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Abstrakt	  
Den	  digitala	  revolutionen	  möjliggjorde	  fildelning	  av	  musik	  via	  Mp3-‐formatet	  på	  en	  global	  

nivå	  till	  miljontals	  användare.	  För	  musikindustrin	  resulterade	  detta	  i	  att	  musik	  inte	  ansågs	  

vara	  en	  produkt	  utan	  en	  tjänst	  eller	  service.	   Det	  hävdas	  att	  denna	  förändring	  är	  anledningen	  

till	  att	  musikindustrin	  har	  i	  princip	  halverat	  sin	  omsättning	  på	  en	  global	  nivå	  sen	  1999.	  Den	  

digitala	  revolutionen	  har	  kommit	  att	  utmana	  och	  ifrågasätta	  den	  traditionella	  

musikindustrins	  strukturer	  och	  tillvägagångssätt.	  
	  
	  
Vår	  rapport	  belyser	  den	  digitala	  revolutionens	  inverkan	  på	  dagens	  musikbolag.	  Vårt	  syfte	  

med	  rapporten	  är	  att	  beskriva	  och	  redogöra	  för	  hur	  dagens	  musikbolag,	  aktivt	  arbetar	  för	  

att	  generera	  tillväxt.	  För	  att	  genomföra	  detta	  har	  vi	  genomfört	  en	  kvalitativ	  studie	  på	  fyra	  

aktörer	  inom	  	  musikindustrin.	  För	  att	  kunna	  besvara	  vårt	  syfte	  använder	  vi	  oss	  av	  
	  

en	  teoretisk	  referensram	  som	  behandlar	  klassisk	  företagsstrategi,	  teorier	  om	  Born	  Globals	  

och	  ett	  globalt	  tankesätt	  samt	  ett	  ramverk	  för	  tillväxt	  inom	  Sveriges	  upplevelseindustri.	  
	  
Vi	  analyserar	  vår	  empiri	  utifrån	  de	  teoretiska	  ramverk	  och	  i	  analysen	  framgår	  det	  att	  de	  

svenska	  musikbolagen	  i	  studien	  har	  påtvingats	  en	  produktutveckling	  som	  än	  idag	  pågår	  och	  

att	  framtida	  affärsmodeller	  är	  outvecklade.	  Vidare	  i	  analysen	  har	  vi	  sett	  att	  den	  digitala	  

revolutionen	  främjar	  internationalisering	  i	  ett	  tidigt	  skede.	  
	  
Slutsatsen	  visar	  på	  att	  dagens	  musikbolag	  måste	  anpassa	  och	  implementera	  de	  tekniska	  

verktygen	  i	  sitt	  arbete	  för	  att	  tillfredställa	  de	  behov	  som	  marknaden	  har.	  De	  

tillväxtfrämjande	  åtgärder	  som	  görs	  idag	  är	  otillräckliga	  då	  det	  saknas	  fungerande	  global	  

infrastruktur	  som	  främjar	  laglig	  handel	  av	  digital	  musik.	  
	  
Vi	  avslutar	  rapporten	  med	  att	  ge	  förslag	  på	  framtida	  forskning	  inom	  den	  ständigt	  

förändrande	  musikindustri	  samt	  ger	  rekommendationer	  till	  nuvarande	  och	  framtida	  

musikbolag	  som	  ämnar	  verka	  inom	  den.	  

Nyckelord:	  tillväxtstrategi,	  internationalisering,	  Born	  Globals,	  digital	  revolution,	  

musikindustri,	  ljudbärare	  
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Vår	  uppsats	  handlar	  om	  hur	  företag	  inom	  den	  svenska	  musikindustrin	  ser	  på	  

tillväxtmöjligheter	  mot	  bakgrund	  av	  vad	  som	  har	  skett	  under	  de	  senaste	  10-‐15	  åren	  i	  form	  av	  

den	  digitala	  revolutionen.	  Vi	  vill	  undersöka	  med	  utgångspunkt	  ur	  klassisk	  tillväxtteori	  för	  

företag,	  teorier	  och	  idén	  om	  Born	  Globals	  och	  ett	  globalt	  tankesätt,	  musikbolagens	  syn	  på	  

tillväxt	  och	  internationalisering.	  Som	  stöd	  till	  dessa	  teorier	  har	  vi	  modellen	  ”FUNK”	  som	  går	  

ut	  på	  att	  skapa	  gynnsamma	  förutsättningar	  för	  hela	  den	  svenska	  upplevelseindustrin,	  där	  

musikindustrin	  ingår	  i.	  
	  
	  
	  
1	  Bakgrund	  
	  
	  
1.1	  Författarnas	  bakgrund	  
Författarna	  till	  denna	  uppsats	  är	  studenter	  på	  programmet	  Music	  &	  Event	  Management	  vid	  

Linnéuniversitet	  i	  Kalmar.	  Det	  är	  en	  företagsekonomisk	  utbildning	  med	  inriktning	  på	  musik-‐	  

och	  eventindustrin.	  Förutom	  att	  studera	  rent	  företagsekonomiska	  teoribildningar	  och	  idéer	  

har	  författarna	  även	  fått	  en	  inblick	  hur	  Sveriges	  och	  den	  internationella	  musikindustrin	  ser	  

ut.	  Musikindustrin	  är	  en	  industri	  som	  har	  genomgått	  stora	  förändringar	  i	  och	  med	  den	  

teknologiska	  utvecklingen	  och	  författarna	  har	  själva	  varit	  verksamma	  inom	  industrin,	  

antingen	  som	  musiker	  eller	  som	  företagare	  och	  har	  själva	  sett	  denna	  utveckling.	  Detta	  är	  

en	  avgörande	  faktor	  för	  valet	  av	  fokus	  och	  inriktning	  av	  arbetet.	  
	  
1.2	  Den	  traditionella	  musikindustrin	  
Den	  traditionella	  musikindustrin	  behandlar	  frågor	  som	  berör	  kommersiell	  exploatering	  av	  

kulturella	  utövningar	  och	  enligt	  Parker	  (2004)	  finns	  det	  några	  vitala	  grundstenar	  som	  ligger	  

till	  grund	  för	  industrins	  infrastruktur.	  Grundläggande	  för	  industrins	  infrastruktur	  är	  faktorer	  

såsom	  artisteri,	  teknologi,	  juridik	  och	  kultur.	  De	  identifierade	  grundstenarna	  är:	  
	  

• Musik	  –	  som	  förutsätter	  kompositörer	  och	  utövare	  av	  musikaliska	  verk	  
	  
• Musikalisk	  notskrift	  –	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  reproduktion	  av	  musik	  
	  
• Massproduktion	  –	  för	  att	  utbreda	  och	  främja	  reproduktion	  av	  musik	  
	  
• Stor	  marknad	  –	  för	  att	  generera	  konsumtion	  av	  musik	  
	  
• Upphovsrätt	  –	  möjliggör	  för	  kompositörer	  och	  utövare	  att	  generera	  intäkter	  
	  

• Upphovsrättsliga	  intresseorganisationer	  –	  för	  att	  administrera	  skapare	  

och	  investerares	  rättigheter	  
	  

• Teknologi	  –	  för	  reproduktion	  av	  ljud	  
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Parker	  (2004)	  hävdar	  att	  dessa	  utgångspunkter	  härstammar	  från	  västerländska	  länder	  och	  

som	  i	  sin	  tur	  har	  skapat	  en	  musikindustri	  för	  hela	  världen.	  Parkers	  (2004)	  kartläggning	  av	  

musikindustrins	  framväxt	  visar	  hur	  de	  grammofontillverkande	  bolagen	  utvecklades	  till	  

dagens	  största	  aktörer	  inom	  den	  traditionella	  musikindustrin.	  Dessa	  bolag	  har	  genom	  

historien	  köpts	  upp	  eller	  utvecklats	  till	  internationella	  musik-‐	  och	  underhållningsbolag	  vilket	  

har	  skapat	  den	  infrastruktur	  som	  råder	  idag.	  
	  

Parkers	  (2004)	  kartläggning	  visar	  att	  en	  handfull	  skivbolag	  tillsammans	  äger	  ca	  80	  %	  av	  all	  

inspelad	  musik	  i	  världen,	  TV	  och	  radiobolag	  som	  äger	  en	  majoritet	  av	  samtliga	  TV	  och	  

radiostationer	  i	  viktiga	  musikmarknader.	  Denna	  kartläggning	  visar	  hur	  sammanflätad	  

musikindustrin	  är	  och	  den	  visar	  även	  på	  hur	  svårt	  det	  är	  att	  få	  tillträde	  till	  detta	  maskineri	  om	  

inte	  det	  sker	  på	  intressenternas	  initiativ.	  Byrne	  (2007)	  hävdar	  att	  skivbolag	  har	  som	  främsta	  

uppgift	  att	  finansiera	  och	  exploatera	  inspelade	  musikaliska	  verk.	  Detta	  innebär	  att	  i	  praktiken	  

så	  är	  det	  endast	  skivbolagen	  som	  kan	  erbjuda	  artister	  kapital	  samt	  tillgång	  till	  marknaden	  

som	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  kommersiell	  framgång.	  Citatet	  nedan	  visar	  hur	  den	  traditionella	  
	  

musikindustrin	  såg	  ut	  samt	  hur	  den	  definierar	  och	  förhåller	  sig	  till	  marknaden.	  
	  
"A	  successful	  record	  company	  affiliation	  is	  the	  key	  to	  a	  career	  in	  the	  music	  industry.	  Besides	  

being	  a	  potentially	  lucrative	  source	  of	  income,	  the	  record	  is	  the	  most	  effective	  career	  

development	  tool	  the	  artist	  posses.	  It	  can	  reach	  millions	  of	  potential	  fans	  via	  radio	  airplay-‐	  

national	  and	  international	  exposure	  that	  translates	  into	  record	  sales,	  demand	  for	  concert	  and	  

television	  appearances,	  offers	  of	  endorsements	  and	  commercial	  work,	  and	  songwriting	  

income.	  In	  short,	  the	  ability	  to	  make	  and	  sell	  hit	  records	  is	  the	  engine	  that	  drives	  every	  other	  

aspect	  of	  an	  artist's	  career".	  
	  

(Frascogna	  &	  Hetherington,	  This	  Business	  of	  Artist	  Management	  p.114.	  2004)	  
	  

Att	  producera	  skivor	  och	  exploatera	  dessa	  via	  samtliga	  mediekanaler	  är	  alltså	  vägen	  till	  att	  

uppnå	  framgång	  som	  artist	  och	  investerare,	  det	  praktiska	  arbetet	  inom	  industrin	  vilar	  på	  

denna	  uppfattning.	  Avalon	  (2009)	  hävdar	  att	  intressenterna	  inom	  musikindustrin	  har	  skapat	  
	  

ett	  vinnande	  koncept,	  en	  framgångsrik	  affärsmodell	  som	  genererar	  hög	  avkastning	  genom	  

försäljning	  av	  ljudbärare,	  nämligen	  skivor.	  Intressenterna	  inom	  den	  traditionella	  

musikindustrin	  består	  av	  skivbolag,	  distributörer,	  musikförlag,	  återförsäljare,	  konsumenter	  

och	  media.	  Dessa	  intressenter	  besitter	  i	  sin	  tur	  stor	  makt	  för	  hur	  industrin	  är	  uppbyggd	  och	  

hur	  den	  fungerar	  i	  praktiken	  (Gordon	  2008).	  Avalon	  (2009)	  hävdar	  att	  dessa	  intressenter	  styr	  
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och	  kontrollerar	  den	  traditionella	  musikindustrin	  då	  dessa	  aktörer	  äger	  musiken	  som	  

produceras	  och	  har	  samtidigt	  exklusiv	  tillgång	  till	  olika	  exploateringskanaler	  som	  i	  slutändan	  

når	  slutkonsument	  i	  form	  av	  försäljning	  och	  konsumtion.	  
	  
Enligt	  AllBusiness.com	  genererade	  musikindustrin	  ca	  38	  miljarder	  US	  dollar	  år	  1999	  på	  

försäljningen	  av	  skivor.	  En	  viktig	  och	  relevant	  affärsmodell	  eller	  strategi	  för	  den	  traditionella	  

musikindustrin	  är	  vad	  som	  kallas	  för	  the	  Replacement	  Cycle.	  Berklee	  Music	  (2009)	  förklarar	  

att	  denna	  cykel	  baseras	  på	  formatförändringar	  gällande	  ljudbärare.	  Skivbolagen	  har	  i	  

samband	  med	  den	  tekniska	  utvecklingen	  producerat	  fram	  nya	  format	  av	  ljudbärare	  som	  är	  

mer	  praktiska	  och	  som	  erbjuder	  bättre	  ljudkvalité	  för	  konsumenter,	  men	  de	  nya	  formaten	  har	  

ej	  inkluderat	  nytt	  innehåll.	  The	  Replacement	  Cycle	  kan	  se	  ut	  på	  följande	  vis:	  
	  

Artist:	  The	  Beatles	  
	  
Album:	  Sgt	  Pepper’s	  Lonely	  Hearts	  Club	  Band	  
	  
Format:	   Vinyl	   Kassett	   CD	  
	  
	  
	  

 
 
 
Fig	  1:	  Egen	  modell	  för	  att	  visa	  ”The	  Replacement	  Cycle”	  
	  

	  
	  
Detta	  innebär	  att	  skivbolagen	  har	  genererat	  storskalig	  försäljning	  av	  en	  redan	  finansierad	  och	  

utgiven	  produktion/	  musik	  genom	  olika	  ljudbärare.	  	  Denna	  cykel	  har	  varit	  av	  stor	  ekonomisk	  

betydelse	  för	  musikindustrin	  sedan	  1980-‐	  och	  1990-‐talet	  då	  den	  ekonomiska	  bördan	  var	  låg	  

men	  gav	  hög	  avkastning	  (Berklee	  Music	  2009).	  Dessa	  typer	  av	  framgångsrika	  affärsmodeller	  

kom	  att	  ifrågasättas	  och	  utmanas	  i	  och	  med	  den	  digitala	  revolutionen.	  
	  

	  
1.3	  Den	  digitala	  revolutionen	  
Den	  förändring	  som	  pågår	  än	  idag	  inom	  musikindustrin	  hade	  sin	  start	  i	  slutet	  på	  1990-‐talet	  

då	  musikindustrin	  förändrades	  för	  evigt.	  Napster,	  det	  kanske	  mest	  mytomspunna	  företaget	  i	  

modern	  musikhistoria,	  är	  ett	  socialt	  nätverk	  som	  utvecklades	  av	  en	  collegestudent	  i	  USA	  med	  

syftet	  att	  enkelt	  kunna	  dela	  med	  sig	  av	  sin	  musikkatalog	  med	  vänner.	  Napster	  lanserades	  
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1999	  och	  detta	  fenomen	  lamslog	  all	  traditionell	  distribution	  och	  handel	  av	  musik	  i	  
	  

traditionella	  format	  (Kusek	  &	  Leonhard	  2005).	  I	  samband	  med	  uppkomsten	  och	  etableringen	  

av	  Internet	  och	  Mp3-‐formatet	  så	  har	  musik	  förändrats	  från	  produkt	  till	  tjänst	  eller	  service	  

och	  denna	  transformation	  har	  kommit	  att	  kallas	  för	  den	  Digitala	  Revolutionen	  (Kusek	  &	  

Leonhard	  2005).	  
	  
Möjligheterna	  att	  producera	  och	  distribuera	  musik	  idag	  är	  mer	  kostnadseffektiva	  än	  

någonsin	  tidigare	  tack	  vare	  den	  tekniska	  utvecklingen.	  En	  artist	  kan	  med	  hjälp	  av	  en	  dator	  

och	  uppkoppling	  till	  Internet	  både	  skapa	  och	  distribuera	  musik	  utan	  några	  som	  helst	  

mellanhänder	  eller	  via	  traditionella	  intressenter	  (Gordon	  2008).	  
	  
Big	  Champagne	  är	  det	  kanske	  mest	  etablerade	  medieundersökande	  företaget	  idag	  och	  deras	  

främsta	  uppgift	  är	  att	  mäta	  hur,	  vart	  och	  varför	  konsumenter	  konsumerar	  underhållning	  som	  

de	  gör	  på	  Internet	  (Gordon	  2008).	  Eric	  Garland	  är	  vd	  på	  företaget	  och	  förklarar	  att	  den	  

främsta	  anledningen	  till	  att	  den	  Internetbaserade	  konsumtionen	  av	  underhållning	  är	  så	  pass	  

utbredd	  som	  den	  är	  idag,	  beror	  på	  det	  faktum	  att	  användningen	  och	  standardiseringen	  av	  

bredband	  har	  haft	  stor	  genomslagskraft	  världen	  över	  (Garland	  i	  Gordon	  2008).	  De	  lagliga	  

musiktjänsterna	  på	  Internet	  har	  börjat	  etablera	  sig	  och	  blir	  allt	  mer	  lönsamma	  och	  det	  

kanske	  mest	  tydliga	  exemplet	  är	  iTunes.	  Trots	  att	  iTunes	  har	  en	  stor	  marknadsandel	  och	  

deras	  siffror	  växer	  så	  gäller	  samma	  princip	  för	  illegal	  fildelning.	  Garland	  förklarar	  att	  iTunes	  

startade	  2003	  med	  intentionen	  och	  målet	  att	  sälja	  ca	  1	  miljon	  nedladdningar	  under	  sitt	  

första	  år,	  och	  detta	  mål	  uppfylldes.	  Idag	  har	  iTunes	  betydligt	  högre	  siffror	  än	  så,	  men	  det	  

finns	  en	  annan	  sida	  av	  myntet.	  Vid	  samma	  tidpunkt	  som	  iTunes	  grundades,	  konsumerades	  

det	  mer	  än	  tio	  gånger	  fler	  illegala	  nedladdningar	  och	  idag	  sker	  ca	  1,5	  miljard	  illegala	  

nedladdningar	  per	  år	  (Garland	  i	  Gordon	  2008).	  Denna	  aspekt	  är	  intressant	  då	  den	  visar	  på	  

att	  utbredningen	  av	  bredband	  främjar	  både	  legal	  och	  illegal	  fildelning	  och	  konsumtion	  och	  

dessa	  företeelser	  pågår	  parallellt.	  
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Fig	  2:	  Bredbandspenetration	  för	  hushåll	  2004-‐2007.	  Främsta	  25	  länderna.	  
Källa:	  Point	  topic	  i	  www.websiteoptimization.com	  (2010)	  
	  
	  
	  
	  
 2003 2009 

Licensed	  music	  services Less	  than	  50 400+ 

Catalogue	  available 1	  million 11m	  +	  tracks 

Industry’s	  digital	  revenues US$	  20M US$4.2	  billion 

%	  of	  industry	  revenue	  from	  
 

digital	  channels 

Negligible 27% 

 
 
Fig	  3:	  Digital	  Music:	  Charting	  Change.	  Källa:	  Ifpi	  
Digital	  Music	  Report	  2010	  
	  

Den	  globala	  musikförsäljningen	  omsatte	  1999	  ca	  38	  miljarder	  US	  dollar	  enligt	  

AllBusiness.com	  (2000)	  och	  2009	  omsatte	  den	  globala	  musikförsäljningen	  ca	  17	  miljarder	  US	  

dollar	  enligt	  skivbolagens	  handelsorganisation	  IFPI	  (2010).	  Dessa	  siffror	  refererar	  till	  inspelad	  

musik	  och	  försäljning	  av	  ljudbärare	  och	  dessa	  siffror	  visar	  även	  på	  att	  år	  1999	  var	  tidpunkten	  

då	  den	  teknologiska	  utvecklingen	  blev	  kontraproduktiv	  för	  dess	  skapare.	  
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1.4	  Problemdiskussion	  
	  

Mot	  bakgrunden	  av	  de	  förändringar	  som	  har	  skett	  i	  och	  med	  den	  digitala	  revolutionen	  

uppstod	  flera	  frågor	  rörande	  musikbranschens	  framtid.	  När	  skivindustrin	  övergick	  till	  en	  

musikindustri	  uppstod	  flera	  nya	  aktörer,	  produkter	  och	  tjänster.	  Exempelvis	  är	  

datortillverkaren	  Apple	  en	  viktig	  maktfaktor	  idag	  då	  de	  står	  bakom	  produkter/tjänster	  såsom	  

Itunes,	  Ipod	  och	  Iphone.	  Skivbolagens	  maktposition	  har	  försvagats,	  tillexempel	  har	  Madonna	  

inget	  skivkontrakt	  med	  något	  av	  de	  stora	  skivbolagen	  utan	  har	  istället	  slutit	  avtal	  med	  

Livenation	  (bbc.co.uk)	  som	  är	  ett	  bokningsbolag.	  
	  
“The	  paradigm	  in	  the	  music	  business	  has	  shifted	  and	  as	  an	  artist	  and	  a	  business	  woman,	  I	  

have	  to	  move	  with	  that	  shift…For	  the	  first	  time	  in	  my	  career,	  the	  way	  that	  my	  music	  can	  

reach	  my	  fans	  is	  unlimited.	  I’ve	  never	  wanted	  to	  think	  in	  a	  limited	  way	  and	  with	  this	  new	  

partnership,	  the	  possibilities	  are	  endless.”	  (Madonna	  2007)	  
	  
Vidare	  hävdar	  Vd:n	  för	  Vivendi	  (som	  är	  Universal	  Music	  Groups	  moderbolag)	  med	  anledning	  

av	  Madonnas	  kontrakt	  med	  Livenation	  att:	  
	  
"It	  shows	  indeed	  the	  music	  industry	  is	  being	  less	  record-‐centric…	  It	  used	  to	  be	  just	  focused	  on	  

the	  record	  and	  everybody	  thought	  all	  the	  rest	  was	  just	  promotions	  in	  order	  to	  sell	  records.	  

Now	  it's	  a	  more	  balanced	  business	  where	  you	  have	  records,	  TV	  shows,	  merchandise,	  touring	  

revenues	  and	  so	  on."	  (Jean-‐Bernard	  Levy	  2007)	  
	  
Live	  Nations	  Vd	  Michael	  Rapino	  hävdade	  i	  samband	  med	  att	  de	  kontrakterade	  Madonna	  att:	  

“they	  had	  created	  a	  "new	  business	  model	  for	  our	  industry".	  Madonna	  is	  a	  true	  icon	  and	  

maverick	  as	  an	  artist	  and	  in	  business.	  Our	  partnership	  is	  a	  defining	  moment	  in	  music	  history."	  

(Michael	  Rapino	  2007,	  bbc.co.uk	  

	  

Problematiken	  inom	  musikindustrin	  idag,	  handlar	  främst	  om	  upphovsrätt	  och	  illegal	  fildelning	  

som	  i	  sin	  tur	  har	  skakat	  om	  de	  traditionella	  affärsmodellerna	  som	  länge	  har	  legat	  som	  grund	  

för	  hur	  industrin	  ser	  ut	  och	  ter	  sig.	  Musikindustrin	  är	  i	  konstant	  rörelse	  sedan	  den	  digitala	  

revolutionen	  och	  idag	  är	  det	  svårt	  att	  identifiera	  en	  standardisering	  av	  aktörer,	  praxis	  och	  

infrastruktur.	  Dessa	  förändringar	  innebär	  nya	  affärsmodeller	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  överleva	  

som	  musikbolag	  under	  dagens	  förutsättningar	  och	  situation.	  Vi	  vill	  undersöka	  hur	  dagens	  

musikbolag	  ser	  på	  framtiden	  och	  hur	  de	  ser	  på	  möjligheterna	  att	  skapa	  tillväxt	  i	  och	  med	  den	  

digitala	  revolutionen	  med	  bakgrund	  mot	  klassisk	  tillväxtstrategi	  för	  företag.	  
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Bland	  de	  första	  att	  diskutera	  strategier	  hos	  företag	  var	  Igor	  Ansoff	  (1971,	  1984,	  1987	  mfl).	  

David	  Hussey	  (1999)	  hävdar	  bland	  annat	  att	  Ansoff	  var	  fadern	  till	  det	  moderna	  konceptet	  om	  

företagsstrategier,	  när	  Ansoff	  år	  1965	  kom	  ut	  med	  sin	  bok	  ”Corporate	  Strategy”.	  	  I	  denna	  bok	  

publicerades	  bland	  annat	  idén	  om	  produkt/marknadsmatrisen,	  även	  kallad	  Ansoffmatrisen.	  

Matrisen	  visar	  fyra	  olika	  strategier	  som	  en	  organisation	  kan	  använda	  sig	  av	  för	  att	  öka	  

tillväxten;	  marknadspenetration,	  produktutveckling,	  marknadsutveckling	  eller	  diversifiering.	  

Internationalisering	  är	  en	  form	  av	  marknadsutveckling	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  ses	  som	  en	  strategisk	  

tillväxtstrategi	  för	  att	  till	  exempel	  öka	  sin	  försäljning	  i	  volym	  eller	  för	  att	  bibehålla	  en	  stadig	  

tillväxt	  inom	  en	  specifik	  del	  av	  sin	  verksamhet	  som	  annars	  kan	  stagnera	  (Ansoff	  1984).	  Enligt	  

Hollensen	  (2007)	  var	  den	  tidiga	  litteraturen	  och	  forskningen	  inspirerad	  av	  traditionella	  

marknadsföringsteorier	  för	  att	  sedan	  utvecklas	  till	  diskussioner	  om	  export	  eller	  ”foreign	  

direct	  investment”	  (FDI).	  En	  av	  de	  mest	  vedertagna	  teorierna	  är	  Uppsalamodellen,	  
	  

framtagen	  av	  Johanson	  och	  Vahlne,	  där	  förklaras	  internationaliseringsprocessen	  som	  en	  

inkrementell	  process,	  där	  ett	  företag	  först	  tillgodogör	  sig	  erfarenheter	  och	  tar	  lärdom	  av	  sin	  

hemmamarknad	  innan	  de	  etablerar	  sig	  på	  andra	  marknader.	  
	  
Hollensen	  (2007)	  påpekar	  att	  under	  de	  senaste	  åren	  har	  uppkommit	  företag	  som	  inte	  följer	  

de	  traditionella	  idéerna	  om	  internationalisering	  utan	  söker	  sig	  till	  en	  global	  marknad	  

omgående	  eller	  snabbt	  efter	  etablering	  av	  firman.	  Det	  finns	  flera	  definitioner	  av	  vad	  en	  Born	  

Global	  är	  och	  Knight	  &	  Cavusgil	  (1996)	  definierar	  det	  som:	  ”A	  born	  global	  firm	  is	  a	  firm	  that	  

has	  reached	  a	  share	  of	  foreign	  sales	  of	  at	  least	  25%	  after	  having	  started	  export	  activities	  

within	  three	  years	  after	  its	  birth”	  (Saarenketo	  2002,	  s	  5)	  	  En	  annan	  definition	  som	  Oviatt	  &	  

McDougall	  (1994)	  och	  Gabriellson	  &	  Kirpalani	  (2004)	  använder	  är:	  “a	  firm	  that	  from	  

inception	  pursue	  a	  vision	  of	  becoming	  global	  and	  globalize	  rapidly	  without	  any	  preceding	  

long	  term	  domestic	  or	  internationalization	  period”	  (Hollensen	  2007,	  s77).	  Vidare	  tillförlitar	  

dessa	  företag	  på	  nyaste	  teknologin	  och	  deras	  produkter	  eller	  tjänster	  är	  ofta	  av	  unika	  slag.	  

På	  senare	  tid	  har	  även	  studier	  gjorts	  där	  man	  belyser	  betydelsen	  av	  ”a	  global	  mindset”,	  eller	  

översatt	  till	  svenska	  ”ett	  globalt	  tankesätt”	  hos	  företagsledarna	  och	  att	  vissa	  hävdar	  

(Harveston	  et	  al	  2002:	  Knight,	  2001;	  Fletcher,	  2000	  i	  Saarenketo	  et	  al	  2002)	  till	  och	  med	  att	  

det	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  lyckas	  med	  en	  snabb	  internationalisering.	  

	  

I	  och	  med	  att	  konsumtionen	  av	  musik	  idag	  sker	  digitalt	  så	  begränsas	  inte	  marknaderna	  på	  

samma	  sätt	  som	  tidigare.	  Idag	  är	  det	  möjligt	  att	  producera	  och	  distribuera	  musik	  till	  en	  
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global	  målgrupp	  som	  inte	  begränsas	  av	  geografiska	  faktorer.	  Aspekter	  som	  ett	  ”global	  

mindset”	  och	  snabb	  internationalisering	  är	  relevanta	  för	  musikindustrin,	  men	  förutom	  

dessa,	  spelar	  även	  andra	  aspekter	  in	  som	  man	  måste	  ha	  i	  åtanke	  när	  man	  skall	  studera	  

industrin	  och	  företagen	  som	  verkar	  inom	  den.	  	  

	  

Musikindustrin	  kan	  sorteras	  under	  vad	  som	  kallas	  den	  kreativa	  industrin	  (Hartley	  2005,	  Cave	  

2000	  i	  Nielsen	  et	  al	  2006)	  eller	  upplevelseindustrin	  (Nielsen	  et	  al	  2006).	  Inom	  

upplevelseindustrin	  ryms	  flera	  olika	  sektorer	  som	  design,	  film,	  litteratur,	  mode	  med	  flera.	  

Dessa	  branscher	  eller	  industrier	  har	  flera	  gemensamma	  egenskaper	  och	  aspekter	  som	  

förenar	  och	  samtidigt	  särskiljer	  dem	  från	  andra.	  Detta	  är	  aspekter	  eller	  egenskaper	  man	  

måste	  ha	  i	  åtanke	  när	  man	  undersöker	  musikföretagens	  tillväxt	  och	  internationalisering.	  

Harvard-‐professorn	  Richard	  Cave	  (2000	  i	  Nielsen	  et	  al	  2006)	  har	  tagit	  fram	  sju	  egenskaper	  

som	  finns	  inom	  upplevelseindustrin	  (the	  creative	  industry).	  

1.	  	  	  Osäkerhet	  är	  förknippad	  med	  efterfrågan,	  eftersom	  produkterna	  är	  
	  

”upplevelseprodukter”	  som	  konsumenten	  inte	  vet	  vad	  de	  är	  värda	  förrän	  efter	  
	  

konsumtionen.	  Dessförinnan	  motsvarar	  köpet	  en	  option	  på	  en	  upplevelse.	  
	  

2.	  	  	  Aktörerna	  drivs	  av	  icke-‐ekonomiska	  belöningar	  i	  form	  av	  tillfredsställelse	  från	  sitt	  

arbete.	  

3.	  	  	  Produktionen	  är	  ofta	  av	  kollektiv	  natur	  och	  behovet	  stort	  av	  att	  utveckla	  och	  vårda	  

kreativa	  team	  med	  diversifierade	  och	  passande	  kunskaper;	  där	  personerna	  i	  teamet	  dock	  

ofta	  har	  olika	  intressen	  och	  förväntningar.	  

4.	  	  	  De	  närmast	  oändliga	  möjligheterna	  för	  produkterna;	  olika	  versioner,	  format	  m.m.	  
	  

5.	  	  	  Vertikalt	  differentierade	  kunskaper	  i	  personal(projekt)strukturen,	  det	  vill	  säga	  en	  A-‐	  

och	  B-‐struktur	  där	  personer	  rankas	  efter	  erfarenhet	  och	  position.	  

