
2009:084 CIV

E X A M E N S A R B E T E

The times they are a-changin´
- strategier för independentbolags överlevnad i en förändrad

skivbransch

 Johan Tieva

Luleå tekniska universitet

Civilingenjörsprogrammet
 Industriell ekonomi 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Industriell organisation

2009:084 CIV - ISSN: 1402-1617 - ISRN: LTU-EX--09/084--SE



 

Förord 
Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete som har utförts under höstterminen 2008 
som avslutning på mina studier på civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi med 
inriktning på strategiskt arbete och företagsutveckling. Examensarbetets omfattning är 20 
poäng. 
 
Ett stort tack till min handledare TorBjörn Nilsson för det stöd och bollplank för idéer som 
han har agerat som under mitt examensarbete. Jag vill också passa på att tacka övriga 
medlemmar i seminariegruppen för intressanta diskussioner och många bra synpunkter. Även 
de skivbolag som har ställt upp i studien förtjänar ett stort tack. 
 
 
Luleå, 2008 
 
Johan Tieva 



 

Sammanfattning  
 
Skivindustrin har genomgått en stor förändring de senaste åren och denna förändring har gett 
upphov till ett stort problem för skivbolagen: konsumenterna köper inte skivor i samma 
utsträckning som tidigare. Vad som har orsakat denna förändring finns det många åsikter om, 
likväl som det finns många förslag till vad som bör göras för att vända på den. Skivbranschen 
präglas av ett fåtal stora bolag, majorbolagen, och en uppsjö av små bolag, 
independentbolagen. Det som denna rapport fokuserar på är hur independentbolag bör agera 
strategiskt för att klara sig i den förändrade omvärlden. För att kunna reda ut detta och ge ett 
strategiskt förslag så behövs först independentbolagens uthålliga konkurrensfördelar 
identifieras. Efter att detta är gjort så förs en diskussion om vilket perspektiv på strategi som 
independentbolagen har, med andra ord, vilken skola de tillhör, av klassiskt, processuellt, 
evolutionistiskt eller systemteoretiskt. Även en diskussion om vilka faror detta för med sig 
förs. När konkurrensfördelarna och perspektiven på strategi är fastställda så prövas detta mot 
olika generiska strategier, för att kunna utröna vilket alternativ som bäst passar 
independentbolagen. De konkurrensfördelar som har identifierats är att independentbolagen 
har tillgång till ett unikt material som majorbolagen inte har och som har en växande 
efterfrågan i och med digitaliseringen av skivbranschen. Att independentbolagen riktar in sig 
på den digitala marknaden gör även att de har mycket låga kostnader för sin verksamhet 
eftersom att digital distribution är betydligt billigare än fysisk distribution. Den viktigaste av 
independentbolagens konkurrensfördelar är dock deras positiva inställning till ny teknik som 
har gett dem flera konkurrensfördelar, om än inte uthålliga sådana, och den kommer troligtvis 
att ge dem fler i framtiden. När man undersöker perspektiven på strategi närmare så finner 
man att independentbolagen med tiden rör sig mer mot ett klassiskt perspektiv med 
vinstmaximering i fokus. Risken med detta är att de rör sig mot majorbolagens perspektiv och 
detta kan innebära att de förlorar en konkurrensfördel som de har genom sitt unika material. 
Vid formuleringen av strategi utifrån konkurrensfördelar och perspektiv på strategi så 
kommer jag fram till att independentbolagen inte riktig har vad som krävs för att genomföra 
varken en lågkostnadsstrategi eller en differentieringsstrategi men om de väljer att fokusera på 
den digitala marknaden så har de de resurser som krävs för att genomföra en fokuserad 
differentierad strategi. Efter en jämförelse med strategiska alternativ för små och medelstora 
företag så kommer jag fram till samma sak som innan, det vill säga, en differentierad strategi 
med fokus på den digitala marknaden. Med detta val så undviker man faran med att röra sig 
för långt mot det klassiska perspektivet genom att de kan fortsätta att sälja nischat material 
och ändå vara lönsamma. Denna strategi tar även tillvara independentbolagens uthålliga 
konkurrensfördelar sim finns i deras låga kostnader och deras positiva inställning till ny 
teknik. 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
The recording industry has experienced huge changes during the past years and this has led to 
a deeply rooted problem: the customers do not buy records to the same extent that they used 
to do. There are many opinions about why this has happened, as well as there are several 
suggestions on how to solve the problem. The recording industry is made up by a few large 
corporations, the major labels, and a large number of small actors, independent labels. This 
report will direct its focus at how the independent labels should form their strategy to survive 
in the changing recording industry. To answer this question and to be able to give a 
suggestion about the strategy to be used the competitive advantages of the independent labels 
need to be identified. Another important question to answer is what perspective on strategy 
that the independent labels use and what kind of threat this could be to them. After the 
competitive advantages and the perspective on strategy are identified, this will be tested 
against different generic strategies. This is done to be able to point out which strategy the 
independent labels should use. The competitive advantages that have been identified for the 
independent labels are their access to unique material that the major labels do not have access 
to and the market has a growing demand for this material due to the digitalization of the 
industry. The fact that the independent labels aim their focus at the digital part of the market 
also cuts their costs to a minimum because of the lower costs that comes with digital 
distribution. The most important part of the independent labels competitive advantage is their 
positive attitude towards new technology and this attitude has provided them with many 
advantages and probably will keep on doing that in the future to come. When the perspective 
on strategy is investigated, a movement over time is being recognized and this movement is 
going towards a classic perspective on strategy with a focus on maximum profit. There are 
risks involved with this movement and the most concerning matter is that the independent 
labels are moving towards the major labels and this means that they could lose their 
competitive advantage through their unique material. When the different strategies are tested I 
find that the independent labels don’t have access to all of the resources needed to adopt a 
low-cost strategy or a differentiated strategy. A solution to this is to focus only on the digital 
market with a differentiated strategy. When comparing this strategy to strategies adapted for 
small and medium sized enterprises, the result is still the same, focused differentiated strategy 
with a focus at the digital market. This selection of strategy reduces the risk involved with 
moving towards a classic perspective because in the digital market the narrow material could 
still be sold with a profit. This strategy also promotes the competitive advantages low costs 
and positive attitude towards new technology   
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1. Inledning 

1.1 Övergripande syfte 
Det övergripande syftet med detta arbete är att utreda hur mindre skivbolag bör agera 
strategiskt för att tackla den förändrade skivbranschens nya villkor. Problemet baseras på att 
skivbranschen har tvingats genomgå stora förändringar i och med ett förändrat 
konsumtionsmönster som innebär att kunderna inte köper skivor i samma utsträckning som 
tidigare. Rapporten fokuserar på skivbolagens försäljning av musik och jag väljer därför att 
kalla branschen för skivbranschen. 
 

1.2 Definition av skivbranschen 
Enligt Tschmuck(2003) så kan en bransch definieras efter den teknologi som används inom 
denna. Tschmuck kallar branschen för the recording industry som direkt översatt blir 
inspelningsbranschen. Jag väljer istället att översätta det till skivbranschen för att tydliggöra 
kopplingen till att producera och distribuera musik. Skivbranschens gemensamma teknologier 
är produktion, distribution och marknadsföring av skivor (Ibid). Branschen kallas ofta för 
musikindustrin i medier men jag väljer att inte använda den beskrivningen eftersom att det är 
en betydligt bredare bransch som inbegriper många fler aktörer än skivbolagen. 
 
International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) definierar branschen som de 
företag som producerar fonogram (IFPI, 2008a). Enligt Porter (1998) så bör en 
branschdefinition inte innehålla en definition av organisationens verksamhetsområde. Den 
branschdefinition som jag väljer att använda är: De företag som distribuerar, marknadsför och 
säljer skivor med populärmusik fysiskt och digitalt. 
 

1.3 Beskrivning av skivbranschen 
Skivbranschen etablerades omkring sekelskiftet och har sedan dess stött på en del 
förändringar. Tschmuck (2003) identifierar tre stora förändringar, den kommersiella radions 
intåg, rock n rollens intåg och dagens spridning av digital musik över Internet. 
 
Den värdebärande produkten har under årens lopp förändrats och har bland annat bestått av 
kassetter, LP-skivor, CD-skivor och digitala filer. Upphovsrätten till ett visst material har 
alltid varit, och är fortfarande, stora tillgångar för företagen (Portnoff, 2007). 
 
Publicitet är viktigt för exponeringen av produkter. De som till stor del avgör hur mycket en 
specifik produkt kommer att sälja är recensenter, radiokanaler och bokningsbolag. Det är 
dessa personer som har makten att exponera produkten för konsumenterna. Ett exempel på 
detta är att radiostationer får betalt av skivbolag för att spela deras musik och de kan på det 
sättet få fler konsumenter att köpa deras produkter (Portnoff, 2007).  
 

1.3.1 Major- och Independentbolag 
Skivbolagen finns i huvudsakligen i två former, de stora majorbolagen och de mindre 
independentbolagen. Majorbolagen är ofta en del av stora multinationella mediaföretag. 
Majorbolagen fokuserar på musik som riktar in sig på stora marknader medan 
independentbolagen är mer nischade och har hand om smalare genrer. Trenden bland 
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majorbolagen under de senaste åren har varit en mängd sammangåenden för att på så sätt bli 
marknadsledare, och det senaste i den raden är sammangåendet mellan Sony och BMG. Flera 
andra sammangåenden har varit planerade men har på grund av konkurrensskäl inte tillåtits 
(Portnoff, 2007). Det finns idag fyra majorbolag: EMI, SonyBMG, Universal och Warner 
(BPI, 2008). 
 
Den svenska marknaden är i huvudsak uppdelad mellan fem stora företag, SonyBMG, 
Warner, Universal, EMI och Bonnier Amigo. (IFPI 2008a) Alla stora svenska skivbolag har 
samröre med internationella grupper och flera av dem har amerikanska moderbolag. 
Skivbranschen är mycket mansdominerad och i och med samröret med amerikanska 
moderbolag så är de även mycket hierarkiska. Majorbolagen kan beskrivas som mycket 
konservativa, patriarkiska och hierarkiska (Portnoff, 2007).   
 

1.4 Skivbranschen förändras 
Försäljningen går stadigt nedåt och har halverats sedan 2001. Konsumenterna köper inte CD-
skivor i samma utsträckning som förut och om denna utveckling fortsätter så kommer det 
snart inte att finnas någon marknad för CD-skivor.  Marknaden för digital försäljning ökar, 
men inte i den takt som skivbolagen har förutspått (Styvén, 2007). Försäljningen täcker inte 
upp de förluster som sker på fysisk försäljning.(IFPI, 2008a) 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2000 2002 2004 2006 2008

Skivförsäljning i Sverige

Mkr 

År
 

Bild 1. Bilden visar skivförsäljningen(fysisk och digital) i Sverige 2000-2007 för de skivbolag som rapporterar 
sina försäljningssiffror till Ifpi(2008b) 
 

1.4.1 Internet 
Upphovsrätten är en central del inom branschen och på grund av detta så är debatten om 
farorna med Internet omfattande. I Internetålderns början sågs de stora företagen Internet som 
ett stort hot medan mindre artister såg det som en stor möjlighet att kunna sprida sin musik till 
nya lyssnare (Portnoff, 2007).  
 
Förutom illegal nedladdning så finns det fler skäl till att skivförsäljningen sjunker, som 
exempelvis att konsumenterna har slutat att ersätta sina LP-skivor med CD-skivor som de 
gjorde under nittiotalet. Andra orsaker är den ökande konkurrensen från andra medier och 
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piratkopiering av fysiska skivor. Det släpps även färre nya skivor idag jämfört med tidigare 
(Styvén, 2007).  
 
Historiskt sett så har branschen stött på ett liknande problem tidigare och detta var vid radions 
intåg. När radiosändningar blev tillgängliga för allmänheten så var skivbolagen rädda för att 
ingen längre skulle betala för musik eftersom att den fanns tillgänglig på radion (Portnoff, 
2007). Deras farhågor besannades då försäljningen sjönk, från att ha uppgått till 150 miljoner 
skivor 1929 till endast 25 miljoner 1935 och detta ledde till att många bolag fick lägga ner sin 
verksamhet (Huygens, Baden-Fuller, Van Den Bosch & Volberda, 2001). Branschen lyckades 
dock lösa krisen genom att samarbeta med radiostationerna använde dem som en kanal för att 
göra reklam för sina produkter istället för att se dem som konkurrenter (Portnoff, 2007). 
 
Digitaliseringen av musik har även slagit hårt mot skivaffärerna, som har väldigt svårt att 
konkurrera med såväl de som säljer nedladdningsbara filer som med de som säljer fysiska 
skivor över Internet ( Fox, 2004). 
 
Skivbolag och deras branschorganisationer har vidtagit en rad åtgärder för att försöka vända 
den utveckling som sker.  
 

1.5 Branschen motarbetar förändringen 
Majorbolagen och deras intresseorganisationer motarbetar förändringen genom att försöka få 
konsumenterna att återgå till att köpa skivor. 

