 

EMI Music Publishing Scandinavia AB, nedan omnämnt som EMI, startade sin 

verksamhet 1931 och har i dagsläget kontor i samtliga världsdelar. Verksamheten 

består idag av fyra avdelningar - A & R, Försäljning, Administration och Ekonomi. 

De arbetar som musikförlag främst mot andra företag och låtskrivare. 

7.1.2 Andreas Olsson ‐ Vice President Sales Scandinavia  

Andreas Olsson arbetar som försäljningschef på Skandinavien kontoret och har gjort 

det i 4 år snart. Tidigare arbetade han i TV-spelsbranschen, och menar att han idag har 

stor nytta av de erfarenheterna i synkroniseringsarbetet. Olsson sitter också med i 

intresseorganisationen SMFF:s gemensamma arbetsgrupp för försäljning. 
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7.1.3 Verksamheten  

Marknadsföring 

Förlaget arbetar med de sociala medierna Facebook, Twitter och YouTube för att 

kommunicera ut sina tjänster, fortsätter Olsson. Vikten av sådan kommunikation 

styrks av Greenwald (2010) som menar att introduktionen av en konsumentdriven 

social media radikalt har ändrat förutsättningarna för hur företag kommunicerar och 

att det har skakat om den traditionella envägs kommunikationen. Här kan vi se att 

verksamheten har anpassat sig till de nya förutsättningarna. 

Olsson menar, som de andra respondenterna, att man genom en publik 

marknadsföring, så som TV och dagstidningar, når ut till en alltför stor målgrupp. 

Företaget behöver istället hitta mer smala kanaler för att nå ut till ”rätt” typ av kund. 

Till exempel försöker de rikta sig mot mer smala kundtidningar som fokuserar film 

eller reklam. De arbetar även med att skapa mervärde i relationen till sina låtskrivare 

och företagskunder genom att bjuda dem på olika sociala tillställningar. Olsson ser 

också den stora betydelsen av den sociala delen av kundrelationer. 

Varumärket 

Olsson ser, som tidigare nämnt, varumärket EMI som starkt och tror att anledningen 

till detta är att företaget har en lång historia och att många direkt kopplar samman 

verksamheten med musik. 

Önskan 

Slutligen skulle Olsson vilja ha ytterligare resurser för att kunna driva och utveckla 

fler projekt. Han skulle också gärna se att de anställda var mer specialiserade på sitt 

arbete, och att det fanns mer resurser för utbildning och förkovran. Vad vi kan 

ifrågasätta i det arbete med marknadsföring och varumärket är, som tidigare nämnt, 

hur enhetlig denna kommunikation blir till omvärlden? 
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Olsson menar att varje anställd arbetar med sina respektive kunder och med att stärka 

relationerna, men att han har huvudansvaret för marknadsföringen. Olsson berättar att 

gemensamma mallar för utskick och marknadsföringsmaterial finns framtagna för 

verksamheterna i Europa, detta för att förenkla arbetet och skapa en enhetligare profil 

utåt. 

Vår teori styrker att man på ett mer strukturerat vis bör arbeta med både varumärke 

och marknadsföring: 

Lynch och Chernatony (2007) lägger tonvikt på den anställde, som har den personliga 

kontakten med kunden, och är därmed av central betydelse för kommunikationen av 

varumärket och dess värderingar. Ekonoja (2010) presenterar också att man idag 

många gånger låter marknadsföringen bli alldeles för ad-hoc-mässig och att det i sin 

tur leder till bristfälliga analyser. Man missar härmed det faktum att 

marknadsföringen är en kedja av händelser som skall påverka kundbeteendet, och att 

man därmed måste analysera arbetet utefter dessa premisser. Utifrån den bild vi har 

fått av EMI Music Publishing Scandinavia AB vad gäller organisationsstruktur, 

marknadsföringsarbete, verksamhetstid i branschen, varumärkes kommunikation, 

konkurrenter och relationsmarknadsföring, i en föränderlig musikbransch, så har vi 

kommit fram till några organisationsfrämjande faktorer av strategisk karaktär inför 

framtiden: 

Utveckla och bygga ut kataloger 

Arbeta på ett mer aktivt och personligt vis med att uppsöka nya kunder vad 

gäller både A & R, samt företagskunder 

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

Skapa en familjär stämning inom företaget 

Arbeta med intern kommunikation för att uppnå enhetlighet i arbetet 

På olika sätt hålla de anställda utbildade och uppdaterade om musikbranschen 

Inneha och underhålla ett stort nätverk av relationer 

Arbeta med personlig närhet till låtskrivarna 

Arbeta med den sociala aspekten av relationer, och skapa mervärde 

Arbeta med enhetlighet i marknadsföringskommunikation 

Att ta fram en marknadsföringsplan, målbeskrivningar och strategiunderlag, 

som sedan kommuniceras ut till hela företaget 

�  

�  

78 



Utifrån vår studie och våra egna erfarenheter inom musikbranschen, har vi som stöd 

till ovan punkter tagit fram en egenproducerad modell som pekar på vad som skapar 

ett konkurrenskraftigt musikförlag: 

   Skapa  
 mervärde  
för kunden  

Underhåll av  
 befintliga  
 relationer  

Skapa närhet 
genom socialt 
engagemang 

  Musikförlaget  

Aktivt 
uppsökande av 

nya 

affärsmöjligheter 
                                                          

  

Flexibelt 
förhållningssätt till 

externa förändrings 

faktorer 
 

Figur 1.4  Egenproducerad modell av ett konkurrenskraftigt musikförlag 
 



8. Slutord  

Vi har funnit studieprocessen med denna uppsats väldigt givande, och anser att vi 

fördjupat vår kunskap dels kring musikförlag, och dels kring hur musikindustrin 

fungerar. Vad som härtill varit upplysande är att ha haft en nära kontakt med EMI 

Music Publishing för att få en grundlig förståelse till komplexa affärsmodeller och 

nätverk. Vårt delsyfte 3 är till stor del besvarat genom detta faktum att vi skrivit 

huvuddelen av vår uppsats på deras kontor i Stockholm. Den information vi 

härigenom erhållit från anställda på EMI Music Publishing är inte i sin fullhet presenterad i 

vårt empiriska material då det är så omfattande. Detta med tanke på uppsatsens 

läsbarhet. 
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10. Bilagor   

Bilaga 1 - Empiriskt material 

Air Chrysalis AB 

Förlaget Air Chrysalis Scandinavia AB, nedan benämnt Chrysalis, startade sin 
verksamhet år 1969 och är det största oberoende förlaget i Skandinavien. Chrysalis 
har kontor i USA, Tyskland, Benelux, Spanien, England, Frankrike, Italien och i 
Sverige. Sverigekontoret, som är stationerat i Stockholm, har en mycket stark position 
inom Chrysalis eftersom verksamheten har en hög export av musik. Ben Malén som 
är VD på förlaget menar att de i dagsläget är det femte största förlaget i Sverige, och 
totalt är de tio anställda på kontoret i Stockholm. Förlaget består av tre avdelningar; 
A & R, Administration och Synkronisering. 

Chrysalis affärsidé bygger på att växa organiskt och inte på att köpa katalog. Inom 
förlaget förlitar man sig starkt på A & R instinkter och på musik med kvalitet. 
Procentuellt så växer förlaget mest av förlagen i Sverige, berättar Malén. Han ser att 
förlaget alltid har haft som mål att ligga steget före och signa de bästa låtskrivarna 
före de andra förlagen. Outkast är ett klassiskt exempel på en grupp som förlaget 
signade, till en början helt okända, men som sedan fick ett stort genomslag både i 
Sverige och internationellt med låten ”Hey ya”. Idag företräder förlaget välkända 
akter såsom A Camp, Familjen, Fatboy, Parken och Entombed. 

Ben Malén, VD 

Ben Malén har många års erfarenhet av musikbranschen och är idag VD på förlaget i 
Sverige. Han berättar att han brukar föreläsa om musikbranschen och säger att han 
ofta får nyfikna frågor om musikbranschens förändring. Enligt honom är 
förändringsprocessen i branschen inte någon nyhet, utan anser att förändringar har 
skett under 15 års tid nu. 