6.	  	  	  Ofta	  kritiska	  och	  korta	  tidsramar	  för	  koordineringen	  av	  de	  olika	  aktiviteterna.	  

7.	  	  	  Möjligheten	  och	  betydelsen	  av	  att	  ta	  ut	  långsiktiga	  ekonomiska	  hyror,	  även	  under	  lång	  tid	  

efter	  att	  produktionen	  har	  skett,	  mest	  tydligt	  via	  upphovsrätten.	  

	  
Den	  problematik	  som	  uppstår	  inom	  musikindustrin	  idag,	  handlar	  främst	  om	  upphovsrätt	  och	  

illegal	  fildelning	  som	  i	  sin	  tur	  har	  skakat	  om	  de	  traditionella	  affärsmodellerna	  som	  länge	  har	  

legat	  som	  grund	  för	  hur	  industrin	  ser	  ut	  och	  ter	  sig.	  Försäljningssiffrorna	  har	  dalat	  med	  ca	  

55%	  sedan	  1999	  och	  flera	  aktörer	  på	  marknaden	  har	  försatts	  i	  konkurs.	  En	  majoritet	  av	  dem	  
	  

publicerade	  artiklarna	  från	  IFPI	  (2010)	  hävdar	  att	  illegal	  fildelning	  är	  den	  främsta	  anledningen	  
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till	  minskade	  försäljningssiffror.	  Förändringen	  av	  ljudbärare	  i	  detaljhandeln	  anges	  

regelbundet	  som	  anledningarna	  bakom	  minskad	  försäljning	  samt	  till	  flera	  nedläggande	  av	  

olika	  musikbolag	  i	  branschen	  (Variety.com	  2009).	  
	  
Paradoxen	  mellan	  utövandet	  av	  kultur	  och	  kommersiell	  exploatering	  har	  nått	  sin	  höjd	  och	  

inom	  industrin	  råder	  det	  delade	  meningar	  om	  hur	  industrin	  skall	  eller	  borde	  se	  ut.	  

Musikbolagen	  eller	  intressenterna	  som	  skapar	  den	  traditionella	  musikindustrin	  enas	  i	  arbetet	  

mot	  illegal	  fildelning	  och	  budskapet	  är	  tydligt	  –	  den	  digitala	  revolutionen	  måste	  kontrolleras	  

för	  att	  inte	  industrin	  skall	  kollapsa.	  Enligt	  flertalet	  artiklar	  publicerade	  av	  IFPI	  (2010),	  hävdas	  

att	  Mp3-‐formatet	  i	  samverkan	  med	  Internet	  har	  skapat	  en	  decentraliserad	  infrastruktur	  som	  

innebar	  att	  musik	  som	  immateriell	  rättighet	  inte	  skulle	  kunna	  skyddas	  för	  exploatering	  utan	  

ägarens	  samtycke.	  Konsensus	  från	  den	  traditionella	  industrin	  menar	  på	  att	  upphovsrätten	  är	  

det	  enda	  verktyg	  som	  kan	  möjliggöra	  musik	  som	  leverbröd.	  Artisten	  David	  Bowie	  sade	  i	  en	  

intervju	  i	  Rolling	  Stones	  Magazine	  under	  juni	  2002,	  att	  upphovsrätten	  skulle	  försvinna	  inom	  

20	  år	  och	  att	  artister	  måste	  finna	  alternativa	  tillvägagångssätt	  för	  att	  generera	  intäkter	  (Kusek	  

&	  Leonhard	  2005).	  Det	  råder	  stora	  förändringar	  inom	  musikindustrin	  idag	  i	  form	  av	  nya	  

tjänster,	  inställningar	  och	  aktörer,	  vilket	  i	  sin	  tur	  innebär	  att	  traditionella	  maktstrukturer	  

utmanas	  och	  nya	  affärsmodeller	  och	  kreativa	  lösningar	  främjas	  (Gordon	  2008).	  
	  
Vi	  ämnar	  undersöka	  hur	  den	  digitala	  revolutionen	  har	  påverkat	  musikbolags	  syn	  och	  

praktiska	  arbete	  gällande	  strävan	  efter	  ekonomisk	  tillväxt	  för	  att	  kompensera	  för	  de	  

minskade	  försäljningssiffrorna.	  Vår	  slutsats	  utifrån	  denna	  bakgrund	  och	  som	  ligger	  till	  grund	  

för	  vår	  problemdiskussion,	  är	  att	  den	  digitala	  revolutionen	  har	  dragit	  en	  tydlig	  linje	  och	  

distinktion	  mellan	  skivindustrin	  och	  musikindustrin.	  Vi	  vill	  undersöka	  om	  det	  finns	  specifika	  

mönster	  som	  flertalet	  av	  dagens	  musikbolag	  handlar	  utefter,	  när	  det	  gäller	  tillväxt	  och	  

internationalisering	  på	  grund	  av	  de	  nya	  förutsättningar	  som	  råder	  i	  och	  med	  den	  digitala	  

revolutionen.	  	  
	  
	  
1.5	  Problemformulering	  
	  

Vi	  har	  valt	  att	  utgå	  från	  ett	  huvudproblem	  som	  vi	  vill	  söka	  svar	  på	  med	  hjälp	  av	  ett	  antal	  

delfrågor.	  Vår	  huvudfråga	  lyder:	  
	  
-‐	   Hur	  arbetar	  musikbolag	  idag	  för	  att	  generera	  tillväxt?	  
	  
	  
För	  att	  kunna	  redogöra	  och	  besvara	  den	  huvudsakliga	  frågeställningen	  har	  vi	  valt	  att	  

använda	  oss	  av	  delfrågor.	  Intentionen	  med	  dessa	  är	  att	  få	  ett	  bredare	  perspektiv	  på	  hur	  
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förändringarna	  och	  det	  rådande	  klimatet	  inom	  musikindustrin	  påverkar	  tillväxten	  hos	  

musikbolag.	  
	  
-‐	   Hur	  har	  den	  digitala	  revolutionen	  påverkat	  musikbolags	  syn	  på	  tillväxt?	  
	  
	  
-‐	   Vilka	  faktorer	  ses	  som	  centrala	  vid	  internationalisering	  för	  bolag	  inom	  

musikindustrin?	  
	  
1.6	  Syfte	  
	  

Vårt	  primära	  syfte	  med	  denna	  uppsats	  är	  att;	  
	  
	  
-‐	   Beskriva	  hur	  musikbolag	  arbetar	  för	  att	  generera	  tillväxt	  
	  
	  
-‐	   Analysera	  hur	  den	  digitala	  revolutionen	  påverkat	  olika	  typer	  av	  svenska	  musikbolags	  

syn	  på	  tillväxtmöjligheter.	  
	  
-‐	   Tillhandahålla	  ett	  forskningsunderlag	  som	  beskriver	  hur	  svenska	  musikbolag	  arbetar	  

för	  att	  öka	  tillväxten	  med	  den	  digitala	  revolutionen	  som	  bakgrund.	  Detta	  för	  att	  skapa	  ett	  ökat	  

intresse	  för	  framtida	  forskning	  av	  den	  svenska	  musikindustrin	  och	  att	  kunna	  ge	  

rekommendationer	  för	  en	  ökad	  tillväxt	  av	  svenska	  musikbolag.	  
	  
1.7	  Avgränsningar	  
I	  denna	  rapport	  har	  våra	  teoretiska	  avgränsningar	  när	  det	  gäller	  tillväxt	  grundat	  sig	  på	  

Ansoffs	  teorier	  om	  strategi	  och	  tillväxt.	  Vi	  vill	  undersöka	  om	  klassiska	  företagsteorier	  om	  

tillväxt	  kan	  appliceras	  på	  svenska	  musikbolag.	  Vidare	  har	  vi	  begränsat	  oss	  teoretiskt	  när	  det	  

gäller	  internationalisering	  vid	  de	  senaste	  teorierna	  kring	  Born	  Globals	  och	  ett	  globalt	  

tankesätt.	  Vi	  har	  även	  använt	  oss	  av	  ”FUNK”	  som	  är	  en	  tillväxtteori	  för	  Sveriges	  

upplevelseindustri.	  Valet	  av	  dessa	  teorier	  möjliggör	  att	  undersöka	  och	  förklara	  hur	  ett	  

företag	  i	  en	  traditionell	  industri	  som	  har	  genomgått	  stora	  teknologiska	  förändringar	  arbetar	  

med	  tillväxt	  och	  internationaliseringsfrågor.	  

	  
I	  rapporten	  har	  vi	  även	  använt	  oss	  av	  en	  empirisk	  avgränsning	  i	  urvalet	  av	  företag.	  

Vi	  har	  valt	  att	  undersöka	  musikbolag	  som	  har	  sin	  hemmabas	  i	  Sverige	  samt	  på	  ett	  

eller	  annat	  sätt	  generar	  intäkter	  med	  anledning	  av	  försäljning	  av	  ljudbärare.	  Det	  

hade	  varit	  intressant	  att	  undersöka	  företag	  som	  har	  sin	  bas	  i	  utlandet	  men	  det	  

hade	  påverkat	  arbetets	  omfattning,	  relevans	  och	  validitet.	  Dessutom	  begränsas	  

möjligheten	  till	  att	  genomföra	  givande	  intervjuer.	  Vi	  har	  valt	  att	  utesluta	  företag	  



	   16	  

som	  verkar	  inom	  liveindustrin,	  då	  den	  digitala	  revolutionen	  inte	  haft	  stark	  negativ	  

effekt	  på	  dessa	  företag.	  Vår	  definition	  av	  ett	  musikbolag	  är	  ett	  företag	  som	  i	  sin	  

verksamhet	  arbetar	  med	  exploateringen	  av	  musik.	  Det	  kan	  till	  exempel	  vara	  ett	  

förlag,	  skivbolag,	  management,	  distributör	  eller	  ett	  promotionbolag.	  
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2.	  Metod	  
	  
Detta	  kapitel	  till	  syfte	  att	  redogöra	  för	  de	  metoder	  och	  tillvägagångssätt	  som	  har	  resulterat	  i	  

denna	  rapport.	  Metodkapitlet	  skall	  presentera	  och	  argumentera	  för	  de	  metodval	  vi	  valt	  att	  

implementera	  nämligen	  forskningsansats,	  forskningsmetod,	  forskningsstrategi,	  

intervjumetod	  och	  intervjustruktur.	  Kapitlet	  behandlar	  även	  frågan	  om	  kvalité	  genom	  att	  

argumentera	  och	  redogöra	  för	  validitet	  och	  reliabilitet	  samt	  tekniken	  som	  implementerats	  

vid	  insamlingen	  av	  primär-‐	  och	  sekundärdata.	  Kapitlet	  börjar	  med	  en	  överskådlig	  disposition	  

av	  metodvalen.	  
	  
2.1	  Forskningsansats	  
Enligt	  Merriam	  (1998)	  finns	  det	  olika	  perspektiv	  och	  tillvägagångssätt	  för	  att	  sammankoppla	  

teoribildning	  och	  praktik.	  De	  två	  främsta	  perspektiven	  eller	  forskningsansatserna	  är;	  induktiv	  

och	  deduktiv.	  Bryman	  &	  Bell	  (2005)	  förklarar	  att	  den	  största	  skillnaden	  mellan	  deduktiv	  och	  

induktiv	  forskningsansats	  är	  dess	  process	  och	  själva	  ansatsens	  utgångspunkt.	  

Utgångspunkten	  för	  en	  induktiv	  ansats	  menar	  Bryman	  &	  Bell	  (2005)	  är	  vid	  empirisk	  

datainsamling.	  Detta	  underlag	  ger	  forskaren	  möjlighet	  att	  undersöka	  och	  analysera	  

företeelser	  som	  sedan	  används	  i	  arbetet	  med	  att	  skapa	  eller	  generera	  en	  teori.	  Teorin	  är	  

slutmålet	  vid	  användningen	  av	  induktiv	  ansats	  och	  Johannessen	  &	  Tufte	  (2003)	  förklarar	  

även	  att	  det	  primära	  syftet	  med	  empirisk	  insamling	  vid	  denna	  ansats	  är	  att	  identifiera	  

generella	  mönster	  som	  sedan	  utvecklas	  till	  teorier	  eller	  begrepp.	  Johannessen	  &	  Tufte	  (2003)	  

menar	  att	  den	  induktiva	  processen	  tar	  specifika	  mönster	  och	  belyser	  de	  utifrån	  en	  mer	  

allmän	  vinkel.	  
	  
	  
Den	  deduktiva	  ansatsen	  å	  andra	  sidan	  har	  sin	  utgångspunkt	  i	  befintliga	  teorier	  och	  dessa	  kan	  

revideras	  då	  empirin	  appliceras	  och	  prövas	  utifrån	  teoribildningen.	  Den	  deduktiva	  ansatsen	  

anses	  vara	  den	  forskningsansats	  som	  ger	  forskaren	  möjlighet	  att	  generera	  ny	  teoribildning	  

men	  som	  främst	  skapar	  möjligheten	  att	  revidera	  befintlig	  teoribildning	  (Merriam	  1998).	  

	  
Även	  Yin	  (2006)	  förklarar	  att	  en	  deduktiv	  forskningsansats	  är	  en	  forskningsmetod	  som	  har	  sin	  

utgångspunkt	  utifrån	  redan	  existerande	  teorier,	  och	  det	  som	  sedan	  gör	  det	  möjligt	  att	  

utmana	  teorierna	  är	  den	  insamlade	  empirin.	  Kaijser	  &	  Öhlander	  (1999)	  förklarar	  enkelt	  att	  

den	  största	  skillnaden	  mellan	  deduktiv	  och	  induktiv	  forskningsansats	  är	  att	  den	  deduktiva	  

ansatsen	  fokuserar	  på	  djup	  medans	  den	  induktiva	  fokuserar	  på	  bredd.	  
	  
Alvesson	  &	  Sköldberg	  (2008)	  nämner	  en	  tredje	  forskningsansats,	  nämligen	  ”abduktiv”.	  Den	  
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abduktiva	  forskningsansatsen	  innefattar	  en	  forskningsprocess	  som	  använder	  sig	  både	  av	  

deduktion	  och	  induktion.	  Författarna	  hävdar	  att	  fokus	  läggs	  främst	  på	  det	  empiriska	  

materialet,	  men	  att	  teoribildningen	  agerar	  som	  underlag	  och	  bollplank	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  

resultera	  i	  revidering	  eller	  utveckling	  av	  befintlig	  teori	  (Alvesson	  &	  Sköldberg	  2008).	  

Samverkan	  mellan	  induktiv	  och	  deduktiv	  ansats	  möjliggör	  alltså	  större	  förståelse	  för	  en	  teori,	  

då	  induktiv	  ansats	  fokuserar	  på	  att	  generera	  ny	  teori,	  och	  deduktiv	  på	  att	  revidera	  eller	  

förkasta	  existerande	  teori.	  

	  
Då	  vår	  frågeställning	  har	  till	  syfte	  att	  undersöka	  musikbolags	  tillväxtstrategier	  med	  den	  

digitala	  revolutionen	  som	  bakgrund,	  så	  anser	  vi	  att	  en	  abduktiv	  forskningsansats	  är	  bäst	  

lämpad.	  Vi	  har	  från	  början	  utgått	  från	  en	  mer	  deduktiv	  ansats	  genom	  att	  ha	  genomfört	  

teoriforskning	  gällande	  tillväxtteorier	  såsom	  Ansoffmatrisen	  och	  idéerna	  om	  Born	  Globals	  

och	  global	  mindset.	  Det	  är	  alltså	  teoribildningen	  och	  frågeställningen	  som	  styr	  hur	  det	  

empiriska	  arbetet	  skall	  utformas.	  Johannessen	  &	  Tufte	  (2003)	  förklarar	  deduktiv	  ansats	  som	  

den	  process	  som	  möjliggör	  identifieringen	  av	  eventuella	  avvikelsekarriärer.	  Dessa	  avvikelser	  

står	  som	  grund	  för	  revideringen	  eller	  utmaningen	  av	  en	  existerande	  teoribildning.	  Det	  

deduktiva	  angreppssättet	  har	  som	  funktion	  att	  konkretisera	  det	  generella	  och	  att	  utmana	  

generella	  påståenden	  och	  teorier	  med	  hjälp	  av	  empirisk	  insamling	  (Johannessen	  &	  Tufte	  

2003)	  
	  
	  
Vid	  appliceringen	  av	  empirin	  använder	  vi	  oss	  av	  en	  mer	  induktiv	  ansats	  för	  att	  på	  bästa	  sätt	  

kunna	  pröva	  resultatet	  och	  eventuellt	  tillhandahålla	  en	  teoriförbättring.	  Enligt	  Johannessen	  

&	  Tufte	  (2003)	  siktar	  den	  induktiva	  ansatsen	  på	  att	  generera	  slutsatser	  från	  det	  mer	  

specifika	  till	  det	  mer	  allmäna.	  Dessa	  slutsatser	  eller	  mönster	  appliceras	  på	  teoribildningen	  

och	  skapar	  möjlighet	  för	  tillförandet	  av	  en	  teoriförbättring.	  	  
	  
Vår	  utgångspunkt	  vilar	  i	  den	  existerande	  teoribildningen	  gällande	  företags	  tillväxtstrategier.	  

Dessa	  skall	  i	  sin	  tur	  utmanas	  genom	  empirisk	  datainsamling.	  Det	  empiriska	  underlaget	  

genereras	  fram	  genom	  intervjuer	  med	  relevanta	  aktörer	  inom	  musikindustrin	  och	  sedan	  

appliceras	  det	  empiriska	  underlaget	  på	  den	  existerande	  teoribildningen.	  Den	  empiriska	  

undersökningen	  och	  dess	  resultat	  ligger	  då	  till	  grund	  för	  beslutet	  om	  hurvida	  man	  skall	  

förkasta,	  bekräfta	  eller	  revidera	  teorin	  (Merriam	  1998).	  
	  
	  

När	  det	  empiriska	  materialet	  är	  insamlat	  påbörjar	  alltså	  arbetet	  med	  att	  analysera	  ett	  eller	  

flera	  fall.	  Den	  abduktiva	  forskningsansatsen	  är	  enligt	  Alvesson	  &	  Sköldberg	  (2008)	  den	  mest	  
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använda	  metoden	  vid	  fallstudier	  och	  forskningsansatsen	  utgår	  primärt	  från	  empirisk	  data.	  De	  

resultat	  som	  fastställs	  utifrån	  fallstudien	  ställs	  emot	  teoribildning	  och	  används	  främst	  för	  att	  

identifiera	  mönster.	  Dessa	  mönster	  har	  till	  uppgift	  att	  utmana	  empiri	  samt	  teori	  för	  att	  på	  

bästa	  sätt	  kunna	  förkasta,	  bekräfta	  eller	  främst	  kunna	  utveckla	  och	  revidera	  teorin	  (Alvesson	  

&	  Sköldberg	  2008).	  
	  
	  
Vi	  anser	  att	  det	  krävs	  ett	  deduktivt	  perspektiv	  som	  utgångspunk	  för	  identifieringen	  av	  

problem,	  empiri	  och	  teori,	  då	  musikindustrin	  är	  ett	  relativt	  outforskat	  område	  inom	  

företagsekonomin	  i	  Sverige.	  Övergången	  från	  ett	  deduktivt	  perspektiv	  till	  en	  abduktiv	  

forskningsansats	  förhindrar	  oss	  från	  att	  bli	  låsta	  vid	  teoretiska	  ramar	  och	  ger	  oss	  möjligheten	  

att	  kunna	  utveckla	  eller	  modifiera	  existerande	  teori	  då	  dessa	  utmanas	  av	  empiriska	  resultat.	  

På	  detta	  vis	  är	  det	  möjligt	  att	  besvara	  vår	  frågeställning	  samt	  tillföra	  en	  teoriförbättring	  av	  en	  

traditionell	  tillväxtteori,	  som	  i	  sin	  tur	  appliceras	  inom	  musikindustrin.	  Under	  vår	  empiriska	  

insamling	  fann	  vi	  att	  de	  valda	  teorierna	  om	  tillväxtstrategi	  var	  otillräckliga	  och	  kunde	  inte	  

förklara	  företagens	  beteende.	  Vi	  fann	  nyare	  forskning	  och	  teoribildning	  av	  Johnson	  et	  al	  

(2005),	  som	  utvecklat	  de	  valda	  teorierna	  och	  abduktivt	  integrerade	  vi	  detta	  i	  vårt	  arbete.	  

	  

Alvesson	  &	  Sköldberg	  (2008)	  påpekar	  att	  den	  abduktiva	  forskningsansatsen	  innefattar	  

förståelse	  för	  de	  områden	  och	  de	  fall	  som	  skall	  studeras	  och	  Bryman	  &	  Bell	  (2005)	  påpekar	  

att	  distinktionen	  mellan	  induktiv	  och	  deduktiv	  forskningsansats	  är	  vag	  och	  oftast	  används	  

båda	  för	  att	  uppnå	  ett	  bra	  resultat.	  Vi	  anser	  att	  vi	  uppnår	  vårt	  syfte	  genom	  att	  arbeta	  utifrån	  

en	  abduktiv	  forskningsansats	  då	  vi	  ständigt	  växlar	  perspektiv,	  samt	  diskuterar	  och	  utmanar	  

resultat	  utifrån	  både	  teori	  och	  empiri.	  
	  
	  
2.2	  Forskningsmetod	  
Bryman	  &	  Bell	  (2005)	  identifierar	  i	  likhet	  med	  Merriam	  (1998),	  två	  grundläggande	  

utgångspunkter	  eller	  angreppssätt	  vid	  valet	  av	  forskningsmetod,	  nämligen	  kvantitativ	  och	  

kvalitativ.	  Dessa	  metoder	  fokuserar	  på	  olika	  aspekter	  vid	  en	  undersökning	  och	  

utgångspunkterna	  skiljer	  de	  olika	  metoderna	  åt.	  Den	  kvantitativa	  forskningsmetoden	  

fokuserar	  på	  de	  andelar	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  en	  specifik	  företeelse,	  och	  företeelsen	  

studeras	  som	  helhet	  (Merriam	  1998).	  
	  

	  Vi	  har	  valt	  att	  utgå	  från	  en	  kvalitativ	  forskningsmetod	  då	  denna	  metod	  enligt	  Merriam	  (1998)	  

fokuserar	  på	  en	  företeelses	  helhet	  och	  sammanhang	  samtidigt	  som	  man	  undersöker	  hur	  de	  
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underliggande	  faktorerna	  skapar	  en	  helhet	  genom	  att	  samverka	  tillsammans.	  Hur	  musikbolag	  

skapar	  tillväxt	  och	  arbetar	  med	  den	  digitala	  revolutionen	  som	  bakgrund	  vår	  rapport	  och	  

därför	  är	  det	  mest	  relevant	  att	  använda	  sig	  av	  en	  kvalitativ	  forskningsmetod.	  Denna	  metod	  

ger	  möjlighet	  att	  identifiera	  underliggande	  faktorer	  och	  avvikelser,	  vilket	  i	  sin	  tur	  ger	  större	  

förståelse	  för	  och	  förklaring	  till	  dessa	  företags	  handlande	  inom	  dessa	  områden	  (Merriam	  

1998).	  Detta	  tillvägagångssätt	  ger	  oss	  möjligheten	  att	  vidare	  analysera	  företagens	  praktiska	  

arbete	  och	  strategi	  i	  kontrast	  till	  de	  befintliga	  teorierna	  om	  tillväxt	  och	  expansion.	  
	  
2.2.1	  Begränsning	  vid	  kvalitativ	  forskningsmetod	  
En	  aspekt	  att	  ha	  i	  åtanke	  gällande	  kvalitativ	  forskningsmetod	  är	  subjektivitet.	  Enligt	  Bryman	  
	  

&	  Bell	  (2005)	  tenderar	  den	  kvalitativa	  forskningsmetoden	  att	  präglas	  av	  forskarens	  och	  

forskningssubjektet	  egna	  och	  subjektiva	  idéer	  och	  uppfattningar.	  Dessa	  personliga	  

uppfattningar	  kan	  tolkas	  som	  återkommande	  mönster	  och	  ses	  ofta	  som	  ramverk	  istället	  för	  

tendenser.	  
	  
Författarna	  hävdar	  även	  att	  den	  kvalitativa	  forskningsmetoden	  har	  en	  tendens	  att	  i	  regel	  

generera	  teorier	  men	  skapar	  även	  möjligheten	  att	  utmana	  befintliga	  teorier.	  Argumenten	  till	  

varför	  kvalitativ	  forskningsmetod	  genererar	  ny	  teori	  baseras	  på	  det	  faktum	  att	  denna	  metod	  

ofta	  generaliserar	  den	  empiriska	  insamlingen.	  Detta	  begränsar	  analysen	  och	  resultatet	  men	  

främjar	  alternativa	  idéer	  att	  prövas	  (Bryman	  &	  Bell	  2005).	  Den	  generaliseringen	  som	  sker	  

beror	  på	  att	  kvalitativ	  forskningsmetod	  i	  regel	  utgår	  från	  ett	  begränsat	  antal	  

undersökningssubjekt.	  Bryman	  &	  Bell	  (2005)	  menar	  att	  vid	  en	  begränsad	  tillgång	  till	  empirisk	  

data	  från	  ett	  fåtal	  olika	  källor,	  tenderar	  forskaren	  att	  generalisera	  de	  identifierade	  mönstren	  

och	  resultat.	  
	  
Vi	  anser	  att	  den	  kvalitativa	  forskningsmetoden	  ger	  oss	  möjlighet	  att	  analysera	  tendenser	  och	  

företeelser	  i	  dess	  helhet	  samtidigt	  som	  vi	  har	  möjligheten	  att	  identifiera	  underliggande	  

faktorer	  genom	  analysen	  av	  den	  empiri	  som	  samlas	  in	  vid	  genomförandet	  av	  intervjuer	  med	  

relevanta	  aktörer	  inom	  musikindustrin.	  I	  slutändan	  ämnar	  vi	  framställa	  en	  rapport	  som	  ger	  

oss	  insikt	  i	  musikbolags	  tillväxt-‐	  och	  expansionsstrategier	  med	  den	  digitala	  revolutionen	  som	  

bakgrund.	  Detta	  underlag	  kan	  med	  användningen	  av	  en	  abduktiv	  forskningsansats	  

underlätta	  beslutet	  att	  förkasta,	  bekräfta	  eller	  revidera	  den	  existerande	  teoribildningen.	  
	  
	  
2.3	  Forskningsstrategi	  
Det	  finns	  enligt	  Yin	  (2006)	  flera	  olika	  forskningsstrategier	  som	  går	  att	  applicera	  vid	  olika	  

typer	  av	  empiriskt	  insamling	  av	  data.	  Det	  är	  viktigt	  att	  identifiera	  vilken	  strategi	  som	  är	  bäst	  
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lämpad	  till	  det	  specifika	  ändamålet,	  och	  detta	  görs	  främst	  genom	  att	  undersöka	  de	  olika	  

strategiernas	  möjligheter	  och	  begränsningar.	  De	  aspekter	  som	  anses	  vara	  relevanta	  vid	  valet	  

av	  en	  lämplig	  forskningsstrategi	  är	  forskarens	  förståelse	  för	  och	  kontroll	  över	  den	  specifika	  

företeelsen	  som	  undersöks.	  Den	  grad	  av	  förståelse	  och	  kontroll	  spelar	  även	  roll	  gällande	  

vilken	  metod	  som	  baseras	  och	  utgår	  utifrån	  problemformulering	  samt	  om	  företeelsen	  

undersöks	  som	  pågående	  eller	  historisk.	  Yin	  (2006)	  identifierar	  de	  mest	  etablerade	  

strategierna,	  nämligen	  experiment,	  enkätundersökning,	  historiestudier,	  källanalyser	  och	  

fallstudier.	  
	  
Fallstudier	  tenderar	  att	  fokusera	  på	  företeelser	  i	  den	  verkliga	  kontext	  och	  ger	  enligt	  Merriam	  

(1998)	  forskaren	  en	  djup	  förståelse	  för	  den	  specifika	  företeelse	  som	  undersöks.	  Vidare	  

förklaras	  att	  fallstudier	  som	  forskningsmetod	  fokuserar	  på	  helheter	  istället	  för	  underliggande	  

faktorer	  och	  det	  är	  processen	  i	  sig	  självt	  som	  undersökts	  främst	  och	  mindre	  betoning	  läggs	  

på	  de	  underliggande	  faktorerna	  som	  skapar	  denna	  helhet.	  Fallstudien	  är	  en	  empirisk	  

undersökning	  som	  analyseras	  holistiskt	  och	  utförligt	  för	  att	  bäst	  förklara	  en	  företeelse	  i	  dess	  

verkliga	  sammanhang	  (Merriam	  (1998).	  
	  
Fallstudier	  tenderar	  att	  vara	  av	  förklarande	  art	  vilket	  innebär	  att	  problemformuleringen	  

borde	  bestå	  av	  frågor	  såsom	  hur	  och	  varför.	  Yin	  (2006)	  förklarar	  vidare	  att	  frågorna	  

fokuserar	  på	  företeelser	  i	  specifika	  och	  konkreta	  sammanhang.	  
	  
2.3.1	  Fallstudiens	  utformning	  (Design)	  
Det	  finns	  enligt	  Yin	  (2006)	  fyra	  tillvägagångssätt	  och	  förutsättningar	  att	  ta	  hänsyn	  till	  vid	  

arbete	  med	  fallstudier.	  De	  fyra	  aspekterna	  att	  ta	  hänsyn	  till	  utformar	  fallstudiens	  design	  och	  

har	  olika	  funktion.	  Som	  första	  steg	  måste	  forskaren	  enligt	  Yin	  (2006)	  ta	  ställning	  gällande	  

antal	  fall	  som	  skall	  undersökas	  och	  ingå	  i	  fallstudien.	  Vi	  har	  valt	  att	  genomföra	  och	  basera	  

fallstudien	  på	  flertal	  fall,	  då	  valet	  av	  ett	  fall	  innefattar	  att	  företeelsen	  som	  undersöks	  är	  unik	  

(Yin	  2006).	  Fördelen	  och	  den	  mest	  relevanta	  anledningen	  till	  varför	  vi	  valt	  en	  flerfallstudie	  i	  

denna	  rapport	  baseras	  på	  att	  enligt	  Merriam	  (1998)	  så	  används	  en	  multipel	  fallstudie	  för	  att	  

kunna	  generalisera	  teorier	  på	  ett	  trovärdigt	  vis.	  Bredden	  av	  fall	  möjliggör	  skapandet	  av	  

validitet	  för	  de	  generaliserade	  teorierna.	  
	  
Andra	  steget	  innebär	  valet	  av	  antal	  analysenheter.	  Yin	  (2006)	  förklarar	  att	  valet	  av	  antal	  

analysenheter	  innebär	  valet	  av	  antal	  intervjurespondenter	  per	  fall.	  Om	  flera	  personer	  inom	  

varje	  företag	  intervjuas	  så	  syftar	  rapporten	  att	  analysera	  och	  kartlägga	  relationen	  mellan	  

analysenheterna.	  I	  vår	  rapport	  ämnar	  vi	  att	  undersöka	  företeelser	  och	  ståndpunkt	  gällande	  
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tillväxt	  som	  helhet,	  och	  därför	  har	  vi	  valt	  att	  analysera	  endast	  en	  analysenhet	  per	  fall.	  