1.5.1 Illegal nedladdning 
Branschorganet IFPI arbetar aktivt mot att stoppa all illegal nedladdning och ser den som 
orsaken till att försäljningssiffrorna dalar (IFPI, 2008a). Även Recording Industry Association 
of America (RIAA) ser illegal nedladdning som den främsta boven i dramat och de jämställer 
illegal nedladdning med stöld. RIAA anser att lösningen på skivbolagens kris är att stoppa den 
illegala nedladdningen och detta arbetar de aktivt med genom att stämma de som laddar ner 
samt de som står bakom fildelningssidor (RIAA, 2008). 
 

1.5.2 Andra åtgärder 
För att stävja den minskade försäljningen så har skivbolagen och deras intresseorganisationer, 
förutom att bekämpa piratkopiering, tagit till en del åtgärder för att försöka öka 
skivförsäljningen igen.  Bland annat så har de royalties som betalas ut vid spelningar på 
internetradio fördubblats för att försöka minska den delen av lyssningen. Det är även flera 
stora bolag som inte släpper sina skivor på Itunes och liknande sidor som erbjuder kunderna 
att köpa enstaka låtar. Detta görs för att kunderna inte bara ska köpa hitlåtarna utan tvingas till 
att köpa hela albumet. Enligt Dumenko (2008) så gör dessa åtgärder endast att skivbolagens 
intäkter sjunker ännu mer. Dumenko (2008) påpekar att problemet ligger i att skivbolagen inte 
inser att tiderna har förändrats och det idag inte går att tjäna samma summor på ett enstaka 
skivsläpp som de tidigare gjorde. Dumenko (2008) anser att lösningen för skivbolagen istället 
är att anpassa sina kostnader till de intäkter de har nu och glömma det som har varit. 
 
Det finns flera förslag till hur skivbranschen ska anpassa sig till förändringen istället för att 
motarbeta den. 
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1.6 Anpassning till omvärlden 
STIM föreslår att legalisera all nedladdning mot en förhöjd internetavgift som kompenserar 
skivbolagen och artisterna (STIM, 2008). Andra anser att abonnemang på ej nedladdningsbara 
låtar är det som konsumenterna är beredda att betala för (Musikindustrin, 2008). Det finns 
även nedladdningstjänster som erbjuder kunden gratis nedladdning i utbyte mot att de ser eller 
lyssnar på en reklamsnutt för varje låt som de laddar ner (Alasdair, 2008). Det finns även 
streamingtjänster som erbjuder gratis lyssning på streamade låtar med reklamavbrott. Om 
kunden vill bli av med reklamavbrotten så kan de betala för ett abonnemang (Spotify, 2008). 
 

1.6.1 The Swedish model 
The Swedish Model (TSM) är en organisation som består av sju svenska independentbolag. 
TSM har som mål att fokus inom branschen ska ligga på musik och inte på produkten som det 
tidigare har legat. TSM sätter kreativiteten i första rummet och anser inte att den ska stå och 
falla med en affärsmodell eller en fysisk produkt. TSM anser att det den senaste tiden har 
skett en demokratisering i branschen och det har lett till att det är lättare för artister att nå ut 
med sitt material. Intresset för tidigare okänd musik har också stigit hos konsumenterna och 
lett till att fokus på produkten har minskat till förmån för innehållet (TSM, 2008).  
 
Deras lösning på problemet med den sviktande försäljningen är att inte se internet och den 
digitala tekniken som fiender utan istället utnyttja den nya tekniken. De använder 
dagstidningar och datorspel som exempel på branscher där företagen har insett teknikens 
möjligheter och utifrån det utvecklat nya tjänster och förespråkar att skivbranschen går 
samma väg. TSM tar varken ställning för eller emot fildelning utan nöjer sig med att 
konstatera att det förekommer och att det inte går att stoppa. TSMs grundtanke är att om 
musiken är tillräckligt bra och om artisterna är tillräckligt kreativa så kommer de att finna sätt 
att klara sig trots att de inte säljer skivor. TSM anser att framtidens musikkonsumtion kommer 
att ske genom streamingtjänster och det som kommer att avgöra hur bra dessa blir är vilken 
kvalité och kvantitet av musik som de tillhandahåller. De anser därför att det är viktigt att få 
med majorbolagen på deras spår (TSM, 2008). 
 
Den tjänst som TSM förespråkar som lösning på skivbranschens problem ska ha följande 
egenskaper:  
 

• All musik i världen finns tillgänglig 
• Flera olika vägar till musiken och en tjänst som inspirerar till ytterligare lyssning 
• Låg ingångströskel, gratis i grundutförande, finansierat av reklam. 
• Olika betalningsmodeller för att ta betalt för det som kunden är villig att betala för. 
• Användaren i centrum, viktigt att möta kundens behov. 
• Stark koppling till upphovsmännen 
• Mervärde i form av biografier, sångtexter, merchandise och liknande 
• Oberoende av plattform (Digital Renaissance, 2008)  

 
Fördelen för musikbranschen med denna modell är att de får vara en del av den digitala 
modell som konsumenterna vill använda samtidigt som företagen får intäkter av den (Digital 
Renaissance, 2008). 
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1.7 Skivbranschens förändring beskriven genom Porte rs 
femkraftsmodell 
Porters femkraftsmodell används för att avgöra lönsamheten i en bransch. Här har jag 
använt den för att illustrera hur skivbranschen har förändrats. 
 

1.7.1 Substitut 
Substituten till att köpa skivor var tidigare att spela in på band eller att lyssna på radio men nu 
för tiden så finns det en uppsjö av substitut till att köpa skivor. Exempel på dessa är 
Internetradio, illegal nedladdning, fildelning mellan bekanta, streamning (lyssning av ej 
nedladdningsbart material) och köp av digitala filer (Andersson, 2006). 
 

1.7.2 Kunders förhandlingskraft 
Kundernas förhandlingskraft har stigit eftersom de nu kan välja fritt vad de vill konsumera, 
utan att tvingas leta igenom skivbackar längst in i hörnen av någon udda skivaffär. Söktjänster 
och rekommendationsfunktioner gör att det är mycket lättare för kunderna att upptäcka ny 
musik. Tidigare var det mest det som låg på topplistorna och som spelades i radio som såldes. 
Idag köper många konsumenter musik som ligger långt utanför hitmusikens topplistor 
(Andersson, 2006).  
 

1.7.3 Leverantörers förhandlingskraft 
Skivbolagens leverantörer är låtskrivare och musiker och deras förhållanden har förändrats 
genom att det idag finns alternativ till att ges ut på ett stort skivbolag. Alternativa vägar att gå 
är att musiker ger ut skivor utan skivbolag, eller startar ett eget bolag på grund av att 
instegsbarriärerna till branschen har minskat genom den senaste tidens teknikutveckling som 
innebär billigare produktionsverktyg och tillkomst av nya distributionskanaler (Portnoff, 
2007; Andersson, 2006).   
 

1.7.4 Hot från nya aktörer 
Hotet från nya aktörer har blivit större på grund av de lägre instegsbarriärerna. En faktor som 
ökar hotet ytterligare är det ökande antal medel som finns för att konsumera musik, vilket 
medför att fler företag, exempelvis TV-spelsstillverkare, ger sig in i branschen (Andersson, 
2006).  
 

1.7.5 Rivaliteten mellan företag i branschen 
Majorbolagen har blivit färre genom att ett flertal sammangåenden och består i dagsläget 
endast av fyra stycken (IFPI). Branschen visar stadigt sjunkande försäljningssiffror så det blir 
mindre intäkter att slåss om för de kvarvarande företagen (IFPI). Independentbolagen blir 
istället fler och fler och deras markandsandelar ökar (Fine, 2008).  
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Klassiskt perspektiv 
Det klassiska perspektivet anser att organisationer har egenskaper som kan jämföras med 
maskiner. Organisationens syfte kan beskrivas med hjälp av ett fåtal klara mål och dessa mål 
kan uppnås genom att organisationen fokuserar på att optimera produktionsprocessen. 
Organisationen bör inte vara flexibel och anpassa sig efter omgivningen, utan bör fokusera på 
att hålla kostnaderna nere (Robbins & Barnwell, 2002). Det klassiska perspektivet betonar 
vikten av långsiktiga mål, och målet för en organisation är att få avkastning på sitt kapital. 
Utformning av strategier och kontrollen över denna är högsta ledningens uppgift 
(Whittington, 2002). Det är omgivningen som bestämmer vilken strategi som är lämplig för 
organisationen och organisationens inre struktur måste sedan anpassas till denna strategi för 
att lyckas ekonomiskt (Acar, Keating, Aupperle, Hall & Engdahl, 2003). 
 
Enligt Porter (1985) så kan inget företag bli framgångsrikt om de försöker vara alla till lags, 
det vill säga att de inte specialiserar sig. Det finns två huvudsakliga konkurrensfördelar som 
ett företag kan ha och dessa är antingen låg kostnad eller differentiering (Porter, 1985). 
Beroende på vilket segment som företaget inriktar sig på så kan de strategiska valen delas in i 
tre alternativ: 
 

2.1.1 Lågkostnadsstrategi 
Denna strategi går ut på att bli den organisation som har lägst kostnader i branschen. 
Organisationen riktar in sig på många segment och kan till och med gå utanför branschen. 
Företagets bredd ger en kostnadsfördel gentemot andra företag i branschen. En 
lågkostnadsstrategi kräver att organisationen hittar och utnyttjar alla typer av kostnadsfördelar 
som finns. Om en organisation kan utnyttja kostnadsfördelarna och bli kostnadsledande och 
samtidigt håller sina priser jämna med andra aktörer i branschen så kommer organisationen att 
prestera över medel i branschen (Porter, 1985). 
 

2.1.2 Differentiering 
Vid en differentieringsstrategi så försöker organisationen att skapa något unikt inom sin 
bransch. Organisationen väljer ut en eller några faktorer som upplevs som viktiga för kunden 
och fokuserar på dessa. Genom att vara den enda som fokuserar på dessa viktiga faktorer så 
kan priset för varan ökas eftersom den är unik. Differentieringen behöver inte gälla själva 
produkten utan kan även beröra leveranssätt, marknadsföring eller någon annan faktor (Porter, 
1985). 
 

2.1.3 Fokusering 
Fokuseringsstrategi riktar in sig på ett smalt segment inom branschen och utesluter allt utom 
just det segmentet. Målet med denna strategi är att skaffa sig en konkurrensfördel inom ett 
smalt område även om organisationen inte är konkurrenskraftig inom det bredare området. 
Det finns två varianter av fokuseringsstrategier. Den ena är lågkostnadsfokus och den andra är 
fokuserad differentiering. När en organisation använder sig av lågkostnadsfokus så innebär 
detta att de försöker bli kostnadsledare inom ett smalt segment. Differentieringsfokus innebär 
istället att organisationen eftersträvar en differentiering inom ett smalt segment. 
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Fokuseringsstrategier kräver att det finns brister hos de aktörer som vänder sig till de bredare 
segmenten. Den fokuserande organisationen utnyttjar då detta och tillfredsställer kunderna 
inom sitt smala område (Porter, 1985). 
 
Porter (1998) anger några exempel på egenskaper som organisationen bör ha för att kunna 
använda sig av de olika strategierna. 
 
Strategi Vanliga krav på kunnande

och resurser
Lågkostnads- Ihållande investering
Strategi och tillgång till kapital

Processtillverknings-
kunnande

Intensiv tillverknings-
kontroll

Produktionsanpassad
produktutformning

Lågkostnadskanaler för
distribution

Differentiering Gediget marknadsförings-
kunnande

Produkttillverkning

Känsla för nyskapande

Gediget kunnande inom
grundforskning

Företagsrykte om kvalitet
eller teknologiskt ledarskap

Lång tradition inom branschen
eller unik kombination av
kunnande inhämtat inom andra
verksamhetsområden

Bra samarbete med
distributionskanaler

Fokusering Kombination av nämnda
inriktningar med avseende
på det valda segmentet  

 
Bild 2. Bilden visar vanliga krav på resurser och kunnande för att kunna genomföra de tre basstrategierna 
(Porter, 1998). 
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2.1.4 Stuck in the middle 
Om en organisation försöker att uppfylla för många behov och inte väljer en strategi att följa 
så anser Porter (1985) att de då fastnar i mitten och inte kommer att nå framgång i branschen. 
Undantag från detta sker endast om branschen är mycket lukrativ eller om konkurrenterna 
också är fast i mitten. Risken för att frångå sin strategi och hamna i mitten är störst för 
fokuseringsstrategier och detta kan hända när organisationen dominerar sitt segment och vill 
bredda sin verksamhet. Porter (1985) anser då att det är mer fördelaktigt att expandera utanför 
branschen än att förstöra sina konkurrensfördelar inom den nuvarande.  
 

Kostnadsledarskap Differentiering

Fokuserat kostnadsledarskap Fokuserad differentiering

Konkurrensfördel

Låg kostnad Differentiering

Bredd på

målgrupp

Bred 

målgrupp

Smal

målgrupp

"Stuck in 

the middle"

 
Bild 3. Bilden visar ”stuck in the middle”(Porter, 1985). 
 