Marknadsföring och betydelsen av relationer 

Varje samarbete och kundrelation är unik och har sina speciella förutsättningar, därför 
är det svårt att säga någonting generellt angående våra kundrelationer, säger Malén. 
De arbetar i ett stort nätverk av kunder, och nästan all tid går åt till att underhålla sina 
kontakter, anser Malén. Ett stort nätverk är A och O i den här branschen och detta är 
också en förutsättning för att kunna tillfredställa låtskrivarnas behov och ge dem en så 
bra service som möjligt, fortsätter Malén. Han anser att förlagets största 
konkurrentfördel är att de arbetar mycket med att underhålla det befintliga nätverket, 
kanske mer än att utvidga det. De är representerade på mässan Midem, som är 
världens största musikbranschträff och hålls i Cannes varje år. Malén fortsätter med 
att berätta att relationsbyggandet med låtskrivarna ofta sker i sociala sammanhang, 
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och då ofta utanför kontoret. Ett bra arbete från båda parter, anser han också vara 
nödvändigt för en fungerande relation. 

Malén anser att den enda marknadsföringskanalen ut till musikbranschen är det webb 
baserade musiknyhetsbrevet Musikindustrin, där läsarna som förlaget vill nå ut till 
finns. Marknadsföringsstrategin är och kommer alltid att vara att bygga ut förlagets 
nätverk för att på det sättet nå ut med den musik som de förlägger till så många som 
möjligt, fortsätter Malén. De skickar regelbundet ut nyhetsbrev till sina kunder med 
ny musik för att hålla dem uppdaterade. Förlaget anordnar även regelbundet olika 
spelningar, events och fester för sina kunder, säger Malén. Förlaget tar emot 
förfrågningar om låtar både från skivbolag och andra företagskunder. Malén menar att 
han är otroligt noga med att välja ut vilka låtar som skickas till skivbolagen, för att på 
det sättet inge trovärdighet och visa på att de har kvalitativ musik att komma med vid 
rätt tillfälle. Att nå framgång handlar lika många gånger om att säga nej, som att säga 
ja, endast på det sättet skapar man sig ett bra rykte i branschen, menar Malén. 

Musikindustrin förändring 

Malén menar att musikbranschen precis så som andra branscher alltid har varit styrda 
av lagar och regler, men att den också alltid har styrts och påverkats av andra krafter, 
så som den tekniska utvecklingen. Nätet har haft både en positiv och negativ inverkan 
för musikbranschen, fortsätter Malén. I och med nätets utbredning menar han att 
spridningen av musik har förenklats och att branschen har haft svårigheter med att 
kontrollera denna. Många har idag möjligheten att skapa musik hemma i större 
utsträckning, fortsätter Malén. Detta faktum, har också två sidor, menar han. De 
positiva konsekvenserna består i att mer musik kommer ut på marknaden och att 
konkurrensen därmed ökar. Den negativa sidan är att kunskapen om hur man spelar in 
musik går förlorad och att den musik som därmed spelas in, blir av en sämre kvalitet. 
Detta ser Malén kan hänga ihop med det ändrade förhållningssättet och konsumtionen 
av musik på idag. Detta bidrar även till att det blir svårare att få en artist att slå 
igenom på marknaden, i och med den ökade konkurrensen. Att idag lyckas få en artist 
upp på en superstar nivå, är nästintill omöjligt, menar han. 

Malén anser att teknikbranschen är den bransch son drivit musikbranschen in i olika 
situationer de senaste åren. Han menar att teknikbranschen inte drivs av 
känslomässiga aspekter på samma sätt som musikbranschen, och att det i sin tur 
bidrar till samarbetssvårigheter. Han påpekar att teknikbranschen endast ser musiken 
som en accessoar till tekniken, i mångt och mycket. 

Betydelsen av förlagsverksamhet 

Musikförlagen har en annorlunda roll i Sverige i förhållande till resten av världen. 
Detta beror på att managers uppkom först i Sverige under 90-talet, berättar Malén. 
Innan dess var det förbjudet att ha managers och skivbolaget gjorde det arbete en 
manager gör idag. Fördelen med förlag, menar Malén är att de är helt oberoende av 
skivbolagen så länge det är förlagets låtskrivare som skrivit låten. Till skillnad från 
skivbolaget så har ett förlag 36 olika inkomstkällor att utnyttja istället för en, 
fortsätter han. Mycket musik existerar på det sättet utan att ha getts ut på skiva, när 
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det kommer till förlagsarbete. Musiken till ”Våra vänners liv” är satta av Air 
Chrysalis. 

Förlaget arbetar med den färdiga inspelningen, därför anser många att förlagens roll 
många gånger är att bara håva in pengarna utan att det ligger så mycket arbete bakom 
detta, berättar Malén. Förlagens arbete är långt mycket mer, fortsätter han, förlagens 
främsta uppgift är att erbjuda låtskrivare arbete i alla situationer. Malén anser att 
skivbolagen många gånger kräver att artisten har ett förlag i ryggen, som redan har 
arbetat upp en plattform åt denne. Han menar att deras resurser att utveckla artister 
har minskat och därför ställer de också högre krav. Kunskapen om vad ett 
musikförlag gör och är har generellt ökat bland människor, anser Malén. 
De tendenser Malén ser är att det idag finns en efterfrågan på musik som aldrig 
tidigare, men att viljan att betala för musik är horribelt låg. I ett större perspektiv tror 
han att detta beror på gemene mans syn på kultur och musik och svenskarnas låga 
moral. 

Varumärket 

Malén ser ingen poäng med att marknadsföra själva varumärket, Air Chrysalis, utan 
ser att det är låtskrivarna och musiken som skall symbolisera bolaget. De vill därmed 
definiera företaget genom de låtskrivarna de arbetar med. 

Avslutning och drömscenario 

Malén skulle gärna se att förlaget arbetade mer med att utveckla nya artister och med 
marknadsföring, om mer resurser skulle kunna finnas att tillgå. 

BMG Rights Management AB 

Björlund berättar att fram till 2008 ägde Bertesman Music group företaget BMG, 
sedan gick skivbolaget Sony ihop med BMG år 2007 och förlaget såldes då till 
Universal. År 2008 startade BMG Rights management, nedan benämnt BMG, och är 
idag ett förlag och master ägare, en bra definition är kanske att vi arbetar som ett 
defensivt skivbolag, menar Björlund. BMG arbetar idag bland annat med låtskrivarna 
Fredrik Thomander, Rodde & Cribbe (Rigo), Erik Bernholm och även några mindre 
up-and-coming låtskrivare. Förlaget arbetar efter strategin att köpa andra förlag, och 
målriktningen är tydlig, de ska bli ett av de största förlagen och siktar mot att bli bäst 
inom synkronisering. 

De har fram till och med idag köpt förlag som Stage Three, Ever green och 
Scandinavian Songs och har nu lagt ett bud på förlaget Air Chrysalis. De kommer att 
fortsätta köpa förlag även i framtiden, menar Björlund. Målet för BMG är också att 
bli det främsta förlaget vad gäller synkronisering, säger Björlund. Det finns ingen 
exakt tidsplan för när detta mål skall vara uppfyllt, men han menar att hela 
verksamheten arbetar mot detta mål. 
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Niclass Björlund, VD 

Niclass Björlund har arbetat många år i musikbranschen och har lång erfarenhet av 
förlagsbranschen. Niclass är ansvarig och grundaren av förlaget. Han arbetar som A 
& R på förlaget och med den kreativa sidan. Han menar att de få som är anställda på 
företaget måste kunna sitt arbete när de börjar, för det finns varken tid eller resurser 
för upplärning. Därför anställer de bara personer med en gedigen erfarenhet som de 
vet är självgående. 

Marknadsföring och betydelsen av relationer 

Björlund nämner att det finns övergripande marknadsföringsarbete inom 
organisationen, men att det inte är någonting som är kommunicerat till honom. Den 
viktigaste kanalen är att synas på MI:s nyhetsbrevet, som faktiskt branschen läser, 
fortsätter Björlund. Björlund nämner att de ännu inte börjat söka upp kunder för 
synkronisering i och med att verksamheten fortfarande är så nystartad. De arbetar 
dock aktivt med att stärka relationen till sina låtskrivare genom att pitcha in låtar till 
dem, och på det sättet sköta sitt arbete på ett bra och effektivt vis. De yttre attributen 
är viktiga för nätverksbyggandet anser Björlund. Har man ett enkelt sätt att förhandla 
och klä sig på så kommer man få fler säljmöjligheter än om man kommer in på ett 
kundmöte i kostym, fortsätter han. 