Merriam	  (1998)	  förklarar	  att	  vid	  användandet	  av	  en	  multipel	  fallstudie	  så	  innefattar	  det	  en	  

holistisk	  design	  eller	  utformning	  som	  i	  sin	  tur	  betonar	  vikten	  av	  att	  intervjua	  endast	  en	  

analysenhet	  då	  fokus	  ligger	  på	  företagens	  strategi	  och	  tankar	  som	  helhet,	  och	  inte	  vid	  

analysen	  av,	  eller	  relationen	  mellan	  interna	  faktorer.	  
	  
2.3.2	  Begränsning	  av	  fallstudie	  som	  forskningsgrund	  
Det	  finns	  flera	  aspekter	  att	  ta	  hänsyn	  till	  vid	  användandet	  av	  fallstudier	  som	  forskningsgrund.	  

Enligt	  Yin	  (2006)	  har	  fallstudier	  en	  tendens	  att	  genomföras	  relativt	  osystematiskt	  vilket	  i	  sin	  

tur	  kan	  påverka	  resultatet	  som	  genereras.	  En	  annan	  aspekt	  som	  kan	  påverka	  resultat	  och	  

trovärdighet	  och	  som	  påpekas	  av	  Yin	  (2006)	  är	  det	  faktum	  att	  vid	  arbetet	  med	  fallstudier	  så	  

tenderar	  analysen	  att	  präglas	  av	  irrelevanta	  och	  subjektiva	  uppfattningar	  och	  åsikter	  av	  

rapportförfattarna.	  Som	  Merriam	  (1998)	  redan	  påpekat	  så	  äventyras	  validitet	  och	  

trovärdighet	  vid	  arbetet	  med	  fallstudier	  då	  dessa	  har	  till	  uppgift	  att	  identifiera	  och	  utgå	  från	  

generella	  mönster.	  En	  annan	  kritik	  som	  framförs	  av	  Merriam	  (1998)	  är	  det	  faktum	  att	  

fallstuder	  tenderar	  att	  vara	  tidskrävande	  och	  resulterar	  ofta	  i	  omfattande	  och	  komplexa	  

rapporter.	  
	  

Fallstudier	  innebär	  att	  konkreta	  händelser	  och	  företeelser	  studeras,	  vilket	  anses	  som	  en	  

fördel	  då	  detta	  ger	  forskaren	  möjlighet	  att	  utveckla	  kunskap	  och	  insyn	  i	  området	  som	  

studeras	  (Merriam	  1998).	  Då	  musikibolag	  och	  deras	  syn,	  arbete	  och	  ståndpunkt	  gällande	  

tillväxt	  skall	  analyseras	  utifrån	  ett	  traditionellt	  tillväxtperspektiv,	  anser	  vi	  att	  det	  är	  

nödvändigt	  med	  en	  fallstudie	  som	  forskningsgrund.	  
	  
2.3.3	  Urval	  av	  företag	  för	  fallstudien	  
Då	  vår	  rapport	  ämnar	  generera	  förståelse	  för	  hur	  musikbolag	  ser	  på	  tillväxt,	  valde	  vi	  att	  

undersöka	  fyra	  musikbolag	  som	  har	  sin	  basverksamhet	  i	  Sverige.	  Vi	  har	  valt	  att	  genomföra	  

intervjuer	  med	  två	  skivbolag,	  ett	  promotion	  bolag	  samt	  en	  distributör.	  Dessa	  företag	  varierar	  

i	  basverksamhet	  och	  storlek	  men	  samtliga	  är	  aktiva	  och	  relevanta	  företag	  

inom	  den	  svenska	  musikindustrin.	  Till	  vår	  fallstudie	  valde	  vi	  att	  undersöka	  två	  skivbolag	  då	  

skivbolag	  traditionellt	  sätt	  har	  varit	  den	  centrala	  aktören	  inom	  musikindustrin.	  Vid	  arbetet	  

med	  två	  olika	  bolag	  var	  det	  möjligt	  att	  jämföra	  skillnader	  och	  likheter.	  Vi	  valde	  att	  undersöka	  

ett	  promotionbolag	  då	  dessa	  aktörer	  arbetar	  med	  att	  marknadsföra	  musik	  mot	  media,	  och	  är	  

beroende	  av	  samverkan	  med	  skivbolag	  och	  distribution.	  Då	  den	  digitala	  revolutionen	  kom	  att	  

förändra	  synen	  på	  territorium	  och	  marknader	  samt	  tillskottet	  av	  den	  digitala	  

musikmarknaden,	  är	  det	  intressant	  att	  se	  hur	  ett	  distributionsbolag	  förhåller	  sig	  till	  
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förändringen.	  
	  
	  

2.3.3.1	  Playground	  Music	  Scandinavia	  
Enligt	  Playground	  Music	  (2010)	  officiella	  hemsida	  bildades	  bolaget	  1999,	  och	  företaget	  har	  

kontor	  i	  Stockholm,	  Malmö,	  Oslo,	  Köpenhamn	  och	  i	  Tampere	  (Finland).	  Playground	  Music	  är	  

en	  etablerad	  aktör	  inom	  den	  svenska	  musikindustrin	  och	  de	  refererar	  till	  sin	  position	  på	  

marknaden	  som	  en	  av	  Sveriges	  ledande	  oberoende	  skivbolag.	  Företagets	  fokus	  ligger	  i	  

produktion,	  försäljning,	  distribution	  och	  marknadsföring	  av	  fysisk	  och	  digital	  musik.	  

Playground	  arbetar	  även	  med	  förlagsverksamhet	  och	  har	  dessutom	  lokala	  

distributionspartners	  i	  Estland,	  Litauen,	  Lettland	  och	  på	  Island.	  Bolaget	  representerar	  ett	  

flertal	  artister	  men	  även	  Svenska	  och	  utländska	  skivbolag	  (Playgroundmusic.com	  2010).	  

Enligt	  AllaBolag.se	  (2010)	  består	  företaget	  i	  dagsläget	  av	  ca	  38	  anställda	  och	  omsätter	  ca	  70	  

190	  TKR.	  Vår	  respondent	  på	  Playground	  Music	  är	  John	  Cloud	  som	  arbetar	  som	  International	  
	  

Label	  Manager.	  
	  
	  
	  
2.3.3.2	  Triada	  Communication	  
Triada	  Communication	  är	  ett	  promotionbaserat	  bolag	  som	  erbjuder	  flera	  typer	  av	  tjänster	  

och	  service,	  såsom	  marknadsföring,	  promotion,	  events,	  kreativt	  management	  och	  

konsultation	  (TriadaCommunication.se	  2010).	  Bolaget	  har	  startade	  2006	  och	  har	  idag	  kontor	  

i	  Stockholm	  och	  Göteborg	  och	  i	  dagsläget	  består	  Triada	  Communication	  av	  4	  anställda.	  

Bolaget	  vänder	  sig	  till	  artister,	  bolag	  och	  föreningar	  med	  sina	  tjänster	  men	  basverksamheten	  

består	  främst	  av	  redaktionell	  promotion	  (TriadaCommunication.se	  2010).	  Vår	  respondent	  på	  

Triada	  Communication	  är	  Anna	  Synnerö	  och	  arbetar	  främst	  med	  redaktionell	  promotion	  men	  

även	  i	  tätt	  samarbete	  med	  chefen	  för	  Göteborgskontoret.	  
	  
2.3.3.3	  Sound	  Pollution	  Distribution	  AB	  
Sound	  Pollution	  är	  ett	  Stockholmsbaserat	  musikbolag	  som	  främst	  inriktar	  sig	  på	  distribution,	  

mailorder	  och	  förlagsverksamhet.	  Bolaget	  driver	  även	  en	  musik/skivbutik	  i	  centrala	  

Stockholm	  (SoundPollution.se	  2010).	  Sound	  Pollution	  har	  varit	  verksamma	  i	  Sverige	  och	  

utomlands	  sedan	  1980-‐talet	  men	  bolaget	  i	  dess	  aktuella	  form	  registrerades	  1999.	  Idag	  

omsätter	  bolaget	  ca	  23	  MKR	  och	  har	  ca	  12	  anställda	  (AllaBolag.se).	  Vår	  respondent	  på	  Sound	  

Pollution	  är	  Vd:n	  Johan	  Hargeby	  som	  arbetar	  främst	  med	  övergripande	  uppgifter.	  

	  
2.3.3.4	  Black	  Star	  Foundation	  
Detta	  skivbolag	  startades	  1999	  i	  Malmö	  men	  är	  numera	  baserat	  i	  Göteborg.	  Bolaget	  främsta	  
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verksamhet	  baseras	  på	  utgivning	  av	  musik	  Black	  Star	  Foundation	  arbetar	  även	  med	  

promotion	  (BlackStarFoundation.com	  2010).	  Bolaget	  består	  av	  tre	  personer	  men	  drivs	  av	  

grundaren	  Emil	  Björkander	  och	  företaget	  arbetar	  utifrån	  en	  ideell	  basis	  som	  förutsätter	  en	  

stort	  nätverk	  av	  personer	  och	  bolag	  som	  samverkar	  i	  de	  olika	  projekten.	  Vår	  respondent	  på	  

Black	  Star	  Foundation	  är	  Emil	  Björkander	  som	  driver	  hela	  verksamheten.	  
	  
2.3.3.5	  Begränsning	  vid	  urval	  av	  företag	  
Vid	  urvalet	  av	  företag	  för	  vår	  fallstudie	  så	  begränsades	  alternativen,	  då	  samtliga	  bolag	  som	  

kontaktades	  inte	  ställde	  upp	  på	  intervjuer.	  Majoriteten	  av	  bolagen	  som	  inte	  deltog	  i	  

fallstudien	  återkom	  aldrig	  med	  svar	  på	  vår	  inbjudan.	  Vi	  hade	  som	  mål	  att	  använda	  oss	  av	  ett	  

av	  de	  stora	  skivbolagen,	  ett	  majorbolag.	  Vi	  har	  även	  begränsat	  urvalet	  till	  företag	  som	  

bedriver	  verksamhet	  samt	  har	  sin	  bas	  i	  Sverige.	  

	  
2.4	  Intervjumetod	  
Då	  vår	  empiriska	  insamling	  av	  data	  genereras	  genom	  intervjuer	  med	  relevanta	  aktörer	  inom	  

musikindustrin,	  är	  det	  viktigt	  för	  oss	  att	  identifiera	  en	  intervjumetod	  som	  anses	  passande	  för	  

rapportens	  ändamål	  och	  syfte.	  	  Kaijser	  &	  Öhlander	  (1999)	  skriver	  att	  intervjuer	  görs	  i	  ett	  

bestämt	  syfte	  där	  man	  som	  intervjuare	  söker	  en	  persons	  kunskaper,	  tankar	  och	  åsikter	  av	  ett	  

visst	  tema.	  En	  intervju	  skiljer	  sig	  på	  flera	  vis	  ifrån	  ett	  vanligt	  samtal	  då	  termen	  ”intervju”	  är	  

ett	  etablerat	  uttryck	  som	  får	  människor	  att	  tänka	  på	  en	  samtalsform	  som	  innehåller	  frågor	  

och	  svar	  om	  ett	  specifikt	  ämne.	  Vidare	  är	  intervjurespondenten	  medveten	  om	  att	  det	  som	  

sägs	  under	  en	  intervju	  kommer	  att	  föras	  vidare	  på	  ett	  eller	  ett	  annat	  sätt.	  Detta	  kan	  leda	  till	  

att	  intervjusubjektet	  kan	  framhäva	  eller	  nedtona	  visa	  teman	  eller	  områden.	  
	  
Vi	  har	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  en	  kvalitativ	  intervjuform	  då	  vi	  vill	  få	  reda	  på	  

intervjupersonernas	  egna	  uppfattningar	  och	  tankar	  kring	  de	  olika	  frågor	  och	  områden	  som	  

rapporten	  behandlar.	  
	  

-‐	  ”den	  främsta	  uppgiften	  är	  inte	  att	  ställa	  frågor	  utan	  att	  få	  den	  intervjuade	  att	  berätta”	  
(Kaijser	  &	  Öhlander	  1999:59).	  

	  
	  
Bryman	  &	  Bell	  (2005)	  nämner	  både	  för-‐	  samt	  nackdelar	  med	  att	  genomföra	  intervjuer	  online	  

via	  epost	  respektive	  ansikte	  mot	  ansikte.	  Bland	  fördelarna	  av	  att	  genomföra	  intervjuer	  online	  

via	  epost	  nämns	  bland	  annat	  att	  intervjusubjektet	  kan	  läsa	  igenom	  sina	  svar	  innan	  de	  skickas	  

in	  eller	  att	  anspänningen	  av	  att	  bli	  inspelad	  som	  många	  kan	  ha,	  försvinner.	  Exempel	  på	  

nackdelar	  med	  att	  utföra	  intervjun	  online	  via	  epost	  enligt	  (Bryman	  &	  Bell	  2005)	  kan	  vara	  att	  

man	  som	  intervjuare	  inte	  kan	  utnyttja	  den	  icke	  verbala	  kommunikationen	  såsom	  kroppsspråk	  
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som	  hjälp	  för	  att	  tydliggöra	  något	  som	  är	  verkar	  oklart.	  
	  
Bryman	  &	  Bell	  (2005)	  förklarar	  även	  att	  det	  är	  önskvärt	  att	  låta	  kvalitativa	  intervjuer	  röra	  sig	  i	  

olika	  riktningar	  för	  att	  på	  så	  vis	  få	  reda	  på	  vad	  respondenten	  tycker	  är	  intressant	  och	  värt	  att	  

lägga	  tyngd	  och	  fokus	  på.	  Kvalitativa	  intervjuer	  sker	  i	  regel	  ansikte	  mot	  ansikte,	  vilket	  vi	  

ämnar	  att	  göra	  med	  tre	  av	  våra	  fyra	  respondenter	  vid	  insamlingen	  av	  empirisk	  data.	  Den	  

fjärde	  intervjun	  kommer	  att	  genomföras	  via	  telefon	  då	  respondenten	  befinner	  sig	  på	  annan	  

ort.	  
	  
Den	  begränsning	  som	  råder	  vid	  telefonintervjuer	  är	  i	  lik	  den	  som	  råder	  vid	  genomförandet	  av	  

intervju	  via	  epost.	  Den	  icke	  verbala	  kommunikationen	  kan	  ej	  uppfattas	  av	  intervjuaren	  och	  

därför	  kan	  svaren	  från	  respondenten	  vara	  färgade.	  Med	  detta	  menas	  att	  det	  är	  omöjligt	  för	  

intervjuaren	  att	  under	  intervjuns	  genomförande	  uppfatta	  respondentens	  kroppsspråk	  och	  

reaktioner	  såsom	  motvillighet,	  instämmanden	  eller	  nervositet	  (Bryman	  &	  Bell	  2005).	  
	  
Vi	  anser	  att	  denna	  metod	  begränsar	  även	  intervjuaren	  att	  ställa	  spontana	  följdfrågor	  så	  att	  

respondenten	  berättar	  istället	  för	  besvarar.	  Den	  naturliga	  samtalsdynamiken	  kräver	  större	  

ansträngning	  och	  interaktion	  för	  att	  kunna	  uppnås.	  
	  
2.4.1Intervjustruktur	  
Vid	  val	  av	  intervjustruktur	  anser	  vi	  att	  semi-‐strukturerade	  intervjuer	  passar	  ändamålet	  bäst.	  

Denna	  struktur	  innebär	  att	  intervjuaren	  förbereder	  ett	  antal	  frågor	  som	  skall	  behandla	  på	  

förhand	  bestämda	  områden	  och	  punkter.	  Dessa	  frågor	  besvaras	  på	  ett	  informellt,	  avslappnat	  

och	  berättande	  vis	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  leda	  respondenten	  ifrån	  det	  specifika	  temat	  (Bryman	  &	  

Bell	  2005).	  Denna	  struktur	  anser	  vi	  är	  bäst	  lämpad	  för	  vår	  rapport	  då	  respondenten	  inte	  

självklart	  besitter	  grundlig	  förståelse	  för	  befintliga	  teorier	  gällande	  företags	  tillväxtstrategier.	  

Dessa	  berättande	  svar	  ger	  insyn	  i	  det	  praktiska	  och	  strategiska	  arbetet	  hos	  de	  olika	  

respondenterna,	  och	  det	  blir	  vår	  uppgift	  att	  dra	  paralleller,	  kritisera,	  utmana	  eller	  bekräfta	  de	  

existerande	  teorierna.	  
	  

Innan	  genomförandet	  av	  intervjuerna	  ämnar	  vi	  att	  presentera	  bakgrundsmaterial	  till	  

respondenterna	  där	  vi	  förklarar	  ändamål,	  rapportens	  syfte	  och	  som	  beskriver	  vilka	  

områdenoch	  frågor	  vi	  vill	  behandla.	  Samtliga	  respondenter	  ställs	  inför	  samma	  uppsättning	  

frågor	  men	  inte	  nödvändigtvis	  i	  identisk	  ordning.	  Vid	  varje	  specifik	  intervjusituation	  och	  

beroende	  på	  vilket	  svar	  respondenten	  ger,	  skapas	  möjligheten	  att	  ordningen	  på	  frågorna	  

skiftar	  eller	  att	  nya	  frågor	  träder	  fram.	  Kaijser	  &	  Öhlander	  skriver:	  
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-‐	  ”Huvudsaken	  är	  ju	  inte	  att	  beta	  av	  frågorna	  i	  tur	  och	  ordning	  utan	  att	  vara	  följsam,	  

	  

påpasslig	  och	  uppmärksam	  på	  vad	  den	  intervjuade	  säger”	  .	  
	  
	  
(Kaijser	  &	  Öhlander	  1999:63)	  
	  
	  
Vi	  har	  valt	  att	  fokusera	  på	  två	  typer	  av	  frågor,	  konkreta	  och	  abstrakta.	  De	  konkreta	  frågorna	  

behandlar	  praktiska	  frågor	  som	  bör	  kunna	  besvaras	  med	  relativt	  korta	  svar	  och	  som	  är	  mer	  

av	  förklarande	  karaktär.	  Dessa	  frågor	  berör	  i	  regel	  respondentens	  praktiska	  arbete	  med	  sin	  

vardagliga	  verksamhet.	  Den	  andra	  typen	  av	  frågor	  är	  av	  sådan	  karaktären	  att	  de	  inbjuder	  till	  

reflektion	  och	  filosoferande	  av	  respondenten,	  detta	  med	  syftet	  att	  få	  förståelse	  för	  

underliggande	  tankar,	  attityder,	  uppfattningar	  och	  inställning	  som	  i	  sin	  tur	  förklarar	  olika	  

företeelser.	  På	  detta	  vis	  skapas	  ett	  underlag	  som	  behandlar	  både	  praxis	  och	  underliggande	  

faktorer	  hos	  dessa	  musikbolag	  idag,	  och	  dessa	  sammanfattas,	  analyseras	  och	  prövas	  

gentemot	  existerande	  teorier.	  
	  
Vi	  har	  valt	  att	  spela	  in	  samtliga	  intervjuer	  för	  att	  i	  efterhand	  kunna	  analysera	  vad	  som	  sades	  

och	  inte	  gå	  miste	  om	  någon	  värdefull	  information.	  Kaijser	  &	  Öhlander	  (1999)	  skriver	  att	  

inspelning	  av	  intervjutillfället	  tillåter	  forskaren	  att	  lägga	  hela	  sin	  uppmärksamhet	  på	  

respondenten	  och	  åt	  intervjun,	  och	  samtidigt	  behöver	  inte	  intervjuaren	  tänka	  på	  att	  hinna	  

med	  att	  anteckna	  samtliga	  svar.	  En	  nackdel	  som	  finns	  med	  att	  spela	  in	  intervjuer	  är	  att	  det	  

kan	  hämma	  respondenten	  i	  utformningen	  av	  svar	  eller	  inställning	  till	  intervjun	  i	  sig.	  (Heritage	  

i	  Bryman	  &	  Bell	  2005).	  

	  	  Bryman	  &	  Bell	  (2005)	  poängterade	  frågan	  om	  forskarens	  och	  respondentens	  subjektivitet	  

och	  dess	  eventuella	  begränsning	  eller	  tendens	  vid	  användningen	  av	  en	  kvalitativ	  

forskningsmetod.	  Denna	  aspekt	  är	  viktig	  att	  ha	  i	  åtanke	  vid	  arbetet	  med	  analys	  och	  resultat	  

som	  genereras	  av	  intervjusvaren.	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  tar	  exempelvis	  upp	  vikten	  av	  att	  

respondenten	  inte	  påverkas	  av	  olika	  faktorer	  hos	  den	  som	  genomför	  intervjun	  såsom	  

exempelvis	  ålder,	  utseende	  eller	  etnisk	  bakgrund.	  Detta	  kan	  leda	  till	  att	  respondenten	  

anpassar	  sina	  svar	  till	  vad	  han/hon	  tror	  att	  intervjuaren	  uppskattar	  eller	  är	  ute	  efter.	  
	  

2.5	  Empirisk	  datasamlingsteknik	  
Vid	  empirisk	  datainsamling	  är	  det	  enligt	  Merriam	  (1998)	  viktigt	  att	  göra	  en	  distinktion	  

mellan	  primär	  och	  sekundärdata.	  Primärdata	  är	  förstahands	  information	  som	  återberättas	  

av	  en	  respondent	  som	  erfarit	  den	  specifika	  företeelsen	  som	  undersöks,	  personligen.	  

Sekundärdata	  är	  andrahands	  information	  som	  återberättas	  av	  en	  respondent,	  men	  som	  
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innefattar	  att	  respondenten	  inte	  har	  upplevt	  den	  studerade	  företeelsen	  personligen	  

(Merriam	  1998).	  
	  
2.5.1	  Primärdata	  
Vi	  har	  använt	  oss	  av	  fyra	  intervjuer	  i	  vår	  undersökning,	  tre	  gjorde	  vi	  personligen	  på	  plats	  med	  

respondenten	  medans	  den	  fjärde	  gjordes	  via	  telefon.	  Intervjuer	  är	  enligt	  Merriam	  (1998)	  

exempel	  på	  primärdatainsamling	  för	  en	  kvalitativ	  forskningsansats	  då	  detta	  är	  information	  

som	  vi	  själva	  samlar	  in	  i	  egenskap	  för	  att	  nå	  uppsatsens	  syfte.	  Yin	  (2006)	  hävdar	  att	  det	  mest	  

effektiva	  sätt	  att	  samla	  primärdata	  sker	  genom	  intervjuer.	  Vidare	  rekommenderar	  Merriam	  

(1998)	  att	  intervjuerna	  genomförs	  så	  nära	  i	  tid	  ifrån	  det	  studerade	  fenomenet	  eller	  

företeelsen	  ägt	  rum,	  för	  att	  uppnå	  bästa	  autenticitet	  för	  resultatet.	  Vi	  har	  valt	  att	  genomföra	  

intervjuer	  med	  aktiva	  musikbolag	  som	  planerar	  att	  fortsätta	  bedriva	  verksamhet	  under	  

längre	  tid,	  detta	  för	  att	  uppnå	  bästa	  relevans	  och	  genomslagskraft	  i	  vårt	  resultat.	  
	  
	  
2.5.2	  Sekundärdata	  
Sekundärdata	  är	  information	  någon	  annan	  har	  samlat	  in	  och	  sedan	  publicerat	  i	  till	  exempel	  

böcker,	  artiklar	  eller	  på	  internet	  (Merriam	  1998).	  Vi	  har	  använt	  oss	  av	  sekundärdata	  i	  form	  av	  

artiklar,	  böcker	  samt	  intervjuer	  publicerade	  i	  böcker.	  Detta	  med	  syftet	  att	  komplettera,	  

poängtera	  eller	  argumentera	  för	  olika	  åsikter,	  teorier	  eller	  företeelser.	  Merriam	  (1998)	  

förklarar	  att	  sekundärdata	  i	  regel	  framställs	  efter	  att	  det	  specifika	  fenomenet	  eller	  

företeelsen	  ägt	  rum.	  
	  
2.6	  Undersökningskvalite	  
Vid	  bedömning	  av	  undersökningskvalitet	  av	  en	  kvalitativ	  studie,	  så	  är	  validitet	  och	  reliabilitet	  

två	  centrala	  begrepp	  (Yin	  2006).	  Merriam	  (1998)	  hävdar	  att	  dessa	  aspekter	  påverkar	  studiens	  

och	   resultatets	   trovärdighet	  och	  pålitlighet.	  Reliabilitet	  handlar	  om	   tillvägagångssättet	  eller	  

resultatet	   är	   pålitligt	   eller	   ej,	   då	   olika	  mätningssystem	   kan	   skapa	   fluktuationer	   i	   resultatet	  

(Bryman	  &	  Bell	  2005).	  Det	  finns	  en	  stark	  koppling	  mellan	  reliabilitet	  och	  validitet,	  och	  enligt	  

Bryman	   &	   Bell	   (2005)	   är	   en	   mätningsmetod	   trovärdig,	   om	   mätningsmetoden	   i	   sig	   anses	  

pålitlig.	  
	  

2.6.1	  Reliabilitet	  

Vid	  forskning	  är	  det	  viktigt	  att	  tillvägagångssätten	  som	  används	  är	  pålitliga,	  då	  arbetsmetod	  

påverkar	  resultat.	  Om	  resultat	  varierar	  beroende	  på	  hur	  eller	  när	  en	  undersökning	  

genomförs,	  så	  anses	  resultatet	  eller	  metoden	  att	  vara	  opålitlig	  (Bryman	  &	  Bell	  2005).	  Det	  är	  

alltså	  av	  största	  vikt	  att	  försöka	  uppnå	  enhetligt	  resultat	  med	  en	  metod	  som	  dessutom	  kan	  
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prövas	  av	  andra.	  Om	  resultatet	  är	  i	  likhet	  med	  varandra	  anses	  arbetsmetoden	  och	  resultat	  

som	  pålitligt	  Bryman	  &	  Bell	  2005).	  
	  
Merrian	  (1998)	  påpekar	  att	  vid	  kvalitativa	  studier	  är	  det	  viktigt	  att	  inte	  låta	  intervjuaren	  eller	  

respondentens	  subjektivitet	  påverka	  reliabilitet	  eller	  validitet.	  För	  att	  undvika	  problematik	  

gällande	  reliabilitet	  har	  vi	  valt	  att	  spela	  in	  varje	  intervju	  för	  på	  så	  vis	  inte	  färga	  vårt	  resultat	  

med	  subjektiva	  uppfattningar	  eller	  beskrivningar.	  För	  att	  vidare	  behålla	  reliabiliteten	  i	  

studien	  har	  vi	  valt	  att	  utgå	  från	  en	  intervjumall	  som	  innebär	  att	  samtliga	  respondenter	  ställs	  

inför	  samma	  frågor.	  Detta	  för	  att	  kunna	  uppnå	  samma	  resultat	  vid	  intervju	  vid	  annat	  tillfälle.	  

Det	  är	  viktigt	  att	  lägga	  på	  minnet,	  att	  ju	  längre	  tid	  som	  fortskrider	  mellan	  intervjuerna	  desto	  

större	  är	  sannolikheten	  att	  svaren	  kan	  komma	  att	  variera.	  
	  
2.6.2	  Validitet	  
Bryman	  &	  Bell	  (2005)	  förklarar	  att	  validitet	  berör	  frågan	  om	  hur	  väl	  mätningen	  eller	  metoden	  

som	  används	  är	  relevant	  eller	  dess	  kapacitet	  att	  generera	  relevanta	  svar	  gällande	  studiens	  

natur.	  Merriam	  (1998)	  förklarar	  intern	  validitet	  som	  kopplingen	  och	  relevansen	  mellan	  

undersökningsresultat	  och	  verklighet,	  och	  enligt	  Bryman	  &	  Bell	  (2005)	  studeras	  och	  

behandlas	  orsakssammanhang	  för	  att	  bäst	  koppla	  resultat	  med	  verklighet.	  Yin	  (2006)	  

förklarar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  försäkra	  sig	  om	  att	  resultaten	  är	  korrekta	  och	  behåller	  sin	  grad	  

av	  reliabilitet	  vid	  prövning.	  Då	  intern	  reliabilitet	  anses	  vara	  kopplingen	  mellan	  

undersökningsresultat	  och	  verklighet,	  har	  vi	  valt	  att	  arbeta	  utifrån	  litterära	  källor	  som	  

behandlar	  traditionella	  tillväxtteorier.	  För	  att	  förstärka	  validiteten	  av	  våra	  slutsatser	  skall	  

teori	  prövas	  med	  hjälp	  av	  empiriska	  källor,	  som	  i	  sin	  tur	  representerar	  verkligheten	  för	  de	  

musikbolag	  som	  ingår	  i	  fallstudien.	  
	  

	  

Fallstudier	  ställs	  ofta	  inför	  kritik	  enligt	  Yin	  (2006),	  då	  dessa	  tenderar	  att	  generalisera	  mönster,	  

slutsatser	  och	  resultat.	  Extern	  validitet	  behandlar	  frågan	  om	  generaliseringarnas	  

trovärdighet.	  Enligt	  Merriam	  (1998)	  ökar	  en	  undersökningsslutsats	  trovärdighet	  om	  

resultaten	  kan	  appliceras	  på	  och	  tillämpas	  i	  andra	  situationer.	  I	  denna	  rapport	  använder	  vi	  

oss	  av	  flera	  intervjurespondenter	  vid	  flera	  olika	  företag,	  detta	  för	  att	  öka	  trovärdigheten	  i	  de	  

generella	  resultat	  och	  slutsatser	  som	  genereras.	  Enligt	  Merriam	  (1998)	  ökar	  den	  externa	  

validiteten	  vid	  användningen	  av	  multipla	  fallstudier.	  
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3	  Teoretisk	  referensram	  
	  
	  

Här	  presenteras	  de	  teorier	  som	  kommer	  att	  ligga	  till	  grund	  för	  analysen	  av	  vår	  empiri.	  Vi	  

kommer	  att	  ta	  kortfattat	  beskriva	  olika	  teorier	  kring	  företagsstrategi	  och	  sedan	  mer	  ingående	  

beskriva	  Ansoffs	  idéer	  och	  hur	  de	  har	  utvecklas.	   Tobias	  Nielsens	  et	  al	  (2006)	  modell	  FUNK	  

(Forskning,	  Utbildning,	  Näring,	  Kultur)	  som	  beskriver	  hur	  tillväxt	  kan	  stimuleras	  och	  förstärkas	  

i	  upplevelseindustrin	  samt	  Saarenketo	  et	  al	  (2002)	  studier	  om	  ett	  ”globalt	  tankesätt”	  hos	  

företagsledarna	  i	  små	  och	  medelstora	  företag.	  Vi	  presenterar	  även	  ett	  antal	  idéer	  kring	  ”Born	  

Globals”.	  
	  