2.2 Klassiskt perspektiv på SMEs 
Lee, Lim, Tan & Wee (2001) anser att det klassiska perspektivets generiska strategier inte går 
att applicera på små och medelstora företag på grund av deras begränsade resurser och de 
motdrag som större konkurrerande organisationer kan vidta. För SMEs finns det därför tre 
andra strategiska alternativ att välja: substitution, free riding och strategic deterrence. 
 

2.2.1 Substitution 
Substitution går ut på att organisationen hittar substitut till de större konkurrenternas 
produkter på en differentierad marknad. I detta fall så riskerar man att den större aktören gör 
någon form av motdrag för att konkurrerar ut den lilla organisationen. Substitution fungerar 
bara om det är mer fördelaktigt för den stora aktören att samexistera än att exempelvis inleda 
ett priskrig. Ett exempel på detta är när stora detaljhandelskedjor och kedjor av stormarknader 
samexisterar med mindre specialaffärer och närbutiker. De mindre butikerna differentierar sig 
genom generösare öppettider, personlig service och bättre lägen (Lee m. fl. 2001). 
 

2.2.2 Free riding 
Free riding innebär att organisationen går in på en redan etablerad marknad och därför kan 
komma undan de marknadsskapande kostnaderna. Organisationen riktar in sig på en produkt 
som är likvärdig med den stora konkurrentens men med ett något lägre pris. I likhet med 
substitution så krävs det även här att konkurrenten inte anser det vara fördelaktigt att starta ett 
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priskrig. Ett exempel på detta är företag som importerar produkter och inte är tillräckligt stora 
för att vara officiella distributörer för produkterna. De parallellimporterar då produkterna och 
kan hålla lägre pris än de officiella distributörerna eftersom att de inte lägger samma resurser 
på marknadsutveckling och marknadsföring (Lee m. fl. 2001). 
 

2.2.3 Strategic deterrence 
Strategic deterrence innebär att organisationen tar till åtgärder och medel för att avskräcka de 
större aktörerna på marknaden från att ta till fientliga åtgärder. En åtgärd är att skapa 
strategiska allianser med liknande mindre företag för att på så sätt komma upp i den större 
aktörens storlek och kunna få samma fördelar som denna. Ett annat alternativ är att inleda ett 
priskrig för att visa att organisationen har bestämt sig för att finnas kvar på marknaden. Ett 
exempel på detta är små livsmedelsbutiker som går ihop och bildar ett kooperativ för att nyttja 
samma stordriftsfördelar som de stora företagen har (Lee m. fl. 2001). 
 

2.3 Processuellt perspektiv 
Processualisterna anser att marknader och organisationer kan betraktas som komplicerade och 
ofullkomliga. Företags konkurrensfördelar uppkommer ur denna ofullkomlighet och de 
strategier som de ger upphov till är ofta oklara och sker i korta steg. Processuellt tänkande 
bygger på att man ska acceptera verkligheten för vad den är och hantera den därefter. 
Företagens strategier är produkter av politiska kompromisser och inte ett mål för att nå 
vinstmaximering (Whittington, 2002). Istället för att satsa på en optimering så riktar 
organisationen in sig på att tillfredställa alla inblandade (Dew m. fl. 2008). Organisationer är 
emot förändringar då dessa kan leda till kaos tills dess att nya överenskommelser mellan de 
berörda parterna är gjorda. Framtagandet av strategier störs av att de potentiellt kan rubba de 
rutiner och tillvägagångssätt som används för att uppnå politiska kompromisser (Whittington, 
2002).  
 
Problemet med att organisationens långsiktiga mål är, enligt Cyert & March (1992), att 
individer har mål, medan kollektiv av individer inte har det. Organisationen kan ses som en 
koalition av individer och en del av dem tillhör också undergrupper till dessa koalitioner. 
Cyert & March (1992) tar upp tre steg som formuleringen av målet går igenom: 
 

1. Förhandlingsprocessen, som bestämmer allmänna riktlinjer för målet. 
2. Kontrollprocessen, där dessa riktlinjer stabiliseras och utarbetas vidare. 
3. Justeringsprocessen, som justerar målen efter tidigare erfarenheter och till 

förändringar i omvärlden.  
 
Processualisternas syn på marknaden är att den är förlåtande mot företag som inte presterar 
maximalt. Företagen har ofta så stor makt att de ändå kan få ut tillfredställande vinster. 
Strategier används av chefer för att skapa ordning i en värld som är för komplicerad för att de 
ska kunna förstå sig på den. Det viktiga är inte vad strategin går ut på, utan det som spelar roll 
är att det finns en strategi (Whittington, 2002). 
 

2.4 Evolutionistiskt perspektiv 
Det evolutionistiska perspektivet anser att det är marknaden som avgör om företaget når 
framgång och cheferna har inte lika stor del i framgången som det klassiska synsättet hävdar. 
Det är marknaden som styr vinstmaximeringen genom det naturliga urvalet där det bara är den 
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som presterar bäst som överlever. Evolutionister anser att företag som skiljer ut sig från 
mängden, det vill säga differentierar sig, har större chans att överleva. Framgång är oftare ett 
resultat av tillfälligheter än ett resultat av en långsiktig strategi (Whittington, 2002). 
Marknaderna anses så osäkra att ingen kan ge en klar bild av framtiden och en genomtänkt 
strategi kan endast ge kortsiktiga fördelar då konkurrenterna följer efter om det visar sig 
lyckat. Det är det man gör för att uppnå effektivitet för stunden som är det som räknas och 
således det som cheferna bör lägga sin energi på (Whittington, 2002).  
 
Beinhooker (1999) liknar organisationen vid en grupp vandrare i ett ständigt föränderligt 
dimmigt bergslandskap där sikten endast är ett par meter och gruppens ledare är den 
strategiansvarige som letar efter den högsta bergstoppen. Även om en strategi visar sig 
lyckosam för stunden så är det inte säkert att den gäller senare eftersom att omgivningen 
förändras, och detta gör att organisationer hela tiden måste söka efter nya vägar att gå för att 
förbättra sig själva.  Organisationen bör inte låsa in sig på ett spår utan hela tiden ha olika 
personer som letar i olika riktningar för att kunna hitta den bästa vägen att gå. Ju fler vägar 
som utforskas, desto större är chansen att man hittar den bästa vägen. En organisation bör 
använda den största delen av sina tillgångar till att utveckla det ställe de står på just nu men 
den bör samtidigt avsätta tillgångar för att utforska möjliga ställen att bygga sina framtida 
affärer på (Beinhocker 1999). 
 

2.5 Systemteoretiskt synsätt 
Systemteoretikerna anser att grunderna för strategier har samband med sociologiska 
kontexter, och att organisationer kan planera och agera strategiskt, men detta sker i sin 
kontext. Det vill säga att de i likhet med klassiska synsättet tror på att strategier kan vara 
rationella men utformningen av strategierna beror på organisationens omvärld. Skillnader som 
finns mellan olika organisationer beror på den sociala kontext som de verkar i. Det är inte 
bara ekonomiska tankar som ligger bakom beslutsfattande utan även de sociala system som 
beslutsfattarna är en del av. Att arbeta mot andra mål, som professionell stolthet, makt i 
organisationen eller nationell patriotism, sker på bekostnad av vinstmaximering (Whittington, 
2002).  Beckert (2003) använder termen ”embedded” för att förklara hur beslutsfattare är 
inneslutna av den omgivning som de befinner sig i och alla beslut som de tar påverkas av 
omgivningen. Strategier används för att omgivningen kräver det och strategiernas 
huvudsakliga syfte är att tillfredsställa omgivningen (Whittington, 2002). 
 

2.6 Sammanfattning av de olika perspektiven 
Man kan förenklat säga att de olika perspektiven går att särskilja genom de åsikter de har 
angående resultaten och de processer som sker för att uppnå resultaten. Klassikerna tror på 
vinstmaximering och planerade processer. Evolutionisterna tror också på vinstmaximering 
men de anser att processerna inte går att planera i samma utsträckning som klassikerna anser. 
Systemteoretikerna följer klassikernas linje angående planering men resultatet av planering 
går inte enbart mot vinstmaximering. Processualisterna anser varken att processerna går att 
planera eller att resultatet enbart är vinstmaximering (Whittington, 2002). 
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Resultat

Vinstmaximerande

Planerade
Gradvist

uppträdande

Pluralistiska

Klassiskt Evolutionistiskt

ProcessuelltSystemteoretiskt

Processer

 
 
Bild 4. Bilden illustrerar skillnader mellan de olika perspektiven på strategi (Whittington 2002). 
 

2.7 Resursbaserad synsätt på konkurrensfördelar 
Enligt resursbaserat synsätt så bidrar hanteringen av unika resurser till organisationers 
konkurrensfördelar. Wernerfelt (1984) definierar resurser som allting som kan ses som en 
styrka eller en svaghet för organisationen. Newbert (2008) definierar resurser som en samling 
av potentiella tjänster. Tjänsternas utseende är en funktion av hur organisationen använder 
resurserna. Om en organisation har tillgång till unika och värdefulla resurser och använder 
dessa på rätt sätt så kommer organisationen att få konkurrensfördelar. För att få långsiktiga 
konkurrensfördelar så är det viktigt att resurserna inte är imiterbara eller utbytbara (Newbert, 
2008). Wernerfelt (1984) trycker även på vikten av att resurserna ska leda till en 
konkurrenfördel över en längre tid. 
 
En viktig del av det resursbaserade synsättet är förhållandet mellan kundvärde, 
konkurrensfördelar och överlägsen prestation. Organisationer kan ge kunden mervärde genom 
bland annat överlägsna produktionssystem, lägre kostnader och kundservice.  Organisationens 
nyckelresurser används för att ge kunden det den vill ha och organisationen skapar därigenom 
konkurrensfördelar (Clulow, Barry & Gerstman, 2007). 
 

2.8 ”Long Tail” 
Vid digital distribution så sjunker distributionskostnaderna för produkter och detta leder till 
att produkter som tidigare inte sålde tillräckligt mycket för att vara lönsamma att ha i lager nu 
kan säljas med förtjänst. Om den sålda produkten också är digital så sjunker 
distributionskostnaderna ännu lägre. Detta fenomen kallar Andersson (2006), för ”long tail” 
eftersom att den långa svans som tidigare inte var lönsam att sälja nu har blivit det. 
 
Andersson (2006) anser att den nya distributionen över internet medför en demokratisering av 
distributionsverktygen. Denna demokratisering innebär att det inte längre bara är de stora 
bolagen som har tillgång till distributionsverktygen utan nu kan alla sälja sin musik digitalt 
via affärer som till exempel Itunes. Förutom distributionskanalerna så har även 
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produktionsverktygen genomgått en demokratisering i och med digitaliseringen av dessa. Med 
hjälp av datorer så har producerandet av musik blivit betydligt mindre kostsamt. Detta leder 
till att det inte längre krävs samma kapitalinvesteringar för att göra musik. Demokratiseringen 
av distributionskanalerna och produktionsverktygen gör att den långa svansen blir både längre 
och tjockare. Den blir längre på grund av det större antal produkter som kan tillverkas i och 
med demokratiseringen av produktionsmedlen och svansen blir tjockare på grunda av att 
demokratiseringen av distributionsverktygen leder till en större åtkomst till nischprodukter.  
 

2.9 Teknologisk utveckling förändrar branscher 
Sumant & Sumant (1996) definierar teknologi som det sätt som en produkt eller tjänst 
produceras eller görs tillgänglig för marknaden. Industriella innovationer är förenade med stor 
osäkerhet, kreativitet och chansningar. Vid teknologiska förändringar inom en bransch så blir 
ofta företagens affärsmodeller ifrågasatta och företagen tvingas att anpassa sig till den nya 
teknologin. Detta är dock förenat med stor osäkerhet då den nya affärsmodellen troligtvis inte 
kommer att vara rätt anpassad. Företagen väljer då hellre en försiktigare lösning genom att 
anpassa sin nuvarande affärsplan och strategier för att passa den nya teknologin bättre (Pateli 
& Giaglis, 2005). 
 
Produktinnovationer är en viktig del av teknologiska innovationer. En betydelsefull 
produktförändring kan nollställa köparens tidigare erfarenheter förändring kan därför påverka 
konsumenternas köpvanor. Produktinnovationer kan uppkomma både inom och utanför 
branschen (Porter, 1998). 
 
Trots att teknologiska innovationer har en stor inverkan på en bransch så är det sällan som 
ingenjörer och forskare finns representerade i företagens styrelser. Företagen är inriktade på 
kortsiktiga resultat och detta gör att ingenjörer och forskare ses som en kostnad istället för en 
tillgång. Innovationer kan ses som både skapare och förstörare av branscher och företag. 
Många små företag har vuxit till sig på grund av innovationer samtidigt som många stora 
företag har gått under när de har vägrat att anpassa sig till den nya teknologin (Utterback, 
1996).   
 