Musikindustrin förändring 

Björlund menar att det absolut finns en ovilja att betala för musik idag, och detta har 
kommit de senaste åren, menar han. Han anser svenskarnas moral vara väldigt låg och 
att detta skulle kunna vara en av anledningarna till oviljan att betala för musik. 
Björlund ser att de arbetande inom musikbranschen har minskat och att detta har varit 
nyttigt för branschen i flera avseenden. Han menar dels att branschens kvarlevande 
också besitter en stor talang och är väldigt engagerade i sitt arbete och att andelen 
personer som endast är inne i branschen för de ekonomiska intressena har minskat. 
Björlund upplever också att deras verksamhet absolut har behövt anpassa sin 
verksamhet till de nya förutsättningarna. 

Det har aldrig varit sådan stor efterfrågan eller spelats så mycket musik som det gör 
idag, men konsumtionssättet har absolut ändrats, menar Björlund. Han menar att på 
det sätt man idag konsumerar musik i första hand är positivt men att musiken i sig blir 
urvattnad och att mystiken försvinner till viss del i sin förlängning. 
Det är svårare att idag slå igenom som artist, och tävlingen mellan dem som gör 
musik har verkligen hårdnat, fortsätter han. Ungdomars krav på musik idag är 
skyhöga i och med det stora utbudet och de många möjligheterna att sprida musik på. 
Teknikbranschen och musikbranschen är väldigt beroende av varandra, men de 
fungerar känslomässigt på två helt skilda sätt, menar Björlund. Teknikbranschen ser 
inte de känslomässiga delarna i musiken men det gör däremot musikbranschen, och 
där kan det skära sig ibland i olika samarbeten, menar Björlund. 
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Björlund instämmer i att singelformatet tar allt större plats i förhållande till 
albumformatet. Han berättar att man i ett projekt på Universal jobbar mer med release 
partyn för en singel, och inte för ett album. Detta tror Björlund på sikt också kommer 
att göra att man kan slå igenom med en eller ett fåtal låtar. 
”Det jobbar mer folk på Sheraton Hotel än i hela musikbranschen.” 

Betydelsen av förlagsverksamhet 

Björlund ser att förlagen idag har de förutsättningarna som krävs för att utveckla 
artister, bygga en bra plattform för dem och även spela in album med dem. Förlagen 
var tidigare endast en förvaltande enhet, men idag finns det fler intäktsmöjligheter och 
stämningen i förlagsbranschen har också blivit mycket bättre de senaste åren, anser 
Björlund. Björlund tror på en ljus framtid för förlagen i och med att det konsumeras 
mer musik än någonsin just nu. Kunskapen om vad ett förlag är och gör anser han inte 
vara så bra bland allmänheten, och detta tror han främst beror på att låtskrivaren 
sällan syns i officiella sammanhang. 

Varumärket 

Varumärket BMG tror Björlund är ett ganska starkt i Sverige, med tanke på företagets 
historia. 

Avslutning och Drömscenario 

Björlund anser att de på förlaget redan har obegränsade resurser. Med detta menar han 
att förlaget skulle kunna signa vilken låtskrivare de vill, men menar att han då istället 
ställer sig frågan om de verkligen är värda de stora pengarna förlaget får lägga ut. 

Sony/ATV Music Publishing Scandinavia KB 

Sony ATV Publishing Scandinavia, nedan benämnt Sony ATV, är ett förlag som ägs 
av Sony och startade sin verksamhet 1955. Förlaget är till hälften ägt av Michel 
Jackson Family Trust och till hälften av Sony. Förlagets affärsidé är att hitta och 
utveckla så många låtskrivare som möjligt och att få dem att samarbeta med stora 
artister. Kontoret i Stockholm har ansvaret för åtta länder och totalt är de nio anställda 
på Skandinavien kontoret. Utöver det har kontor de verksamheter i ett 50-tal länder i 
hela världen, som skyddar och bevakar sina lokala kataloger. 
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Christoffer Lindh, Jonas Holst & Anette Hökengren, A & R/ 
Synkronisering 

Christoffer Lindh, Jonas Holst och Anette Hökengren träffar vi för att diskutera 
förlagets arbete. Chrisoffer Lindh arbetar med synkronisering och även så Anette 
Hökengren. Jonas Holst arbetar parallellt med A & R och synkronisering. Alla tre har 
ett nära samarbete och menar att förlagets idé är att deras kunder skall kunna ringa 
vem som helst utav dem och erbjudas en god service.Holst berättar att han och 
Hökengren har varit och föreläst på skolor som Bergs och Hyperisland, om 
förlagsverksamhet och musikbranschen. Verksamheten är ganska styrd som enskild 
enhet i organisationen och har apporteringsskyldighet till ledningen. Verksamheterna 
inom Sony ATV ser alla liknande ut, menar de alla tre, men att A & R avdelningarna 
är större på vissa kontor. 

Marknadsföring och betydelsen av relationer 

De anser de största majorbolagen vara sina konkurrenter, men ser också betydelsen av 
att de också fungerar som ett nätverk, fortsätter Christoffer. Anette berättar att hon 
sitter i styrelsen för SMFF, förlagens gemensamma intresseorganisation, där förlagen 
delar erfarenheter med varandra. Låtskrivare samarbetar ofta med varandra, och i det 
fallet så har inte förlaget sådan stor betydelse, fortsätter Hökengren. Förlagen är 
konkurrenter i när det kommer till att skriva avtal med låtskrivare, men i den 
efterföljande processen fungerar de mer som samarbetspartners, menar Hökengren. 
Kunderna förlaget arbetar med är bland annat reklambolag, filmbolag, tv- 
spelsutgivare, producenter, klädfirmor och låtskrivare, menar de. Verksamheten riktar 
sig således till andra företag och till de enskilda låtskrivarna. 

A & R sidan arbetar väldigt aktivt med att själva uppsöka låtskrivare men på 
synksidan är det mer från båda håll, förlaget arbetar med att uppsöka nya kunder, men 
det är också så att många kunder kontaktar förlaget, berättar Lindh. Vad gäller 
ansvaret för marknadsföringen på förlaget så är detta fördelat på de olika 
avdelningarna. 
De är alla överens om att relationstänket är starkt inom marknadsföringen och att 
byggandet av relationer vanligen inte sker på kontoret utan i mer sociala sammanhang 
på kvällar och helger. Den sociala aspekten med låtskrivarna är otroligt viktigt, anser 
de, men ännu viktigare för att upprätthålla en bra relation är att faktiskt att göra ett bra 
arbete och att förlaget hela tiden har en bra dialog med låtskrivaren om arbetet, 
fortsätter Lindh. 

Lindh beskriver att alla relationer de har till sina låtskrivare är unika och att det inte 
kan finnas någon mall att arbeta efter, det vore att hämma arbetet, menar han. Därmed 
finns inte heller någon uttalad marknadsföringsstrategi inom verksamheten. Alla vet 
precis vad de skall göra, fortsätter Lindh, det ändras från dag till dag och från 
låtskrivare till låtskrivare, men anpassningen sker på ett naturligt sätt. 
De anser inte att en publik marknadsföring skulle göra någon nytta, då de riktar sig till 
andra företag. Holst beskriver att man varje vecka skickar ut spellistor både till 
externa kunder och internt inom Sony ATV, för att hålla alla parter uppdaterade med 
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ny musik. Vidare så arbetar de med nyhetsbrevutskick och försöker med jämna 
mellanrum bjuda in sina kunder och låtskrivare till olika events och konserter. 
De är alla överens om att det skulle vara bra att anordna ett återkommande event för 
sina kunder för att på det sättet ytterligare stärka relationerna i sitt nätverk. 