	  
3.1	  Företagsstrategi	  
Begreppet	  företagsstrategi	  började	  diskuteras	  under	  slutet	  av	  1950-‐talet	  och	  vad	  det	  

egentligen	  betydde	  var	  oklart.	  Strategi	  var	  ett	  begrepp	  som	  hörde	  hemma	  i	  militära	  

sammanhang.	  Slog	  man	  upp	  ordet	  ”strategy”	  i	  en	  engelsk	  ordbok	  definierades	  det	  som	  ”the	  

science	  and	  the	  art	  of	  deploying	  forces	  for	  battle”(Ansoff,	  s31,	  1984).	  Både	  företagsledare	  

och	  akademiker	  var	  skeptiska	  till	  idén	  om	  strategi;	  Amerikanska	  företag	  hade	  ju	  varit	  

framgångsrika	  i	  ett	  halvt	  sekel	  utan	  någon	  ”strategi”	  och	  ställde	  sig	  frågande	  till	  vilken	  nytta	  

detta	  skulle	  vara	  för	  företaget.	  I	  mitten	  av	  70-‐talet	  började	  strategiforskningen	  rikta	  in	  sig	  på	  

hur	  omgivningen	  påverkar	  ett	  företags	  strategi.	  Enligt	  Hussey	  (1999)	  var	  detta	  inte	  särskilt	  

underligt	  med	  tanke	  på	  oljekrisen	  1973	  och	  dess	  effekt	  på	  världshandeln.	  Sen	  80-‐talet	  och	  

framåt	  har	  det	  uppstått	  flera	  olika	  skolor	  inom	  företags	  strategi.	  Michael	  Porter	  (1985	  i	  

E.Baraldi	  et	  al	  2007)	  introducerade	  den	  generiska	  strategin	  för	  att	  skapa	  en	  hållbar	  

konkurrensfördel.	  Ett	  annat	  synsätt	  på	  strategi	  är	  Barneys	  (1991,	  i	  Baraldi	  et	  al	  2007)	  

resursbaserade	  där	  företagets	  resurser	  ska	  vara	  värdeskapande,	  sällsynta,	  icke	  imiterbara	  

och	  oersättliga	  för	  att	  nå	  konkurrensfördel.	  På	  senare	  år	  har	  teoretiker	  börjat	  jämföra	  

organisationer	  med	  levande	  organismer	  för	  att	  på	  ett	  bättre	  vis	  förstå	  hur	  företag	  ska	  agera	  i	  
	  

deras	  snabbt	  skiftande	  omgivning	  (Johnson	  et	  al	  2005).	  
	  

Igor	  Ansoff	  var	  en	  av	  de	  första	  som	  började	  diskutera	  kring	  termen	  företagsstrategi	  och	  

enligt	  honom(1984,	  1987)	  är	  strategi	  en	  samling	  regler	  för	  hur	  man	  skall	  styra	  en	  

organisation,	  han	  listar	  fyra	  typer:	  
	  
	  
	  

1.	  	  	  Mätstickor,	  för	  att	  mäta	  den	  nuvarande	  och	  framtida	  prestationen	  hos	  företaget.	  
	  

2.	  	  	  Regler,	  för	  att	  utveckla	  företagets	  relationer	  med	  sin	  externa	  omgivning:	  vad	  för	  slags	  
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produkt-‐teknologi	  som	  företaget	  ska	  inneha,	  vart	  och	  till	  vilka	  som	  produkten	  skall	  säljas	  till	  

samt,	  hur	  företaget	  ska	  nå	  fördelar	  gentemot	  sina	  konkurrenter.	  Dessa	  regler	  kallas	  för	  

företagsstrategi	  (business	  strategy).	  

3.	  	  	  Regler,	  för	  att	  etablera	  hur	  de	  interna	  relationerna	  och	  processerna	  ska	  se	  ut	  inom	  

organisationen.	  

4.	  	  	  Regler,	  för	  hur	  företaget	  skall	  sköta	  sina	  dagliga	  operationer.	  
	  
	  
Vidare	  hävdar	  Ansoff	  att	  ett	  företags	  strategi,	  kännetecknas	  av	  flera	  karaktäristiska	  särdrag	  

såsom;	  processen	  i	  att	  formulera	  en	  strategi	  inte	  resulterar	  i	  omedelbara	  aktioner	  utan	  

sitället	  sätter	  upp	  den	  generella	  vägen	  som	  företagets	  position	  ska	  utvecklas.	  Därför	  ska	  

strategi	  användas	  genom	  att	  sätta	  upp	  strategiska	  projekt	  genom	  en	  undersökningsprocess.	  

Ett	  annat	  särdrag	  är	  att	  vid	  tiden	  för	  formuleringen	  av	  strategin	  är	  det	  inte	  möjligt	  att	  räkna	  

upp	  alla	  möjliga	  projektmöjligheter	  som	  inte	  används.	  Detta	  leder	  till	  att	  

strategiformuleringen	  kommer	  att	  baseras	  på	  information	  som	  är	  osäker	  och	  ej	  komplett	  

gällande	  olika	  alternativ.	  
	  
Sammanfattningsvis	  säger	  Ansoff	  (1987)	  att	  ”strategi”	  är	  ett	  svårgreppat	  och	  tämligen	  

abstrakt	  koncept.	  Själva	  formuleringen	  av	  strategin	  leder	  inte	  till	  några	  konkreta,	  produktiva	  

aktioner	  i	  företaget	  och	  att	  det	  är	  en	  mycket	  dyr	  process	  att	  genomföra.	  Samtidigt	  påpekar	  

han	  att	  man	  kan	  se	  att	  strategiska	  åtgärder	  kan	  vara	  oerhört	  framgångsrika.	  Han	  tar	  upp	  

exemplet	  Henry	  Ford	  och	  hans	  fokus	  på	  att	  koncentrera	  sig	  på	  en	  modell	  (T-‐ford)	  för	  den	  

växande	  massmarknaden.	  
	  
3.2	  Ansoffs	  portföljstrategi	  (portfolio	  strategy)	  
Enligt	  Ansoff,	  kan	  man	  se	  ett	  företag	  som	  en	  hopsättning	  av	  strategiska	  affärsområden	  

(strategic	  business	  areas),	  alla	  med	  olika	  tillväxt/lönsamhets-‐möjligheter.	  Dessa	  kan	  även	  

kräva	  olika	  form	  av	  konkurrenskraftiga	  tillvägagångssätt.	  Ett	  sätt	  förklara	  portföljstrategin	  är	  

att	  specificera	  de	  olika	  strategiska	  affärsområdena	  som	  företaget	  tänker	  affärer	  i	  och	  hur	  de	  

ska	  relatera	  till	  varandra.	  Portföljstrategin	  består	  av	  fyra	  delar,	  där	  den	  första	  delen	  är	  den	  så	  

kallade	  Ansoffmatrisen	  eller	  ”the	  geographical	  growth	  vector”	  som	  Ansoff	  (1987)	  själv	  kallar	  

den.	  Matrisen	  visar	  i	  vilken	  riktning	  som	  företaget	  tänker	  utveckla	  sin	  affärsportfölj.	  Detta	  

kan	  göras	  med:	  
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Fig	  4:	  Ansoffmatrisen	  Eriksson	  A	  Et	  al	  (1992)	  efter	  modell	  av	  Ansoff	  
	  
	  
• Marknadspenetration,	  vilket	  innebär	  att	  man	  går	  in	  på	  en	  redan	  existerande	  

marknad	  med	  en	  produkt	  som	  företaget	  redan	  innehar.	  Genom	  olika	  åtgärder	  kan	  

företaget	  nå	  tillväxt	  genom	  att	  till	  exempel	  ta	  kunder	  ifrån	  konkurrenter.	  
	  
• Produktutveckling,	  vilket	  innebär	  att	  företaget	  utvecklar	  nya	  produkter	  till	  en	  redan	  

existerande	  marknad.	  Ett	  företag	  kan	  till	  exempel	  erbjuda	  allt	  ifrån	  en	  förbättrad	  version	  av	  

en	  produkt	  till	  att	  utveckla	  en	  helt	  ny.	  
	  
• Marknadsutveckling,	  vilket	  innebär	  att	  företaget	  försöker	  att	  hitta	  nya	  segment	  av	  

kunder	  till	  sina	  redan	  existerande	  produkter.	  
	  
• Diversifiering,	  vilket	  innebär	  att	  företaget	  utvecklar	  nya	  produkter,	  till	  nya	  

marknader.	  
	  
Dessa	  olika	  riktningar	  är	  kopplade	  till	  olika	  grader	  av	  risk,	  där	  diversifiering	  är	  den	  med	  högst	  

risk	  då	  det	  är	  kostsamt	  att	  ta	  fram	  nya	  produkter	  samt	  att	  finna	  nya	  marknader	  (Evans	  &	  

Richardson	  2007).	  
	  
Den	  andra	  komponenten	  av	  portföljstrategin	  är	  vilket	  konkurrenskraftigt	  övertag	  som	  

företaget	  ska	  försöka	  att	  nå	  inom	  respektive	  affärsområde.	  Den	  tredje	  komponenten	  är	  

vilken	  form	  av	  synergi	  företaget	  ska	  ha	  mellan	  sina	  affärsområden.	  Synergi	  beskrivs	  som:	  

”Den	  effekt	  som	  kan	  producera	  en	  avkastning	  av	  företagets	  resurser	  som	  är	  större	  än	  

summan	  av	  delarna”	  (Ansoff,	  s62,	  1971).	  Det	  kallas	  även	  för	  2+2=5	  effekten.	  
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Försäljningssynergi	  innebär	  till	  exempel	  att	  olika	  produkter	  utnyttjar	  gemensamma	  

distributionskanaler,	  eller	  genom	  samförsäljning	  erbjuda	  en	  hel	  produktlinje.	  En	  annan	  

form	  av	  synergi	  är	  operativ	  synergi	  som	  till	  exempel	  kan	  innebära	  utspridning	  av	  

bolagsomkostnader	  och	  gemensamma	  storköp.	  Den	  fjärde	  komponenten	  i	  

portföljstrategin	  är	  den	  strategiska	  flexibilitet	  som	  finns	  hos	  portföljen.	  Den	  kan	  ses	  på	  

två	  sätt;	  externt,	  i	  den	  mån	  att	  ett	  strategiskt	  affärsområde	  skulle	  drabbas	  av	  en	  

oförutsägbar	  påverkan	  inte	  leder	  till	  att	  alvarligt	  skada	  hela	  företagets	  prestation.	  Det	  

andra	  sättet	  att	  se	  på	  flexibiliteten	  är	  att	  basera	  företagets	  portfölj	  på	  resurser	  och	  

förmågor	  som	  är	  enkla	  att	  överföra	  mellan	  de	  olika	  affärsområdena.	  Processen	  med	  

att	  välja	  ut	  och	  balansera	  den	  strategiska	  portföljen	  är	  komplex	  för	  så	  som	  modellen	  

ser	  ut	  är	  att	  optimerar	  man	  en	  komponent	  leder	  det	  till	  att	  andra	  delar	  minskar	  i	  

prestation.	  Genom	  att	  till	  exempel	  maximera	  synergin	  är	  det	  högst	  troligt	  att	  

portföljens	  flexibilitet	  tar	  skada.	  
	  
3.3	  Utveckling	  av	  Ansoff	  
Johnson	  et	  al	  (2005)	  har	  utvecklat	  Ansoffmatrisen	  och	  givit	  djupare	  förklaringar	  hur	  

man	  kan	  agera	  i	  de	  olika	  strategiska	  fönstren	  av	  modellen.	  Deras	  utveckling	  av	  

modellen	  ser	  ut	  på	  

följande	  vis:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fig	  5:	  Egen	  modell,	  baserad	  på	  
Johnson	  et	  al	  (2005)	  
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	  	  3.3.1	  Skydda/Bygga	  
I	  detta	  fönster	  kan	  man	  antingen	  skydda	  sin	  position	  och	  stärka	  den	  mot	  sina	  

konkurrenter	  eller	  att	  försöka	  utöka	  sina	  marknadsandelar.	  Med	  befästande	  eller	  

konsolidering,	  menas	  att	  man	  skyddar	  och	  förstärker	  sin	  position	  på	  en	  existerande	  

marknad	  med	  existerande	  produkter.	  Detta	  kan	  kräva	  betydande	  omformningar	  och	  

innovationer	  för	  att	  förbättra	  värdet	  av	  företagets	  produkter	  eller	  tjänster.	  Till	  

exempel,	  kan	  värdet	  på	  ett	  företags	  tillgångar	  och	  produkter	  skifta	  längs	  tidens	  

gång.	  Detta	  är	  vanligt	  på	  marknader	  som	  är	  präglade	  av	  spekulering	  såsom	  

fastighetsbranschen	  och	  energibranschen.	  Då	  är	  det	  viktigt	  att	  veta	  när	  man	  skall	  

investera	  och	  när	  man	  skall	  sälja	  sina	  tillgångar.	  Vidare	  är	  det	  viktigt	  

att	  alltid	  försöka	  prioritera	  sina	  olika	  aktiviteter	  på	  bästa	  möjliga	  sätt.	  Att	  skära	  ned	  
eller	   dra	  
	  

sig	  tillbaka	  från	  vissa	  aktiviteter	  leder	  till	  att	  man	  kan	  lägga	  resurser	  på	  andra,	  som	  

företag	  är	  bättre	  på	  (Johnson	  et	  al	  2005).	  
	  
Marknadspenetration	  innebär	  att	  man	  ökar	  sina	  marknadsandelar	  och	  är	  beroende	  av	  

flera	  olika	  faktorer.	  En	  faktor	  som	  är	  viktig	  att	  ha	  i	  åtanke	  är	  hastigheten	  på	  

marknadstillväxten.	  Är	  det	  en	  marknad	  med	  hög	  tillväxthastighet	  kan	  det	  vara	  enklare	  

för	  ett	  företag	  med	  en	  liten	  marknadsandel	  att	  utöka	  sina	  andelar.	  Detta	  för	  att	  de	  

företagen	  med	  en	  stark	  position	  på	  marknaden,	  inte	  kan	  eller	  vill	  möta	  den	  ökade	  

efterfrågan.	  På	  marknader	  med	  en	  negativ	  tillväxt	  kan	  möjligheten	  för	  att	  öka	  sin	  

marknadsandel	  dyka	  upp	  i	  form	  av	  att	  köpa	  upp	  konkurrenter	  som	  är	  mindre	  

lyckosamma.	  En	  annan	  faktor	  som	  påverkar	  möjligheten	  för	  marknadspenetration	  är	  

att	  ibland	  kan	  marknadsledarnas	  självbelåtenhet	  leda	  till	  att	  de	  underskattar	  hotet	  från	  

de	  företagen	  med	  mindre	  marknadsandelar.	  Vidare	  kan	  ett	  företag	  med	  en	  liten	  

marknadsandel,	  men	  med	  ett	  gott	  rykte	  hos	  ett	  specifikt	  marknadssegment,	  penetrera	  

den	  breda	  marknaden	  (Johnson	  et	  al	  2005).	  
	  
3.3.2	  Produktutveckling	  
Produktutveckling	  är	  när	  företaget	  erbjuder	  modifierade	  eller	  nya	  produkter	  till	  en	  

existerande	  marknad.	  Detta	  kan	  göras	  med	  existerande	  förmågor	  eller	  nya	  

förmågor.	  Genom	  att	  utöka	  sin	  produktlinje	  använder	  man	  existerande	  förmågor	  

för	  att	  utveckla	  nya	  produkter.	  Likaså	  används	  ofta	  existerande	  förmågor	  inom	  



	   34	  

branscher	  där	  livscykeln	  för	  produkten	  är	  kort,	  tillexempel	  inom	  mjukvaruindustrin	  

eller	  hemelektronikbranschen.	  Detta	  blir	  en	  nödvändighet	  för	  företagens	  

överlevnad.	  Produktutveckling	  kan	  även	  kräva	  utveckling	  av	  nya	  förmågor.	  Detta	  

kan	  bero	  på	  en	  förskjutning	  av	  vad	  det	  ens	  kunder	  lägger	  huvudvikten	  på	  hos	  

produkten.	  De	  kanske	  blir	  mer	  bättre	  på	  att	  bedöma	  vad	  de	  får	  för	  sina	  pengar.	  Till	  

exempel	  har	  internet	  gjort	  det	  mycket	  enklare	  att	  leta	  efter	  och	  jämföra	  olika	  

produkter.	  
	  
En	  aspekt	  som	  Johnson	  et	  al	  (2005)	  tar	  upp	  med	  tanke	  på	  produktutveckling	  är	  att	  

oavsett	  hur	  attraktivt	  det,	  så	  är	  det	  inte	  i	  linje	  av	  vad	  som	  förväntas.	  Detta	  kan	  leda	  

till	  olika	  dilemman	  för	  företagen	  som	  är	  komplicerade	  och	  obekväma.	  Skapandet	  av	  

en	  bred	  produktlinje	  kan	  vara	  avgörande	  för	  ett	  företags	  överlevnad	  men	  kan	  

samtidigt	  vara	  kostsamt,	  riskfyllt	  och	  potentiellt	  olönsam.	  Detta	  för	  att	  de	  flesta	  

produkter	  inte	  kommer	  till	  det	  stadiet	  att	  de	  når	  ut	  på	  marknaden	  och	  det	  är	  relativt	  

få	  av	  de	  som	  når	  ut,	  som	  verkligen	  lyckas.	  En	  annan	  aspekt	  som	  har	  med	  vad	  som	  

förväntas	  av	  företaget	  är	  man	  blir	  ”tvingad”	  till	  utveckla	  nya	  produkter,	  för	  att	  

konsekvenserna	  av	  att	  inte	  utveckla	  nya	  produkter	  kan	  bli	  ödesdigra	  (Johnson	  et	  al	  

2005).	  
	  
3.3.3	  Marknadsutveckling	  
Marknadsutveckling	  är	  att	  erbjuda	  en	  existerande	  produkt	  till	  nya	  marknader,	  detta	  

kan	  vara	  till:	  nya	  segment,	  nya	  territorier,	  nya	  användningsområden	  och	  görs	  ofta	  

med	  hjälp	  av	  nya	  förmågor.	  Man	  kan	  erbjuda	  sin	  produkt	  till	  ett	  nytt	  

marknadssegment	  där	  liknande	  viktiga	  faktorer	  påverkar.	  Utvecklandet	  av	  nya	  

användningsområdet	  för	  produkten	  kan	  göras.	  Författarna	  tar	  upp	  som	  exempel	  

tillverkarna	  av	  rostfritt	  stål.	  I	  början	  användes	  det	  för	  bestick	  och	  köksredskap	  men	  

idag	  används	  det	  inom	  vitt	  skilda	  områden	  som	  avgasrör,	  öltunnor	  och	  inom	  den	  

kemiska	  industrin.	  Marknadsutveckling	  kan	  innebära	  att	  utöka	  sitt	  geografiska	  område	  

antingen	  nationellt	  eller	  genom	  en	  internationalisering	  (Johnson	  et	  al	  2005).	  

Författarna	  påpekar	  att	  vid	  marknadsutveckling	  krävs	  det	  oftast	  någon	  form	  av	  både	  

produktutveckling	  och	  utveckling	  av	  nya	  förmågor.	  Som	  exempel	  tar	  de	  upp	  ett	  

företag	  som	  tillverkar	  livsmedel	  för	  premiummarknaden.	  Om	  de	  vill	  äntra	  den	  breda	  

marknaden	  genom	  att	  sälja	  egenmärkta	  (own-‐brand)	  produkter	  genom	  
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stormarknader	  kräver	  det	  till	  exempel	  utveckling	  av	  förmågor	  inom	  försäljning	  till	  

storkund	  (key	  acoount).	  Aspekten	  med	  förväntning	  är	  viktigt	  att	  ha	  i	  åtanke	  även	  när	  

det	  gäller	  att	  nå	  nya	  marknader	  eller	  marknadssegment.	  Om	  ett	  företag	  som	  ses	  som	  

försäljare	  till	  den	  stora	  marknaden,	  villinrikta	  sig	  mot	  specialiserade	  nischer,	  kan	  det	  

uppstå	  problem	  med	  trovärdigheten	  (Johnson	  et	  al	  2005).	  
	  
3.3.4	  Diversifiering	  
Ansoff	  (1971,1984,	  1987)	  beskriver	  olika	  former	  av	  differentiering	  och	  Ansoff	  delade	  

också	  in	  dem	  i	  till	  exempel	  relaterad	  diversifiering,	  orelaterad	  diversifiering	  och	  vertikal	  

integration	  men	  Johnson	  et	  al	  (2005)	  ger	  en	  mer	  överskådlig	  bild	  av	  olika	  former	  av	  

differentiering.	  Relaterad	  diversifiering	  kan	  definieras	  som	  en	  strategisk	  utveckling	  

utanför	  nuvarande	  produkter	  och	  marknader	  men	  inom	  de	  olika	  färdigheterna	  och	  

värde-‐nätverket	  inom	  företaget.	  Johnson	  et	  al	  (s140,	  2005)	  definierar	  ett	  värde	  

nätverk	  som:	  ”The	  value	  network	  is	  the	  set	  of	  inter-‐organisational	  links	  and	  

relationships	  that	  are	  necessary	  to	  create	  a	  product	  or	  service”	  Relaterad	  diversifiering	  

kan	  man	  dela	  in	  i	  vertikal	  och	  horisontell	  integrering.	  Vertikal	  integrering	  kan	  göras	  i	  

två	  riktningar	  beroende	  vart	  i	  värde-‐nätverket	  den	  görs;	  uppströms	  eller	  nedströms.	  

Uppströmmade	  aktiviteter	  rör	  själva	  framtagningen	  av	  produkten	  eller	  tjänsten	  medan	  

nedströmmande	  aktiviteter	  relaterar	  till	  säljandet	  såsom	  distribution	  eller	  service.	  	  

Med	  horisontell	  integrering	  menas	  att	  företaget	  utvecklar	  aktiviteter	  som	  är	  

kompletterande	  till	  nuvarande	  aktiviteter	  (Johnson	  et	  al	  2005).	  
	  
Orelaterad	  diversifiering	  är	  utvecklandet	  av	  produkter	  eller	  tjänster	  som	  ligger	  

utanför	  företagets	  värde-‐nätverk	  och	  färdigheter.	  Orelaterad	  diversifiering	  brukas	  

beskrivas	  som	  en	  konglomerat	  strategi,	  då	  man	  inte	  tydligt	  kan	  se	  att	  man	  når	  

samma	  mångfaldsekonomi	  (economies	  of	  scope)	  med	  de	  olika	  produkterna	  eller	  

tjänsterna.	  Av	  samma	  anledning	  ses	  relaterad	  diversifiering	  som	  en	  bättre	  form	  av	  

diversifiering	  (Johnson	  et	  al	  2005).	  När	  det	  gäller	  diverisifiering	  och	  prestation	  har	  

forskning	  visat	  (Palich	  et	  al	  200)	  att	  företag	  med	  relaterad	  eller	  begränsad	  

diversifiering	  presterar	  bättre	  än	  både	  företag	  som	  inte	  är	  diversifierade	  och	  de	  som	  

är	  starkt	  diversifierade.	  
	  
	  
	  3.4	  Kritik	  mot	  Ansoff	  
Mintzberg	  (2000)	  motsätter	  sig	  idén	  om	  strategisk	  planering	  och	  hävdar	  bland	  annat	  
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att	  man	  inte	  får	  reda	  på	  hur	  man	  skall	  skapa	  en	  strategi.	  Man	  får	  reda	  på	  hur	  man	  

skall	  samla	  information,	  att	  utvärdera	  en	  strategi	  och	  att	  implementera	  den.	  Han	  

påpekar	  även	  också	  att	  Ansoffs	  syn	  på	  strategi	  är	  för	  snäv	  och	  riktar	  in	  sig	  på	  

företagsexpansion	  och	  diversifiering.	  Mintzbergs	  syn	  på	  strategi	  kan	  ses	  som	  mer	  

organisk	  och	  inkrementell,	  denna	  syn	  baseras	  också	  mer	  på	  organisationsteoretiska	  

idéer	  (Baraldi	  et	  al	  2007).	  I	  Kippenberger	  (1998)	  hävdas	  det	  att	  Mintzberg	  ser	  Ansoff	  

som,	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  skyldig	  till	  alla	  missgärningar	  som	  har	  gjorts	  i	  planeringens	  

namn.	  	  Ett	  annan	  teoretisk	  synsätt	  som	  ifrågasätter	  Ansoffs	  syn	  på	  strategi	  är	  den	  

som	  behandlar	  interaktion	  och	  nätverksperspektivet	  (IMP).	  De	  motsätter	  sig	  det	  

rationella	  synsätter	  som	  präglar	  Ansoff,	  utan	  understryker	  att	  företag	  inte	  kan	  agera	  

utan	  att	  ta	  påverkan	  från	  andra	  företag	  inom	  nätverket	  (Baraldi	  et	  al	  2007).	  
	  
3.5	  FUNK	  (Forskning,	  Utbildning,	  Näring,	  Kultur)	  
Upplevelseindustrin	  uppvisar	  stora	  variationer	  –	  multinationella	  giganter	  såväl	  som	  

mikroföretag,	  ett	  flertal	  olika	  sektorer,	  ibland	  en	  spänning	  mellan	  kulturellt	  och	  

kommersiellt	  perspektiv.	  Personer	  såväl	  som	  organisationer	  har	  fullt	  upp	  med	  en	  

daglig,	  operativ	  agenda	  –	  utan	  att	  prioritera	  tid,	  resurser	  och	  kraft	  för	  att	  engagera	  sig	  

långsiktigt	  för	  viktiga	  branschfrågor	  (Nielsen	  et	  al,	  s90	  2006).	  	  Mot	  bakgrund	  av	  detta,	  

har	  Nielsen	  tillsammans	  med	  bland	  andra	  Putte	  Svensson,	  en	  av	  grundarna	  till	  

Hultsfredsfestivalen,	  tagit	  fram	  en	  modell	  som	  ska	  erbjuda	  ett	  långsiktigt	  och	  

strategiskt	  perspektiv	  för	  att	  vi	  i	  Sverige	  ska	  han	  en	  upplevelseindustri	  som	  utvecklas	  

och	  ökar	  i	  tillväxt.	  Inom	  upplevelseindustrin	  ryms	  flera	  olika	  sektorer	  som	  design,	  film,	  

litteratur,	  mode	  med	  flera,	  men	  vi	  riktar	  in	  oss	  på	  musikindustrin.	  För	  att	  skapa	  tillväxt	  

för	  hela	  Sveriges	  musikindustri,	  kräver	  det	  tillväxt	  av	  företagen	  som	  verkar	  inom	  den,	  

därför	  anser	  vi	  att	  det	  är	  lämpligt	  att	  undersöka	  om	  det	  ramverk	  som	  ryms	  inom	  

”FUNK”	  går	  att	  relaterar	  till	  enskilda	  bolag.	  

	  
En	  viktig	  aspekt	  som	  författarna	  tar	  upp	  är	  att	  ”talangen	  och	  publiken”	  är	  konstant	  

men	  att	  marknader,	  strukturer	  och	  infrastrukturer	  har	  förändrats.	  Journalisten	  Jan	  

Gradvall	  skrev	  i	  en	  krönika	  (2006):	  ”Vad	  som	  fortsätter	  att	  vara	  konstant	  är	  två	  saker:	  

talanger	  och	  publiken.	  (1958)	  var	  det	  Pelé	  och	  Elvis	  Presley,	  i	  dag	  är	  det	  Ronaldinho	  och	  

Robbie	  Williams.	  Den	  som	  kan	  upptäcka	  eller	  skapa	  stjärnor	  kommer	  alltid	  att	  klara	  

sig.	  Men	  allting	  däremellan	  –	  skivbolag,	  musikförlag,	  inspelningsstudior,	  videofilmare,	  
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skivbutiker	  –	  är	  efterkonstruktioner	  

och	  mellanled	  som	  kan	  visa	  sig	  vara	  utbytbara”	  (Nielsen	  et	  al,	  s26	  2006)	  
	  
	  

Författarna	  drar	  paralleller	  till	  Idrotts-‐Sverige	  där	  talang	  också	  är	  viktigt	  men	  

att	  även	  talanger	  behöver	  stödfunktioner,	  som	  under	  flera	  årtionden	  arbetat	  

med	  olika	  infrastrukturella	  frågor:	  

•	  Områdesspecifikt	  (Tennisförbundet,	  Fotbollsförbundet	  etc.)	  respektive	  generellt	  
	  

(Riksidrottsförbundet,	  Idrottsgalan)	  
	  

•	  På	  olika	  geografiska	  nivåer	  (lokalt,	  distrikt,	  nationellt)	  
	  

•	  Både	  med	  elit	  och	  amatörer	  
	  
	  
Genom	  en	  väl	  fungerande	  struktur	  har	  Sverige	  inom	  flera	  olika	  idrottsgrenar	  nått	  stor	  

framgång,	  eller	  som	  författarna	  själva	  uttrycker	  det;	  ”man	  har	  sett	  länken	  mellan	  

grusplaner	  i	  bostadsområden,	  barn-‐	  och	  ungdomsverksamheter	  och	  nationell	  

framgång”	  (Nielsen	  et	  al,	  s93	  2006).	  
	  
Våren	  2003	  togs	  ett	  tillväxtprogram	  för	  musikindustrin	  fram	  av	  Rockcity	  Ab	  och	  det	  

branschägda	  IUC	  Musik	  &	  Upplevelseindustri	  och	  FUNK-‐modellen	  stod	  som	  grund	  

till	  det	  hela.	  

	  
•	  Ekonomisk	  tillväxt.	  Generering	  av	  ekonomiskt	  värde	  och	  arbetstillfällen.	  
	  

•	  Kulturell	  tillväxt.	  Ett	  samhälle	  som	  stimulerar	  och	  inspirerar.	  
	  

•	  Hållbar	  tillväxt.	  Resultat	  över	  lång	  tid.	  
	  

•	  Regional	  tillväxt.	  Utvecklingsmöjligheter	  för	  både	  landsort	  och	  stad	  (Nielsen	  et	  al,	  s.97	  
	  

2006).	  
	  
	  
De	  olika	  tillväxtmålen	  sågs	  som	  ett	  system	  som	  vara	  sammanlänkat	  av	  del-‐	  samt	  

slutmål.	  Till	  exempel	  har	  en	  musikartist	  kanske	  ett	  annat	  slutmål	  än	  en	  person	  som	  

jobbar	  inom	  kulturnämnden	  i	  en	  kommun.	  Det	  som	  är	  poängen	  är	  att	  de	  olika	  

tillväxterna	  påverkar	  varandra.	  En	  kulturell	  tillväxt	  bidrar	  till	  en	  ekonomisk	  tillväxt,	  

likaså	  bidrar	  en	  regional	  tillväxt	  till	  en	  hållbar	  tillväxt.	  

	  
Tillväxtprogrammet	  som	  togs	  fram	  för	  musikbranschen	  föreslogs	  flera	  åtgärder	  

som	  kan	  placeras	  under	  FUNK-‐modellen,	  såsom:	  
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• Forskning:	  Inrätta	  forskningsinstitut	  och	  professur,	  inklusive	  arbete	  med	  att	  

ta	   fram	   nya	   utbildningar.	   Sträva	   efter	   att	   svensk	   musikbranschforskning	   får	   en	  

ledande	  roll	  i	  Europa.	  

• Utbildning:	  Kompetenscentrum	  som	  erbjuder	  kvalitetssäkring	  av	  

utbildningar	  liksom	  arbetar	  för	  att	  det	  finns	  utbildningar	  som	  svarar	  mot	  uttalade	  

behov.	  

• Näringsliv:	  Etablera	  riskkapitalfond	  för	  upplevelseindustrin.	  Öka	  

kapitaltillgången	  till	  investeringar	  i	  mycket	  tidiga	  stadier.	  Ha	  kraft	  att	  initiera	  

gränsöverskridande	  nätverk	  och	  utvecklingsprojekt	  inom	  offentlig	  sektor,	  näringsliv,	  

akademi	  och	  upplevelseindustri.	  

• Kultur:	   Säkerställa	   att	   bredden	   inom	  pop-‐	   och	   rockkulturen	   kan	   leva	   och	  

frodas	   på	   kulturella	   villkor.	   Delta	   aktivt	   i	   arbetet	   med	   att	   etablera	   ett	   europeiskt	  

ramprogram	  för	  populärmusik	  samt	  bistår	  Regeringen	  som	  sakkunnig	  inom	  området	  

(Nielsen	  et	  al,	  s98	  2006).	  