Företag som håller på att gå under på grund av teknologiska förändringar håller ofta hårt på 
sin ursprungliga produkt och gör allt i sin makt för att visa på dess förträfflighet (Utterback, 
1996). Utterback (1996) beskriver tre olika faser som en bransch går igenom när teknologin 
förändras. Den första, flytande fasen, kännetecknas av många experiment med produktdesign 
och funktioner. Som exempel på den flytande fasen använder Utterback (1996) bilindustrins 
tidiga år då ett antal olika biltyper med alternativa tekniska lösningar såg dagens ljus. Var och 
en av dessa utvecklades med förhoppningar om att ta marknaden med storm och bli standard.  
 
Efter den flytande fasen kommer övergångsfasen då produkterna börjar bli standardiserade 
och produktinnovationen avstannar. Här tar processinnovationen vid som syftar till att 
effektivisera produktionen av de produkter som har blivit standard. Efter övergångsfasen så 
går vissa branscher in i den specifika fasen där både produktinnovation och processinnovation 
går ner. De branscher som går över till den specifika fasen blir mycket inriktade på att vara 
kostnadseffektiva och innovation är en liten del av verksamheten (Utterback, 1996). 
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Flytande fas Övergångsfas Specifik fas

Grad av
Innovation

Produktinnovation

Processinnovation

 
 
Bild 5. Bilden visar olika faser av innovation (Utterback, 1996).  
 
 

3 Problemdiskussion 

3.1 Grundläggande problem 
Förändringarna i skivbranschen har lett fram till ett stort problem: att konsumenterna inte 
längre köper produkterna i samma utsträckning som tidigare. Skivbolagen vet inte vad de ska 
göra för att komma till rätta med problemet. Det finns många förslag på alternativa 
försäljningssätt men det är ännu inget som har visat sig lösa problemet med den sjunkande 
försäljningen.  
 
Medans majorbolagens försäljning rasar så finns det emellertid ljusglimtar i branschen. Flera 
independentbolag säljer skivor som aldrig förr (Fine, 2008). Independentbolagen hade 2004 
28 procent av världsmarknaden (Portnoff, 2007) och denna siffra fortsätter att växa (Arnold, 
2008). Även Larsson (2008) ser ljusglimtar för independentbolagen i reklambranschen 
eftersom att produkterna vill förknippas med något nytt och okänt istället för majorbolagens 
välkända musik som kunderna redan har referenser till. 
 

3.2 Independentbolagens tid är här 
De allt mer gynnsamma förhållandena för mindre bolag med mindre kapital talar även för 
independentbolagens fördel. Den digitala tidsåldern har gjort att det inte längre krävs samma 
resurser för att producera, marknadsföra och sälja musik. Ett exempel på detta är att det idag 
är betydligt billigare att spela in en skiva än tidigare, på grund av digital teknik i kombination 
med billigare utrustning (Portnoff 2007; Svenre, 2007). Andra faktorer som talar för 
independentbolagen är att det är de som har tjänat mest på den digitala revolutionen genom att 
de kan få ut sin musik utan att behöva gå genom MTV och kommersiella radiostationer 
(Bruno, 2008). De kan istället sprida musiken över Internet på sajter som Youtube, Myspace 
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och Last.fm. Många upptäcker även deras musik genom tips som grundar sig på statistik och 
användarrecensioner som finns på försäljningssajter och webradiosidor. Dessa tips fungerar så 
att när konsumenten väljer en viss låt eller skiva så får han/hon förslag på andra skivor eller 
låtar som andra konsumenter har köpt eller lyssnat på samtidigt. Detta gör att konsumenten får 
en möjlighet att höra musik som denna aldrig annars hade kommit i kontakt med, och 
independentbolaget får marknadsföring av sin produkt utan att det kostar dem någonting 
(Andersson, 2006).  
 
Independentbolagen har redan visat att de är mer medvetna om vad kunderna efterfrågar och 
ett exempel på detta är när de släppte digitala filer utan kopieringsskydd så att kunderna 
kunde göra vad de ville med musiken och lyssna på den var de ville (Bruno, 2008). 
 

3.3 Teknologisk utveckling förändrar skivbranschen 
Trots att teknologiska innovationer har en stor inverkan på en bransch så är det sällan som 
ingenjörer och forskare finns representerade i företagens styrelser. Företagen är inriktade på 
kortsiktiga resultat och detta gör att ingenjörer och forskare ses som en kostnad istället för en 
tillgång (Utterback, 1996). Doug Morris, VD för Universal Music uttalar sig angående detta i 
tidningen Wired. Han skyller det faktum att majorbolagen inte har hängt med i den 
teknologiska utvecklingen på att det inte finns några ingenjörer på skivbolagen. Han säger att 
branschen inte missade utvecklingen utan att de inte visste vad de skulle göra eftersom de inte 
hade kunskaper inom området (Mnookin, 2007). 
 
Den teknologiska utvecklingen med digitala inspelningssystem har gjort att priserna för 
inspelningsutrustning har sjunkit. Detta har gjort att fler och fler skivor helt eller delvis spelas 
in i mindre projektstudios. Ett exempel på hur en inspelning kan gå till är att man hyr en större 
studio till de första och viktigaste tagningarna och därefter så sköts all tidsödande produktion 
och pålägg i en liten projektstudio som inte kostar ens i närheten av lika mycket som den stora 
professionella studion (Svenre, 2007). Detta gör att totalkostnaden för inspelningen av en 
skiva har sjunkit mycket. Den sänkta kostnaden för en digital studio har även gjort att fler har 
fått tillgång till verktygen för att producera musik (Andersson, 2006). 
 

3.4 Framtida möjligheter för independentbolagen 

3.4.1 Storleken har betydelse 
Även independentbolagens mindre organisationer talar för deras framtid. Stora organisationer 
har svårare att förändra sig på grund av att den större organisationen har fler inbyggda 
kontrollsystem som motverkar förändringar. Det finns även en större risk för motsättningar 
mellan de anställda eftersom att det behövs fler kompromisser när antalet inblandade personer 
är fler. Antalet samarbetspartners har också inflytande på hur lätt det är att förändra en 
organisation och en större organisation har fler samarbetspartners som de måste koordinera 
förändringen med (Haveman, 1993). 
 

3.4.2 Reklambranschen 
Reklambranschen kan även vara en framtida möjlighet för independentbolagen. Larsson 
(2008) anser att artister och skivbolag kan använda musikplacering som marknadsföring och 
tar upp exemplet med José Gonzales medverkan i en reklamfilm för en produkt från Sony som 
i själva verket fungerade som en reklamfilm för Gonzales musik. Bandet Oh Laura fick 
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samma effekt när de medverkade i Saabs bilreklam. Larsson säger att det tidigare har varit 
svårt att få artister att ställa upp på reklam men den sviktande skivförsäljningen har gjort det 
lättare att få artister att ställa upp med deras musik (Larsson, 2008). De artister som är mest 
attraktiva för reklamfilmsmakarna är indenpendentbolagens artister eftersom att majorbolagen 
tar för mycket betalt för att de ska få använda deras låtar. Majorbolagen ser reklamfilmen 
enbart som en inkomstkälla och inte som en chans att få exponera sin musik för omvärlden. 
Wilder (2008) anser att den största chansen för mindre artister att exponeras är genom att 
medverka i en reklamfilm 
 
Larsson (2008)  förutspår fler samarbeten mellan företag och artister i framtiden som syftar 
till att knyta en viss typ av musik till ett varumärke. Företagen kommer att agera mer i form 
av ett skivbolag till artisten än bara en kund som köper deras musik för att använda den i en 
reklamfilm. Larsson (2008) talar även om vikten av att använda ny och okänd musik för att 
musiken ska förknippa med just det varumärket och inte med tidigare referenser som personen 
som ser reklamen har till just den låten. Larsson (2008) anser att makten över vilka artister 
som får chansen att höras och synas har förflyttats från skivbolagens A&R(Artist & 
Repertoire)-avdelningar till de personer som väljer musik till filmer och TV-serier. 
 

3.4.3 Long tail-effekt 
Andersson (2006) skriver att det fortfarande finns en marknad för de stora ”hittarna”, men att 
det inte längre är den enda marknaden. Konkurrenter till den stora marknaden är ett stort antal 
nischade marknader av varierande storlek, som sprider sitt material via internet. Anderson 
anser att dessa marknader alltid har funnits men nu kan säljare och köpare lättare mötas 
genom att det sker på en digital marknad. De digitala marknaderna behöver inte tänka på hur 
mycket utrymme en viss skiva tar i förhållande till hur många exemplar den kommer att sälja 
eftersom hyllutrymmet i den digitala världen är i det närmaste oändligt. När man säljer 
digitala filer på internet så behöver inte varje enhet sälja speciellt många exemplar eftersom 
att man har ett så enormt utbud. Skivor som säljer i enstaka exemplar per kvartal blir en stor 
inkomstkälla när man har tillräckligt många titlar att sälja. Den digitala distributionen har 
gjort att skivor som tidigare inte var kommersiellt gångbara helt plötsligt har blivit det. 
 
 

Produkter

Popularitet

"Long Tail"

 
Bild 6. Bilden illustrerar ”long tail” (Andersson, 2006) 
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Andersson (2006) illustrerar den nya marknad som har uppkommit genom digitaliseringen av 
distributionen genom en kurva som visar produkternas popularitet. Vid traditionell försäljning 
så tvingas butikerna att avgöra vilka som säljer tillräckligt mycket för att de ska få ta upp plats 
i butiken. Denna gräns illustreras med det röda strecket i figuren. När produkterna inte tar upp 
någon plats och därför inte kostar något att ha i lager så förflyttas det röda strecket, eller 
gränsen för lönsamhet, till höger, i princip mot oändligheten eftersom att kostnaden för att 
hålla digitala produkter i lager går mot noll i och med den ständigt sjunkande kostnaden för 
digitalt lagringsutrymme (Andersson, 2006). 
 
De produkter som ligger till vänster i figuren är de som är mest populära och det är dessa 
produkter som majorbolagen fokuserar på, det vill säga ”hittarna”. Längre till höger, i 
”svansen” så finner man nischerna där independentbolagen har sina produkter. Detta kan även 
illustreras med hjälp av en analys av de strategiska grupper som finns i skivbranschen. 
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Bild 7. Bilden visar strategiska grupper i skivbranschen.  
 
Enligt Andersson (2006) så ökar försäljningen av nischat material på grund av den 
tillgänglighet som har uppkommit genom digital distribution och de filter och 
rekommendationstjänster som följer med den. Detta gör att den högra delen av svansen, där 
independentbolagen befinner sig blir tjockare eftersom att ett ökat utbud ger en ökad 
efterfrågan. 
 
”Om 1900-talets underhållningsbransch handlade om ”hittar” så kommer 2000-talets 
underhållningsbransch att handla om nischer” (Anderson, 2006) Detta faktum talar för 
independentbolagen då dessa ofta är inriktade på nischmusik. Även om hela skivbranschen 
går dåligt så går det ännu sämre för mainstreammusiken som släpps på majorbolagen och 
detta beror på att konsumenterna har blivit mer medvetna om vad som finns utanför mittfåran 
(Anderson, 2006).   
 
Vid digital distribution så sjunker kostnaden för att sälja skivor. Det ger även utrymme för 
independentbolagens smalare artister genom att de kan sprida sin musik digitalt och 
därigenom inte stoppas upp av de klassiska flaskhalsarna, som innebär att artisterna måste få 
radio och TV-tid för att kunna sälja skivor. Att musiken säljs digitalt betyder även att det inte 
finns samma konkurrens om hyllutrymmet, eftersom det digitala hyllutrymmet är betydligt 
större än det som tidigare fanns i skivaffärerna (Arnold, 2008). 
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3.4.4 Konkurrensfördelar 
Att hitta konkurrensfördelar är den viktigaste aspekten för hur framgångsrikt ett företag blir 
på en konkurrensutsatt marknad (Porter, 1985). Mooney (2007) definierar konkurrensfördelar 
som en möjlighet eller resurs som är svår att imitera och som hjälper en organisation att 
prestera bättre än sina konkurrenter.  I konkurrens med de stora företagen i branschen, samt 
med de andra independentbolagen, så är det viktigt för de mindre företagens överlevnad att de 
lägger stor vikt vid deras val av strategi för att vara konkurrenskraftiga. Några av dagens små 
företag i branschen kan vara nästa stora företag. 
 
Enligt Porter (1985) så kan inget företag bli framgångsrikt om de försöker vara alla till lags, 
det vill säga att de inte specialiserar sig, utan de blir då ”stuck in the middle”. För att undvika 
att hamna i ingenmansland så finns det, enligt Porter (1985) två konkurrensfördelar som 
företagen bör rikta in sig på och dessa är antingen låg kostnad eller differentiering. Om 
företaget riktar in sig på en smal kundgrupp så är strategin fokuserad, det vill säga att de 
fokuserar på ett visst segment.   
 

3.4.5 Strategi för independentbolagen 
Alla företag har en konkurrensstrategi, även om de inte har bestämt sig för att använda just 
den. Strategin kan vara någonting som har vuxit fram efter hand på grund av de 
omständigheter som företaget befinner sig i. Porter (1985) betonar dock vikten av att ha gjort 
ett uttalat val av strategi så att alla inom företaget vet vad det är man strävar mot. De 
organisationer som har en uttalad strategi är oftast de som lyckas bäst i sin bransch. Det är 
även viktigt att de anställda vet vilka mål som organisationen har och vilken väg de ska ta för 
att nå dit. Det är alltså även viktigt att strategin är välkänd inom organisationen (Collis & 
Ruckstad, 2008). 
 