Musikindustrin förändring 

Holst tror att skivbolagen fortfarande är jätteviktiga, även om många artister kör via 
egna bolag idag så behövs skivbolagen för att marknadsföra skivan. Här finns på ett 
annat sätt kunskaper och muskler för att göra detta, vilket den enskilde artisten inte 
har, fortsätter han. De stora artisterna idag, menar Lindh, kör ofta via ett major bolag 
för att just få tillgången till skivbolagets stora nätverk och de kunskaper som kommit 
ur många års erfarenhet i musikbranschen. Skivbolagens roll kommer därför inte att 
sluta existera, men arbetet kan komma att förflyttas i och med att det sker 
förändringar dagligen, anser de alla tre. Fler skivbolag jobbar mer som ett 360 - bolag 
idag med alla de olika delarna i en artist karriär. Lindh upplever också att mindre 
artister i första hand kommer till förlaget men kör sitt eget skivbolag. Alla tre anser 
också att media måste utbildas mycket bättre i musikbranschen och den faktiska 
betydelsen av svensk musikexport. 

Betydelsen av förlagsverksamhet 

Alla tre är eniga om att förlagen är av stor betydelse och att de även kommer att spela 
en viktig roll i framtiden. Holst menar att det finns en långt mycket större byråkrati 
inom skivbolagen och anser att förlagen har möjlighet att arbeta på ett effektivare vis 
och att de snabbare kan nå ut internationellt med sin musik. Han menar också att 
förlagens roll har stärkts allt mer de senaste åren, men att de hela tiden har stora krav 
på sig att leverera ett bra arbete. Han tror att det är viktigt att förlagen hela tiden hittar 
nya kreativa arbetssätt och inte lutar sig tillbaka. Lindh tror att kunskapen om vad ett 
förlag är och gör har ökat, men att det fortfarande råder en missuppfattning kring vad 
som skiljer ett skivbolag från ett förlag, vilket resulterar i benämningen skivförlag. 
Holst ser även att låtskrivare idag i större utsträckning vet vad ett förlag gör och att de 
bättre känner till de betydande inkomster synkronisering kan generera. Han berättar 
också att det i Norge inte finns någon gedigen förlagstradition och att de därför har en 
ganska negativ inställning förlag. 

De upplever alla många gånger att kunder som önskar använda musik i olika 
sammanhang inte har tänkt på någon budget för musiken och överlag är ovilliga att 
betala för musiken. Det läggs mycket resurser på själva produktionen men inte på 
musiken, menar de. Svensk reklambransch tycker de har mycket att lära av den 
amerikanska reklambranschen, där man på ett helt annat sätt är beredd att betala 
pengar för musik, och även så i Tyskland.För förlaget lokalt så tror de alla att 
verksamheten kommer att vara mer lönsam i framtiden. Branschen tror de kommer att 
fyllas av fler hårt arbetande personer och mindre glamor och limousiner. 
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Varumärket 

De tror att låtskrivarna uppfattar förlaget som ett litet stort förlag med stora muskler 
och att de är engagerade och hårt arbetande. Företagskunderna tror de uppfattar dem 
som väldigt serviceinriktade och bra på problemlösning. De marknadsför i första hand 
sina låtskrivare och inte själva varumärket, fortsätter Lindh. 
  

Avslutning och drömscenario  

Holst ser helst att förlaget skulle signera Robyn till sig, i en situation med 
obegränsade resurser och överlag signera fler låtskrivare, och bygga ut sin katalog. 
Lindh ser däremot en fördel i att vara ett litet förlag och veta sina begränsningar. I och 
med en utökning så tappar förlaget ”gosfaktorn” och den familjära känslan, fortsätter 
han. De vill förmedla en känsla av att kunderna skall kunna ringa till vem som helt på 
bolaget och känna att rollerna är lite flytande. Det öppna kontorslandskapet hjälper 
också till att skapa den här känslan, men har såklart också sina nackdelar. 

  

Lionheart Music AB 

Skivbolaget Lionheart International AB startade 1990 då skivbolaget skrev avtal med 
Jill Johnsson och Jan Johansen. I företaget Lionheart Music Group AB ingår 
Lionheart E- group, Lionheart International AB, Lionheart Music AB och MLP AB. 
Maria Molin Ljunggren äger tillsammans med sin man Bobby Ljunggren alla fyra 
bolagen. Lionheart AB är också delägda av Universal, men agerar som ett s.k. stand- 
alone bolag. Universal ger Lionheart tillgång till mycket kunskap och till ett stort 
nätverk. Förlaget, Lionheart Music AB, arbetar till störst del med svensk kommersiell 
popmusik och företräder många av de stora kvinnliga sångerskorna så som Jill 
Johnsson, Sanna Nielsen, Sonja Aldén m.fl. 
Verksamheten arbetar utefter ett 360-bolags tankesätt, om att ge låtskrivaren/artisten 
en helhetslösning i dennes karriär. De olika bolagen arbetar således med de olika 
delarna av artistens/låtskrivarens karriär. Förlaget vill att deras kunder upplever dem 
som ett familjärt företag där de alltid är välkomna. De olika delarna av verksamheten 
arbetar från samma lokaler och de har även studiorum i samma byggnad. 

Conny Danepalm, Chef 

Danepalm är ansvarig för Lionheart Music AB, som är förlagsdelen i Lionheart AB. 
På förlaget är han den ende heltidsanställda, men har en deltidsarbetande som hjälper 
honom med de kreativa delarna och med lite andra uppgifter. Danepalm menar att 
bolaget inte har tillräckliga resurser för att anställa fler personer till förlagsdelen, även 
om det i vissa fall skulle behövas, menar han. Han driver således hela den kreativa 
processen, placera låtar, licensierar ut musik och arbetar med marknadsföring. 
Danepalm menar att de är ett hyfsat litet bolag men att de ändå har blivit erkända på 
marknaden. I och med detta upplever han också att mycket musik kommer dem 
tillhanda och att många är bekanta med deras namn. 
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Marknadsföring och betydelsen av relationer 

Förlagets kunder är bland annat skivbolag, filmbolag, music supervisors och 
låtskrivare, men egentligen alla parter som vill använda musik, anser Danepalm. 
Danepalm berättar att de fokuserar på att marknadsföra låtskrivarnas verk och att de 
främst arbetar med licensieringar för att få dem uppmärksammade. De arbetar även 
med utskick till sina kunder och personliga möten med både reklamkunder och 
låtskrivare. Någon framtagen marknadsföringsplan finns inte nedskriven, de 
ekonomiska möjligheterna måste hela tiden prioriteras före planeringsarbete, fortsätter 
Danepalm Många gånger tar det administrativa arbetet över, och 
marknadsföringsarbetet sätts i andra hand, menar Danepalm. 
Det finns ett stort och viktigt nätverk bland de kunder och låtskrivare som förlaget har 
signade, fortsätter Danepalm. Många gånger när artister eller låtskrivare blir signade 
så börjar det ofta med att de sätts in i ett sammanhang med de artister eller låtskrivare 
som förlaget har knutna till sig, berättar Danepalm. De arbetar mycket med att sälja 
noter och texter till konsument, och ser det som en betydande inkomstkälla. De säljer 
noter via notpoolen.com men planerar i framtiden, i och med den allt ökade 
försäljningen, att ta fram en egen shop på den egna hemsidan, berättar Danepalm. 

Musikindustrin förändring 

Danepalm ser att det blir allt svårare att kontrollera spridningen av verk i och med 
nätets möjligheter och den globala utvecklingen. Han ser även fördelar med 
utvecklingen, då en låt helt plötsligt kan finnas i Chile utan att någon egentligen 
känner till det. I slutändan kanske detta leder till att fler vill använda vår musik i något 
sammanhang, fortsätter han. Den fysiska produkten tror han förr eller senare kommer 
att försvinna från marknaden, och ser att tillverkningen av fysiska skivor redan har 
minskat radikalt och på vissa skivbolag helt. Någon som gör skivbolagens arbete 
kommer alltid att finnas, men på vilket sätt det kommer att skötas i framtiden, är 
Danepalm osäker på. 