	  
Vidare	  hävdar	  författarna	  att	  många	  offentliga	  insatser	  har	  utgått	  ifrån	  att	  utbildning	  

och	  forskning	  stärker	  näringslivet.	  I	  FUNK-‐modellen	  tar	  man	  även	  in	  kulturen	  som	  en	  

aspekt	  som	  stärker	  näringslivet.	  Begreppet	  ”kultur”	  är	  ett	  oerhört	  vitt	  begrepp	  men	  

ska	  i	  modellen	  tolkas	  som	  de	  artister,	  låtskrivare	  och	  producenter	  när	  de	  agerar	  icke-‐

kommersiellt	  samt	  de	  stödfunktioner	  som	  underlättar	  deras	  vardag,	  till	  exempel	  

replokaler	  och	  musikskolor.	  I	  den	  mån	  det	  finns	  en	  bredd	  av	  icke-‐kommersiell	  kultur	  

skapas	  ett	  fåtal	  professionella	  som	  bidrar	  till	  förstärkning	  av	  näringslivet.	  Detta	  kan	  

liknas	  vid	  en	  tratt	  som	  illustreras	  på	  nästa	  sida.	  
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Fig	  6:	  Egen	  modell	  baserad	  på	  Nielsen	  et	  al	  s.102	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Sammanfattningsvis	  förklaras	  FUNK-‐modellen	  såhär	  enligt	  författarna:	  
	  
	  
1.	  	  	  Kultur	  –	  Stimulera	  bredden	  (”kulturlivet”).	  (1)	  Individer	  och	  verksamheter	  som	  

använder	  sig	  av	  ”kulturuttrycken”	  samt	  (2)	  förutsättningar,	  exempelvis	  traditioner,	  

barn-‐	  och	  ungdomsverksamhet,	  platser	  att	  visa	  upp	  sig	  på	  och	  platser	  att	  öva	  sig	  på.	  

Icke-‐kommersiellverksamhet.	  

2.	  	  	  Forskning	  -‐	  Utveckla,	  beskriva	  och	  strukturera	  kunskap.	  
	  

3.	  	  	  Utbildning	  -‐	  Sprida	  och	  förklara	  kunskap.	  
	  

4.	  	  	  Näring	  (affärsutveckling)	  -‐	  När	  kulturverksamheterna	  blir	  näringsverksamheter	  

(”kulturnäring”).	  Tillväxtfrämjande	  åtgärder	  för	  individer	  och	  verksamheter	  från	  

kulturlivet	  enligt	  vår	  betydelse.	  Att	  stimulera	  eliten	  sett	  utifrån	  ett	  

näringslivsperspektiv.	  

5.	  	  	  Sammankoppling	  -‐	  Samverkan	  mellan	  kultur,	  forskning,	  utbildning	  för	  att	  stärka	  

upplevelseindustrin,	  det	  vill	  säga	  näringslivet	  som	  drar	  nytta	  av,	  är	  beroende	  av	  eller	  är	  

baserat	  på	  kulturlivet	  och	  kulturuttrycken.	  Med	  kulturuttrycken	  avses	  musik,	  

berättande	  i	  skrift	  eller	  audiovisuellt	  format	  och	  visuell	  gestaltning.	  För	  detta	  fyller	  

beslutsfattare	  liksom	  intresseorganisationer,	  myndigheter	  och	  samarbetsorgan	  en	  stor	  
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funktion	  (Nielsen	  et	  al,	  s.111	  2006).	  
	  
	  

3.6	  Ett	  globalt	  tankesätt	  –	  en	  förutsättning	  för	  en	  
lyckad	  internationalisering?	  
	  

Saarenketo	  et	  al	  (2002)	  skriver	  att	  de	  ekonomiska	  svängningarna	  har	  ökat	  i	  takt	  samt	  

att	  tidsspannet	  i	  all	  form	  av	  handel	  har	  kortats	  ned.	  Vidare	  hävdar	  Julien	  (1996	  i	  

Saarenketo	  et	  al	  

2002)	  konkurrensen	  på	  konsumentmarknaden	  ökat	  vilket	  har	  lett	  till	  att	  de	  olika	  

produkternas	  livscykler	  har	  kortats	  ned.	  Detta	  leder	  till	  att	  företag	  måste	  söka	  sig	  

till	  nya	  marknader	  för	  att	  förlänga	  de	  olika	  produkternas	  livscykler.	  Att	  verka	  på	  en	  

internationell	  marknad	  kräver	  resurser,	  erfarenheter	  och	  kunskaper	  som	  många	  

mindre	  företag	  saknar	  (Bell	  et	  al,	  1992	  i	  Saarenketo	  et	  al	  2002).	  
	  
3.6.1	  Born	  Globals	  
Historiskt	  sätt	  ansåg	  man	  att	  ett	  företag	  behövde	  bygga	  upp	  en	  stark	  hemmamarknad	  

innan	  man	  kunde	  ge	  sig	  in	  på	  den	  internationella	  marknaden.	  En	  anledning	  var	  att	  en	  

det	  ansågs	  kostsamt	  att	  äntra	  utländska	  marknader	  då	  man	  hade	  höga	  fasta	  kostnader	  

i	  form	  av	  inskaffning	  av	  kunskap	  om	  marknaden,	  ledning	  av	  representanter	  och	  

agenter	  eller	  kostnaden	  som	  uppstår	  för	  att	  sätta	  upp	  effektiva	  

försäljningsorganisationer.	  Likväl	  har	  man,	  genom	  dramatiska	  förändringar	  i	  

affärsvärlden	  på	  senare	  år,	  observerat	  företag	  som	  i	  ett	  tidigt	  skede	  konkurrerar	  på	  en	  

global	  basis	  (Cavusgil	  &	  Knight	  2009).	  Som	  tidigare	  påpekat,	  finns	  det	  olika	  definitioner	  

av	  vad	  som	  är	  en	  ”Born	  Global”.	  Hollensen	  (2007,	  s77)	  definierar	  en	  Born	  Global	  som:	  

“A	  firm	  that	  from	  its	  birth	  globalizes	  rapidly	  without	  any	  preceding	  long	  term	  

internationalization	  period”.	  Madsen	  &	  Servais	  (1997)	  hävdar	  att	  man	  skall	  se	  idén	  om	  

Born	  Globals	  som	  ett	  ramverk	  för	  att	  förklarar	  varför	  ett	  företag	  kan	  verka	  på	  en	  global	  

marknad	  ifrån	  födseln.	  Cavusgil	  &	  Knight	  (2009)	  har	  listat	  faktorer	  och	  särdrag	  för	  så	  

kallade	  Born	  Globals:	  
	  
Främjande	  faktorer:	  
	  
	  
• Globalisering	  av	  marknader	  
	  

• Framsteg	  inom	  kommunikation	  och	  IT	  
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• Framsteg	  inom	  produktionsteknologier	  
	  

• Globalt	  nischade	  marknader	  
	  

• Globala	  nätverk	  
	  
	  
Särdrag	  hos	  Born	  Globals:	  
	  

	  

• Aktiva	  på	  en	  internationell	  marknad	  från	  start,	  eller	  strax	  därefter	  
	  

• Karaktäriserade	  av	  begränsade	  ekonomiska	  samt	  faktiska	  resurser	  
	  

• Finns	  inom	  de	  flesta	  industrier	  
	  

• Ledarna	  har	  en	  stark	  internationell	  inställning	  och	  en	  internationell	  
entreprenörsanda	  
	  

• Ofta	  betoning	  på	  en	  diversifierad	  strategi	  
	  

• Ofta	  betoning	  på	  överlägsen	  kvalité	  gällande	  produkt	  
	  

• Förhöjande	  påverkan	  genom	  kommunikations-‐	  och	  informationsteknologi	  
	  

• Använder	  ofta	  externa,	  självständiga	  mellanhänder	  för	  distribution	  på	  

utländska	  marknader.	  
	  
3.6.2	  ”A	  global	  mindset”	  
På	  senare	  tid	  har	  även	  studier	  gjorts	  där	  man	  belyser	  betydelsen	  av	  ”a	  global	  

mindset”,	  eller	  översatt	  till	  svenska	  ”ett	  globalt	  tankesätt”	  hos	  företagsledarna	  och	  att	  

vissa	  hävdar	  (Harveston	  et	  al	  2002:	  Knight,	  2001;	  Fletcher,	  2000	  i	  Saarenketo	  et	  al	  

2002)	  till	  och	  med	  att	  det	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  lyckas	  med	  en	  snabb	  

internationalisering.	  Empirisk	  data	  indikerar	  att	  företagsledare	  med	  en	  internationell	  

orientering	  har:	  
	  
1.	  	  	  Låg	  psykiskt	  avstånd	  till	  utländska	  marknader.	  
	  
	  
2.	  	  	  Är	  välutbildade,	  flerspråkiga	  samt	  har	  internationella	  erfarenheter.	  
	  
	  
3.	  	  	  Är	  inte	  lika	  rädda	  för	  att	  ta	  risker	  samt	  inte	  lika	  fientligt	  inställda	  mot	  förändring.	  
	  
	  
4.	  	  	  Har	  en	  positiv	  attityd	  till	  export	  och	  att	  uppehålla	  sig	  utomlands	  (Dichtl	  et	  al,	  

1990;	  Holzmüller	  &	  Kasper,	  1990;	  Dichtl	  et	  al,	  1984	  i	  i	  Saarenketo	  et	  al	  2002)	  
	  
Vidare	  var	  de	  oftare	  mera	  extroverta	  och	  litade	  till	  sin	  intuition	  i	  högre	  grad	  (Routamaa	  
et	  al.	  
	  

1997	  i	  Saarenketo	  et	  al	  2002),	  i	  alla	  fall	  i	  den	  studien	  gjord	  på	  finska	  entreprenörer.	  
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I	  Saarenketo	  et	  als	  studie	  (2002)	  fann	  de	  potentiella	  särdrag	  som	  framtida	  

företagsledare	  skulle	  ha	  nytta	  av:	  
	  
• Pro-‐aktiva	  
	  
	  
• Engagerade	  (commited)	  
	  
	  
• Internationell	  vision	  
	  
	  

Med	  pro-‐aktiv	  menas	  att	  de	  ska	  ha	  förståelse	  för	  marknader	  och	  vad	  som	  krävs	  men	  

också	  benägna	  att	  ta	  risker.	  Vidare	  indikerade	  undersökningen	  på	  att	  attityd-‐	  och	  

beteendemässiga	  dimensioner	  är	  viktiga	  aspekter	  i	  idén	  om	  ett	  globalt	  tankesätt.	  Ett	  

problem	  med	  studien	  var	  att	  de	  inte	  kunde	  se	  om	  ett	  globalt	  tankesätt	  är	  en	  

förutsättning	  för	  internationalisering	  eller	  om	  internationalisering	  ledde	  till	  ett	  globalt	  

tankesätt.	  
	  
	  
	  3.7	  Teoretisk	  syntes	  
Här	  ska	  vi	  försöka	  ge	  läsaren	  en	  sammanställning	  och	  ökad	  förståelse	  för	  vår	  teoretiska	  

utgångspunkt	  innan	  vi	  behandlar	  teorin.	  Vår	  uppgift	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  

undersöka	  om	  man	  kan	  förklara	  svenska	  musikbolags	  tillväxt	  och	  internationalisering	  

genom	  att	  använda	  sig	  av	  klassisk	  företagsstrategi	  och	  då	  främst	  Ansoffs	  teori	  om	  

tillväxt	  tillsammans	  med	  nyare	  idéer	  om	  ett	  globalt	  tankesätt.	  Kan	  dessa	  teorier	  

tillsammans	  med	  ramverket	  ”FUNK”	  i	  viss	  mån	  förklara	  hur	  dessa	  bolags	  tillväxt	  ser	  ut	  

med	  bakgrund	  mot	  den	  digitala	  revolutionen?	  
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Nedan	  presenteras	  en	  modell	  som	  sammanställer	  vår	  teoretiska	  referensram	  och	  

varje	  del	  förklaras	  i	  sitt	  sammanhang.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Fig	  7:	  Egen	  modell	  av	  teoretisk	  syntes	  
	  

Den	  digitala	  revolutionen	  har,	  som	  vi	  påpekar	  i	  inledningskapitlet,	  lett	  till	  stora	  

förändringar	  inom	  Sverige	  och	  den	  globala	  musikbranschen.	  Dessa	  förändringar,	  som	  

främst	  handlat	  om	  piratkopiering	  och	  förlorade	  intäkter	  för	  skivbolag,	  artister	  och	  

andra	  intressenter	  inom	  musikindustrin	  har	  lett	  till	  att	  infrastrukturen	  och	  hela	  synen	  

på	  industrin	  förändrats.	  I	  vår	  mening	  är	  musikindustrin	  än	  mer	  global	  än	  tidigare.	  Detta	  

tror	  vi,	  även	  har	  påverkat	  hur	  ledningen	  hos	  de	  svenska	  musikbolagen	  ser	  på	  industrin	  

som	  än	  mer	  global	  och	  hur	  de	  ser	  på	  tillväxtmöjligheterna.	  	  

	  

Vi	  vill	  se	  om	  de	  svenska	  musikbolagens	  ledning	  delar	  den	  uppfattning	  som	  flera	  

författare	  hävdar	  (Harveston	  et	  al	  2002:	  Knight,	  2001;	  Fletcher,	  2000	  i	  Saarenketo	  et	  al	  

2002),	  idén	  om	  ett	  globalt	  tankesätt,	  för	  att	  på	  ett	  framgångsrikt	  sätt	  växa	  och	  agera	  

på	  den	  globala	  musikindustrin.	  Vi	  anser	  att	  på	  samma	  vis	  som	  den	  digitala	  revolutionen	  

har	  påverkat	  globaliseringen	  inom	  musikindustrin,	  påverkar	  aktörerna	  själva	  

utvecklingen	  av	  den	  digitala	  revolutionen.	  
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Ansoffs	  teorier	  om	  strategi	  och	  då	  främst	  ”the	  geographical	  growth	  vector”	  eller	  

Ansoffmatrisen	  som	  den	  oftast	  kallas	  tror	  vi	  kan	  appliceras	  på	  de	  svenska	  musikbolag	  

som	  vi	  undersöker.	  Matrisen	  erbjuder	  en	  modell,	  om	  än	  förenklad,	  av	  vad	  för	  

tillväxtstrategi	  företagen	  kan	  tänkas	  försöka	  genomföra	  inom	  dess	  viktigaste	  

strategiska	  affärsområden.	  Den	  digitala	  revolutionen	  har	  lett	  till	  att	  både	  nya	  

marknader	  och	  produkter/tjänster	  har	  uppstått.	  Vi	  vill	  undersöka	  hur	  de	  svenska	  

musikbolagen	  har	  hanterat	  detta	  och	  hur	  de	  ser	  på	  framtiden	  i	  form	  av	  

tillväxtpotential.	  Vi	  vill	  undersöka	  om	  företagen	  i	  studien	  har	  en	  strategi	  som	  

innefattar	  marknadspenetrering,	  marknadsutveckling,	  produktutveckling,	  

diversifiering	  eller	  kanske	  en	  mix	  av	  dessa	  under	  deras	  respektive	  strategiska	  

affärsområden.	  
	  
Som	  fundament	  till	  dessa	  teorier	  har	  vi	  FUNK-‐modellen	  (Nielsen	  et	  al,	  2006)	  som	  

erbjuder	  ett	  ramverk	  för	  vad	  som	  enligt,	  dess	  teori,	  ska	  leda	  till	  en	  ökad	  tillväxt	  av	  

svensk	  musik-‐	  och	  upplevelseindustri.	  Vi	  vill	  se	  om	  företagen	  delar	  den	  uppfattning	  

som	  författarna	  har	  angående	  att	  skapa	  ett	  bra	  affärsklimat	  gällande	  hållbar	  tillväxt	  

för	  den	  svenska	  musikindustrin.	  

Den	  digitala	  revolutionen	  har	  påverkat	  musikindustrin	  väsentligt	  och	  har	  lett	  till	  

att	  gamla	  affärsmodeller	  har	  reviderats	  och	  nya	  affärsmodeller	  har	  tvingats	  

fram.	  Förändringen	  har	  skapat	  en	  global	  musikmarknad	  där	  geografiska	  gränser	  

har	  förlorat	  sin	  betydelse	  i	  viss	  mån.	  På	  denna	  musikmarknad	  tror	  vi	  det	  krävs	  

ett	  Global	  mindset	  och	  teorierna	  om	  Born	  Globals	  tror	  vi	  kan	  appliceras	  på	  

musikbolagen	  idag.	  Med	  Ansoffs	  teorier	  om	  strategiska	  affärsområden	  och	  

tillväxt	  strategi	  som	  bakgrund	  vill	  vi	  undersöka	  hur	  företagen	  har	  arbetat	  med	  

marknadspenetration,	  produktutveckling,	  marknadsutveckling	  och	  diversifiering.	  

Som	  komplement	  till	  ovanstående	  teorier	  har	  vi	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  ”FUNK”-‐

modellen,	  vars	  syfte	  är	  att	  erbjuda	  ett	  strategiskt	  och	  långsiktigt	  perspektiv	  för	  

att	  vi	  i	  Sverige	  skall	  ha	  en	  upplevelseindustri	  som	  ökar	  i	  tillväxt	  och	  ständigt	  

utvecklas.	  Vi	  vill	  applicera	  varje	  enskild	  aspekt	  av	  teorisyntesen	  på	  de	  olika	  

musikbolagen,	  för	  att	  i	  slutändan	  göra	  en	  sammanställning	  som	  ämnar	  ge	  svar	  på	  

våra	  del-‐	  samt	  huvudfrågor.	  
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4	  Empiri	  
	  
	  
	  
Här	  presenterar	  vi	  vår	  empiri	  för	  fallstudien	  som	  gjordes	  genom	  intervjuer	  av	  personer	  

ifrån	  Sound	  Pollution,	  Playground	  Music,	  Triada	  Communication	  samt	  Black	  Star	  

Foundation.	  Vi	  presenterar	  empirin	  som	  en	  flytande	  text	  med	  inlagda	  citat	  för	  att	  

belysa	  viktiga	  poänger.	  Empirin	  presenteras	  företagsvis	  och	  med	  likadana	  

underrubriker	  för	  att	  påvisa	  vad	  respektive	  respondent	  anser	  i	  ämnet.	  
	  
	  
4.1	  Sound	  Pollution	  
Vi	  har	  intervjuat	  Johan	  Hargeby	  som	  är	  VD	  på	  Stockholmsbaserade	  Sound	  Pollution.	  

Deras	  verksamhet	  inriktar	  sig	  främst	  på	  distribution,	  förlagsverksamhet	  och	  mailorder.	  

De	  driver	  även	  skivbutik	  i	  centrala	  Stockholm.	  	  

	  
4.1.1	  Den	  digitala	  revolutionen	  
Hargeby	  anser	  att	  den	  digitala	  revolutionen	  har	  sina	  för-‐	  samt	  nackdelar.	  Den	  fysiska	  

musikförsäljningen	  har	  dalat	  för	  hela	  branschen	  och	  de	  intäkter	  som	  på	  senare	  år	  

kommit	  in	  från	  legala	  digitala	  nedladdningen	  har	  inte	  kompenserat	  inkomstbortfallet.	  

Då	  Sound	  Pollution	  arbetar	  främst	  med	  olika	  former	  av	  hårdrock	  och	  punk	  anser	  

respondenten	  att	  de	  inte	  har	  haft	  en	  lika	  stor	  nedgång	  som	  andra	  bolag:	  
	  

”Vi	  jobbar	  ju	  ändå	  med	  musik	  som	  är	  gjord	  av	  fans,	  för	  fans	  och	  den	  målgruppen	  

konsumerar	  ju	  ganska	  mycket	  musik,	  oavsett	  om	  det	  är	  konsertbesök	  eller	  att	  köpa	  

musiken,	  jag	  tror	  det	  är	  skillnad	  om	  du	  jobbar	  med	  mer	  hit-‐driven	  musik”	  (Hargeby	  

19/5-‐10)	  
	  
Samtidigt	  påverkar	  nedgången	  i	  hela	  industrin	  Sound	  Pollution,	  då	  de	  är,	  precis	  som	  

alla	  andra,	  beroende	  av	  en	  infrastruktur	  med	  ljudbärare	  som	  fungerar.	  Det	  måste	  

existera	  en	  marknad	  och	  en	  marknadsplats.	  Samtidigt	  har	  den	  digitala	  revolutionen	  lett	  

till	  flera	  fördelar.	  Nu	  är	  det	  enklare	  att	  nå	  ut	  till	  flera	  människor	  ur	  ett	  globalt	  

perspektiv	  och	  detta	  har	  underlättat	  själva	  hanteringen	  av	  det	  dagliga	  arbetet.	  Flera	  

problem	  kvarstår	  dock	  och	  respondenten	  menar	  att	  det	  är	  svåra	  nötter	  att	  knäcka.	  Hur	  

ska	  man	  få	  betalt	  för	  sin	  musik	  i	  framtiden?	  Hargeby	  anser	  att	  såhär	  är	  det	  med	  alla	  

teknikskiften,	  det	  tar	  lite	  tid	  innan	  allt	  fungerar	  och	  utvecklingen	  går	  framåt	  i	  en	  

oerhörd	  fart.	  Tjänster	  som	  Itunes	  och	  Spotify	  fungerar,	  även	  om	  åsikterna	  kanske	  går	  
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isär	  för	  den	  sistnämnda.	  

	  
”jag	  tycker	  inte	  det	  är	  så	  stor	  skillnad	  i	  den	  fysiska	  och	  digitala	  världen,	  rent	  

marknadsföringsmässigt…många	  tjatar	  om	  att	  få	  ut	  låten	  på	  spotify,	  visst	  det	  är	  

jätteviktigt,	  men	  va	  fan,	  det	  är	  som	  att	  ställa	  ut	  en	  skiva…eller	  att	  få	  Ginza	  att	  lista	  en	  

skiva	  på	  Z	  bland	  alla	  andra.	  Du	  måste	  marknadsföra	  produkten	  och	  skapa	  ett	  intresse	  

och	  det	  är	  många	  saker	  som	  samverkar	  för	  att	  nåt	  ska	  bli	  framgångsrikt	  och	  att	  nån	  

ska	  upptäcka	  det..och	  dessutom	  är	  villiga	  att	  betala	  för	  det.”	  (Hargeby	  19/5-‐10)	  
	  
	  
	  
	  
4.1.2	  En	  global	  industri?	  
Hargeby	  anser	  att	  musikindustrin	  är	  en	  global	  industri	  och	  de	  arbetar	  med	  aktörer	  över	  

hela	  världen.	  Han	  menar	  att	  de	  inte	  har	  en	  specifik	  ”hemmamarknad”	  utan	  att	  det	  

varierar	  från	  produkt	  till	  produkt.	  Beroende	  på	  vilken	  slags	  musik	  de	  ger	  ut,	  vet	  de	  

oftast	  på	  vilken	  marknad	  man	  skall	  rikta	  in	  sig	  på.	  Dock	  säger	  han	  att	  fysisk	  och	  digital	  

distribution	  av	  svenska	  och	  utländska	  etiketter,	  till	  den	  svenska	  marknaden	  är	  den	  

delen	  som	  de	  tjänar	  mest	  pengar	  på.	  	  Sound	  Pollution	  arbetar	  för	  att	  nå	  nya	  marknader	  

och	  målgrupper	  men	  fokuserar	  på	  territorier	  som	  är	  mer	  kulturellt	  lika.	  
	  

”Jag	  är	  mycket	  skeptiskt	  att	  lägga	  ner	  en	  massa	  tid,	  tidigt.	  Många	  tjatar	  om	  Kina,	  

Kina,	  Kina	  men	  det	  tror	  jag	  är…	  vi	  försöker	  vara	  lite	  mer	  realistiska…	  vi	  försöker	  göra	  

ett	  bra	  jobb	  och	  kanske	  hellre	  satsar	  på	  USA,	  Kanada	  eller	  Australien”	  (Hargeby	  19/5-‐

10)	  
	  
Arbetet	  med	  de	  olika	  tekniska	  plattformarna	  för	  distribution	  och	  marknadsföring	  av	  

musiken	  blir	  allt	  viktigare.	  Vidare	  anser	  respondenten	  att	  marknaderna	  koncentreras	  

mer	  och	  mer.	  Vissa	  aktörer	  har	  växt	  sig	  stora	  och	  blir	  allt	  viktigare.	  Amazon	  är	  oerhört	  

stora	  i	  Tyskland	  och	  USA	  om	  du	  vill	  köpa	  musik.	  I	  norden	  och	  Sverige	  är	  Ginza	  och	  

CDon	  viktiga	  aktörer.	  Är	  du	  hårdrocksintresserad	  och	  kommer	  från	  en	  liten	  ort	  är	  du	  

direkt	  beroende	  av	  att	  dessa	  finns.	  Det	  är	  färre	  aktörer	  med	  mer	  makt	  när	  det	  gäller	  

att	  få	  ut	  produkten	  till	  slutkund.	  
	  
4.1.3	  Internationalisering	  
Sound	  Pollution	  började	  sin	  verksamhet	  i	  slutet	  av	  80-‐talet	  och	  då	  genom	  en	  skivbutik	  

som	  hette	  ”House	  of	  Kicks”	  som	  började	  importera	  skivor	  från	  främst	  USA	  och	  
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England.	  Detta	  utvecklades	  sedan	  till	  en	  grossistverksamhet	  som	  ganska	  omgående	  

började	  sälja	  till	  Danmark,	  Finland	  och	  Norge.	  I	  sin	  tur	  utvecklades	  det	  till	  att	  bli	  ett	  

distributionsföretag	  i	  och	  med	  att	  de	  började	  teckna	  exklusiva	  distributionsavtal	  för	  de	  

bolag	  som	  var	  viktiga	  i	  den	  första	  våg	  av	  dödsmetall	  som	  växte	  fram	  i	  slutet	  på	  80-‐

talet.	  Hargeby	  anser	  att	  precis	  som	  all	  affärsverksamhet,	  handlar	  det	  om	  tur	  och	  

tajming.	  
	  
”Vi	  fick	  raskt	  exklusiva	  distributionsavtal	  med	  de	  bolag	  som	  var	  ledande	  inom	  den	  

genren,	  vilket	  gjorde	  att	  vi	  växte	  från	  en	  ganska	  amatörmässig	  sak	  till	  ett	  seriöst	  

företag	  ganska	  snabbt.	  Då	  satt	  vi	  där	  med	  exklusiva	  distributionsrättigheter	  från	  de	  

10-‐tal	  bolag	  som	  var	  störst	  i	  världen	  på	  just	  den	  genren”	  (Hargeby	  19/5-‐10)	  
	  
4.1.4	  Tillväxt	  
Hargeby	  beskriver	  att	  de	  inte	  har	  enbart	  en	  positiv	  syn	  på	  framtiden	  och	  att	  det	  är	  

otroligt	  många	  faktorer	  som	  spelar	  in	  för	  att	  få	  fram	  en	  produkt.	  Respondenten	  anser	  

att	  det	  är	  viktigt	  att	  de	  artister/upphovsmän	  och	  bolag	  de	  arbetar	  med	  måste	  jobba	  

oerhört	  aktivt.	  De	  arbetar	  bara	  med	  personer	  och	  artister	  som	  de	  gillar	  och	  det	  krävs	  

mer	  av	  alla.	  Det	  som	  gör	  produkten	  bra	  är	  självklart	  musiken	  men	  artisterna	  måste	  

vara	  ute	  och	  turnera	  och	  synas	  i	  olika	  sammanhang,	  de	  måste	  vara	  mer	  drivna.	  Sound	  

Pollution	  ser	  en	  ökning	  av	  den	  digitala	  försäljningen	  men	  samtidigt	  är	  det	  inga	  stora	  

summor	  det	  handlar	  om	  än	  så	  länge.	  Respondenten	  tror	  att	  CD-‐skivan	  kommer	  att	  

vara	  viktigt	  i	  ett	  tiotal	  år	  framöver	  men	  då	  i	  kombination	  med	  andra	  produkter.	  

Hargeby	  anser	  att	  vissa	  hävdar	  att	  vinylen	  är	  på	  väg	  tillbaka	  och	  Sound	  Pollution	  säljer	  

en	  hel	  del	  men	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  framtid	  i	  detta.	  Vinylen	  har	  blivit	  en	  lyxvara	  

eller	  prestigeprodukt	  menar	  Hargeby.	  
	  
”Största	  delen	  för	  oss	  är	  fortfarande	  fysisk	  distribution,	  så	  är	  det	  ju,	  men	  samtidigt	  kan	  

vi	  ju	  se	  att	  det	  är	  knappast	  framtiden	  utan	  framtiden	  ligger	  på	  andra	  områden”	  
(Hargeby	  19/5-‐10)	  

	  
	  
Framtiden	  finns	  i	  nya	  affärsmodeller	  som	  ej	  ännu	  är	  helt	  klara.	  Respondenten	  tror	  att	  

framtiden	  ligger	  i	  olika	  prenumerationstjänster,	  Hargeby	  drar	  en	  liknelse	  till	  tv-‐

licensen	  eller	  att	  man	  betalar	  för	  all	  musik	  och	  film	  genom	  sitt	  comhem-‐abonnemang.	  

Han	  tror	  att	  alla	  hushåll	  skulle	  vara	  intresserade	  om	  det	  skulle	  fungera	  bra	  och	  vara	  

kompatibla	  med	  alla	  produkter	  i	  hemmet	  samt	  att	  priset	  inte	  kan	  vara	  för	  högt.	  Det	  är	  
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tekniskt	  svårt	  att	  få	  till	  det	  med	  ersättningsmodeller	  till	  artister	  och	  så	  vidare	  men	  tror	  

at	  branschen	  kommer	  att	  nå	  dit,	  det	  är	  bara	  en	  tidsfråga.	  Vidare	  anser	  Hargeby	  att	  

skivbolagen	  och	  deras	  intresseorganisationer	  har	  fått	  ta	  mycket	  kritik,	  men	  att	  på	  sikt	  

kommer	  nog	  artisterna	  och	  upphovsmännens	  organisationer	  att	  höja	  sina	  röster	  mer.	  

De	  har	  ju	  också	  haft	  ett	  stort	  inkomstbortfall,	  men	  de	  har	  kunnat	  täcka	  upp	  det	  med	  

hjälp	  av	  live-‐industrin	  som	  har	  växt	  enormt	  under	  de	  senaste	  åren.	  Denna	  marknad	  

kommer	  också	  att	  bli	  mättad	  spår	  Hargeby.	  Man	  måste	  i	  framtiden	  vara	  bra	  på	  flera	  

olika	  områden	  och	  att	  konkurrensen	  är	  mycket	  hård.	  Den	  tekniska	  utveckling	  går	  

oerhört	  snabbt,	  där	  nya	  maktfaktorer	  kommer	  och	  går.	  Spotify	  är	  en	  av	  dessa	  faktorer	  

idag	  men	  vart	  väntar	  runt	  hörnet?	  
	  
	  

”Problemen	  och	  möjligheterna	  ändras	  hela	  tiden”	  (Hargeby	  19/5-‐10)	  
	  
	  
4.2	  Playground	  Music	  
Vi	  har	  intervjuat	  John	  Cloud	  på	  Playground	  Music	  Scandinavia	  som	  är	  en	  etablerad	  

aktör	  inom	  musikindustri.	  Bolaget	  är	  ett	  oberoende	  skivbolag	  och	  ett	  av	  Sveriges	  

största	  i	  sitt	  slag.	  