Det finns dock fler perspektiv på strategi än det klassiska där planering styr de strategiska 
valen och det huvudsakliga målet är vinstmaximering. De andra perspektiven har ett annat 
synsätt på vad det är som är viktigt med en strategi, vad som ska vara målet med strategin och 
hur man använder denna. 
 

3.4.6 Perspektiv på strategi 
Det processuella perspektivet fokuserar mer på inre faktorer än det klassiska och anser inte att 
den högsta ledningen är av lika stor vikt. Strategierna är ett resultat av kompromisser inom 
organisationen medan det evolutionistiska perspektivet ser företagsvärlden ur ett darwinistiskt 
perspektiv där den starkaste överlever och anser att de högsta cheferna har liten makt att 
påverka resultatet utan det är helt upp till marknaden att avgöra om företaget överlever 
(Whittington, 2002). 
 
Det systemteoretiska perspektivet anser att det är det sociala systemet som bestämmer 
strategiernas mål och medel. Organisationerna kan planera och utarbeta strategier men de är 
beroende av den sociala kontexten (Whittington, 2002).  
 
För att kunna utforma en korrekt strategi så är det av största vikt att identifiera vilka 
konkurrensfördelar independentbolagen har. När konkurrensfördelarna är identifierade så kan 
man gå vidare till att utforma en strategi som nyttjar dessa konkurrensfördelar. Vid 
utformningen av strategin så bör även olika perspektiv på strategi begrundas. Den strategi 
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som utformas bör överensstämma med det perspektiv på strategi som företagen i fråga har. 
Denna problemdiskussion leder fram till syftet med detta arbete. 
 

4 Syfte/Forskningsfrågor 
Syftet med detta arbete är att studera hur mindre skivbolag i Sverige, så kallade 
independentbolag, kan agera strategiskt för att överleva långsiktigt i dagens skivbransch. 
Detta sker genom att undersöka vilka konkurrensfördelar dessa organisationer har och sedan 
analysera hur dessa konkurrensfördelar kan användas för att bygga en hållbar strategi. Det 
finns dock flera perspektiv på vad strategi är och vad den ska användas till. För att kunna 
utforma en strategi för att nyttja konkurrensfördelarna så måste organisationernas perspektiv 
på strategi först bestämmas. 
 
Forskningsfrågor: 
 
Vilka är independentbolagens uthålliga konkurrensfördelar? 
 
Vilket perspektiv på strategi har independentbolagen? 
 
Hur kan konkurrensfördelarna nyttjas för en uthålli g strategi som överensstämmer med 
independentbolagens perspektiv på strategi? 

4.1 Avgränsningar 
Detta arbete är avgränsat till att gälla svenska independentbolags försäljning av musik. Den 
försäljning som avses är fysisk skivförsäljning och digital försäljning. Till independentbolag 
räknar jag alla skivbolag som inte har någon direkt koppling till majorbolag. Den konkurrens 
som finns mellan bolagen när det gäller att värva artister tas inte upp i denna rapport, utan det 
är endast konkurrensen om kunderna som behandlas. 
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5 Metod 

5.1 Forskningssyfte 
Syftet med en studie kan enligt Wallén (1996) vara antingen explorativt, beskrivande, 
förklarande eller normativt. En utforskande studie har till syfte att ta reda på vad som händer. 
En beskrivande studie har till syfte att avbilda, till exempel, en person eller en händelse. 
Syftet med en förklarande studie är att hitta samband mellan variabler för att kunna förklara 
vad som sker (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). En normativ studie har till avsikt att skapa 
en handlingsplan, eller en norm (Wallén, 1996).  Med utgångspunkt i mitt syfte, som är att 
utreda hur företagen kan agera strategiskt, så väljer jag att göra en normativ studie. Vid en 
normativ studie så ska den som utför studien visa på olika handlingsförslag och 
konsekvenserna av dessa förslag (Wallén, 1996). Resultatet kommer att bestå av ett 
handlingsförslag för independentbolagen som beskriver den strategiska inriktning som de bör 
ta baserat på min analys.  
 

5.2 Metodansats 
Metodansatsen beror på förhållandet mellan teori och empiri (Wallén, 1996). Deduktiva 
ansatser har till avsikt att testa teori, medan induktiva ansatser har till avsikt att skapa teori 
(Saunder m.fl. 2007). I min studie så använder jag teori och för att analysera empirin och 
därigenom så gör jag en deduktiv studie. Den empiri som samlas in har till avsikt att skapa en 
bild av independentbolagen. Denna bild kommer senare att analyseras utefter den teoretiska 
referensram som jag har satt upp.  
 

5.3 Kvalitativ vs kvantitativ 
Enligt Hair, Money, Samouel & Page (2007) så är kvantitativa data mätningar där siffror 
representerar det undersökta objektens karaktär, och dessa tal kräver statistisk behandling. 
Kvalitativa data representerar beskrivningar av saker som inte kan beskrivas i siffror. En 
kvalitativ studie ger också en djupare förståelse för det studerade problemet (Hair m. fl., 
2007). Kvalitativa studier har till uppgift att undersöka vilken karaktär en viss företeelse har 
(Wallén, 1996). En kvalitativ studie kommer dock alltid att innehålla kvantitativa data och det 
motsatta gäller för kvantitativa studier (Holliday, 2007) Med grund i detta så väljer jag att 
göra en kvalitativ studie som kommer att bygga på intervjuer med representanter för 
independentskivbolag, kombinerat med sekundärdata och en litteraturstudie.    
 

5.4 Datainsamling 
Enligt Holliday (2007) så är det vid kvalitativa studier viktigt att redovisa hur data har samlats 
in och sammanställts. En sammanfattning av resultatet av intervjuerna finns i bilaga B. 
Kontakterna med skivbolagen har upprättats genom förfrågningar på internetforum för 
musiker och branschfolk. Förfrågningarna resulterade i en direkt kontakt med ett skivbolag 
och även tips om andra skivbolag. Även personliga kontakter har använts för att hitta 
fallföretag. Förfrågningar gjordes om skivbolagen ville ingå i studien och efter det så 
sammanställde jag ett frågeformulär, se bilaga A, för att få den information som jag ansåg mig 
behöva. Det jag fokuserade på i intervjuerna var inte att få fram företagsspecifika fakta utan 
mer en större bild av företaget och deras åsikter angående strategier. Jag riktade även in mig 
på deras distributionsformer och marknadsföringsmetoder för att kunna avgöra hur deras 
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inställning till modernare distributions och marknadsföringsmetoder såg ut. Vid utformningen 
uteslöt jag de frågor som jag kunde få svar på genom att använda sekundärdata.  Sekundärdata 
har samlats in från skivbolagens hemsidor och via länkar från dessa sidor. Även 
branschorganisationers hemsidor, som STIM och IFPI har bidragit med statistik och 
information om branschen.  
 

5.5 Litteratursökning 
För att komma igång med litteratursökningen så undersökte jag vilka referenser som liknande 
rapporter hade använt sig av för att ha någonstans att börja. Efter att ha studerat en del 
rapporter som avhandlade musikindustrin så kände jag att jag hade fått en uppfattning om 
vilka sökord och författare jag skulle använda mig av. Sökningar har gjorts genom 
universitetsbibliotekets tjänst ”samsök” och den databas som har använts är business source 
elite. Jag har även gjort sökningar i Örebro universitets databas ELIN för att komma åt 
dokument som inte har gått att hitta genom samsök. Sökningar efter tryckta källor har även 
skett på Örebro universitetsbibliotek och på Örebro kommuns bibliotek. När sökresultaten 
blivit alltför omfattande så har sökningen ändrats till att endast innefatta titelord. 
 

5.6 Val av företag för fallstudie 
Kraven på de företag som skulle ingå i min studie var att de var svenska 
independentskivbolag. Det var även önskvärt att de lade vikt vid strategiskt tänkande samt 
givetvis att de var samarbetsvilliga. De företag som jag har valt att studera har alla sin bas i 
Sverige även, om de riktar in sig på att sälja över gränserna. Samtliga independentbolag som 
jag har studerat är även mycket aktiva på Internet och gemensamt är att de har en positiv bild 
av hur den nya tekniken kan vara till deras fördel. De ser fördelar istället för nackdelar med 
ny teknik och digital distribution. Kontakten med skivbolagen har fåtts genom personliga 
kontakter och förfrågningar genom musikerforum.  
 

5.7 Validitet och reliabilitet 
 
Enligt Wallén (1996) så ska felkällor och tillförlitlighet i studien analyseras. Det är även 
viktigt att redovisa olika steg i tolkningen. Denna studie hade kunnat ge ganska olika resultat 
beroende på vilka independentbolag som studeras men jag tycker att dessa independentbolag 
ger en rättvis bild av de företag som finns i branschen. Generaliserbarheten i studien hade 
givetvis blivit bättre om fler skivbolag hade studerats men på grund av tidsramen så gjordes 
inte detta. Jag anser dock att resultatet av min studie kommer att vara värdefullt då jag anser 
att independentbolagen agerar ganska likvärdigt. 
 
Enligt Holliday (2007) så är det svårt för forskaren att inte påverkas av samhällets värderingar 
då de själva är en del av detta. Forskare kan inte höja sig över övriga människor utan är alltid 
en del av dessa (Holliday, 2007). En viss färgning av mina egna åsikter är nog omöjligt att 
undkomma då jag själv är en del av branschen som upphovsman och STIM-medlem, men jag 
har försökt att lägga mina egna intressen och åsikter åt sidan för att behålla objektivitet. Det 
faktum att jag redan innan studien gjordes var relativt insatt i branschen anser jag har gjort att 
jag har kunnat kommunicera bättre med fallföretagen samtidigt som det säkert har gjort att jag 
har förbisett frågeställningar som för andra hade varit självklara att ta med. 
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Hur insatta skivbolagsrepresentanterna är i strategiarbete är nog också något som kan anses 
påverka trovärdigheten. Ordet strategi är något som kan betyda många olika saker. Jag har i 
intervjuerna försökt att undvika ordet strategi och istället använda ord som mål med 
verksamheten och medel för att nå det målet. Detta anser jag har gjort att de svarande har 
uppfattat frågorna mer korrekt.     
 

5.8 Analysmodell 
Analysmodellen delas in i tre delar, se bild 9. Den första behandlar vilket perspektiv på 
strategi som independentbolagen använder. Den andra delen syftar till att utröna vilka 
konkurrensfördelar som de besitter. Den tredje och sista delen behandlar den strategi som 
independentbolagen bör agera efter och bygger på en analys av de två första delarna. 
 

5.8.1 Perspektiv på strategi 
För att kunna analysera vilka perspektiv på strategi som independentbolagen har så kommer 
jag att utgå från de parametrar som Whittington (2002) anser är karakteristiska för varje 
perspektiv. Dessa parametrar utgörs av vilken typ av mål som finns för verksamheten samt 
hur pass planerade processerna är inom företagen. Jag anser det vara möjligt att placera in 
företagen i rätt perspektiv endast med hjälp av dessa två parametrar. För att kunna göra en 
mer exakt analys så inför jag en skala som visar hur pass planerade processerna är inom 
företaget. Skalan går från ett till fem där ett betyder att processerna inte är planerade på något 
sätt och fem betyder att alla processer är planerade fullt ut. De processer som jag avser här är 
de aktioner som företagen gör exempelvis när de kontrakterar artister till sitt stall eller när de 
gör skivsläpp. Planering av processer betyder att det finns tankar bakom att exempelvis 
rekrytera en viss artist för att skivbolaget anser att denna artist kan slå på en viss marknad. Ett 
annat exempel på en planerad process är att satsa på en viss typ av distribution på grund av att 
man får fördelar av denna. 
 
Målen med verksamheten kommer att delas in i fem steg där betydelsen syns nedan: 
 

1. Pluralistiska mål 
2. Pluralistiska mål men vinstmaximering finns med i bilden 
3. Vinstmaximering är viktigt men inte större än något annat mål 
4. Vinstmaximering är det största målet men det finns även andra 
5. Endast vinstmaximering 

  
Vinstmaximerande mål innebär att skivbolaget försöker sälja så många exemplar som möjligt 
av skivorna. Det innebär även att de inte släpper en skiva om de inte anser att den kommer att 
generera en tillräcklig vinst för dem. 
 
Med pluralistiska mål avses mål som inte riktar in sig på en vinstmaximering, alltså med 
andra ord att sälja så många skivor som möjligt. Exempel på pluralisiska mål är att släppa 
skivor med artister som man vet inte kommer att sälja särskilt många exemplar men 
skivbolaget väljer ändå att göra det på grund av att de tycker att musiken är så pass bra att 
artisten förtjänar ett skivsläpp. Ett annat pluralistiskt mål kan vara att släppa skivor som 
marknadsföring för artisten, alltså inte med målet att sälja ett visst antal exemplar av skivan 
utan istället sälja fler konsertbiljetter eller få mer radiospelningar.  
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Företagen placeras in på dessa skalor för sedan placeras in i bilden över strategiperspektiv 
som har presenterats tidigare (bild 4). De företag som har varit i branschen tillräckligt länge 
för att ändra sitt perspektiv placeras in både i ett nutidsperspektiv och i ett historiskt 
perspektiv från när verksamheten. 
 