A & R avdelningarna finns knappt kvar på skivbolagen idag, fortsätter han, och det är 
enormt mycket svårare att idag få skivkontrakt eftersom konkurrensen har hårdnat. 
Han anser också att musikbranschen har fått mycket dålig kritik för att de har varit för 
långsamma på att anpassa sig till de nya förutsättningarna och för att de inte haft 
någon plan för hur spridningen på nätet skall regleras. Danepalm ser svårigheterna i 
att få musikbranschen att fatta gemensamma beslut, det görs inte alls i andra 
branscher, menar han. I det avseendet är musikbranschen väldigt unik, fortsätter han. I 
bilindustrin tar de stora företagen så som Volvo, Astra, Audi och Opel fram sina egna 
lösningar, medan man i musikbranschen på ett annat sätt behöver hitta gemensamma 
verktyg för att konsumenten skall hitta rätt. 

Danepalm anser att vi går mot en singel-kultur där enstaka låtar konsumeras istället 
för album. Detta tror han också gör att det kommer bli och är ett allt tydligare fokus 
på att producera hits. Skivbolagen har anpassat sig till denna förändring så till vida att 
de idag inte skriver avtal med artister för ett helt album, utan kanske för två singlar 
med en opposition på ett album, fortsätter han. 
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Betydelsen av förlagsverksamhet 

Danepalm tror på förlagsbranschens framtid men ser att både förlagsverksamheten 
och skivbolagen måste anpassa sin verksamhet. Han anser också att förlagen idag 
fortfarande har tid och resurser att hitta och utveckla nya talanger genom sin A & R 
avdelning. På förlagen finns en helt annan möjlighet för en låtskrivare att växa, som 
inte skivbolagen kan erbjuda, fortsätter han. Många artister äger idag sina egna 
skivbolag och arbetar genom dessa, men har ofta ett större bolag bakom sig som kan 
bidra med muskler och ett nätverk som artisten har svårt att skapa för sig själv, menar 
Danepalm. I framtiden tror han att gränserna mellan vad de olika aktörerna i 
musikbranschen gör kommer att suddas ut mer och mer, men att de fortfarande 
kommer att arbeta med olika rättigheter. Inspelningsrättigheten kontra verkrättigheten 
är olika och med verkrättigheten kan man göra mer, det är den stora skillnaden, 
fortsätter han. Melodin kan till exempel vara helt avgörande i ett sammanhang, och 
där har man möjligheten som förlag att översätta texten, och på det sättet så kan flera 
länder använda musiken, säger Danepalm. 

Varumärket 

Danepalm tror att de har lyckats med att förmedla en familjär stämning från bolagets 
sida ut till kunderna. Man försöker så långt det går arbeta på ett personligt sätt med 
varje låtskrivare, fortsätter Danepalm, och att ge låtskrivarna den tid de behöver. Han 
menar vidare att varumärket Lionheart Music absolut måste marknadsföras och 
vårdas, och då främst gentemot övriga musikbranschen, och för dem som brukar 
musiken i olika sammanhang. Lionheart Music ska stå för kvalitet och musik som ska 
ha hit-potential inom de olika genrer våra upphovsmän verkar inom. 

Avslutning och Drömscenario 

Om förlaget hade mer resurser så skulle Danepalm vilja bygga ett större nätverk och 
ha förlängda armar runt om i världen i större utsträckning än idag. Vi har ett så gott 
renommé ute i Sverige, menar Danepalm, så den svenska katalogen skulle säkert tas 
emot med öppna armar internationellt. Han skulle även önska att ha fler små kontor 
ute i världen. I en sådan situation skulle också en förstärkning på förlagssidan kunna 
bli aktuell, menar han, eftersom han nu är ensam arbetande på förlaget. 

Gazell Music AB 

Gazell Music är både förlag och skivbolag och har haft sin verksamhet sedan år 1956. 
De arbetar lokalt med låtskrivare så som Lasse Tennander, och representerar också 
utländska musikförslag i Norden och även i de Baltiska länderna. De licensierar också 
ut Emil i Lönneberga, vilket används flitigt i olika sammanhang. De har även ett 
jazzmärke som heter Mirrors. De är idag tre anställda som arbetar på förlaget. 
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Dag Häggqvist, VD 

Häggqvist berättar att han har arbetat på Gazell i 50 år, sedan 1969. Han var tidigare 
delägare i Sonet, mellan år 1960-1991, som då var det största fristående musikförlaget 
i Norden. Många av artisterna från Sonet gick sedan över till Gazell, fortsätter 
Häggqvist, eftersom han skapat många personliga förbindelser med olika artister 
under tidens gång. Han anser sig vara otroligt engagerad i sitt arbete med musik. Jag 
borde vara pensionerad men kan inte sluta, säger han. Häggqvist är nöjd med 
verksamheten i sig och menar att den avsiktligt inte utvecklats och blivit större, han 
trivs bra med att arbeta på den nivå verksamheten befinner sig på. Häggqvist anser 
inte att bolaget har några direkta konkurrenter i och med att det inte är så många som 
arbetar enligt den modellen de gör, menar han. Han tycker också att de som har en 
liknande verksamhet många gånger fungerar som ett nätverk och inte som en 
konkurrent. 

Marknadsföring och betydelsen av relationer 

Förlagets kunder anser Häggqvist vara radiostationer, TV-bolag, restauranger, och 
alla som vill använda musik i ett sammanhang. De kommunicerar sin repertoar genom 
nyhetsbrev och samplingar med nya musik som skickas ut till kunderna. Ovanstående 
klienter är ofta medvetna om vad de behöver, fortsätter Häggqvist. Han säger också 
att det är otroligt viktigt för marknadsföringen att det finns en bra kvalitet i den musik 
som de erbjuder, så har tanken alltid sätt ut inom företaget, berättar han. 

Musikindustrins förändring 

Musikbranschen har varit i förändring länge, menar Häggqvist. Han menar att de stora 
majorbolagen inte har gjort speciellt mycket för musikbranschens förnyelse, utan att 
det är de små aktörerna som har stått för förändringarna. Häggqvist ser både för- och 
nackdelar med den inverkan nätet har haft på konsumtionen av musik. Den positiva 
sidan är den ökade spridningen av musik, och att människors beroende av musik ökar. 
Förlorarna i detta, menar Häggqvist är rättighetshavarna av musiken. I och med de 
spridningsmöjligheter som finns idag, så minskar samtidigt kontrollen för var 
musiken hörs och i vilka sammanhang den används. Han ser också att användandet av 
musik i film och TV har ökat något enormt. Häggqvist anser att man idag ser på ett 
mer klarsynt sätt hur man på olika sätt kan använda musik i film och TV, tidigare var 
detta sekundärt, menar han, medan det idag ofta är av högsta prioritet. Han håller 
dock med om att människor inte riktigt är beredda att betala de summor som krävs för 
musik. 

Häggqvist anser att den uppfattning vi har på ett politiskt och ideellt plan, vad gäller 
upphovsrättsligt skydd är otroligt fundamental. I ett kapitalistiskt samhälle är det få 
saker som är så fundamentalt som detta, fortsätter han. Det sättet man hanterade 
nedladdning på när det kom var förkastligt, menar han, man skulle ha haft en mycket 
mer ödmjuk inställning från början. Men branschen visste inte hur man skulle gå 
tillväga, och var rädda för de juridiska konsekvenserna. Det här skapade en otroligt 
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negativ effekt från media mot hela musikbranschen, fortsätter han. De stora bolagen 
hanterade alltså det här på helt fel sätt, menar han. 

Betydelsen av förlagsverksamhet 

Oddsen för att ett musikförlag skall göra framgång har ökat sätt ur ett kortare 
perspektiv, det krävs dock att det drivs på ett aktivt sätt, menar Häggqvist. Det finns 
större möjligheter för ett förlag att vara med i hela processen och utveckla artisten och 
att även göra vissa inspelningar. Han ser att de stora skivbolagen idag ofta efterfrågar 
artister som har ett förlag i ryggen och som redan har en grundplattform att stå på. 