	  
4.2.1	  Den	  digitala	  revolutionen	  
Cloud	  berättar	  att	  han	  ställer	  sig	  positivt	  till	  den	  digitala	  revolutionen,	  då	  den	  skapar	  

möjligheten	  för	  nya	  typer	  av	  intäkter.	  Cloud	  förklarar	  vidare	  att	  den	  digitala	  

revolutionen	  har	  fört	  med	  sig	  två	  positiva	  aspekter	  som	  är	  centrala	  i	  debatten,	  

nämligen	  frågan	  om	  ett	  nytt	  format	  samt	  som	  ett	  nytt	  promotionverktyg.	  
	  

Digitaliseringen	  ses	  som	  ett	  nytt	  format,	  och	  traditionellt	  sätt	  så	  har	  musikbolag	  alltid	  

kunnat	  generera	  intäkter	  vid	  etablerandet	  av	  nya	  format.	  Cloud	  förklarar	  den	  stegvisa	  

förändringen	  från	  vinyl	  till	  CD	  och	  sedan	  från	  CD	  till	  Mp3.	  Respondenten	  hävdar	  att	  det	  

finns	  stora	  möjligheter	  för	  den	  digitala	  nedladdningen,	  då	  det	  är	  bevisat	  att	  den	  kan	  

generera	  intäkter.	  Omsättningen	  varierar	  beroende	  på	  land	  och	  artist,	  men	  i	  regel	  

genereras	  högre	  intäkter	  om	  landet	  i	  fråga	  har	  en	  etablerad	  infrastruktur	  för	  

Internetbaserad	  handel	  av	  laglig	  musik.	  
	  

”Det	  är	  ett	  nytt	  format	  och	  det	  är	  positivt	  då	  du	  kan	  tjäna	  pengar	  på	  det	  ”	  (Cloud	  
18/5-‐10)	  

	  
Playground	  Music	  är	  nöjda	  med	  sina	  försäljningssiffror	  gällande	  nedladdningar	  av	  
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digital	  musik,	  och	  enligt	  Cloud	  så	  har	  de	  siffrorna	  förbättrats	  efter	  att	  Internetföretaget	  

The	  Pirate	  Bay	  fälldes	  för	  upphovsrättsintrång.	  Lagstiftning	  anses	  alltså	  vara	  en	  

möjlighet	  att	  förbättra	  klimatet	  för	  digital	  musik.	  Playground	  Music	  säljer	  mycket	  

nedladdningar	  från	  deras	  större	  akter	  och	  Cloud	  hävdar	  att	  även	  de	  mindre	  akterna	  

genererar	  försäljning.	  De	  mindre	  akterna	  genererar	  självklart	  mindre	  försäljning,	  men	  

Cloud	  påpekar	  att	  detta	  är	  endast	  en	  tidsfråga	  då	  lagstiftning	  och	  infrastruktur	  

etableras	  i	  fler	  länder	  runt	  om	  i	  världen.	  
	  

	  Allt	  fler	  producenter	  av	  musik	  har	  möjlighet	  till	  exponering	  och	  allt	  fler	  konsumenter	  

spenderar	  tid	  på	  olika	  plattformar	  såsom	  Myspace.com,	  Facebook	  eller	  Spotify.	  

Denna	  förändring	  i	  beteende	  har	  inneburit	  att	  marknaderna	  enkelt	  blir	  mättade	  av	  ny	  

musik.	  Cloud	  hävdar	  att	  det	  idag	  finns	  ett	  alltför	  brett	  utbud	  på	  musik	  idag,	  vilket	  gör	  

det	  svårt	  för	  artister	  att	  profilera	  sig,	  samtidigt	  som	  det	  blir	  allt	  svårare	  för	  

konsumenter	  att	  identifiera	  och	  sålla	  bland	  all	  musik.	  
	  

”Inte	  problematik	  men	  utmaningen	  är	  att	  hitta	  sätt	  att	  promota	  och	  få	  folk	  att	  

upptäcka,	  för	  jag	  menar	  –	  du	  har	  varit	  på	  iTunes	  eller	  hur?	  Du	  ser	  utbudet,	  och	  att	  hitta	  

och	  gå	  igenom	  all	  musik	  som	  finns	  där	  –	  det	  är	  en	  djungel.	  Även	  Spotify	  är	  en	  djungel.”	  

(Cloud	  18/5-‐10)	  
	  

Den	  andra	  positiva	  aspekten	  som	  den	  digitala	  revolutionen	  har	  fört	  med	  sig,	  är	  

effektiviseringen	  av	  promotion-‐arbetet.	  De	  digitala	  plattformarna	  som	  Playground	  

Music	  skapar	  för	  marknadsföring	  och	  liknande	  aktiviteter	  är	  vitala	  för	  att	  kompensera	  

för	  dalande	  försäljningssiffror	  av	  fysiska	  ljudbärare.	  Cloud	  bekräftar	  sambandet	  

mellan	  ökad	  Internetbaserad	  handel	  och	  illegal	  fildelning	  och	  tillägger	  att	  det	  nya	  

praktiska	  formatet	  håller	  administrativa	  ”over-‐head”	  kostnader	  nere.	  Digitaliseringen	  

har	  enligt	  Cloud	  minskat	  dessa	  typer	  av	  kostnader	  med	  ca	  80%	  och	  för	  Playground	  

Music	  har	  det	  inneburit	  att	  man	  kan	  fortsätta	  att	  bedriva	  sin	  verksamhet.	  
	  

”De	  pengarna	  gör	  att	  vi	  överlever.	  Jag	  tror	  att	  vi	  kommer	  överleva.	  Det	  krävs	  att	  man	  

måste	  tänka	  försiktigt	  på	  allt	  man	  spenderar	  -‐	  varför	  spenderar	  vi	  här?	  Kommer	  det	  

att	  ge	  resultat?”	  (Cloud	  18/5-‐10)	  
	  
4.2.2	  En	  global	  industri?	  
När	  Cloud	  förklarar	  vilka	  tillvägagångssätt	  som	  bolaget	  använder	  sig	  av	  för	  att	  

marknadsföra	  sina	  artister	  och	  musik,	  så	  är	  nästan	  alla	  aspekter	  Internetbaserade.	  
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Youtube.com,	  Myspace.com,	  Facebook	  mm,	  är	  samtliga	  plattformar	  för	  socialt	  

nätverkande	  och	  dessa	  kanaler	  är	  vitala	  för	  både	  producenter	  och	  konsumenter.	  Han	  

förklarar	  att	  de	  traditionella	  vägarna	  idag	  inte	  är	  musikvänliga	  (TV)	  eller	  så	  är	  de	  

traditionella	  kanalerna	  svåra	  att	  penetrera	  (Radio).	  
	  
”Verktyget	  är	  tekniken	  naturligtvis,	  den	  har	  blivit	  superviktig”.	  (Cloud	  18/5-‐10)	  
	  

Resonemanget	  bakom	  denna	  åsikt	  baseras	  på	  att	  som	  producent	  så	  måste	  man	  göra	  

produkterna	  och	  musiken	  lättillgänglig	  för	  konsumenterna,	  och	  därför	  är	  nyare	  

tillvägagångssätt	  viktigare	  idag	  än	  tidigare.	  Konsumenterna	  finns	  över	  hela	  världen	  och	  

det	  gäller	  att	  identifiera	  vart	  de	  finns.	  Det	  sociala	  nätverkandet	  är	  tidskrävande	  men	  

vitalt	  för	  att	  nå	  konsumenter	  över	  hela	  världen.	  Cloud	  hävdar	  att	  den	  traditionella	  

industrin	  påverkar	  interaktionsfarten	  mellan	  produkt	  och	  konsument,	  då	  redaktionell	  

press	  baseras	  på	  fysiska	  ljudbärare,	  fysiska	  tidningar	  mm,	  och	  detta	  påverkar	  den	  tid	  

det	  tar	  för	  en	  konsument	  att	  upptäcka	  en	  produkt.	  
	  

”Idag	  går	  det	  snabbare	  än	  förr...	  de	  hör	  någonting	  och	  ser	  det,	  och	  de	  vill	  ha	  det	  nu	  –	  då	  
gårde	  ut	  på	  webben”.	  (Cloud	  18/5-‐10)	  

	  
	  
Internet	  är	  alltså	  verktyget	  där	  konsumenter	  upptäcker	  och	  konsumerar	  musik.	  

Internet	  är	  en	  ny	  global	  marknadsplats	  där	  både	  legal	  och	  illegal	  musik	  florerar	  och	  

finns	  tillgänglig	  för	  en	  mer	  ”on-‐demand”	  tänkande	  publik.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  

finnas	  på	  detta	  forum	  och	  erbjuda	  enkla	  lösningar	  för	  konsumtionen	  av	  legal	  musik.	  
	  

	  
	  
	  4.2.3	  Internationalisering	  
Playground	  Music	  definierar	  sin	  ”hemma	  marknad”	  som	  Skandinavien,	  men	  bolaget	  

arbetar	  med	  flera	  aktörer	  i	  främst	  Baltikum,	  Ryssland,	  Ukraina	  och	  Grekland.	  

Majoriteten	  av	  samarbetsaktörerna	  har	  samverkat	  i	  minst	  8	  år	  och	  affärerna	  har	  

ständigt	  gått	  bra.	  Gällande	  marknadssegmentering	  förklarar	  Cloud;	  
	  
”Även	  om	  vi	  (Skandinavien)	  är	  vänner	  och	  en	  liten	  ”happy	  family”	  så	  är	  det	  helt	  

olika	  marknader”.	  (Cloud	  18/5-‐10)	  
	  
Respondenten	  betonar	  att	  trots	  geografisk	  närhet	  så	  skiljer	  sig	  marknader	   och	  

konsumtionsmönster	  mellan	  alla	  länder.	  Det	  är	  enklare	  att	  segmentera	  utifrån	  

musikgenre	  än	  avstånd.	  Vissa	  musikgenrer	  går	  i	  stort	  sätt	  endast	  att	  sälja	  i	  vissa	  
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marknader.	  För	  Playground	  Music	  tog	  det	  tre	  veckor	  innan	  man	  började	  arbeta	  

utomlands.	  Cloud	  hävdar	  att	  bolagets	  första	  utgivning	  snabbt	  fick	  intresse	  utomlands	  

och	  beslutet	  att	  expandera	  var	  enkelt.	  Respondenten	  förklarar	  att	  utgivningen	  inte	  var	  i	  

de	  geografiskt	  nära	  belägna	  länderna	  i	  Skandinavien,	  utan	  var	  i	  centrala	  Europa.	  
	  
4.2.4	  Tillväxt	  
För	  Playground	  Music	  är	  det	  fortfarande	  den	  fysiska	  försäljningen	  av	  CD	  skivor	  och	  DVD	  
	  

skivor	  som	  genererar	  mest	  intäkter	  just	  nu.	  Cloud	  förklarar	  att	  detta	  beror	  på	  att	  deras	  

musik	  främst	  konsumeras	  av	  människor	  i	  30års	  åldern	  som	  har	  en	  inkomst	  och	  då	  även	  

köpkraft.	  Denna	  generation	  är	  mer	  trogen	  till	  det	  äldre	  formatet	  och	  denna	  aspekt	  

påverkar	  och	  präglar	  vissa	  musikgenrer.	  

	  
”Metal	  kids	  don't	  want	  downloads,	  they	  want	  the	  record,	  the	  cover.	  Metal,	  Roots,	  Jazz,	  

WorldMusic	  –	  de	  vill	  ha	  plattan”.	  (Cloud	  18/5-‐10)	  
	  
	  
Cloud	  påpekar	  att	  konsumtionen	  varierar	  beroende	  på	  generation,	  ekonomi	  och	  

dessa	  aspekter	  varierar	  för	  olika	  nischer;	  
	  
”Hip	  Hop	  och	  Electronica	  –	  the	  kids	  har	  inga	  pengar.	  They	  download	  it	  for	  free.	  They	  

get.They	  don't	  buy	  it,	  they	  get	  it”.	  (Cloud	  18/5-‐10)	  
	  
	  
Cloud	  hävdar	  att	  bra	  musik	  av	  hög	  kvalitet	  är	  utgångspunkten	  för	  varje	  utgivning	  eller	  

projekt.	  Om	  media	  nappar	  och	  visar	  intresse	  så	  är	  det	  möjligt	  att	  få	  igen	  sin	  

investering.	  För	  all	  försäljning,	  fysisk	  som	  digital,	  är	  det	  viktigt	  att	  de	  olika	  

mediekanalerna	  visar	  intresse.	  Den	  digitala	  försäljningen	  tar	  längre	  tid	  att	  generera	  

intäkter,	  men	  går	  allt	  snabbare	  ju	  bättre	  den	  infrastruktur	  som	  råder	  på	  Internet.	  
	  
Marknadssegmenteringen	  vilar	  på	  musikgenren	  och	  paketeringen	  av	  hela	  produkten,	  

sedan	  vänder	  man	  sig	  till	  de	  marknaderna	  som	  visat	  intresse	  vid	  tidigare	  eller	  andras	  

utgivningar.	  Marknaderna	  i	  fråga	  baseras	  och	  identifieras	  främst	  på	  aspekter	  såsom	  

konsumtion	  och	  genremässig	  återkoppling	  mellan	  produkt	  och	  konsument.	  
	  
För	  att	  konkurrera	  med	  gratis	  musik	  är	  det	  viktigt	  att	  skapa	  mervärde	  till	  sina	  

produkter.	  Cloud	  påpekar	  att	  Playground	  exempelvis	  tar	  in	  musikboxar	  från	  olika	  

artister	  då	  dessa	  säljer	  i	  höga	  siffror.	  Cloud	  nämner	  att	  senaste	  Rolling	  Stones	  boxen	  

innehåller	  mer	  än	  bara	  musik.	  
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Boxarna	  innehåller	  vanligtvis	  bonusmaterial,	  live	  material,	  merchandise	  och	  andra	  

limiterade	  produkter.	  
	  
Playground	  Music	  siktar	  på	  att	  på	  att	  fortsätta	  att	  ge	  ut	  musik	  i	  både	  större	  och	  

mindre	  genrer,	  då	  uppfattningen	  är	  att	  all	  musik	  går	  att	  sälja	  så	  länge	  produkten	  kan	  

återkopplas	  till	  konsumtionsmönster	  inom	  en	  marknad,	  och	  samtidigt	  fånga	  medias	  

intresse	  oavsett	  vart	  denna	  marknad	  finns.	  

	  
”Det	  handlar	  om	  marknaden	  och	  vad	  som	  funkar	  i	  den	  marknaden,	  och	  man	  kan	  

bliöverraskad.”	  (Cloud	  18/5-‐10)	  
	  
	  

4.3	  Triada	  Communication	  
Vi	  har	  intervjuat	  Anna	  Synnerö	  på	  Triada	  Communication.,	  en	  PR	  byrå	  som	  bl.a.	  

erbjuder	  marknadsföring	  och	  redaktionell	  PR.	  

4.3.1	  Den	  digitala	  Revolutionen	  
Synnerö	  anser	  att	  den	  digitala	  revolutionen	  för	  med	  sig	  många	  positiva	  och	  negativa	  

aspekter.	  För	  bolaget	  har	  det	  effektiviserat	  det	  dagliga	  arbetet	  men	  respondenten	  

hävdar	  att	  de	  negativa	  aspekterna	  har	  påverkat	  främst	  artister	  och	  skivbolag.	  Detta	  

baseras	  på	  intäktsbortfall	  av	  fysiska	  skivor.	  Det	  nya	  formatet	  kom	  plötsligt	  och	  

etablerades	  snabbt,	  vilket	  skapat	  svårigheter	  att	  övertyga	  konsumenter	  att	  återgå	  till	  

fysiska	  ljudbärare	  eller	  att	  betala	  för	  digital	  musik.	  
	  

”Musikbranschen	  är	  ju	  den	  branschen	  som	  är	  mest	  bakåtsträvande	  i	  alla	  
kategorier.”	  (Synnerö	  18/5-‐10)	  

	  
Synnerö	  påpekar	  att	  om	  skivbolagen	  hade	  varit	  ute	  i	  god	  tid	  med	  att	  etablera	  

lagliga	  musiktjänster	  och	  haft	  större	  förutseende,	  så	  hade	  man	  kunnat	  påverka	  

denna	  negativa	  utveckling.	  Vidare	  förklaras	  att	  skivbolagen	  har	  envist	  försökt	  

hålla	  kvar	  vid	  traditionella	  modeller	  som	  har	  genererat	  stora	  intäkter	  baserat	  på	  

fysisk	  skivförsäljning.	  

	  
	  

För	  Triada	  Communication	  är	  det	  svårt	  att	  övertyga	  redaktionell	  press	  att	  

digitaliseringen	  är	  ett	  mer	  effektivare	  verktyg,	  då	  traditionell	  press	  arbetar	  utifrån	  

traditionella	  tillvägagångssätt	  via	  fysiska	  ljudbärare.	  Effektiviseringen	  baseras	  på	  de	  

minskade	  kostnaderna	  som	  arbetet	  med	  digitaliseringen	  innefattar.	  Man	  sparar	  
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arbetstimmar,	  porto	  och	  man	  effektiviserar	  kommunikationen	  med	  andra	  aktörer.	  
	  

”Fördelen...	  det	  underlättar	  för	  oss	  väldigt	  mycket	  med	  det	  digitala,	  då	  vi	  kan	  hänvisa	  till	  
våra	  plattformar	  där	  allting	  finns.”	  (Synnerö	  18/5-‐10)	  

	  
	  
4.3.2	  En	  global	  industri?	  
Enligt	  Synnerö	  är	  musikindustrin	  en	  global	  industri,	  men	  marknadsföring	  av	  artister	  

och	  musik	  är	  bundet	  till	  traditionella	  tillvägagångssätt.	  Detta	  faktum	  gör	  det	  svårt	  att	  

agera	  på	  en	  global	  nivå,	  även	  om	  marknadssegmenteringar	  främst	  sker	  på	  genre	  och	  

kultur	  än	  länder	  i	  sig.	  Respondenten	  hävdar	  att	  det	  råder	  en	  motvilja	  inom	  industrin	  

att	  samverka	  över	  nationsgränser	  då	  bakåtsträvande	  krafter	  är	  problemfokuserade	  och	  

rädda	  för	  konkurrens.	  För	  andra	  aktörer	  såsom	  skivbolag	  och	  artister	  så	  finns	  det	  flera	  

verktyg	  som	  innebär	  interaktion	  med	  konsumenter	  på	  en	  global	  nivå,	  men	  för	  

redaktionell	  press,	  så	  är	  det	  traditionella	  vägar	  och	  aktörer	  som	  är	  starkast.	  
	  

”Radio	  är	  väldigt	  viktigt	  och	  har	  fortfarande	  väldigt	  stor	  genomslagskraft...	  hela	  media	  

arbetar	  väldigt	  mycket	  ”top-‐down”...	  media	  matar	  läsare,	  man	  matar	  publik	  med	  vad	  

saker	  som	  de	  skall	  tycka	  är	  bra,	  för	  att	  det	  står	  i	  tidningen,	  eller	  för	  att	  det	  står	  i	  media	  

eller	  spelas	  i	  radio...	  Egentligen	  är	  det	  bättre	  om	  man	  kan	  bygga	  något	  underifrån	  

också,	  mer	  underground”.	  (Synnerö	  18/5-‐10)	  
	  

Synnerö	  nämner	  flera	  globala	  verktyg	  såsom	  Youtube.com	  och	  Myspace.com	  som	  

viktiga	  plattformar	  för	  att	  hitta	  artister	  och	  klienter	  med	  potential,	  då	  dessa	  ofta	  får	  

bra	  respons	  av	  traditionell	  media,	  om	  ett	  intresse	  finns	  på	  Internet.	  
	  
4.3.3	  Internationalisering	  
Då	  det	  är	  svårt	  att	  etablera	  ett	  globalt	  nätverk	  för	  marknadsföring	  och	  promotion,	  

så	  sker	  arbetet	  utomlands	  i	  form	  av	  samarbeten.	  Även	  om	  konkurrens	  är	  ett	  stort	  

hinder	  att	  överkomma,	  så	  är	  det	  möjligt	  att	  arbeta	  inom	  olika	  länder.	  Synnerö	  

påpekar	  att	  Triada	  Communication	  endast	  arbetar	  inom	  Skandinavien	  på	  egen	  

hand.	  Bakgrunden	  till	  detta	  är	  enligt	  Synnerö;	  
	  

”Det	  finns	  folk	  i	  varje	  land	  som	  har	  mycket	  bra	  koll	  på	  sin	  media”.	  (Synnerö	  18/5-‐
10)	  

	  
Synnerö	  förklarar	  vidare	  att	  idag	  råder	  det	  hög	  omsättning	  och	  ruljans	  på	  media	  och	  

dess	  personal.	  Detta	  gör	  det	  svårt	  att	  från	  en	  plats	  identifiera	  nya	  Internetbaserade	  



	   54	  

tidningar	  eller	  andra	  mediekanaler.	  Triada	  Communication	  arbetar	  endast	  med	  

traditionella	  mediekanaler	  eller	  ”nyckelmedia”	  i	  de	  andra	  skandinaviska	  länderna,	  

förklarar	  Synnerö.	  
	  
4.3.4	  Tillväxt	  
För	  Triada	  Communication	  är	  samtliga	  kunder	  viktiga,	  stora	  som	  små.	  Alla	  typer	  av	  

kunder	  har	  sina	  fördelar,	  exempelvis	  så	  är	  de	  stora	  skivbolagen	  viktiga	  då	  de	  har	  

kapital	  att	  arbeta	  långsiktigt.	  Mindre	  aktörer	  och	  artister	  betalar	  i	  regel	  mer	  per	  

projekt	  men	  saknar	  kapital	  att	  arbeta	  långsiktigt.	  
	  

I	  regel	  arbetar	  Triada	  Communication	  med	  marknadsföring	  av	  utgivningar	  och	  turnéer	  i	  

samband	  med	  detta,	  men	  Synnerö	  påpekar	  även	  att	  arbetet	  med	  varumärken	  är	  allt	  

viktigare	  idag.	  
	  

”Det	  blir	  ju	  annorlunda	  för	  då	  måste	  man	  tänka	  om	  helt	  och	  hållet.	  Vilket	  är	  jättebra	  

för	  då	  får	  man	  nya	  ”inputs”	  och	  bli	  tvingad	  till	  att	  tänka	  utanför	  det	  här	  vanliga	  som	  

man	  gör...	  fördet	  går	  ju	  på	  rutin	  nästan...”.	  (Synnerö	  18/5-‐10)	  
	  

	  

Det	  är	  svårt	  att	  planera	  och	  utforska	  nya	  strategier	  eller	  åtgärder	  eftersom	  det	  råder	  

brist	  på	  resurser	  såsom	  tid	  och	  ekonomi,	  förklarar	  Synnerö.	  Bolaget	  försöker	  att	  

ständigt	  uppdatera	  sina	  åtgärder	  för	  att	  kunna	  uppnå	  bästa	  resultat	  för	  sina	  kunder,	  

men	  endast	  i	  den	  utsträckning	  som	  är	  möjlig	  i	  form	  av	  tid	  och	  ekonomi.	  Enligt	  Synnerö	  

siktar	  bolaget	  på	  att	  alltid	  genomföra	  ett	  bra	  jobb	  som	  är	  tillfredsställande	  för	  sina	  

klienter,	  detta	  för	  att	  balansera	  det	  traditionella	  arbetet	  med	  nya	  åtgärder	  på	  bästa	  

möjliga	  vis.	  
	  

”Det	  är	  så	  många	  jobb	  kommer	  in;	  Vi	  har	  hört	  att	  ni	  är	  bra”.	  (Synnerö	  18/5-‐10)	  
	  
Triada	  Communication	  har	  traditionellt	  arbetat	  inom	  en	  relativt	  liten	  musikgenre,	  sett	  

ur	  ett	  industriellt	  perspektiv.	  Enligt	  Synnerö	  så	  försöker	  bolaget	  att	  expandera	  främst	  

när	  det	  gäller	  musikgenre,	  produkter,	  marknader	  men	  även	  tjänster,	  då	  hon	  anser	  att	  

det	  finns	  flera	  alternativ	  som	  verkar	  lockande	  och	  som	  dessutom	  undersöks	  i	  

dagsläget.	  
	  
	  

Generellt	  arbetar	  bolaget	  med	  att	  finna	  klienter	  på	  olika	  vis,	  speciellt	  nu	  när	  bolaget	  

aktivt	  siktar	  på	  att	  bredda	  sina	  arbetsområden.	  Enligt	  Synnerö	  är	  det	  viktigt	  att	  vara	  
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lyhörd	  på	  vad	  som	  pågår	  omkring	  en;	  
	  

”En	  grej	  med	  den	  digitala	  tekniken...	  du	  hör	  saker	  överallt	  och	  det	  kommer	  inputs	  från	  

överallt...	  Det	  kan	  vara	  allt	  från	  att	  vara	  på	  en	  otippad	  konsert	  eller	  höra	  rykten	  om	  

något...”.	  (Synnerö	  18/5-‐10)	  
	  

Synnerö	  påpekar	  även	  att	  bolaget	  eftersträvar	  ett	  Europeiskt	  nätverk,	  som	  skall	  

samverka	  för	  att	  på	  bästa	  sätt	  främja	  användandet	  av	  bästa	  möjliga	  kompetens	  för	  rätt	  

marknad.	  Trots	  att	  Synnerö	  upplever	  att	  det	  råder	  motvillighet	  till	  samverkan	  över	  

nationsgränser,	  så	  påpekar	  hon	  vikten	  av	  mindre	  aktörer	  som	  kan	  tillfredsställa	  sina	  

klienter	  inom	  samtliga	  områden	  och	  på	  de	  sätt	  som	  marknaden	  kräver.	  
	  
4.4	  Black	  Star	  Foundation	  
Vi	  har	  intervjuat	  Emil	  Björkander	  på	  Blackstar	  Foundation,	  ett	  oberoende	  skivbolag	  som	  

startades	  i	  Malmö	  1999	  men	  är	  idag	  baserat	  i	  Göteborg.	  

	  
4.4.1	  Den	  digitala	  revolutionen	  
Björkander	  hävdar	  att	  att	  den	  digitala	  revolutionen	  har	  skapats	  av	  marknaden	  och	  att	  

arbetet	  har	  förändrats	  på	  både	  positiva	  och	  negativa	  sätt.	  Det	  fysiska	  formatet	  är	  i	  

dagsläget	  den	  främsta	  prioriteringen	  och	  arbetet	  med	  digital	  musik	  används	  som	  ett	  

komplement,	  då	  kunder	  är	  intresserad	  av	  det	  nya	  formatet,	  främst	  tack	  vare	  dess	  

smidighet	  och	  etablering	  i	  människors	  vardag.	  Respondenten	  hävdar	  att	  den	  digitala	  

revolutionen	  har	  inneburit	  att	  

försäljningssiffrorna	  för	  fysisk	  musik	  är	  relativt	  oförändrade,	  men	  intäkterna	  per	  sålt	  

exemplar	  minskar.	  Björkander	  anser	  att	  det	  tar	  längre	  tid	  att	  generera	  försäljning	  av	  

musik	  då	  ca	  60	  %	  av	  musiklyssnare	  och	  konsumenter	  upptäcker	  musik	  via	  digitala	  

plattformar	  innan	  beslut	  tas	  om	  ett	  köp	  skall	  genomföras.	  Detta	  har	  alltså	  fört	  med	  sig	  

negativa	  aspekter	  för	  skivbolag	  men	  främjar	  aktörer	  som	  arbetar	  med	  konserter.	  
	  
”Detta	  är	  en	  av	  anledningarna	  till	  varför	  man	  tjänar	  mindre	  pengar	  idag”.	  (Björkander	  

19/5-‐10)	  
	  
En	  annan	  negativ	  aspekt	  är	  enligt	  Björkander	  det	  faktum	  att	  en	  majoritet	  av	  människor	  

lyssnar	  på	  musik	  genom	  exempelvis	  dator	  eller	  bärbar	  musikspelare.	  Detta	  anser	  

respondenten	  har	  bidragit	  till	  att	  musik	  som	  konstform	  har	  tappat	  värde,	  då	  musik	  idag	  

ses	  som	  en	  datafil.	  Värdet	  av	  hårt	  arbete	  och	  ekonomisk	  investering	  försvinner	  hos	  
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konsumenten	  idag.	  
	  

”Ljudkvalité	  och	  så	  mycket	  annat	  blir	  förstört	  av	  det	  digitala	  formatet”.	  (Björkander	  
19/5-‐10)	  

	  
De	  positiva	  aspekterna	  med	  den	  digitala	  revolutionen	  ligger	  främst	  i	  frågan	  om	  

tillgänglighet	  och	  möjligheterna	  för	  spridning.	  Olika	  bolag	  eller	  aktörer	  kan	  

marknadsföra	  en	  produkt	  med	  hjälp	  av	  musik,	  för	  att	  på	  så	  vis	  skapa	  mervärde	  för	  

produkten.	  Detta	  ger	  alltså	  musik	  stora	  möjligheter	  gällande	  exponering	  anser	  

respondenten.	  Enligt	  Björkander	  är	  detta	  svårt	  att	  genomföra	  när	  musiken	  är	  själva	  

produkten.	  Den	  digitala	  musiken	  har	  fört	  med	  sig	  positiva	  aspekter	  för	  exempelvis	  nya	  

artister;	  

	  
”Det	  är	  ett	  väldigt	  bra	  format	  för	  osignade	  band	  eftersom	  deras	  musik	  kan	  nå	  ut	  till	  

mycket	  människor,	  fastän	  att	  de	  själva	  inte	  har	  givit	  ut	  något	  fysisk	  format.	  Det	  kan	  

alltså	  skapas	  väldigt	  mycket	  ”hype”	  runt	  ett	  band	  utan	  någon	  hjälp,	  utan	  någon	  push	  

från	  någon	  –	  utan	  promotion	  förutom	  deras	  egen	  inspelade	  musik”.	  (Björkander	  19/5-‐

10)	  
	  
4.4.2	  En	  global	  industri?	  
De	  användningsområden	  som	  Black	  Star	  Foundation	  anser	  är	  mest	  effektiva	  gällande	  

digital	  musik,	  är	  Internetbaserade	  plattformar	  som	  agerar	  som	  globala	  verktyg	  för	  

promotion	  och	  ger	  artister	  möjlighet	  att	  exponeras.	  Myspace.com,	  Spotify,	  LastFM	  

mm,	  är	  samtliga	  nya	  medier	  som	  främjar	  konsumtionen	  av	  digital	  musik.	  Björkander	  

hävdar	  att	  konsumtionen	  av	  digital	  musik	  både	  förhindrar	  och	  främjar	  försäljningen	  av	  

fysisk	  musik.	  Han	  hävdar	  att	  det	  råder	  en	  solidarisk	  anda	  bland	  konsumenter	  som	  

inser	  att	  musiken	  de	  konsumerar	  skapas	  av	  någon	  annan	  och	  att	  det	  i	  sin	  tur	  har	  sitt	  

pris	  för	  kreatören.	  När	  ny	  musik	  upptäcks	  via	  globala	  plattformar	  på	  Internet	  så	  

möjliggör	  det	  försäljning	  av	  fysisk	  musik	  tack	  vare	  solidaritet.	  Den	  negativa	  aspekten	  

är	  att	  interaktionen	  mellan	  konsument	  och	  kreatör	  är	  för	  indirekt.	  För	  att	  motverka	  de	  

negativa	  aspekterna	  arbetar	  bolaget	  med	  att	  skapa	  nätvärk	  som	  gör	  musik	  tillgänglig	  

för	  konsument,	  och	  detta	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  försäljning	  av	  fysisk	  musik.	  
	  