5.8.2 Konkurrensfördelar 
Vid analys av vilka uthålliga konkurrensfördelar som finns hos independentbolagen så 
kommer jag fokusera på de styrkor och möjligheter som de har jämfört med majorbolagen. 
Konkurrensfördelarna kommer att identifieras med hjälp av en checklista som tar upp olika 
potentiella konkurrensfördelar. Checklistan som jag har valt att använda är omfattande och 
behandlar alla delar av företagen. Den är uppdelad i fem huvudområden: Marknadsföring, 
forskning och utveckling, produktion och processtyrning, företagets resurser och personal 
samt finanser och bokföring. Jag har undersökt några olika alternativ till denna checklista och 
det jag har funnit är att de flesta checklistor tar upp ungefär samma punkter. Den checklista 
jag har valt att använda är dock den enda som kallar punkterna för konkurrensfördelar. De 
andra checklistorna har angett punkterna som potentiella styrkor och har haft delpunkter som 
har behandlat konkurrensfördelar specifikt. Den checklista som jag har valt är också den enda 
som jag har kommit i kontakt med som har varit publicerad i en vetenskaplig artikel. De andra 
checklistor jag har undersökt har antingen funnits i läroböcker eller så har de varit utvecklade 
av konsultföretag. Vid användandet av checklistan kommer jag att gå igenom alla punkter för 
att se vilka konkurrensfördelar som independentbolagen har. De punkter som har gåtts igenom 
men inte resulterade i någon träff tas inte upp i analysdelen. Alla punkter är alltså 
genomgångna men de som redovisas är de som visar på konkurrensfördelar för 
independentbolagen. Alternativet till detta hade varit att först gå gallra ut en del punkter som 
inte är intressanta att undersöka för att därefter gå igenom de kvarvarande men detta anser jag 
hade varit lika omfattande som att gå igenom alla punkter. Checklistan presenteras nedan: 
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Marknadsföring
1 Marknadsandel
2 Effektiva marknadsundersökningar
3 Kvalité på produkter och tjänster
4 Stadie i produktlivscykel
5 Ledare inom nya produkter och tjänster
6 Innehavare av patent
7 Positivt uppfattade av kunder
8 Förpackning av produkter eller tjänster
9 Prissättning

10 Förpackning av produkter eller tjänster
11 Försäljningskompetens
12 Alternativa marknadsföringsformer
13 Service efter köp
14 Distributionskanaler

Forskning och utveckling
1 Grundläggande forskningskompetens
2 Produktutvecklingsmöjligheter
3 Överlägsen produktdesign
4 Överlägsen processutformning
5 Överlägsen förpacknigsutveckling
6 Materialanvändning
7 Förmåga att möta kunders krav
8 Lab och testningsverksamhet
9 Erfarna och välutbildade ingenjörer och forskare

10 Arbetsmiljö anpassad till kreativitet
11 Kommunikation mellan forskare och högre chefer
12 Kapacitet att förutsäga framtiden genom prognoser och trender

Produktion och processtyrning
1 Lägre kostnader än konkurrenter
2 Kapacitet att möta efterfrågan
3 Effektiva anläggningar
4 Råmaterialskostnader
5 Tillgänglighet av råmaterial och komponenter
6 Effektiv maskinpark
7 Effektiva kontor
8 Strategisk placering av placering av lokaler och kontor
9 Effektiva kontrollsystem

10 Effektiva processer: Design, schemaläggning och kvalitetskontroll
11 Effektiv underhållspolicy
12 Effektv vertikal integration  
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Företagets resurser och personal
1 Företagets image
2 Effektiv organisationsstruktur
3 Företagets storlek (som instegsbarriär)
4 Strategiskt ledarskap
5 Hur bra når man mål
6 Inflytande på stat och lagar
7 Effektiva stödsystem för anställda
8 Effektiva informations och datasystem för ledarskap
9 Hög kvalité på de anställda

10 Samspelt managementteam och ersättare tillgängliga
11 Relationer med handelsförbund
12 Effektiv personalpolitik
13 Billig arbetskraft

Finanser och bokföring
1 Totala finansiella tillgångar
2 Låg kostnad för kapital
3 Effektiv kapitalstruktur
4 Bra relationer med ägare
5 Skattefördelar
6 Effektiv planering av arbetande kapital och kapital för investeringar
7 Effektiva bokföringssystem
8 Policy för värderinga  av inventarier.  

 
Bild 8.  Bilden visar potentiella konkurrensfördelar (Brownlie, 1989). 
 
 
Konkurrensfördelarna kommer även att granskas utifrån ett resursbaserat synsätt som lägger 
stor vikt vid att resurserna ska vara värdefulla och unika. De konkurrensfördelar som inte är 
uthålliga på grund av att de inte är unika kommer därefter att gallras bort. Det som jag anser 
som unikt bland konkurrensfördelar är att de är unika för independentbolagen, det vill säga att 
det är möjligt att de kan imiteras av andra independentbolag men inte av majorbolagen. Den 
bedömning av konkurrensfördelarna som kommer att göras är alltså om det är möjligt och 
troligt att majorbolagen kommer att imitera dessa konkurrensfördelar.  
 
 
5.8.3 Strategi 
Efter att perspektivet på strategi har fastställts och en rad uthålliga konkurrensfördelar har 
erhållits så återstår att bygga en strategi av dessa. Här kommer jag att utgå ifrån Porters 
(1998) modell, se figur 2, som visar på vad som krävs för att kunna använda sig av en viss 
strategi. Det kommer även att ske en jämförelse med Lee m. fl. (2001) som applicerar 
strategierna på små och medelstora företag. Strategierna kommer att anpassas efter dagens 
skivindustri som kännetecknas av en ökande marknad för digitala produkter och ett ökande 
användande av digitala distributionskanaler. Porter (1998) anser även att det finns vissa 
organisatoriska krav som ska uppfyllas för att företagen ska klara av att genomföra en viss 
strategi. Dessa organisatoriska krav har jag utelämnat på grund av att jag anser att dessa krav 
gäller för större organisationer och det är orimligt att ställa dessa krav på så pass små 
organisationer som independentbolagen utgör 
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Bild 9. Bilden visar analysmodellens tre steg. 
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6 Empiri  
Det empiriska materialet har sammanställts av intervjuer med skivbolag och sekundärdata 
från deras hemsidor. 

6.1 Fallstudie – Electric Fantastic Sound 

6.1.1 Företagspresentation 
Electric Fantastic Sound (EFS) är ett svenskt independentskivbolag som grundades på tidigt 
nittiotal men startade seriösare verksamhet 2005. Bolaget omsätter cirka 100 000 kr per år och 
deras kontor ligger i Malmö. EFS har ett uttalat mål med sin verksamhet och det är: ”att göra 
det enkelt för skivbolag, artister och publik att mötas utan att någon av parterna ska bli 
ruinerad på kuppen”(Billing, 2008). EFS har för närvarande 20 akter på sitt bolag. Alla 20 
artister som är kontrakterade av EFS ligger ungefär inom samma genre och denna genre är 
elektronisk musik (EFS, 2008). 
 

6.1.2 Strategier 
EFS delar upp sina strategier i tre nivåer. Den första nivån är övergripande för hela bolaget 
och sen följer strategier för varje artist som de har på bolaget och i sista steget så finns 
strategier för varje skivsläpp. Utformningen av strategierna för artisterna beror mycket på hur 
kommersiellt gångbara de är, det vill säga hur mycket man kan förvänta sig att de säljer. En 
avvägning görs i varje fall (Billing, 2008). EFS utvärderar sina strategier minst en gång om 
året för se om det är något som behöver revideras. EFS har en stor tilltro till att det går att 
planera verksamheten och göra korrekta strategiska val. 
 

6.1.3 Förändringar av mål med verksamheten 
När verksamheten startade så var målet skild från dagens. I början så handlade det mest om ett 
intresse för att sprida musiken till de som var intresserade och att ge de band som inte fick 
kontrakt på större bolag en chans. Under tiden som har gått så har det ekonomiska resultatet 
blivit en viktigare del i företagets mål och är idag mycket viktigt. De ger dock fortfarande 
ibland ut skivor som inte är kommersiellt gångbara (Billing, 2008).  
 

6.1.4 Försäljning 
EFS säljer i huvudsak musiken digitalt men i undantagsfall så sker det släpp av fysiska skivor. 
De är dock fast övertygade om att framtiden ligger i det digitala mediet och det är detta som 
de satsar på. Försäljningen sker först och främst genom deras egen webshop men musiken 
ligger även uppe på de flesta försäljningssajter för digital musik (Billing, 2008). All musik 
som säljs är fri från kopieringsskydd eftersom att EFS anser att de tjänar på att musiken sprids 
vidare till nya potentiella kunder (EFS, 2008). 
 

6.1.5 Marknadsföring 
Marknadsföringen av musiken sker i huvudsak på internet genom olika kampanjer och stor 
tillförlit har lagts till mun-till-mun-marknadsföring. De uppmuntrar sina artister och lyssnare 
att sprida musiken vidare till andra som kan tänkas gilla det. EFS har tidigare försökt med mer 
traditionell marknadsföring genom genretidningar men detta var något som kostade mer än 
vad det gav i försäljning (Billing, 2008).  
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6.1.6 Nischning 
EFS är väldigt nischade såväl inom genre som inom försäljningssätt. EFS har begränsat sin 
genre av musik till elektronisk musik och är på det sättet ganska smala (Billing, 2008). 
Försäljningen sker nästan uteslutande av digitala filer. Den produkt som de satsar mest på är 
högupplösta mp3-filer som inte har någon form av kopieringsskydd (EFS, 2008).  Orsaken till 
att EFS har fokuserat på elektronisk musik är att de är den genre som de själva har störst 
intresse i och därför känner de att de kan genren. De har alltid hållit på med den typen av 
musik och har inga ambitioner i dagsläget att kliva utanför genren. Genren är även så pass 
bred att EFS anser att den gott och väl räcker till. 
 

6.1.7 Internet och fildelning 
EFS sköter all sin försäljning och marknadsföring via internet. Angående fildelning så är EFS 
tveksamt positiva. De tycker att det är en bra teknik samtidigt som de tycker att 
konsumenterna ska betala för sin musik. Att de säljer musiken utan kopieringsskydd har 
upplevts positivt av kunderna eftersom att de då kan dela med sig den. De har även fått nya 
kunder som har upptäckt deras musik genom fildelningssajter och därefter gått vidare med att 
inte bara köpa musiken av den artist som de upptäckte utan de har köpt musik av övriga 
artister på skivbolaget också. Fildelning har alltså fungerat som marknadsföring för alla 
skivbolagets artister och inte bara för den som först upptäcktes. EFS menar att de inte 
påverkas nämnvärt av illegal fildelning eftersom att de inte håller på med fysisk 
skivförsäljning och de menar att det är den som tar mest stryk av fildelningen (Billing, 2008). 
 

6.2 Fallstudie – Dead Frog Records 

6.2.1 Företagspresentation 
Dead Frog Records (DFR) är ett svenskt independentskivbolag som grundades 1990 och 
omsätter idag cirka en miljon kr om året (Emery & Muskos, 2008). Huvudkontoret ligger i 
Stockholm och de har ytterligare ett kontor i Åmål (DFR, 2008). DFR har för tillfället sex 
artister och band på sitt bolag. Genrerna som artisterna verkar inom är skilda och rör sig 
mellan pop, rock, house och electro. Personerna bakom DFR driver även tjänsten Musichelp 
som fungerar som en marknadsförings och distributionstjänst för mindre skivbolag och 
independentartister (Musichelp, 2008).  
 

6.2.2 Strategier 
DFR lägger stor vikt vid strategier och har vid ett tidigare tillfälle anlitat konsulter för att se 
över strategierna. DFR upplever att de blir motarbetade av sina artister som vill göra saker på 
det traditionella sättet och de nya strategierna blir därför lidande. Exempelvis så vill artisterna 
att DFR lägger resurser på att få deras videor spelade på MTV trots att MTV knappt spelar 
musikvideor nu för tiden (Emery & Muskos, 2008). 
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6.2.3 Förändringar av mål med verksamheten  
Bolaget startades med ganska idealistiska mål för att ge de artister som majorbolagen inte 
ville ge ut skivor med en chans att få ut sin musik. Under årens gång så har målet med 
verksamheten gått mer mot vinstmaximering och det har gett en förståelse till varför artisterna 
inte fick kontrakt med de stora bolagen. DRF sammanfattar det hela genom att säga att det 
idag handlar mer om säkra pengar än musik (Emery & Muskos, 2008). 
 

6.2.4 Försäljning 
DFR säljer sina skivor digitalt på internet och i fysisk form i skivaffärer. De säljer även skivor 
på plats i samband med konserter. Deras försäljning är inte nischad till något visst medium. 
(Emery & Muskos, 2008). 
 