Resurserna som finns för att utveckla artisten hos ett skivbolag idag, anser Häggqvist 
vara väldigt knappa. För att förstå sig på och arbeta inom förlagsverksamhet anser 
Häggqvist att det krävs ett gediget yrkeskunnande. Det kräver att man sätter sig in i 
och förstår den upphovsrättsliga problematiken och flödet utav pengar, menar han. 
Vidare så tror han att allmänhetens bild av förlagsverksamhet har blivit mer positiv 
och att reklambyråer framförallt har fått en bättre bild av musikförlagens 
existensberättigande idag än tidigare. Förr fanns en bild av att förlagen var en 
traditionell bevakande upphovsrättslig instans, fortsätter Häggqvist. 
Förlagsverksamheten är betydligt mycket mer aktiv och kreativ idag, än tidigare, 
menar Häggqvist. Under flera årtionden har nämligen musikförlag, enligt Häggqvist, 
uppfattats som en profiterande aktör som åkt snålskjuts på andra i musikbranschen. 

Varumärket 

Häggqvist ser inte att det finns någon anledning att marknadsföra själva förlaget i sig, 
utan att de låtskrivare som de företräder istället skall stå i centrum. Många känner till 
våran katalog med bland annat Emil i Lönneberga, men inte vårt varumärke, menar 
han. 

Avslutning och Drömscenario 

Häggqvist har inga direkta saker han skulle vilja utveckla, han trivs bra med 
företagets lilla storlek och har inga vidare planer på att expandera i framtiden. 

Misty Music AB 

Misty Music är ett litet oberoende indieförlag, nedan omnämnt som Misty, som 
förlägger både med svensk och utländska musik. På förlaget är de fyra anställda, som 
vissa av dem också är låtskrivare och verksamma nere i förlagets studios. Misty 
Music är också medverkande i olika inspelningar och produktioner som de gillar. De 
är verksamma inom Norden och Baltikum och har över 200 000 låtar registrerade. 
Förlaget arbetar mycket med låtskrivare som inte än har något skivkontrakt och gör 
således grundarbetet med artisten, genom att ta fram låtmaterial och skapa en 
plattform för artisten. I sin katalog har de till exempel legender så som Neil Young, 
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The Doors och George Harrisson, men arbetar också med en del mindre artister, som 
oftast spelar i band. 

Det är skivbolaget Container Recordings som arbetar i studiorna i källaren av lokalen, 
och gör elektronisk musik för klubb och scen. Sophie Rimheden och Håkan Lidbo är 
huvudpersonerna i skivbolaget och ligger även signade till Container. Förlaget Starlab 
Publishing ägs tillsammans av Misty och Peter Salin, och i den verksamheten arbetar 
de mycket med att placera låtar utomlands, främst i Asien. Misty har således både en 
del i Container Records och Starlab Publishing. Mörén anser att den nisch som han 
har skapat genom Misty Music är ganska unik och därmed definierar han inte några 
direkta konkurrenter. Han anser även de andra förlagen i branschen vara sina 
kollegor, men ser att i den situationen det handlar om att signa en låtskrivare så är 
förlagen konkurrenter. 

Anders Mörén, VD 

Anders Mörén är ansvarig ägare för förlaget Misty Music AB, som är hans 
huvudverksamhet. Han berättar att hans dröm alltid har varit att ha en studio kopplat 
till förlagsverksamheten, och att den lokal han hittade för några år sedan gav 
möjlighet att uppfylla den drömmen. Mörén arbetar även med att administrera andra 
bolag så som skivbolaget Imperial där José Gonzales är signad. Mörén har A & R 
rollen i bolaget, men anser att alla anställda är en del av den processen, i och med att 
beslut ofta tas under gemensamma möten. Mörén vill se artisten i nuet och inte bara 
tänka kring vilka potential som finns och på vilket sätt man kan forma artisten. För att 
ingå ett samarbete ser han att den sociala kontakten och personkemi är två ytterst 
väsentliga delar. 

Marknadsföring och betydelsen av relationer 

Förlagets kunder anser Mörén bestå av samarbetspartners, reklamkunder, filmkunder 
och låtskrivare. Han berättar att de även arbetar med synkronisering, men att det är 
svårt att konkurrera med de stora förlagen på det planet. Detta ser han som en bra 
marknadsföringskanal, men menar att de större förlagen har bättre resurser för att låta 
fler anställda arbeta med detta. På det sättet kan de också vara mer aktiva med att 
uppsöka nya kunder, menar han. Mörén tycker personligen att det är roligast att få 
med musik i film i och med att det är ett större projekt, men i jämförelse med en 
reklamproduktion finns här inte alls lika mycket pengar för musik. Nu till julen har de 
med ”Julen är här” i en reklam för Skärholmens centrum, berättar han. 

Vidare så upplever han att det ofta är företag som ringer och erbjuder sig att göra 
marknadsföringsplaner till företaget. Han själv ser inget värde i att kommunicera ut 
förlagets verksamhet på ett sådant sätt, utan ser istället att det är låtskrivarna som skall 
presenteras, och få representera företaget utåt. De som hör av sig tror han många 
gånger missuppfattar att företaget inte riktar sig till slutkonsument utan till andra 
företag. Detta kan nog vara en vanlig missuppfattning, fortsätter han. 
En del av Möréns strategi gentemot skivbolagen är att vara otroligt noga med att 
skicka ut musik med hög kvalitet som han tror kan passa deras önskemål. På detta sätt 
anser han att man framstår som åtråvärd och seriös, på längre sikt. Förlaget 
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marknadsför sig genom den egna hemsidan och skickar regelbundet ut samlingar med 
musik till deras kunder. De har även tagit fram en hemsida endast för deras svenska 
musik som är lösenordsskyddad. Här läggs också samlingar och ny musik ut för 
kunderna. 

De har hittills inte skickat ut något nyhetsbrev till sina kunder. De har en Myspace, 
berättar Mörén men den har inte har uppdaterats på väldigt länge. De använder sig 
inte heller av Facebook. Avsaknaden av kommunikation via sociala medier, ser 
Mörén kan bero på den generation han tillhör och ett ointresse att lära sig. 
Relationerna till låtskrivarna är av yttersta vikt menar Mörén, men att de kan vara nog 
så komplexa i och med att de är så personliga, men ändå så affärsmässiga. En hel del 
låtskrivare berättar ofta inte vad de gör, fortsätter han, och detta gör ibland att saker 
och ting blir mer komplicerade än vad de skulle kunna vara. Vad gäller 
marknadsföringsarbetet, så menar Mörén att det administrativa arbetet tar upp en stor 
plats och att det sällan finns tid för att arbeta med strategier osv. Det arbete som 
genererar direkta pengar till företaget, måste prioriteras, menar han. 
Det han har upplevt ge positiva effekter marknadsföringsmässigt är när han själv eller 
andra i företaget har gjort tidningsintervjuer för musiktidningar som 101, Studio eller 
andra musiktidningar. Här når man ut till rätt publik, musikbranschen, menar han. Här 
kan också katalogen kommuniceras ut på ett bra och seriöst sätt, fortsätter han. 

Musikindustrin förändring 

Det som skett ser Mörén är att de mekaniska intäkterna har gått ner, medan de digitala 
har gått upp, men ännu så är inte intäkterna likvärdiga. Så länge allmänheten är 
bereda att betala för musik så kommer branschen att fortsätta existera, menar han. 
Han anser också att den utvecklingen som skett de senaste åren i större grad handlar 
om åtkomlighet snarare än om olaglighet. Vi går mot ett skifte i konsumtionen av 
musik, menar han. 

Betydelsen av förlagsverksamhet 

Allmänheten blir nästan enbart exponerad av skivbolagens marknadsföring av 
artisten, vilket Mörén tror är en av anledningarna till att allmänheten ofta har svårt att 
veta vad ett förlag är eller gör. Han tror dock att kunskapen om förlag har ökat bland 
deras kunder men inte bland allmänheten. Det som Mörén också anser vara en 
anledning till detta och nämner som beklagligt är medias dåliga kunskap om vad ett 
förlag gör. Nöjestidningarna missförstår ofta förlagets arbete och vem låtskrivaren 
egentligen är. Tidningarna brukar uttrycka sig i termer så som skivförlag, vilket visar 
på den okunskap som finnas, berättar Mörén. EMI Music och EMI Publishing är ett 
klassiskt exempel som ofta blandas ihop, fortsätter han. 