”Att	  skapa	  nätverk	  utav	  folk	  som	  kan	  boka	  spelningar	  för	  de	  band	  en	  som	  vi	  släpper,	  

som	  i	  sin	  tur	  gynnar	  våra	  fysiska	  format	  i	  form	  av	  försäljning”.	  (Björkander	  19/5-‐10)	  
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Musikjournalism	  eller	  media	  i	  form	  av	  tidningar,	  nättidningar,	  radio,	  alternativ	  press	  

såsom	  fanzines	  mm,	  finns	  endast	  i	  begränsad	  utsträckning	  i	  Sverige.	  När	  det	  gäller	  

arbetet	  med	  försäljningen	  och	  utgivningen	  av	  musik,	  så	  råder	  enligt	  Björkander	  ett	  

svårt	  klimat	  som	  främjar	  globala	  samarbeten	  och	  nätverkande.	  
	  

”Det	  finns	  ingen	  hemma	  marknad,	  det	  finns	  bara	  en	  global	  marknad	  
överhuvudtaget”.	  (Björkander	  19/5-‐10)	  

	  
	  
4.4.3	  Internationalisering	  
Björkander	  anser	  att	  musikindustrin	  är	  en	  global	  marknad	  och	  att	  utrymmet	  för	  

oberoende	  aktörer	  i	  press	  och	  media	  är	  begränsat.	  Detta	  förklara	  enligt	  

respondenten	  till	  varför	  bolagets	  försäljningssiffror	  är	  störst	  utomlands.	  Vid	  arbetet	  

med	  utgivningar	  och	  promotion	  så	  finns	  det	  en	  uppfattning	  om	  vilka	  marknader	  som	  

passar	  för	  olika	  typer	  av	  musik,	  men	  enligt	  Björkander	  blir	  man	  ständigt	  överaskad	  

och	  förvånad.	  Bolaget	  försöker	  aktivt	  att	  inte	  följa	  traditionella	  

marknadssegmenteringar	  då	  dessa	  stöper	  den	  produkten	  och	  vad	  som	  skall	  komma	  

ut	  ifrån	  den,	  förklarar	  Björkander.	  
	  
”Alternativ	  musik	  som	  alternativ	  musik.	  Allting	  har	  en	  potentiell	  lyssnare”.	  (Björkander	  

19/5-‐10)	  
	  
Respondenten	  förklarar	  att	  det	  råder	  en	  osäkerhet	  idag	  gällande	  vilka	  marknader	  som	  

passar	  för	  vilka	  typer	  av	  musik	  och	  artister.	  Om	  en	  artist	  blir	  uppmärksammad	  på	  en	  

oväntad	  marknad	  så	  beror	  det	  inte	  på	  försäljning,	  utan	  att	  konsumenter	  upptäckt	  och	  

laddat	  ner	  musik	  från	  Internet.	  Detta	  i	  sin	  tur	  kan	  leda	  till	  försäljning	  av	  fysisk	  musik	  då	  

artisterna	  blir	  erbjudna	  konsertverksamheter	  i	  marknaderna.	  Det	  digitala	  formatet	  

agerar	  alltså	  enligt	  Björkander	  som	  dörröppnare	  för	  många	  artister,	  och	  samtidigt	  för	  

bolaget,	  som	  reagerar	  på	  ntresset	  som	  skapats	  via	  Internetbaserade	  plattformar.	  

Detta	  är	  en	  gynnsam	  aspekt	  med	  den	  digitala	  revolutionen	  då	  intresset	  skapar	  

möjligheter	  att	  bedriva	  verksamhet	  på	  andra	  marknader.	  Dessa	  förutsättningar	  

innebar	  att	  Black	  Star	  Foundation	  började	  verka	  internationellt	  från	  dag	  ett,	  förklarar	  

Björkander.	  
	  
4.4.4	  Tillväxt	  
Björkander	  hävdar	  att	  efter	  år	  av	  debatt	  om	  minskad	  försäljning	  på	  grund	  av	  illegal	  

fildelning,	  har	  lett	  till	  en	  förändring	  i	  hur	  konsumenter	  förhåller	  sig	  till	  legal	  
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konsumtion	  av	  musik.	  
	  
”Någonting	  som	  har	  släppts	  helt	  och	  hållet	  fritt,	  någonting	  som	  folk	  resonerade	  kring	  

att	  det	  här	  är	  gratis	  för	  mig	  att	  tillgå,	  har	  väl	  istället	  kommit	  till	  den	  punkten	  att	  folk	  

har	  blivit	  mer	  solidariska	  med	  kreatören	  av	  verket...	  Mindre	  band	  och	  alternativa	  

bolag	  gynnas	  av	  det”.	  (Björkander	  19/5-‐10)	  
	  
Solidariteten	  grundas	  i	  storlek	  och	  typ	  av	  bolag	  som	  bedriver	  försäljning	  av	  musik.	  

Respondenten	  hävdar	  att	  konsumenter	  inser	  priset	  och	  risken	  mindre	  aktörer	  tar	  

inför	  varje	  utgivning,	  och	  de	  väljer	  att	  hellre	  konsumera	  illegal	  musik	  från	  stora	  

aktörer,	  då	  dessa	  inte	  riskerar	  lika	  mycket.	  
	  

”Samvetet	  gynnar	  den	  lilla	  aktören	  istället	  för	  den	  större”.	  (Björkander	  19/5-‐10)	  
	  
Bolaget	  har	  insett	  att	  det	  inte	  finns	  några	  begränsningar	  gällande	  vart	  man	  skall	  

bedriva	  verksamhet,	  och	  därför	  finns	  oändliga	  möjligheter	  för	  framtiden.	  Att	  skapa	  

intresse	  för	  artister	  via	  digitala	  och	  Internetbaserade	  plattformar	  är	  en	  effektiv	  

strategi	  som	  i	  regel	  gynnar	  artist	  och	  bolag	  i	  form	  av	  exponering	  och	  försäljning.	  

Björkander	  hävdar	  att	  utan	  dessa	  nya	  verktyg,	  hade	  bolaget	  inte	  kunnat	  vara	  

verksamt	  i	  den	  utsträckning	  som	  det	  är	  i	  

dagsläget.	  
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5	  Analys	  
	  
	  
	  
Här	  presenterar	  vi	  den	  analys	  vi	  har	  gjort	  med	  tanke	  på	  vår	  teoretiska	  syntes	  och	  det	  

empiriska	  material	  som	  vi	  har	  samlat	  in.	  Här	  ämnar	  vi	  förklara	  hur	  de	  svenska	  bolagen	  

ser	  på	  tillväxt	  och	  vilka	  aspekter	  som	  är	  avgörande	  för	  internationalisering.	  
	  
	  
5.1	  Svenska	  musikbolags	  syn	  på	  tillväxt	  
Alla	  respondenter	  inom	  de	  företag	  som	  vi	  har	  intervjuat	  i	  fallstudien	  har	  en,	  i	  relativt	  

hög	  grad,	  positiv	  bild	  av	  hur	  framtiden	  ser	  ut	  gällande	  tillväxt.	  Tre	  av	  bolagen	  som	  vi	  

intervjuade	  får	  sina	  inkomster	  direkt	  relaterad	  till	  försäljning	  av	  ljudbärare,	  då	  två	  är	  

skivbolag	  och	  den	  tredje	  är	  distributör.	  Det	  fjärde	  bolaget,	  Triada	  Communication	  får	  

sina	  inkomster	  från	  de	  bolag	  som	  säljer	  ljudbärare.	  Detta	  har	  lett	  till	  att	  nedgången	  av	  

den	  fysiska	  skivförsäljningen	  påverkat	  alla	  bolag,	  antingen	  direkt	  eller	  indirekt.	  Efter	  

den	  nedgång	  som	  företagen	  har	  haft	  under	  de	  senare	  åren,	  spår	  de	  alla	  en	  ljusare	  

framtid,	  dock	  är	  vägen	  dit	  oklar	  hos	  företagen.	  
	  
5.1.1	  Produktutveckling	  
Försäljning	  av	  musik	  i	  någon	  form	  av	  ljudbärare	  är	  det	  strategiska	  affärsområdet	  

(Ansoff1987)	  som	  vi	  har	  valt	  att	  analysera	  utifrån.	  För	  att	  skapa	  tillväxt	  arbetar	  

musikbolagen	  ständigt	  med	  produktutveckling	  i	  fokus	  om	  vi	  relaterar	  till	  

Ansoffmatrisen	  (1965),	  likaså	  om	  vi	  återkopplar	  till	  den	  utvecklade	  matrisen	  som	  

Johnson	  et	  al	  (2005)	  använder.	  Då	  varje	  ny	  utgivning	  av	  musikaliskt	  verk	  kan	  ses	  som	  

en	  produktutveckling	  med	  hjälp	  av	  existerande	  färdigheter	  (Johnson	  et	  al	  2005).	  Varje	  

utgivning	  är	  en	  form	  av	  produktutveckling	  då	  en	  annan	  form	  av	  musik	  spelas	  upp	  när	  

konsumenten	  utnyttjar	  produkten.	  Vidare	  hävdar	  Johnson	  et	  al	  (2005)	  att	  

produktutveckling	  med	  existerande	  färdigheter	  är	  en	  nödvändighet	  i	  de	  branscher	  där	  

produkters	  livscyklar	  är	  korta,	  vilket	  ofta	  är	  fallet	  inom	  musikindustrin.	  Varje	  utgivning	  

av	  ett	  musikaliskt	  verk	  kans	  ses	  som	  en	  produktutveckling	  i	  sig	  då	  det	  är	  ny	  musik	  som	  

ges	  ut	  som	  inte	  har	  funnits	  på	  marknaden	  innan.	  Det	  som	  vi	  kan	  se	  i	  empirin,	  är	  att	  

produktutvecklingen	  idag	  görs	  med	  både	  gamla	  och	  nya	  färdigheter	  hos	  bolagen	  som	  

vi	  undersökt.	  Vid	  utgivningar	  av	  musikaliska	  verk	  idag	  är	  det	  ny	  musik	  hos	  produkten	  

men	  företagen	  har	  i	  vissa	  fall	  även	  använt	  sig	  av	  nya	  färdigheter	  för	  att	  utveckla	  

produkten	  till	  att	  bli	  mer	  attraktiv	  hos	  dess	  marknad.	  Som	  Cloud	  ifrån	  Playground	  
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påpekar,	  är	  det	  inte	  bara	  musik	  som	  ges	  ut	  vid	  senaste	  Rolling	  Stones-‐utgivningen,	  

utan	  i	  produkten	  ingår	  merchandise	  and	  andra	  komplement	  för	  att	  göra	  produkten	  

mer	  attraktiv	  för	  konsumenten.	  Vidare	  säger	  Hargeby	  ifrån	  Sound	  Pollution	  att	  

musiken	  är	  fortfarande	  en	  viktig	  aspekt	  i	  produkten	  men	  att	  artisterna	  själva	  måste	  

vara	  mer	  drivna	  och	  synas.	  Vidare	  menar	  han	  att	  CD-‐skivan	  som	  produkt	  måste	  

utvecklas	  och	  säljas	  med	  produkter	  som	  skapar	  mervärde.	  Även	  detta	  är	  i	  linje	  med	  

Produktutveckling	  enligt	  Johnson	  et	  al	  (2005).	  Johnson	  et	  al	  (2005)	  påpekar	  att	  

företag	  ibland	  blir	  framtvingad	  att	  utveckla	  nya	  produkter,	  annars	  skulle	  det	  leda	  till	  

ödesdigra	  konsekvenser	  för	  företaget.	  Vi	  kan	  se	  att	  bolagen	  i	  vår	  fallstudie	  har	  

anpassat	  sig	  till	  den	  digitala	  marknaden,	  på	  ett	  sätt	  som	  är	  framtvingat.	  Björkander	  på	  

Black	  Star	  Foundation	  förklarar	  att	  digitaliseringen	  är	  en	  reglering	  som	  marknaden	  

själv	  har	  skapat.	  Vidare	  hävdar	  Cloud	  att	  digitaliseringen	  har	  lett	  till	  ett	  nytt	  format	  av	  

produkten	  som	  inte	  bolaget	  själva	  styrt	  över.	  
	  
5.1.2	  Marknadsutveckling	  
Vår	  empiri	  visar	  att	  de	  svenska	  musikbolag	  vi	  har	  undersökt	  arbetar	  aktivt	  för	  att	  

erbjuda	  sina	  produkter	  till	  nya	  kunder	  i	  form	  av	  marknadsutveckling	  enligt	  Ansoff	  

(1965,	  1987	  mfl)	  och	  Johnson	  et	  al	  (2005)	  modeller.	  Att	  företagen	  erbjuder	  sina	  

produkter	  på	  den	  digitala	  marknaden	  ser	  vi	  som	  en	  form	  av	  marknadsutveckling	  då	  de	  

erbjuder	  musik	  på	  ett	  nytt	  användningsområde	  som	  leder	  till	  att	  konsumenterna	  får	  

tillgång	  till	  musik	  utanför	  det	  traditionella	  användningsområdet	  (Johnson	  et	  al	  2005)	  

som	  var	  genom	  CD-‐spelarna,	  vare	  sig	  det	  är	  i	  konsumentens	  telefon	  eller	  dator.	  

Denna	  marknadsutveckling	  har	  skett	  tillsammans	  med	  produktutveckling,	  då	  bolagen	  

har	  använder	  sig	  av	  nya	  tekniker	  och	  plattformar	  för	  att	  anpassa	  produkten	  till	  den	  

digitala	  marknaden.	  Detta	  är	  i	  linje	  med	  vad	  Johnson	  et	  al	  (2005)	  beskriver,	  i	  praktiken	  

kräver	  en	  marknadsutveckling	  någon	  form	  av	  produktutveckling	  samt	  utveckling	  av	  

nya	  förmågor	  Både	  Hargeby	  och	  respondenterna	  menar	  på	  att	  geografiskt	  sätt	  är	  det	  

svårt	  att	  definiera	  vad	  som	  är	  deras	  hemmamarknad	  då	  produkten	  som	  erbjuds	  är	  

starkt	  påverkad	  av	  kulturella	  referenser.	  Likaså	  har	  vi	  ju	  definierat	  att	  varje	  musikaliskt	  

utgivning	  är	  en	  egen	  produkt	  i	  sig	  så	  vi	  menar	  att	  hemmamarknad	  bör	  definieras	  

utifrån	  genre	  istället	  för	  geografiskt.	  Dock	  så	  säger	  ju	  Hargeby	  att	  idag	  hävdar	  många	  

att	  man	  skall	  rikta	  in	  sig	  på	  Kina	  men	  att	  de	  vill	  vänta	  med	  att	  göra	  det	  och	  istället	  

lägga	  pengar	  och	  tid	  på	  geografiska	  marknader	  som	  är	  mer	  kulturellt	  lika.	  Detta	  visar	  
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ännu	  mer	  på	  att	  den	  kulturella	  avgränsningen	  av	  marknaden	  är	  viktigare	  än	  den	  

geografiska.	  Björkander	  säger	  också	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  hemmamarknad,	  bara	  en	  

global	  marknad.	  Även	  om	  Cloud	  på	  Playground	  säger	  att	  Skandinavien	  ses	  som	  en	  

hemmamarknad	  så	  är	  de	  helt	  olika	  inom	  den.	  
	  

5.2	  Tillväxtfrämjande	  åtgärder	  
Den	  kulturella	  aspekten	  av	  modellen	  ”FUNK”	  hävdar	  att	  det	  krävs	  (Nielsen	  et	  al	  2006)	  

stimulering	  av	  bredden	  (”kulturlivet”).	  (1)	  Individer	  och	  verksamheter	  som	  använder	  

sig	  av	  ”kulturuttrycken”	  samt	  (2)	  förutsättningar,	  exempelvis	  traditioner,	  barn-‐	  och	  

ungdomsverksamhet,	  platser	  att	  visa	  upp	  sig	  på	  och	  platser	  att	  öva	  sig	  på.	  Utan	  denna	  

stimulans	  skulle	  flera	  av	  våra	  företag	  inte	  verka	  då	  de	  arbetar	  i	  hög	  utsträckning	  med	  

musik	  som	  inte	  är	  lika	  exponerad	  i	  traditionell	  media.	  Tillexempel	  hävdar	  både	  Cloud	  

och	  Hargeby	  att	  det	  är	  konsumenter	  inom	  metalgenren	  som	  fortfarande	  köper	  fysiska	  

skivor.	  Hade	  inte	  bredden	  av	  olika	  former	  av	  kultur	  stimulerats	  utan	  bara	  den	  som	  är	  

populär	  skulle	  det	  få	  ödesdigra	  konsekvenser	  för	  de	  bolag	  som	  vi	  undersökt.	  Även	  

Synnerö	  påpekar	  att	  de	  arbetar	  med	  artister	  som	  arbetar	  inom	  en	  relativt	  liten	  

musikgenre	  vilket	  stödjer	  teorin	  om	  att	  det	  måste	  finnas	  en	  bredd	  av	  kulturlivet.	  

I	  förarbetet	  till	  FUNK-‐modellen	  hävdar	  författarna	  att	  många	  offentliga	  insatser	  har	  

utgått	  ifrån	  att	  utbildning	  och	  forskning	  stärker	  näringslivet	  men	  även	  att	  ett	  brett	  

kulturliv	  också	  leder	  till	  positiva	  effekter	  för	  näringslivet.	  Skulle	  bara	  en	  sorts	  musik	  

prioriteras,	  hade	  det	  lett	  till	  en	  marknad	  som	  skulle	  mättas	  snabbt.	  Majoriteten	  av	  

bolagen	  som	  vi	  har	  undersökt	  arbetat	  just	  med	  musik	  som	  kan	  klassas	  i	  någon	  form	  

som	  alternativ	  och	  Björkander	  på	  Black	  Star	  Foundation	  menar	  på	  att	  alternativ	  musik	  

har	  potentiella	  konsumenter,	  det	  gäller	  bara	  att	  hitta	  dem.	  Cloud	  ifrån	  Playground	  

hävdar	  att	  bra	  musik	  av	  hög	  kvalitet	  är	  utgångspunkten	  för	  varje	  utgivning	  eller	  

projekt.	  Detta	  visar	  just	  på	  att	  en	  kulturell	  tillväxt	  leder	  till	  en	  ekonomisk	  tillväxt	  

(Nielsen	  et	  al	  2006).	  
	  
Som	  påpekat	  tidigare	  är	  musikindustrin	  under	  stark	  förändring	  och	  som	  Synnerö	  på	  

Triada	  Communications	  säger	  är	  det	  svårt	  att	  planera	  och	  utforska	  nya	  strategier	  eller	  

åtgärder	  eftersom	  det	  råder	  brist	  på	  tid	  och	  ekonomi.	  Bolaget	  försöker	  ständigt	  

uppdatera	  sina	  åtgärder	  för	  att	  kunna	  uppnå	  bästa	  resultat	  för	  sina	  kunder,	  men	  

endast	  i	  den	  utsträckning	  som	  är	  möjlig	  i	  form	  av	  tid	  och	  ekonomi.	  Samma	  åsikt	  har	  



	   62	  

Nielsen	  et	  al	  (2006)	  när	  de	  hävdar	  att	  företagen	  har	  fullt	  upp	  med	  en	  daglig,	  operativ	  

agenda,	  de	  har	  inte	  tid	  att	  fokusera	  på	  frågor	  som	  gynnar	  branschen	  i	  sig.	  
	  
	  

5.3	  Centrala	  faktorer	  vid	  internationalisering	  
Samtliga	  fallföretag	  i	  vår	  rapport	  anser	  i	  likhet	  med	  Kusek	  &	  Leonhard	  (2005)	  att	  den	  

digitala	  revolutionen	  är	  den	  främsta	  anledningen	  till	  varför	  industrin	  har	  förändrats	  

drastiskt	  sedan	  slutet	  på	  1990-‐talet.	  Gordon	  (2008)	  hävdar	  att	  klimatet	  som	  råder	  

inom	  musikindustrin	  kräver	  att	  musikbolag	  idag	  måste	  utveckla	  och	  förnya	  sina	  

arbetsmetoder	  för	  att	  kunna	  konkurrera	  på	  ett	  effektivt	  vis	  på	  en	  global	  marknad.	  Det	  

finns	  praktiska	  exempel	  som	  visar	  på	  att	  industrin	  är	  under	  förändring	  då	  Vivendis	  

(ägare	  av	  världens	  största	  skivbolag	  Universal	  Music	  Group)	  Vd	  Jean-‐Bernard	  Levy	  

(2007	  i	  bbc.co.uk)	  påpekar	  i	  samband	  med	  Madonnas	  avtal	  med	  Live	  Nation	  (världens	  

största	  eventbolag)	  att	  den	  traditionella	  industrin	  var	  fokuserad	  på	  försäljningen	  av	  

skivor,	  och	  att	  det	  idag	  borde	  ses	  som	  ett	  komplement	  till	  andra	  inkomstkällor.	  Live	  

Nations	  Vd	  hävdar	  att	  avtalet	  med	  Madonna	  banar	  väg	  för	  nya	  typer	  av	  avtal	  och	  

affärsmodeller	  samt	  att	  avtalet	  i	  sig	  är	  en	  milstolpe	  och	  en	  historisk	  händelse	  (Michael	  

Rapino	  2007	  i	  bbc.co.uk	  ).	  
	  
En	  tydlig	  och	  gemensam	  nämnare	  för	  de	  bolag	  vi	  använt	  oss	  av	  i	  fallstudien	  är	  

inställningen	  och	  användandet	  av	  nya	  tekniker.	  Samtliga	  bolag	  använder	  sig	  av	  den	  

nya	  tekniken	  som	  ett	  komplement	  för	  sin	  basverksamhet,	  då	  intäkterna	  av	  fysisk	  

musik	  har	  minskat	  drastiskt.	  Vi	  ser	  även	  ett	  tydligt	  mönster	  från	  våra	  fallföretag,	  då	  

samtliga	  respondenter	  tydligt	  gör	  en	  distinktion	  mellan	  den	  nya	  och	  den	  traditionella	  

musikindustrin.	  Detta	  innebär	  att	  traditionella	  tillvägagångssätt	  inte	  kan	  ses	  som	  

tillräckliga	  för	  att	  kunna	  effektivisera	  arbetet	  och	  nå	  bästa	  resultat,	  utan	  förutsätter	  

nya	  tekniker	  och	  arbetsmetoder	  som	  marknaden	  delvis	  kräver.	  Denna	  utveckling	  går	  i	  

linje	  med	  Kusek	  &	  Leonhards	  (2005)	  förklaring	  av	  att	  den	  traditionella	  strukturen	  har	  

skapat	  en	  skivindustri,	  medans	  den	  digitala	  revolutionen	  har	  öppnat	  dörrarna	  för	  en	  

musikindustri.	  

	  
5.3.1	  Marknadssegmentering	  
Saarenketo	  et	  al	  (2002)	  förklarar	  att	  tidsspannet	  inom	  all	  handel	  har	  minskat	  drastiskt,	  

vilket	  enligt	  Julien	  (1996	  i	  Saarenketo	  et	  al	  2002)	  har	  innefattat	  att	  produkternas	  
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livscykel	  har	  kortats	  ner.	  Detta	  fenomen	  bidrar	  till	  ekonomiska	  osäkerheter	  vilket	  

påverkar	  varje	  företag	  negativt	  oavsett	  bransch.	  Även	  om	  skivbolagens	  internationella	  

handelsorganisation	  Ifpi	  (2010)	  bekräftar	  i	  Digital	  Music	  Report	  2010,	  att	  den	  digitala	  

omsättningen	  har	  ökat	  kraftigt	  sedan	  2003,	  så	  bekräftas	  samtidigt	  att	  den	  illegala	  

musikkonsumtionen	  förhindrar	  att	  kompensera	  musikbolag	  för	  det	  inkomstbortfall	  

som	  drabbat	  hela	  industrin	  gällande	  försäljningen	  av	  fysiska	  ljudbärare.	  Konsumenter	  

av	  både	  laglig	  och	  olaglig	  musik	  verkar	  inom	  nya	  marknadsplatser	  som	  främst	  är	  

baserade	  på	  Internet.	  Konsumenternas	  konsumtionsmönster	  och	  beteende	  har	  snabbt	  

anpassats	  till	  de	  nya	  förutsättningarna	  som	  råder,	  vilket	  innebär	  att	  musikens	  livscykel	  

samt	  inställningen	  gentemot	  musik	  har	  förändrats.	  Idag	  konsumeras	  Mp3	  filer	  i	  allt	  

större	  utsträckning	  och	  eftersom	  detta	  format	  i	  regel	  delar	  in	  musik	  i	  separata	  filer,	  så	  

kortas	  livscykeln	  jämfört	  med	  tidiga	  format	  då	  exempelvis	  formatet	  CD	  innehöll	  ett	  

komplett	  album.	  
	  
Cloud	  på	  Playground	  Music	  förklarar	  att	  den	  traditionella	  strukturen	  inom	  

musikindustrin	  baseras	  på	  försäljning	  av	  fysiska	  ljudbärare,	  vilket	  idag	  strider	  mot	  

hur	  människor	  konsumerar	  och	  upptäcker	  musik.	  Cloud	  förklarar	  vidare	  att	  i	  dag	  så	  

måste	  interaktionen	  mellan	  producent	  och	  konsument	  förbättras.	  Detta	  främst	  

gällande	  den	  tid	  det	  tar	  att	  upptäcka	  och	  konsumera	  musik	  lagligt.	  Den	  generella	  

spridningen	  av	  illegal	  musik	  tyder	  också	  på	  att	  musik	  idag	  har	  tappat	  i	  värde	  och	  

förbrukas	  i	  allt	  snabbare	  takt.	  Synnerö	  på	  Triada	  Communication	  bekräftar	  att	  vid	  

arbetet	  med	  traditionell	  press	  och	  media	  så	  fortskrider	  arbetet	  i	  långsammare	  

tempo,	  då	  aktörerna	  är	  mindre	  flexibla	  gällande	  digitaliseringen.	  Cloud	  på	  

Playground	  Music	  hävdar	  att	  den	  nya	  tekniken	  brukas	  främst	  av	  den	  yngre	  

generationen	  och	  menar	  att	  detta	  är	  anledningen	  till	  varför	  bolaget	  har	  överlevt	  

industrins	  värsta	  tider.	  Bolaget	  primära	  inkomstkälla	  är	  försäljningen	  av	  fysiska	  

ljudbärare	  och	  publiken	  som	  utgivningarna	  riktar	  sig	  till,	  är	  i	  30årsåldern	  och	  besitter	  

med	  sin	  disponibla	  inkomst	  en	  stark	  köpkraft.	  
	  
	  
Teorier	  gällande	  företags	  internationaliseringsprocesser	  förklarar	  att	  företag	  måste	  

söka	  sig	  till	  nya	  marknader	  för	  att	  på	  bästa	  sätt	  kunna	  tackla	  problematiken	  som	  

uppstår	  vid	  ekonomisk	  nedgång	  (Julien	  1996	  i	  Saarenketo	  et	  al	  2002).	  Cavusgil	  &	  

Knight	  (2009)	  hävdar	  att	  traditionell	  internationaliseringsteori	  baseras	  på	  idén	  om	  att	  
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internationalisering	  utgår	  primärt	  från	  företagets	  hemmamarknad	  och	  att	  företag	  

sedan	  expanderar	  till	  närliggande	  marknader	  stegvis.	  Att	  verka	  på	  internationella	  

marknader	  har	  traditionellt	  sätt	  betraktats	  som	  kostsamt	  gällande	  införskaffandet	  av	  

information	  och	  kunskap	  av	  en	  ny	  marknad,	  samtidigt	  som	  det	  är	  komplicerat	  att	  

etablera	  effektiva	  försäljningsenheter	  i	  nya	  marknader	  (Cavusgil	  &	  Knight	  2009).	  Bell	  

et	  al	  (1992	  i	  Saarenketo	  et	  al	  2002)	  påpekar	  att	  det	  är	  svårt	  för	  mindre	  företag	  att	  

verka	  på	  en	  internationell	  marknad	  då	  dessa	  företag	  traditionellt	  sätt	  saknar	  

tillräckliga	  resurser,	  erfarenhet	  och	  kunskap.	  
	  
Hargeby	  på	  Sound	  Pollution	  påpekar	  att	  det	  idag	  är	  möjligt	  att	  nå	  ut	  till	  konsumenter	  

på	  en	  global	  nivå	  genom	  användningen	  av	  nya	  tjänster	  och	  plattformar	  som	  har	  

utvecklats	  i	  samband	  med	  digitaliseringen	  av	  musik.	  Denna	  inställning	  kan	  ses	  som	  en	  

reaktion	  på	  de	  konsekvenser	  som	  den	  digitala	  revolutionen	  har	  fört	  med	  sig	  och	  som	  

primärt	  berör	  konsumtionsmönster	  och	  etablerandet	  av	  nya	  globala	  marknader.	  

Björkander	  på	  Black	  Star	  Foundation	  förklarar	  att	  varje	  musikgenre	  eller	  artist	  har	  en	  

potentiell	  marknad,	  och	  med	  dagens	  nya	  verktyg	  är	  det	  möjligt	  att	  identifiera	  och	  nå	  ut	  

till	  dessa.	  På	  Black	  Star	  Foundation	  anses	  digitaliseringen	  som	  en	  positiv	  aspekt	  sett	  ur	  

ett	  promotion	  perspektiv.	  Dessa	  verktyg	  ger	  musiken	  möjlighet	  att	  spridas	  globalt,	  som	  

i	  sin	  tur	  främjar	  exponering	  och	  slutligen	  försäljning.	  
	  
Triada	  Communication	  arbetar	  främst	  med	  traditionell	  press	  på	  traditionella	  metoder	  

vilket	  innebär	  att	  som	  promotionbolag	  är	  det	  svårt	  att	  agera	  globalt.	  Synnerö	  på	  Triada	  

Communication	  förklarar	  att	  trots	  traditionell	  press	  och	  medias	  påverkan	  på	  

försäljningen	  av	  fysiska	  ljudbärare,	  så	  sker	  marknadssegmenteringen	  utifrån	  mer	  

kulturella	  aspekter.	  Sound	  Pollution	  hävdar	  att	  trots	  att	  exempelvis	  Kina	  är	  en	  

eftertraktad	  marknad	  idag	  så	  arbetar	  de	  hellre	  med	  mer	  kulturellt	  lika	  länder	  och	  

marknader	  såsom	  USA,	  Australien	  och	  Kanada.	  
	  
Hälften,	  alltså	  två	  av	  våra	  fallföretag	  verkar	  främst	  som	  skivbolag,	  och	  dessa	  bolag	  

hävdar	  att	  det	  finns	  oändliga	  möjligheter	  för	  etableringen	  på	  nya	  marknader,	  men	  

klimatet	  idag	  skapar	  en	  osäkerhet	  gällande	  vilka	  specifika	  produkter	  som	  fungerar	  på	  

vilka	  specifika	  marknader.	  Sound	  Pollution	  och	  Triada	  Communication	  arbetar	  främst	  

genom	  traditionella	  kanaler,	  vilket	  förhindrar	  de	  att	  expandera	  sin	  verksamhet	  till	  en	  
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global	  nivå.	  De	  sistnämnda	  bolagen	  har	  främst	  expanderat	  och	  utvecklat	  sin	  

verksamhet	  till	  närliggande	  länder.	  
	  