6.2.5 Marknadsföring  
DFR använder sig bland annat av Musichelp för att marknadsföra sina artister. Musichelp är 
ett marknadsföringsföretag som hjälper musiker och mindre bolag att marknadsföra sig. 
Musichelp kontaktar TV-stationer och mindre dagspress, radio samt webbpublikationer. 
Marknadsföringen skiljer sig åt mellan olika artister men varje artist har samma grundpaket. 
Marknadsföring sker även genom artisternas myspacesidor och genom youtube (Emery & 
Muskos, 2008). 
 

6.2.6 Nischning  
DFR har ingen speciell genre som de håller sig inom när de rekryterar artister, utan rör sig 
fritt mellan pop, rock electro och house, men de påpekar att de håller sig ifrån vissa genrer på 
grund av att de anser att vissa branscher är svårare att jobba i och man måste ha rätt kontakter 
inom branschen för att det ska kunna lyckas (Emery & Muskos, 2008).  
 

6.2.7 Internet och fildelning 
DFR ser inget direkt problem med fildelning utan de anser att folk ändå vill köpa deras skivor. 
De anser dock inte att kunderna upptäcker deras musik via fildelning utan denna spridning 
sker via Myspace. DFR anser att problemet med fildelning ligger hos medierna och att 
mediebolagen tror att branschen är på nedgång och därför så väljer de att skriva om andra 
saker som de tror ska generera mer annonsintäkter (Emery & Muskos, 2008).  
 

6.3 Fallstudie - I/O Records 
 
6.3.1 Företagspresentation 
 
I/O Records (IOR) affärsidé är inte att sälja skivor och nedladdningar som traditionella 
skivbolag. De ska istället ha en websida där artisternas musik ligger ute för gratis lyssning. 
Artisternas och bolagets intäkter kommer från reklam på den här sidan. Det som IOR anser 
vara unikt med deras affärsidé är den licensiering av materialet som blir aktuell. De jämför 
denna licensieringsmodell som lika banbrytande som den licensieringsmodell som uppkom 
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vid kampen mellan skivbolagen och radiostationerna och som resulterade i att tekniken 
utnyttjades istället för att motarbetas (IOR, 2008).  
 
Liknande sidor finns i dagsläget men IOR anser att deras licensieringsmodell är unik och att 
det därför är deras idé som tillhör framtiden. IOR är ett företag som idag ligger i malpåse 
eftersom att de upplevde att deras affärsidé blev motarbetad av branschen. 
Branschorganisationer som de kontaktade ville till och med ha betalning av dem bara för att 
informera deras medlemmar om I/O Records. Branschorganisationerna ansåg att de ville göra 
reklam i och med att deras affärsidé var reklamfinansierad (Nordström, 2008).   
 

6.2.2 Strategier 
IOR lägger stor vikt vid sina strategier och har en affärsplan för hur de ska etablera sig. Den 
går i korthet ut på att de säljer reklamplatser istället för musik och de räknar med att 
reklamintäkterna ökar efterhand som musikutbudet ökar. De anser det vara till deras fördela 
att de som köper reklamplatser kan rikta in sig på en viss typ av publik som lyssnar på en viss 
typ av musik. För att uppnå förtroende bland artister så kommer de att vara väldigt öppna med 
deras resultat. De vill inte att de ska kunna finnas några misstankar om att artisterna inte får 
vad de har rätt till. IOR ser inte sin verksamhet som ett hot mot traditionella skivbolag utan 
snarare som ett komplement. De anser att trots att musiken finns tillgänglig så är det ändå 
många konsumenter som vill köpa CD-skivor (Nordström, 2008). 
 
IOR anser inte att de behöver något stort startkapital för att genomföra sin affärsidé utan de 
jämför sig själva med Broadcast Music Incorporated (BMI) som revolutionerade 
licensieringsavtalen för radio med väldigt begränsade resurser. BMI hade inte heller tillgång 
till de etablerade artisterna eftersom att de redan var uppbundna av skivkontrakt som förbjöd 
radiospelningar (IOR, 2008). 
 

6.2.3 Mål med verksamheten  
Målet med verksamheten är att låta artister få intäkter för den reklam som finns på sidan. 
Upphovsmännens intäkter kommer att förhandlas fram och bestå av en procentsats av IORs 
totala intäkter (Nordström, 2008).  
 

6.2.4 Försäljning 
Ingen traditionell försäljning finns utan det som IOR säljer är reklamplatser på deras sida. All 
musik finns tillgänglig att lyssna på som streamade låtar och det är gratis att lyssna på dessa. 
Försäljningen av reklamplatser är inte något som IOR vill ha som sin kärnverksamhet så de 
satsar på att hyra in företag för att sköta denna. De sätter även stor tilltro till att detta ska 
kunna skötas genom att kunden själva kan utforma och köpa sina reklamplatser med hjälp av 
en webtjänst som IOR tillhandahåller (Nordström, 2008). 
 

6.2.5 Marknadsföring  
Marknadsföring av såväl artister som försäljning av reklamplatser på deras sida kommer att 
läggas ut externt eftersom att IOR anser att det finns andra som kan sköta det bättre än de 
själva (Nordström, 2008).  
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6.2.6 Nischning  
Eftersom att de flesta större artister är upplåsta av skivkontrakt så kommer IOR att rikta in sig 
på ny och oupptäckt musik. Deras förhoppning är sedan att de artister som med tiden blir 
större ska ligga kvar på deras bolag. IOR har ingen speciell genre som de riktar in sig på 
(Nordström, 2008).  
 

6.2.7 Internet och fildelning 
IOR anser att fildelning inte är något som branschen kan göra något åt utan man bör anpassa 
sig till det rådande klimatet. IOR anser även att branschen motarbetar sig själva när de lobbar 
för hårdare lagar mot fildelare. De anser att detta inte kan stoppa utvecklingen utan på sin 
höjd bromsa upp den ett litet tag. IOR jämför musikbranschen med munkar som inte 
accepterar att tryckpressen är här för att stanna (Nordström, 2008). 
 
 
6.4 Fallstudie – Joyless Jack Records   

6.4.1 Företagspresentation 
Joyless Jack Records (JJR) är en svensk independentartist som släpper sin egen musik på sitt 
eget bolag. JJR har släppt två skivor inom genren indiepop. Omsättningen i bolaget är mycket 
blygsam och uppgår till cirka 15.000 kronor om året. Det finns inga större ambitioner att 
bredda verksamheten till fler artister för att komma upp i volym utan bolaget fungerar mest 
som en marknadsföringsplats för artisten i fråga (Wennberg, 2008). 
 

6.4.2 Strategier 
JJR försöker att tänka strategiskt vid skivsläpp och marknadsföring. Vid det senaste släppet så 
var det USA som var målet helt enkelt för att det är en stor marknad. Denna satsning föll dock 
på att det blev alldeles för dyrt att marknadsföra sig i USA och det blev därför en oklar 
satsning till slut som inte hade någon som helst inriktning. Planen för nästa skivsläpp är att 
byta strategi och endast rikta in sig på en singel i Sverige först för att senare kunna släppa en 
fullängdsskiva om det visar sig att den blir väl mottagen (Wennberg, 2008).  
 

6.4.3 Mål med verksamheten  
Målet med verksamheten är inte att i första hand maximera vinsten av verksamheten utan det 
primära är att sprida musiken så att så många som möjligt får höra den och därigenom göra 
det lättare att få konsertbokningar. Givetvis finns det ett mål att sälja så mycket skivor som 
möjligt men det är inte det primära, snarare ett medel för att nå det primära målet som är att få 
fler spelningar och mer folk till turnéer och konserter (Wennberg, 2008).  

6.4.4 Försäljning 
JJR säljer sina skivor fysiskt och digitalt på Internet. JJR använder sig av tjänsten CDBaby för 
att sälja sin musik. CDBaby säljer skivor och nedladdnigar direkt på sin sida och fungerar 
även som mellanhand till större försäljningsställen som Itunes och CDon (Wennberg, 2008).  
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6.4.5 Marknadsföring  
JJR använder sig bland annat av Musichelp, i likhet med Dead Frog Records, för att 
marknadsföra sig. Musiken marknadsförs även genom marknadsföringstjänster på last.fm. 
Även myspace.com används för att marknadsföra musiken och artisten. Ett lite annorlunda 
grepp som denna artist har valt är att dela ut sin musik gratis på The Pirate Bay för att de som 
inte vill köpa musiken ska kunna få tag i den (Wennberg, 2008).  
 

6.4.6 Nischning  
JJR är väldigt nischat och ger endast ut en artist. Det finns inget större intresse i att bredda sig 
och ge ut fler artister eller andra musikstilar på grund av att målet med verksamheten inte är 
att tjäna pengar på att sälja musik utan det är själva spridningen som är målet (Wennberg). 
 

6.4.7 Internet och fildelning 
JJR är väldigt positivt inställda till den nya tekniken och de möjligheter som de ger till 
independentartister att få sin musik hörd. JJR lägger själv ut sin musik på The Pirate Bay för 
att så många som möjligt ska upptäcka den och därigenom få fler personer att gå på 
konserterna (Wennberg, 2008).  
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7 Analys  
I detta avsnitt så analyseras empirin och teorin med hjälp av den analysmodell som 
presenterades i avsnitt 5.8. 
 

7.1 Analys av perspektiv på strategi 
Mål med verksamheten och grad av planering av processer graderas först individuellt och 
sätts sedan samman i en bild där man kan avläsa vilket perspektiv på strategi 
independentbolagen har. 

7.1.1 Mål med verksamheten 
Hur spridda målen med verksamheten är kommer att graderas på en skala från ett till fem. De 
bolag som har förändrat sitt perspektiv med tiden kommer att beaktas både i ett historiskt 
perspektiv och i ett nutidsperspektiv. 
 
EFS 
EFS har först och främst ett vinstmål med verksamheten. Det är dock inte det enda målet utan 
det finns även annat med i bilden. Exempel på att det inte är enbart vinstmål som styr dem är 
att de ibland släpper skivor som de inte anser vara kommersiellt gångbara. Detta gör att de får 
graderingen 4, det vill säga, nästan enbart vinstmaximering som mål. När EFS startade sin 
verksamhet så var målen helt annorlunda än idag. Då var målen mer ideologiska och de ville 
göra det lättare för publiken att upptäcka ny och spännande musik. De kände att det behövdes 
ett nytt bolag inom genren eftersom att de upplevde att det inte hände så mycket. EFS vid 
starten av deras verksamhet får därför graderingen 1, det vill säga väldigt pluralistiska mål.  
 
DFR 
Det främsta målet med DFRs verksamhet är idag ett vinstmål. De sammanfattar sin förändring 
över tiden med att det idag handlar mer om säkra pengar än musik. Jag anser dock att de inte 
helt har gått mot vinstmaximering och de får därför graderingen 4 på skalan, det vill säga 
nästan enbart vinstmaximering som mål. Vid starten av DFRs verksamhet så såg målbilden 
helt annorlunda ut. Bolaget startades för att ge de artister som inte fick kontrakt med de större 
bolagen en chans och att maximera vinsten var inte huvudmålet. Målen med verksamheten 
var betydligt mer pluralistiska och de får därför graderingen 1, det vill säga väldigt 
pluralistiska mål. 
 
IOR 
IOR aviserar tydligt i deras affärsidé att deras mål med företaget inte är en vinstmaximering 
utan att det mera handlar om förnyelse av branschen. Eftersom de att deras affärsidé går ut på 
att sälja reklamplatser så gör jag bedömningen att vinstmaximering ändå finns med i bilden 
och jag placerar därför dem på graderingen 3 på skalan. 
 
JJR 
Målet med JJRs verksamhet är inte i första hand en vinstmaximering utan målet med 
verksamheten är bland annat att marknadsföra artisten i fråga. Detta gör att JJR kan anses ha 
pluralistiska mål. De får graderingen 2 på skalan. Vinstmaximering är inte viktigt men det 
finns ändå en tanke bakom verksamheten. 
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Bild 9. Bilden visar graderingen av mål med verksamheten 
 

7.1.2 Planering av processer 
Här graderas företagen från ett till fem efter hur planerade deras processer är. De processer 
som jag avser här är de aktioner som företagen gör exempelvis när de kontrakterar artister 
till sitt stall eller när de gör skivsläpp. 
 
EFS 
EFS försöker planera sin verksamhet så långt det är möjligt och de går igenom sina strategier 
minst en gång per år. De har olika nivåer för sina strategier, från stora som inbegriper hela 
bolaget till mindre för varje artist och varje enskilt skivsläpp De får därför graderingen 4 på 
skalan. Vid starten av verksamheten så var målen spridda och medlen för att nå dem likaså. 
Detta ger graderingen 1 på skalan, det vill säga att de inte lägger stor vikt vid deras planering. 
 
DFR 
DFR arbetar aktivt med att förbättra sin verksamhet och har tagit hjälp av konsulter för att 
göra detta. I takt med att intresset för vinstmaximering har ökat så har planeringen av medlen 
för att nå målen även ökat. De får graderingen 4 på skalan vilket innebär att de har stor tilltro 
till planering av processer. DFR liknar EFS i många avseenden och även på detta plan. 
Planeringen av verksamheten har tilltagit med tiden. De får graderingen 1 på skalan, det vill 
säga att de tidigare inte lade stor vikt vid att planera sin verksamhet. 
 