För förlagens del så är efterfrågan på synkar idag är större, men betalningsförmågan 
är sämre hos företagen och då främst i USA, anser Mörén. Misty Music hade musik 
med i Dawsons Creek med gruppen Chicken Pox, som sedan fick ett stort genomslag. 
Han ser att det idag är många band som har slagit igenom via olika serier, filmer eller 
reklamer, och tror att detta är en trend som kommer att hålla i sig. När en av våra 
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låtskrivare gör karriär är det vanligt att de startar upp egna förlag och på det sättet 
bildar sig en egen organisation, berättar Mörén. 

Mörén ser att det har blivit allt svårare att hitta och utveckla artister och att sedan 
placera dem på ett skivbolag. Möjligheterna för ett förlag har däremot blivit allt 
större, menar han. Ett förlag kan idag agera mer i form av ett skivbolag, och det är 
enklare att arbeta över gränserna, så som ett 360-bolag, fortsätter han. Mörén ser att i 
och med att han har starka artister i sin katalog så har han även möjligheten att arbeta 
med mindre akter som inte genererar lika mycket pengar, så det är bra att ha en mix 
av akter i sin katalog, menar han. Vad gäller förlagens framtid i stort så tror Mörén att 
de medelstora bolagen har enklare att klara sig i Sverige. Han tror att de större 
majorförlagen kommer att minska i storlek i Sverige och att vissa delar kommer at 
flyttas utomlands. 
Han tror på det sättet att branschen på sikt kommer att centraliseras och att man i 
framtiden kommer slipper sluta avtal med de olika intresseorganisationer så som 
STIM, GEMA m.fl. i olika länder, utan att detta istället kommer att ske genom en 
organisation. 

Varumärket 

Misty Music som musikförlag kanske inte är så starkt som varumärke, många blandar 
istället ihop förlaget med Mr. Music som är ett företag som håller på med 
prenumerationer, berättar Mörén. Han vill framställa sina låtskrivare och den musiken 
de företräder istället för själva förlaget som sådant, berättar han. 

Avslutning och Drömscenario 

Om förlaget hade haft mer resurser hade Mörén velat anställa en person som enbart 
kunde arbeta med synkar, i och med att det är en intäktskälla som är och i framtiden 
kommer vara av stor betydelse för förlagen. 

Playground Music Publishing AB 

Playground Music, nedan omnämnt PGM startade sin verksamhet år 1999. Inom 
ramarna för Playground bedriver man både skivbolag och förlagsverksamhet. På 
förlagssidan arbetar man främst med de låtskrivare som också är artister och signade 
till skivbolaget. Förlaget arbetar aktivt med att placera de låtar de har registrerade i 
olika sammanhang. Totalt är de tre anställda som arbetar deltid på förlaget, alla är 
även involverade i skivbolagets verksamhet. 

Lars Tengroth, A & R 

Lars Tengroth arbetar som A & R på skivbolaget och har även huvudansvaret för 
förlaget. Han menar att man i och med skivförsäljningens nedgång bestämde sig för 
att starta upp förlagsverksamheten. Detta för att få fler inkomstmöjligheter från varje 
artist som skriver sin egen musik, menar han. Tengroth ser förlagsverksamheten som 
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ett sätt att skörda frukterna av det arbetet som skivbolagssidan gör. Verksamheterna 
har mycket gemensamt och man använder sig i stort sätt av samma nätverk i sitt 
arbete, menar Tengroth. Han definierar alla stora förlagen som företagets 
konkurrenter, men menar samtidigt att dessa också fungerar som ett nätverk. 

Marknadsföring och betydelsen av relationer 

Tengroth menar att den bästa marknadsföringen för förlaget är att arbeta nära sina 
kunder och ge dem en bra service och även aktivt söka upp nya kontakter. De senaste 
åren har han sett en trend i att många kunder i större utsträckning kontaktar förlaget 
och att de inte behöver vara aktiva i att söka upp kunder på samma sätt som tidigare. 
Jonas Sjöström, VD på förlaget är den som har huvudansvaret för marknadsföringen, 
fortsätter Tengroth. Han berättar att man alltid har haft som marknadsföringsstrategi i 
att nu ut till så många människor som möjligt med sin musik. Däremot finns det ingen 
nedskriven marknadsföringsplan om hur detta skall ske, fortsätter han. De arbetar 
otroligt mycket med att synas med sin musik på nätet, fortsätter Tengroth, och mäter 
träffarna på hemsidan regelbundet. Inför en artists release så brukar de även lägga upp 
exklusiva låtar på deras blogg, som är kopplad till hemsidan. 

Tengroth ser ingen anledning att marknadsföra själva förlaget och varumärket, utan 
menar att man istället arbetar med att nå ut med sin musik på så många kanaler som 
möjligt. Anledningen till detta är att han inte tror att allmänheten bryr sig om 
verksamheten bakom utan främst är intresserade av artisterna och musiken. Företagets 
logga vill de dock skall synas på deras artisters affischer, men detta är mest för att 
marknadsföra sig till andra låtskrivare och artister, säger Tengroth. 

Musikindustrin förändring 

Tengroth tror att utvecklingen går mot att det blir fler 360-bolag, men att det behövs 
en otrolig kompetens i bolagen, menar han. Risken för att det istället blir en dålig 
kvalitet på den service som ges är då överhängande, fortsätter han. 
Han menar att de förändringar som musikbranschen genomgått de senaste åren har 
skapat många nya möjligheter för spridningen av musik. I och med att 
förutsättningarna för att skapa musik också har blivit mer tillgängliga för allmänheten 
så har också många amatörer kommit in i branschen vilket ger en ökad konkurrens, 
fortsätter Tengroth. 

Det positiva med decentraliseringen, menar han är att det blir mer musik inspelad 
idag, som inte kanske hade blivit inspelad för några år sen. I detta går dock en del 
kunskap förlorad, då man inte vet hur man spelar in riktiga akustiska instrument, till 
exempel. I och med denna trend så menar Tengroth också att musiklyssnare på sikt 
också vänjer sig vid ett sämre ljud. Det främsta formatet som idag används för att 
lyssna på musik är ju mp3, vilket redan reducerar många frekvenser i musiken. I det 
ändrade konsumtionssättet till musik så värdesätter man åtkomligheten före 
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kvaliteten, fortsätter Tengroth. Med detta följer också att förlagen får större 
möjligheter att utveckla sin verksamhet. 

Tengroth ser att musikbranschen har större samarbetssvårigheter än andra branscher. I 
bilbranschen så arbetar de olika företagen mer oberoende av varandra än i 
musikbranschen, till exempel. I musikbranschen behöver man på ett annat sätt hitta 
gemensamma lösningar för att förenkla för konsumenten, menar Tengroth. 
Idag konsumeras enstaka låtar i större utsträckning än album. Tjänster som Spotify 
och iTunes har varit med i skapandet av detta kulturskifte, där fokuset har flyttats till 
enstaka låtar, menar Tengroth. Media har ännu inte hittat något bra sätt att förhålla sig 
till det här skiftet, vilket de behöver göra inom kort, fortsätter Tengroth. Svårigheten 
här ligger i att tidningarna är ovilliga att skriva om ett fåtal låtar eller om en EP, de 
väljer ofta istället att invänta på albumet, fortsätter Tengroth. Skivbolagen är också en 
del i detta skifte, menar Tengroth, då de inte heller släpper fysiska album i samma 
utsträckning som tidigare. 

Betydelsen av förlagsverksamhet 

Förlagen tror Tengroth har större möjligheter att överleva eftersom de har fler 
intäktskällor till skillnad från skivbolagen. Idag är det väldigt enkelt att starta ett 
förlag och det är en trend som Tengroth kan se ökar bland låtskrivare. Tengroth anser 
också att kunskapen om vad ett förlag är och gör har ökat bland deras låtskrivare. 

Varumärket 

Tengroth menar att det inte är särskilt intressant att marknadsföra själva varumärket i 
sig utan att de istället arbetar med att nu ut med sina artister och låtskrivare, då det är 
det som allmänheten är intresserad av. 

Avslutning och Drömscenario 

Tengroth skulle vilja köpa upp mer katalog, om mer repertoar funnits att tillgå. Han 
menar att repertoar är avgörande inför framtiden och det klart starkaste 
konkurrensmedlet. 