	  
5.3.2	  Born	  globals	  &	  Global	  mindset	  
En	  ”born	  global”	  innefattar	  att	  ett	  bolag	  anses	  verka	  på	  en	  internationell	  nivå	  redan	  från	  

uppstart,	  eller	  i	  ett	  tidigt	  skede	  som	  innebär	  kort	  internationaliseringsperiod	  (Hollensen	  

2007).	  Madsen	  &	  Servais	  (1997)	  förklarar	  fenomenet	  ”born	  global”	  som	  ett	  ramverk	  

som	  möjliggör	  för	  bolag	  att	  agera	  och	  verka	  på	  en	  global	  marknad.	  Cavusgil	  &	  Knight	  

(2009)	  hävdar	  att	  detta	  fenomen	  har	  uppstått	  då	  kraftiga	  förändringar	  inom	  

affärsvärlden	  har	  mer	  eller	  mindre	  tvingat	  bolag	  att	  internationalisera	  i	  ett	  tidigt	  skede.	  

Cavusgil	  &	  Knight	  (2009)	  presenterar	  ett	  flertal	  faktorer	  som	  främjar	  denna	  typ	  av	  bolag	  

och	  nedan	  följer	  de	  mest	  relevanta	  och	  centrala	  för	  vår	  rapport;	  

	  
-‐	   Globalisering	  av	  marknader	  
	  

Vår	  empiriska	  data	  bekräftar	  att	  samtliga	  fallföretag	  anser	  att	  den	  digitala	  revolutionen	  

har	  skapat	  en	  global	  musikindustri	  som	  samtidigt	  skapar	  globala	  marknader.	  

Björkander	  på	  Black	  Star	  Foundation	  påpekar	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  hemmamarknad,	  

utan	  deras	  verksamhet	  är	  utformad	  efter	  det	  faktum	  att	  idag	  råder	  endast	  en	  global	  

marknad.	  Triada	  Communication	  och	  Sound	  Pollution	  instämmer	  gällande	  en	  global	  

musikmarknad	  men	  betonar	  att	  deras	  verksamhet	  är	  i	  större	  utsträckning	  beroende	  på	  

traditionella	  strukturer	  och	  praxis.	  Uppkomsten	  av	  globala	  marknader	  är	  inte	  enbart	  

positiv,	  då	  industrins	  omsättning	  har	  minskat	  med	  ca	  55%	  under	  perioden	  1999	  och	  

2009	  (Ifpi	  2010).	  
	  
	  
-‐	   Framsteg	  inom	  kommunikation	  och	  IT	  
	  

Samtliga	  företag	  anser	  att	  det	  är	  den	  digitala	  revolutionen	  och	  de	  nya	  digitala	  

verktygen	  som	  har	  främjat	  arbetet	  på	  en	  global	  nivå.	  För	  Playground	  Music	  är	  det	  

digitala	  formatet	  vitalt	  för	  bolagets	  överlevnad,	  då	  detta	  verktyg	  pressar	  ”over	  head”	  

kostnaderna	  och	  då	  kompenserar	  för	  minskad	  försäljning	  av	  fysiska	  ljudbärare.	  Detta	  

bekräftas	  av	  Gordon	  (2008)	  som	  hävdar	  att	  den	  digitala	  revolutionen	  främjar	  nya	  

affärsmodeller	  och	  nya	  praktiska	  åtgärder	  som	  skall	  anpassa	  arbetet	  till	  det	  rådande	  

klimatet	  inom	  musikindustrin.	  De	  verktygen	  som	  uppstått	  är	  även	  enligt	  Garland	  (2008	  

i	  Gordon	  2008)	  en	  konsekvens	  av	  den	  kraftiga	  ökningen	  av	  bredband	  världen	  över.	  
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Bredbandet	  möjliggör	  och	  främjar	  digital	  musik	  samt	  Internetbaserade	  tjänster	  och	  

marknader.	  Björkander	  på	  Black	  Star	  Foundation	  hävdar	  dessutom	  att	  ca	  60%	  av	  

samtliga	  musikkonsumenter	  upptäcker	  musik	  via	  globala,	  Internetbaserade	  

plattformar.	  Framstegen	  inom	  kommunikation	  och	  IT	  sektorn	  ses	  som	  en	  positiv	  aspekt	  

av	  samtliga	  bolag,	  men	  det	  är	  viktigt	  att	  inse	  att	  dessa	  åtgärder	  många	  gånger	  är	  

nödvändiga	  för	  bolagens	  överlevnad	  och	  inte	  nödvändigtvis	  för	  ökad	  tillväxt.	  
	  
	  
-‐	   Framsteg	  inom	  produktionsteknologier	  
	  

Gordon	  (2008)	  hävdar	  att	  den	  teknologiska	  utveckling	  som	  skett	  sedan	  slutet	  på	  1990-‐

talet	  har	  möjliggjort	  för	  artister	  och	  kreatörer	  att	  producera,	  marknadsföra	  och	  sälja	  

musik,	  detta	  då	  kostnaderna	  för	  dessa	  åtgärder	  har	  fallit	  drastiskt.	  Björkander	  på	  Black	  

Star	  Foundation	  förklarar	  att	  i	  deras	  arbete	  är	  de	  globala	  verktygen	  såsom	  

Myspace.com	  eller	  andra	  internetbaserade	  social	  nätverkande	  mycket	  viktiga	  då	  de	  

möjliggör	  kostnadsfri	  marknadsföring	  av	  artisterna.	  Den	  teknologiska	  utvecklingen	  har	  

påverkat	  andra	  sektorer	  som	  har	  möjliggjort	  dessa	  nya	  förutsättningar	  inom	  

musikindustrin.	  Utvecklingen	  har	  påverkat	  datorers	  kapacitet	  för	  musikproduktion	  

samtidigt	  som	  priserna	  har	  fallit.	  Cavusgil	  &	  Knight	  (2009)	  presenterar	  även	  specifika	  

särdrag	  hos	  ”Born	  Globals,	  och	  de	  mest	  relevanta	  och	  centrala	  för	  vår	  rapport	  är:	  
	  
-‐	   Aktiva	  på	  en	  internationell	  marknad	  från	  start,	  eller	  strax	  därefter	  
	  

Hälften	  av	  fallföretagen	  (Ej	  Sound	  Pollution	  &	  Triada	  Communication)	  redogör	  för	  att	  

de	  omedelbart	  påbörjade	  sitt	  arbete	  på	  internationell	  nivå.	  Detta	  faktum	  strider	  mot	  

de	  internationaliseringsteorierna	  som	  förespråkar	  etableringen	  av	  en	  stark	  

hemmamarknad	  för	  att	  sedan	  expandera	  till	  närliggande	  länder	  och	  marknader.	  Den	  

främsta	  anledningen	  är	  att	  de	  traditionella	  teorierna	  definierar	  territorium	  genom	  

konkreta	  gränslinjer	  mellan	  nationer	  eller	  marknader.	  Även	  här	  är	  det	  viktigt	  att	  förstå	  

att	  bolagens	  verksamheter	  på	  internationella	  marknader	  många	  gånger	  är	  en	  

nödvändighet	  och	  inte	  ett	  aktivt	  val.	  
	  
	  
-‐	   Karaktäriserade	  av	  begränsade	  ekonomiska	  samt	  faktiska	  resurser	  
	  

Synnerö	  på	  Triada	  Communication	  påpekar	  att	  för	  mindre	  bolag	  är	  det	  svårt	  att	  

anpassa	  arbetsmetoden	  fullständigt	  till	  den	  globala	  och	  digitala	  musikindustrin	  samt	  
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marknaden.	  Anledningarna	  bakom	  detta	  påstående	  grundar	  sig	  i	  att	  bolaget	  

fortfarande	  är	  beroende	  av	  de	  traditionella	  arbetsmetoderna	  som	  skivindustrin	  har	  

skapat.	  Samtliga	  fallföretag	  hävdar	  dessutom	  att	  försäljning	  eller	  arbetet	  med	  fysisk	  

musik	  är	  den	  primära	  inkomstkällan.	  Synnerö	  förklarar	  vidare	  att	  även	  om	  nyare	  

metoder	  implementeras	  så	  saknas	  resurser	  i	  form	  av	  tid,	  arbetskraft	  och	  ekonomi	  för	  

att	  anpassa	  tillvägagångssätten	  till	  den	  grad	  bolaget	  önskar.	  

	  
-‐	   Förhöjande	  påverkan	  genom	  kommunikations-‐	  och	  informationsteknologi	  
	  

Den	  digitala	  revolutionen	  har	  medfört	  både	  negativa	  och	  positiva	  aspekter,	  och	  gällande	  
kommunikation,	  anser	  samtliga	  fallföretag	  att	  deras	  arbete	  har	  effektiviserats	  med	  

hjälp	  av	  nya	  kommunikationsmedel.	  Cloud	  på	  Playground	  Music	  påpekar	  dock	  att	  det	  

generella	  tempot	  inom	  musikindustrin	  är	  högt	  och	  att	  i	  flera	  fall	  så	  kan	  det	  vara	  svårt	  

att	  följa	  marknadens	  omväxlingar	  och	  krav.	  För	  att	  bäst	  göra	  detta	  anser	  han	  att	  

bolaget	  måste	  effektivisera	  och	  förbättra	  länken	  mellan	  produkt	  och	  konsument.	  Detta	  

görs	  främst	  genom	  att	  upprätta	  en	  fungerande	  infrastruktur	  för	  legal	  konsumtion	  av	  

musik	  på	  Internet,	  och	  i	  dagsläget	  råder	  ingen	  sådan	  infrastruktur	  på	  global	  nivå,	  

främst	  gällande	  lagstiftning	  och	  dess	  implementering.	  

	  
-‐	   Använder	  ofta	  externa,	  självständiga	  mellanhänder	  för	  distribution	  på	  

utländska	  marknader.	  

Som	  Gordon	  (2008)	  påpekat	  tidigare	  så	  råder	  en	  infrastruktur	  på	  Internet	  idag	  som	  

främjar	  självständig	  marknadsföring	  och	  försäljning	  utan	  några	  som	  helst	  

mellanhänder.	  Det	  är	  viktigt	  att	  ta	  hänsyn	  till	  det	  faktum	  att	  nya	  globala	  plattformar	  

inte	  räcker	  till	  för	  att	  kompensera	  för	  det	  inkomstbortfallet	  som	  den	  digitala	  

revolutionen	  har	  bidragit	  till.	  Då	  samtliga	  fallföretag	  baserar	  sin	  verksamhet	  i	  arbetet	  

med	  fysiska	  ljudbärare,	  så	  använder	  sig	  samtliga	  bolag	  även	  av	  traditionella	  kanaler.	  

I	  samband	  med	  utvecklingen	  av	  teorierna	  gällande	  ”Born	  Globals”,	  har	  ett	  nytt	  

begrepp	  myntats.	  Begreppet	  kallas	  för	  ”Global	  mindset”	  eller	  ”ett	  globalt	  tankesätt”	  

på	  Svenska,	  och	  refererar	  till	  personliga	  egenskaper	  hos	  företagsledare.	  Många	  

forskare	  hävdar	  dessutom	  att	  ett	  globalt	  tankesätt	  är	  en	  förutsättning	  för	  en	  

framgångsrik	  internationaliseringsprocess	  ((Harveston	  et	  al	  2002:	  Knight,	  2001;	  

Fletcher,	  2000	  i	  Saarenketo	  et	  al	  2002).	  Routamaa	  et	  al	  (1997	  i	  Saarenketo	  et	  al	  2002)	  

betonar	  vikten	  av	  företagsledarens	  intuition	  för	  agerandet	  i	  frågan	  om	  
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internationalisering.	  Saarenketo	  (2002)	  betonar	  vikten	  av	  tre	  särdrag	  som	  underlättar	  

en	  framgångsrik	  internationaliseringsprocess	  hos	  så	  kallade	  ”Born	  Globals”;	  

	  
• Att	  vara	  pro-‐aktiv	  

Saarenketo	  (2002)	  förklarar	  pro-‐aktiv	  som	  den	  egenskapen	  som	  innefattar	  förståelse	  

för	  vad	  en	  marknad	  kräver	  samt	  kunna	  förutspå	  kommande	  förändringar	  och	  på	  så	  vis	  

skapa	  riskreduceringar	  inom	  företaget	  för	  att	  undvika	  större	  och	  kostsamma	  

förändringar.	  Samtliga	  fallföretag	  hävdar	  att	  marknaden	  kräver	  en	  balans	  mellan	  den	  

nya	  musikindutrin	  och	  den	  traditionella.	  Detta	  gäller	  attityder,	  arbetsmetoder	  och	  

praxis,	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  i	  allt	  snabbare	  takt	  kompensera	  inkomstbortfallet	  av	  fysisk	  

musik	  med	  digital	  handel.	  Då	  industrin	  fortfarande	  är	  i	  ett	  skede	  av	  förändring	  så	  

råder	  en	  obalans.	  Enligt	  Ifpi	  ökar	  den	  digitala	  försäljningen	  i	  snabb	  takt	  och	  det	  är	  en	  

tidsfråga	  innan	  den	  når	  en	  relativt	  tillfredsställande	  nivå.	  Synnerö	  påpekar	  även	  vikten	  

att	  arbeta	  med	  varumärken,	  vilket	  kan	  ses	  som	  en	  reaktion	  på	  att	  ljudbärare	  men	  även	  

musik	  har	  gått	  från	  produkt	  till	  service,	  vilket	  i	  sin	  tur	  har	  lett	  till	  ett	  minskat	  värde.	  

Björkander	  på	  Black	  Star	  Foundation	  hävdar	  dessutom	  att	  försäljningssiffrorna	  för	  

deras	  musik	  inte	  nödvändigtvis	  har	  minskat,	  utan	  att	  de	  genererar	  mindre	  intäkter	  per	  

enhet.	  
	  
• Att	  vara	  engagerade	  (commited)	  
	  

För	  Sound	  Pollution	  har	  det	  varit	  viktigt	  att	  deras	  målgrupp	  tillhör	  ett	  

marknadssegment	  som	  fortfarande	  konsumerar	  traditionella	  ljudbärare,	  då	  de	  anser	  

sig	  uppskatta	  musik	  som	  kulturellt	  uttryck.	  Bolaget	  har	  haft	  sin	  nisch	  under	  hela	  sitt	  

bolagsliv	  och	  antyder	  på	  att	  människorna	  bakom	  bolaget	  har	  ett	  stort	  musikintresse	  

och	  som	  även	  innefattar	  lojalitet	  till	  äldre	  fysiska	  format.	  Cloud	  på	  Playground	  förklarar	  

att	  de	  bakomliggande	  faktorerna	  till	  varje	  utgivning	  baseras	  främst	  på	  musikens	  kvalié,	  

och	  inte	  dess	  kommersiella	  potential.	  

	  
• Att	  besitta	  en	  internationell	  vision	  
	  

Då	  all	  insamlad	  empiri	  pekar	  på	  att	  samtliga	  bolag	  delar	  uppfattningen	  om	  att	  det	  idag	  

råder	  en	  global	  musikindustri	  och	  marknad,	  så	  besitter	  alltså	  dessa	  respondenter	  en	  

internationell	  vision.	  Synnerö	  förklar	  dessutom	  att	  Triada	  Communication	  har	  en	  

vision	  av	  ett	  Europeiskt	  nätverk	  av	  mindre	  aktörer,	  för	  att	  på	  så	  vis	  kunna	  erbjuda	  
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klienter	  bästa	  möjliga	  kompetens	  för	  olika	  marknader.	  Hon	  hävdar	  dock	  att	  det	  råder	  

en	  motvillighet	  från	  andra	  aktörer	  på	  andra	  marknader,	  och	  anledningen	  tros	  vara	  

starka	  krafter	  och	  intressenter	  inom	  den	  traditionella	  musikindustrin.	  
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6	  Slutsats	  
	  
	  
	  

Här	  ämnar	  vi	  förklara	  och	  besvara	  vår	  huvudfråga	  genom	  att	  redogöra	  för	  våra	  

slutsatser	  gällande	  de	  olika	  delfrågorna.	  Det	  är	  viktigt	  att	  läsaren	  har	  förståelse	  för	  

rapportens	  begränsningar,	  därför	  presenteras	  dessa	  i	  slutet	  tillsammans	  med	  

forskningsförslag	  och	  rekommendationer	  gällande	  tillväxt	  för	  musikbolag.	  
	  
Den	  digitala	  revolutionen	  uppstod	  i	  slutet	  av	  1990-‐talet	  och	  har	  agerat	  som	  ett	  

startskott	  för	  en	  industriell	  förändring.	  Uppkomsten	  och	  etableringen	  av	  Mp3-‐

formatet	  samt	  Internet	  är	  centrala	  faktorer	  som	  har	  påverkat	  musikindustrin	  i	  stor	  

utsträckning	  då	  dessa	  faktorer	  har	  utmanat	  traditionella	  strukturer	  och	  affärsmodeller.	  

Den	  digitala	  revolutionen	  anses	  vara	  den	  huvudsakliga	  anledningen	  till	  övergången	  

från	  en	  utpräglad	  skivindustri	  till	  en	  mer	  levande	  musikindustri.	  Denna	  övergång	  har	  

även	  lett	  till	  att	  musik	  idag	  ses	  som	  en	  service	  eller	  tjänst,	  istället	  för	  en	  produkt.	  Den	  

digitala	  revolutionen	  har	  mottagits	  med	  både	  stark	  skepsis	  och	  motvillighet	  hos	  vissa,	  

men	  med	  entusiasm	  och	  förhoppning	  hos	  andra.	  De	  som	  ställer	  sig	  skeptiska	  till	  

industrins	  förändring	  fokuserar	  sin	  argumentation	  på	  det	  faktum	  att	  den	  globala	  

omsättningen	  för	  industrin	  har	  fallit	  med	  ca	  55%	  sedan	  1999.	  Anledningen	  till	  detta	  

hävdas	  vara	  illegal	  fildelning	  av	  upphovsrättsskyddad	  musik.	  Entusiasterna	  hävdar	  att	  

den	  digitala	  revolutionen	  har	  främjat	  musikkonsumtion,	  då	  det	  idag	  konsumeras	  mer	  

musik	  än	  någonsin	  tidigare.	  Sedan	  2003	  har	  laglig	  konsumtion	  av	  digital	  musik	  ökat	  i	  

rask	  takt,	  men	  har	  inte	  kompenserat	  för	  det	  ekonomiska	  borfall	  som	  industrin	  har	  

upplevt	  i	  form	  av	  sviktande	  försäljning	  av	  fysiska	  ljudbärare.	  
	  
Vårt	  huvudproblem	  lyder:	  Hur	  arbetar	  musikbolag	  idag	  för	  att	  generera	  tillväxt?	  

Denna	  frågeställning	  ämnar	  förklara	  och	  redogöra	  för	  hur	  Svenska	  musikbolag	  

hanterar	  den	  negativa	  tillväxt	  som	  industrin	  har	  upplevt	  samt	  hur	  de	  anpassar	  sitt	  

arbete	  därefter.	  
	  
6.1	  Besvarning	  av	  delfrågor	  
Genom	  att	  besvara	  delfrågorna	  ämnar	  vi	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  huvudproblemet	  och	  kan	  då	  ge	  

ett	  utförligare	  svar	  Vår	  första	  delfråga	  behandlar	  musikbolags	  syn	  på	  tillväxt	  med	  

bakgrund	  av	  den	  digitala	  revolutionen.	  	  Utifrån	  vår	  analys	  kan	  vi	  dra	  slutsatsen	  att	  den	  
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pågående	  förändringen	  inom	  musikindustrin	  har	  sitt	  ursprung	  i	  förändrade	  

konsumtionsmönster	  och	  beteenden	  hos	  musikanvändarna.	  Den	  digitala	  revolutionen	  

har	  etablerat	  en	  Internetbaserad	  marknad	  som	  verkar	  på	  global	  nivå	  och	  som	  i	  sitt	  

initiala	  skede	  baserades	  på	  illegal	  fildelning.	  När	  musikindustrin	  insåg	  den	  illegala	  

marknadens	  omfattning,	  tydliggjordes	  det	  enorma	  inkomstbortfallet	  men	  även	  det	  

stora	  antalet	  potentiella	  konsumenter.	  Musikindustrin	  sattes	  då	  i	  rörelse	  för	  att	  på	  

bästa	  sätt	  förebygga	  illegal	  konsumtion	  samt	  åtgärder	  för	  att	  främja	  laglig	  konsumtion	  

av	  digital	  musik.	  

	  

Vår	  analys	  tyder	  på	  att	  bolagens	  syn	  på	  tillväxt	  varierar	  då	  en	  klar	  bild	  av	  framtiden	  

och	  industrins	  utveckling	  är	  oklar.	  Det	  vi	  kan	  se	  hos	  samtliga	  fallföretag	  är	  att	  det	  

krävs	  någon	  form	  av	  produktutveckling	  men	  då	  affärsmodellerna	  för	  detta	  är	  ännu	  

outvecklade	  fortskrider	  anpassningen	  i	  en	  försiktig	  takt.	  Det	  vi	  kan	  se	  i	  vår	  

undersökning	  är	  att	  fokus	  läggs	  på	  att	  skapa	  mervärde	  till	  äldre	  format	  såsom	  CD:n	  

eftersom	  denna	  ljudbärare	  är	  fortfarande	  bolagens	  primära	  inkomstkälla.	  Detta	  

leder	  i	  sin	  tur	  till	  att	  utvecklingen	  av	  affärsmodeller	  som	  riktar	  sig	  mot	  den	  digitala	  

marknaden	  åsidosätts	  på	  grund	  av	  bristande	  resurser.	  
	  
	  
Vår	  andra	  delfråga	  behandlar	  ämnet	  internationalisering	  och	  vilka	  faktorer	  som	  

anses	  centrala	  för	  Svenska	  musikbolag	  idag.	  Som	  tidigare	  påpekats	  har	  den	  digitala	  

revolutionen	  lett	  till	  en	  global	  marknad.	  Detta	  innebär	  att	  musikbolag	  idag	  har	  

möjlighet	  att	  verka	  på	  en	  global	  nivå	  utan	  att	  ta	  hänsyn	  till	  geografiska	  

begränsningar.	  Musikkonsumenter	  segmenteras	  inte	  ifrån	  geografiska	  aspekter	  utan	  

genremässiga	  och	  kulturella.	  Synen	  på	  hemmamarknad	  finns	  ej	  i	  en	  geografisk	  

bemärkelse.	  Detta	  förstärks	  av	  företagsledarna	  i	  den	  bemärkelse	  att	  de	  ser	  ofta	  sin	  

potentiella	  marknad	  som	  global.	  Vår	  uppfattning	  är	  att	  den	  digitala	  revolutionen	  i	  

sig,	  är	  den	  största	  anledningen	  till	  svenska	  musikbolags	  snabba	  internationalisering.	  

Den	  andra	  aspekten	  som	  väger	  tungt	  är	  att	  musik,	  är	  en	  kulturell	  produkt,	  och	  dess	  

konsumenter	  begränsas	  inte	  av	  geografiska	  aspekter.	  
	  
6.2	  Besvarning	  av	  huvudfråga	  
Vår	  huvudfråga	  lyder:	  Hur	  arbetar	  musikbolag	  idag	  för	  att	  generera	  tillväxt?	  
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Vår	  analys	  visar	  att	  musikbolag	  måste	  anpassa	  sig	  till	  de	  marknadskrav	  som	  ställs	  idag	  

för	  att	  överleva.	  Det	  digitala	  formatet	  har	  framtvingat	  ett	  behov	  av	  produktutveckling	  

hos	  musikbolagen.	  Konsumtionsmönstren	  som	  råder	  på	  de	  globala	  marknaderna	  idag,	  

visar	  att	  värdet	  av	  musik	  har	  minskat.	  Detta	  har	  lett	  till	  att	  bolagen	  idag	  måste	  addera	  

mervärde	  till	  musiken	  för	  att	  tilltala	  konsumenter	  och	  i	  sin	  tur	  främja	  laglig	  

konsumtion.	  Den	  digitala	  revolutionen	  har	  lett	  till	  en	  negativ	  tillväxt	  för	  hela	  industrin	  

och	  CD-‐skivan	  ännu	  är	  den	  produkt	  som	  genererar	  högst	  intäkt	  för	  bolagen.	  Detta	  

resulterar	  i	  att	  de	  riktar	  värdeökningen	  mot	  CD-‐skivan	  genom	  att	  tillföra	  

värdeskapande	  element	  såsom	  merchandise.	  	  

	  

Musik	  som	  digital	  produkt	  ses	  ännu	  som	  ett	  komplement	  till	  fysisk	  försäljning.	  

Den	  digitala	  revolutionen	  har	  lett	  till	  att	  det	  dagliga	  arbetet	  hos	  bolagen	  kan	  

genomföras	  på	  ett	  mer	  kostnadseffektivt	  sätt	  då	  digital	  media	  inte	  kräver	  kostnader	  

såsom	  paketering,	  frakt	  och	  materialkostnader.	  Dessa	  digitala	  lösningar	  är	  inte	  bara	  

kostnadseffektiva	  utan	  tillför	  även	  kunskap	  och	  erfarenheter	  som	  på	  sikt	  leder	  till	  en	  

effektivare	  kommunikation	  med	  de	  olika	  marknaderna	  och	  dess	  konsumenter.	  Arbetet	  

på	  den	  fysiska	  marknaden	  sker	  på	  ett	  långsammare	  sätt	  då	  det	  fysiska	  formatet	  kräver	  

fler	  mellanhänder	  innan	  produkten	  kan	  presenteras	  och	  slutligen	  konsumeras.	  
	  
Musikindustrin	  har	  genomgått	  en	  ekonomisk	  kris,	  detta	  förkortar	  produktens	  livscykel	  

och	  i	  sin	  tur	  tvingar	  det	  bolag	  att	  expandera	  sin	  verksamhet	  till	  nya	  marknader.	  Den	  

digitala	  revolutionen	  har	  skapat	  globala	  marknader	  där	  det	  finns	  utrymme	  för	  olika	  

kulturella	  uttryck.	  En	  förutsättning	  för	  ett	  framgångsrik	  musikindustrin	  är	  då	  ett	  brett	  

kulturliv.	  
	  
Det	  som	  saknas	  inom	  hela	  musikindustrin	  på	  ett	  globalt	  plan	  är	  en	  standardiserad	  

infrastruktur	  som	  gör	  det	  möjligt	  för	  Svenska	  musikbolag	  tillfullo	  utnyttja	  den	  globala	  

marknaden.	  Den	  illegala	  musikmarknaden	  är	  global	  medans	  de	  organisationer	  och	  

som	  har	  till	  uppgift	  att	  motverka	  illegal	  handel	  begränsas	  av	  konfliktande	  intressen	  

som	  ofta	  är	  knutna	  till	  nationsgränser.	  Detta	  innebär	  att	  framtiden	  förblir	  oviss	  då	  det	  

är	  svårt	  att	  utveckla	  affärsmodeller	  som	  är	  tillfredsställande	  för	  både	  konsumenter	  

och	  de	  bolag	  som	  verkar	  inom	  den	  globala	  musikindustrin.	  
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6.3	  Rapportens	  begränsning	  
Vår	  fallstudie	  består	  av	  fyra	  aktiva	  musikbolag	  som	  verkar	  på	  den	  Svenska	  den	  globala	  

marknaden.	  Antalet	  fallföretag	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  generaliserande	  perspektiv,	  

tillvägagångssätt	  och	  slutsatser	  är	  begränsat	  med	  tanke	  på	  hur	  många	  aktiva	  

musikbolag	  som	  är	  verksamma	  idag.	  Endast	  två	  av	  våra	  fallföretag	  arbetar	  med	  

samma	  basverksamhet	  vilket	  ytterligare	  skapar	  reservationer	  för	  generaliseringar.	  

Trots	  detta	  har	  vi	  lyckats	  identifiera	  liknande	  mönster	  gällande	  tillväxt	  och	  

internationalisering.	  

Som	  tidigare	  påpekats	  saknar	  vår	  fallstudie	  ett	  majorbolag.	  Det	  hade	  tillfört	  

ytterligare	  en	  dimension	  till	  vår	  rapport.	  
	  
	  

6.4	  Forskningsförslag	  och	  rekommendationer	  
Musik	  är	  ett	  kulturellt	  uttryckssätt	  som	  varje	  person	  har	  en	  relation	  till,	  därför	  anser	  vi	  

att	  fortsatt	  forskning	  på	  musikindustrin	  är	  av	  hög	  relevans.	  Vi	  har	  påvisat	  med	  denna	  

rapport	  att	  framtiden	  för	  musikindustrin	  är	  oviss	  och	  detta	  får	  konsekvenser	  för	  musik	  

som	  samhällsintresse.	  Produceras	  det	  fler	  forskningsbidrag	  som	  kan	  belysa	  de	  olika	  

problemen	  inom	  industrin	  och	  hur	  de	  kan	  lösas,	  gynnar	  det	  inte	  bara	  bolagen	  inom	  

industrin	  utan	  även	  konsumenterna	  och	  samhället	  i	  stort.	  Förslagsvis	  vill	  vi	  se	  fortsatt	  

forskning	  gällande	  tillväxtstrategier	  som	  kan	  främja	  utvecklingen	  av	  ett	  brett	  kulturliv	  

som	  i	  sin	  tur	  främjar	  näringslivet.	  

Vi	  vill	  rekommendera	  de	  nuvarande	  och	  framtida	  musikbolagen,	  att	  i	  sitt	  arbete	  

åsidosätta	  mer	  resurser	  för	  att	  bättre	  kunna	  hantera	  förändringar	  som	  kommer	  från	  

externa	  krafter	  eller	  förändrade	  samhällsklimat.	  Dagens	  musikbolag	  har	  svårigheter	  

att	  identifiera	  och	  tillgodose	  behoven	  i	  de	  ständigt	  förändrande	  marknaderna.	  
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Bilaga:	  Intervjuguide	  
	  
	  
	  
Vilka	  är	  fördelarna	  och	  nackdelarna	  med	  den	  "Digitala	  

Revolutionen"?	  Vilka	  delar	  av	  er	  verksamhet	  är	  mest	  lönsamma?	  

Varför?	  Hur?	  Vart?	  Hur	  ser	  ni	  på	  er	  tillväxtpotential?	  Varför?	  Hur?	  

Vart?	  

Hur	  definierar	  ni	  er	  "hemma	  marknad"?	  
	  
Vilka	  faktorer	  är	  viktiga	  för	  marknadssegmentering?	  
	  
Arbetar	  ni	  aktivt	  för	  att	  stärka	  er	  position	  på	  er	  hemma	  marknad?	  Hur?	  

Vilka	  nya	  tjänster	  eller	  aktörer	  anser	  ni	  har	  blivit	  viktiga	  för	  er	  

verksamhet?	  Hur	  lång	  tid	  efter	  uppstart	  började	  ni	  göra	  affärer	  utanför	  

Sverige?	  Varför?	  

Hur	  ser	  ni	  på	  framtiden	  gällande	  musikindustrin	  i	  Sverige?	  
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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 
 

 
	  