EMI Music Publishing Scandinavia AB 

EMI Music Publishing Scandinavia AB, nedan omnämnt som EMI, startade sin 
verksamhet 1931 och har i dagsläget kontor i samtliga världsdelar. Verksamheten 
består idag av fyra avdelningar - A & R, Försäljning, Administration och Ekonomi. 
De arbetar främst mot andra företag och låtskrivare. 
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Andreas Olsson, Vice President Sales Scandinavia 

Andreas Olsson arbetar som försäljningschef på kontoret i Stockholm och har gjort 
det i 4 år snart. Tidigare arbetade han i TV-spelsbranschen, och menar att han idag har 
stor nytta av de erfarenheterna i synkroniseringsarbetet. Olsson sitter också med i 
intresseorganisationen SMFF:s gemensamma arbetsgrupp för försäljning.Olsson 
menar att EMI konkurrerar med andra förlag om att skriva kontrakt med olika 
låtskrivare och att licensiera ut musik, men i vissa situationer är två olika låtskrivare 
signade till olika förlag och då blir de båda förlagen kollegor just i den affären. De är 
även branschkollegor i det avseendet att de är medlemmar i samma 
medlemsorganisation SMFF och genom deras gemensamma samarbetspartner, STIM. 

Marknadsföring och betydelsen av relationer 

Försäljningsavdelningen arbetar mot företagskunder och genom ett 
relationsperspektiv. Kunderna är främst olika mediaföretag så som reklambyråer, 
filmbolag, TV-produktionsbolag, Tv-spelsföretag, Merchföretag som gör olika 
produktioner, menar Olsson. De har tidigare testat att sälja direkt till slutkonsument 
via andra kontor i Europa, men utan framgång, berättar Olsson.Gemensamma mallar 
för utskick och marknadsföringsmaterial har idag tagits fram, och detta för att skapa 
en tydligare profil och enhetlighet i företagets kommunikation. Syftet är att stärka 
varumärket, men självklart sker en anpassning till de kulturella förutsättningarna för 
respektive land, företaget är verksam inom, fortsätter Olsson. Det gäller att hitta rätt 
kanaler ut till företagskunderna, en publik marknadsföring är för bred, då man når ut 
till för många icke potentiella kunder, fortsätter Olsson. Företaget behöver därför hitta 
mer smala kanaler för att nå ut till ”rätt” typ av kund. De försöker därför att arbeta 
mot mer smala kundtidningar som riktar sig till film eller reklambranschen. 

Vidare så arbetar de med att bjuda in sina kunder till filmfestivaler, datorspelsmässor 
och reklamevents. De arbetar även med både fysiska och nätbaserade utskick till sina 
kunder och annan typ av promotion. De arbetar även en hel del med promotion för 
deras låtskrivare. De arbetar även genom de sociala forumen Facebook, Twitter och 
YouTube. Samtliga anställda är ansvariga för marknadsföringen, men Olsson är den 
som bär huvudansvaret för detta. Han anser att det många gånger är enklare att sälja 
till ett företag som han tidigare har samarbetat med, än att skapa nya relationer. 
De vill bli bättre på att skapa regelbundna events för sina kunder, och planerar att 
genomföra fler kundevents i framtiden. 

Sammantaget så tycker Olsson att företaget har en öppen och bra relation till sina 
kunder. Han anser även att relationsfokuset är av stor betydelse i musikbranschen 
jämfört med i andra branscher. Kanske finns det också mindre formella regler som 
gör att sociala aspekter mer avgör vem man väljer att arbeta med, fortsätter han. 

Musikindustrins förändring 

Branschen har förändrats och förändras varje dag, säger Olsson. Han menar att 
förlagen får en allt viktigare roll i och med skivförsäljningens nedgång. Skivbolagen 
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vill inte att intäkterna minskar i och med skivförsäljningens nedgång, och därför ser 
Olsson att synkar kommer bli och är av större betydelse idag. Vidare så menar han att 
musikkonsumentens beteende och förhållningssätt även har förändrats tydligt, och att 
det idag lyssnas mer på enstaka låtar, snarare än hela album. 

Betydelsen av förlagsverksamhet 

Det gäller att som förlag hela tiden vara aktiv och hitta nya intäktskällor, menar han. 
Olsson tror också att kunskapen kring vad ett förlag är och gör, och hur ett samarbete 
kan se ut har ökat generellt. Som konsument exponeras man endast för skivbolagens 
marknadsföring med mera, och detta menar Olsson kan vara anledningen till att 
kunskapen om förlag varit dålig hos allmänheten. 

Vi är ett väldigt modernt förlag idag, fortsätter Olsson. Planeringen av låtskrivarens 
karriär sker i ett tidigt stadium och efter kontrakteringen så arbetar A & R 
avdelningen nu mer proaktivt med låtskrivaren. Tidigare var förlagen inte lika aktiva 
med att kontakta kunder och arbetade inte med relationer på det sättet man gör idag. 

Idag fungerar förlaget mer som ett tjänsteföretag, berättar Olsson, och arbetar med att 
på ett bra och effektivt sätt ge kunderna den hjälp de behöver och att erbjuda en god 
service. Olsson anser inte att efterfrågan på synkar har ökat de senaste åren, och inte 
heller att det görs fler filmer eller mer reklam idag, men att de själva däremot har 
blivit bättre på att kontakta företag. Går man däremot tillbaka 5-10 år i tiden så kan 
man se att efterfrågan på synkar har ökat, fortsätter Olsson. 

Idag tror Olsson att kunderna upplever förlaget mer som en samarbetspart istället för 
en motpart, som de tvingas betala dyra licenser till. Därav så tror han också att 
kunderna idag har en positivare inställning till förlagsverksamheten. 

Varumärket 
  
Olsson ser att EMI:s varumärke är starkt förknippat med musik i förhållande till de 
andra majorbolagen. Sony, Universal och Warner Chappell är alla en del av en 
mycket större koncern, och förknippas med både film och teknik, förutom musik, 
menar han. Detta menar han ger EMI en unik position på marknaden, och bidrar till 
att kunderna upplever företaget som musikexperter. 

Avslutning och Drömscenario 
  
Slutligen skulle Olsson vilja ha ytterligare resurser för att kunna driva och utveckla 
fler projekt. Han skulle också gärna se att de anställda var mer specialiserade på sitt 
arbete, och att det fanns mer resurser för utbildning och förkovran. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Företaget: 

�  
�  
�  
�  
�  

�  

Vad gör ni som musikförlag?  
Vilka identifierar ni som era konkurrenter?  
Hur ser er organisation ut?  
Hur många anställda är ni?  
Hur lokalstyrd är verksamheten? Tar ni beslut oberoende av högre  
instanser?  
Hur aktiva är ni att uppsöka nya kunder?  

Marknadsföring: 

�  
�  
�  
�  
�  
�  

Till vem/vilka riktar ni er verksamhet?  
Vilka är era kunder?  
Har ni någon marknadsföringsstrategi?  
Vilka kanaler använder ni för att marknadsföra er?  
Hur arbetar ni med era kunder ur ett relationsperspektiv?  
Hur stor del av er budget går till marknadsföring?  

Musikindustrin i förändring: 

�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  

Hur upplever du/ni att musikindustrin har förändrats?  
Hur har ni anpassat er till förändringarna?  
Har er roll som musikförlag förändrats? På vilka/vilket sätt?  
Hur har ni anpassat er verksamhet till denna förändring?  
Upplever ni några förändrade trender i musikförlagsindustrin?  
Vad tror du om framtiden för musikförlagsbranschen?  
Hur tror du kunskapen om vad ett musikförlag är ser ut? Har kunskapen  
ökat bland era kunder?  

Varumärket: 

�  
�  
�  
�  
�  

Hur tror du/ni att era kunder uppfattar ert varumärke?  
Vad vill ni förmedla?  
Har ni en marknadsföringsplan som går i enlighet med ert varumärke?  
Arbetar ni enhetligt?  
Har ni några värdeord som ni arbetar efter?  
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 

Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 
Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 
utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 
omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 
konkurrenskraftig kompetens. 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande 
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 

Linnéuniversitetet 
391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 
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