IOR 
IOR har stora brister i deras planering. De har stora planer för verksamheten men ingen 
konkret planering för hur de ska genomföra det. De får därför graderingen 2 på skalan, de vill 
planera sin verksamhet men det lyckas inte. 
 
JJR 
JJR har försökt göra upp strategier för sina lanseringar och det finns en tanke bakom varje 
aktion men det har inte riktigt fungerat ännu. Tanken finns men det faller på att planeringen 
inte är nog grundlig. De får därför graderingen 2 på skalan. 
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Bild 10. Bilden visar graderingen av planering av processer 
 

7.1.3 Sammanfattning av perspektiv 
Både EFS och DFR har förändrat sitt perspektiv på strategi under tiden från att företagen 
startades. I början så var vinstmaximering inte det främsta målet utan det handlade mer om att 
sprida musik och att ge artister chansen till ett skivkontrakt. Även ett missnöje med den 
rådande skivbranschen låg bakom motiven för att starta företagen.  
 
Under tidens gång så har företagen rört sig mot ett klassiskt perspektiv genom att fokus på 
vinstmaximering har blivit viktigare och det är idag det främsta målet. Båda företagen arbetar 
aktivt med att planera sina strategier och de har stor tilltro till dessa. Detta gör att de kan anses 
ha ett klassiskt perspektiv på strategi eftersom att målet med verksamheten är 
vinstmaximering och tilltron till planering är stor. 
 
För JJR så kan man se att de har samma perspektiv som EFS och DFR hade när de startade. 
JJR har inga ambitioner att röra på sig i samma väg som EFS och DFR. Angående IOR så kan 
man vid en första anblick tro att de har stor tilltro till planering och strategier. Denna bild blir 
dock annorlunda om man dyker djupare i deras affärsplan. Det är många processer som inte är 
direkt planerade utan det känns som att IOR räknar med att saker ska lösa sig med tiden. Ett 
exempel på detta är att man outsourcar sådant som de inte själva har kompetens för men de 
går inte in på hur verksamheten egentligen ska fungera. Detta gör att jag placerar dem bland 
processualisterna i bilden.  
 
Resultatet pekar på att vinsten blir viktigare ju längre man håller på med verksamheten. Det 
som från början var ideologiskt och mer liknar en form av välgörenhet mot artisterna riktar 
snabbt in sig på att bli en vinstmaskin som inte längre är så noga med vilken typ av musik 
man arbetar med utan det enda som räknas är vilka pengar de kan tjäna på den musiken. Det 
finns en klar risk i detta beteende eftersom att independentbolagen med tiden rör sig mot 
majorbolagen som också har ett klassiskt perspektiv på strategi. Denna rörelse kan göra att 
independentbolagen tappar det som är unikt för dem och därigenom så kan de tappa 
konkurrensfördelar genom att de blir mindre kopior av majorbolagen. Att förutspå framtiden 
för de två av bolagen som ännu inte har funnits nog länge på kartan utifrån resultatet av 
studien av EFS och DFR är svårt men en gissning kan göras att de är på väg åt samma håll. 
Det är givetvis inte säkert att de hamnar i det klassiska perspektivet men det verkar som att de 
är på väg åt det hållet.  
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Bild 11. Bilden visar vilket perspektiv independentbolagen har. Den visar även hur perspektivet har förändrats 
med tiden. 
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7.2 Identifiering av konkurrensfördelar  
Identifiering av konkurrensfördelar görs med hjälp av checklistan i bild 8. De punkter som 
inte innebär någon konkurrensfördel tas inte upp. 
 

7.2.1 Marknadsföring 
Ledare inom nya produkter och tjänster 
Independentbolagen har varit längre tid på den digitala marknaden och var snabbare än 
majorbolagen med att släppa filer utan kopieringsskydd. De har längre erfarenhet än 
majorbolagen när det kommer till att sälja digitala filer. De är även mycket positiva till den 
nya digitala marknaden och strävar inte emot förändringen på det sätt som majorbolagen gör. 
 
Alternativa marknadsföringsformer 
Independentbolagen lägger stor tilltro till digital mun-till-mun-metod (Billing, 2008). De gör 
det lätt för kunden att komma åt materialet för att de ska få en chans att upptäcka det, till 
skillnad från majorbolagen som är rädda för att tappa försäljning. De gör deras material 
tillgängligt på sidor som Youtube och Myspace och de anser att det är där många upptäcker 
deras musik (Emery & Muskos, 2008). Därför anser jag att de har en konkurrensfördel i 
alternativa marknadsföringsformer. 
 

7.2.2 Forskning och utveckling 
Överlägsen produktdesign 
Independentbolagen satsar på det digitala formatet och detta öppnar enligt Andersson (2006) 
upp för att sälja mer nischat material. Valet av produkt gör att försäljningen blir lönsam längre 
ut till höger i ”the long tail” än vad som är möjligt med traditionella fysiska produkter. 
 
Förmåga att möta kunders krav 
Genom att släppa digitala filer utan kopieringsskydd före majorbolagen gjorde detta så har 
independentbolagen visat att de har förmågan att möta kunders krav.  
 

7.2.3 Produktion och processtyrning 
Lägre kostnader än konkurrenter 
Att satsa på det digitala formatet gör att kostnader och risker kan hållas på ett minimum 
(Billing, 2008) och detta gör att det inte krävs samma ekonomiska resurser som majorbolagen 
behöver. 
 

7.2.4 Företagets resurser och personal 
Företagets image 
Att independentbolagen förknippas med musik som är okänd för de stora massorna är enligt 
Larsson (2008) en fördel i reklamsammanhang då reklambranschen efterfrågar okänd musik 
som kan skapa referenser till den aktuella produkten och därför väljer independentbolagens 
musik. Att medverka i reklamsammanhang kan även fungera som reklam för den 
medverkande artisten och dens musik. 
 



37 

7.2.5 Finanser och bokföring 
Effektiv planering av arbetande kapital 
Digitala distributionsformer ger, enligt Andersson (2006) fördelar i och med att det är 
billigare än fysisk distribution. Independentbolagen riktar helt eller delvis in sig på digital 
distribution och detta kräver minimalt med resurser från bolagen och jag ser därför att de har 
en konkurrensfördel i och med att det arbetande kapitalet hålls till ett minimum. 
 

7.2.6 Sammanfattning av identifierade konkurrensför delar 
De konkurrensfördelar som har identifierats är följande: 
 

• Ledare inom nya produkter och tjänster 
• Alternativa marknadsföringsformer 
• Överlägsen produktdesign 
• Förmåga att möta kunders krav 
• Lägre kostnader än konkurrenter 
• Företagets image 
• Effektiv planering av arbetande kapital 

 
Dessa konkurrensfördelar grundar sig i de egenskaper och resurser som independentbolagen 
har. För att koppla konkurrensfördelarna mer specifikt till independentbolagen så kommer jag 
att sammanfatta de bakomliggande orsakerna till varje konkurrensfördel som har identifierats. 
 
Att independentbolagen är ledare inom nya produkter och tjänster beror på att de har lång 
erfarenhet på den digitala marknaden och att de har en positiv inställning till ny teknik. Denna 
konkurrensfördels kan alltså kopplas till lång erfarenhet på den digitala marknaden och 
positiv inställning till ny teknik. De alternativa marknadsföringsformerna kan också kopplas 
till den positiva inställningen till ny teknik och den långa erfarenheten på den digitala 
marknaden. Alternativa marknadsföringsmetoder bidrar även till låga kostnader för 
independentbolagen. 
 
Förmåga att möta kunders krav beror på en positiv inställning till ny teknik eftersom att de 
nyttjar den nya teknikens fördelar. Konkurrensfördelen som de har genom företagets image 
grundas i det nischade material som de erbjuder. Konkurrensfördelen effektiv planering av 
arbetande kapital grundar sig i den digitala distributionen och de låga kostnader som denna 
innebär. Denna konkurrensfördel beror alltså på låga kostnader. 
 
Efter en genomgång av de bakomliggande orsakerna så kan konkurrensfördelarna 
sammanfattas i följande: 
 

• Lång erfarenhet på den digitala marknaden. 
• Nischat material 
• Låga kostnader 
• Positivt inställda till ny teknik 

 
Om dessa konkurrensfördelar ska kunna betraktas som uthålliga så ska de, enligt resursbaserat 
synsätt, vara unika för independentbolagen, det vill säga att majorbolagen inte ska kunna 
kopiera dessa. 
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7.3 Analys av konkurrensfördelar 
Nedan kommer en analys att göras av hur uthålliga independentbolagens konkurrensfördelar 
är. Det som kommer att analyseras är om det är möjligt för majorbolagen att imitera dessa 
konkurrensfördelar. Om konkurrensfördelarna är möjliga att imitera så anses de inte vara 
uthålliga.    

7.3.1 Lång erfarenhet på den digitala marknaden 
Erfarenheten som independentbolagen har fått genom att de var tidiga ut på den digitala 
marknaden kan inte ses som en uthållig konkurrensfördel, eftersom att majorbolagen i sinom 
tid kommer att komma ikapp. Däremot så visar deras tidiga intåg på den digitala marknaden 
på en annan konkurrensfördel, som är att de är positivt inställda till ny teknik. 
 

7.3.2 Nischat material 
Det nischade materialet är konkurrensfördel som kan betraktas som uthållig eftersom 
majorbolagen ofta inte är intresserade av de nischade artister som skriver kontrakt med 
independentbolagen. Det är inte omöjligt för majorbolagen att erbjuda nischat material men 
enligt Andersson (2006) så är de inte intresserade utav detta utan de fokuserar på ”hittar”.  
 

7.3.3 Låga kostnader 
De låga kostnader som independentbolagen har grundar sig i att de satsar på alternativ 
marknadsföring och att de nästan uteslutande säljer digitalt (Billinge, 2008). Att majorbolagen 
skulle kunna ta efter detta skulle betyda en så total omställning av dem att jag anser att denna 
konkurrensfördel kan ses som uthållig.  
 

7.3.4 Positiv inställning till ny teknik 
Den positiva inställningen till ny teknik som präglar independentbolagen är något som 
majorbolagen givetvis skulle kunna ta efter. Det som talar emot detta är historien som har 
visat upp samma mönster som man idag ser när det gäller digitalisering och internet som man 
såg vid den kommersiella radions intåg. Jag anser därför att denna konkurrensfördel kan ses 
som uthållig. 
 
De konkurrensfördelar som kan anses som uthålliga är därför: 
 

• Nischat material 
• Låga kostnader 
• Positiv inställning till ny teknik 

 
Den konkurrensfördel som jag anser vara viktigast är den positiva inställningen till ny teknik 
eftersom att den har gett upphov till flera andra konkurrensfördelar och kommer antagligen att 
göra så även i framtiden. 
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7.4 Analys av strategi 
Enligt Porter(1998) så finns det vissa resurser som krävs för att klara en viss strategi. Jag 
kommer här att gå igenom dessa en efter en för att sedan kunna avgöra vilken strategi som är 
lämplig för independentbolagen. Efter genomgången av Porters strategier så kommer en 
genomgång av alternativa strategier anpassade för små och medelstora företag utvecklade av 
Lee, Lim, Tan & Wee (2001).  
 

7.4.1 Lågkostnadsstrategi 
För att kunna genomföra en lågkostnadsstrategi så anser Porter (1998) att följande resurser 
behövs: ihållande investering och tillgång till kapital, produktionsanpassad 
produktutformning, lågkostnadskanaler för distribution samt processtillverkningskunnande 
och intensiv tillverkningskontroll. 
 
Ihållande investering och tillgång till kapital 
På grund av den ringa storlek som independentbolagen i min studie har så kan jag anta att 
tillgången till kapital är dålig och därigenom så blir ihållande investeringar något som saknas. 
Denna konkurrensfördel har dock, enligt Andersson (2006) blivit mindre viktig i och med 
demokratiseringen av distributionsverktyg och produktionsverktyg som digital distribution 
har inneburit.  
 
Produktionsanpassad produktutformning 
Att den produkt som independentbolagen säljer till stor del består av digitala filer gör att 
produkten är anpassad till massproducering. Att massproducera en digital fil innebär endast 
att man kopierar den och resurserna som krävs för detta är väldigt små. De fysiska skivorna är 
förvisso också anpassade till massproduktion men denna produktion kostar betydligt mer än 
den digitala produktionen. Dock så är utbudet av produkter starkt begränsat för 
independentbolagen då de har ett väldigt begränsat antal artister knutna till sitt bolag. 
 
Lågkostnadskanaler för distribution 
Distributionskanaler med låga kostnader finns det många av inom den digitala distributionen, 
och demokratiseringen av distributionskanalerna har gjort att även independentbolagen har 
tillgång till dessa (Andersson, 2006). Exempel på lågkostnadskanaler är egna webshopar som 
säljer independentbolagens musik och även tjänster som Musichelp kan ses som en 
distributionskanal som kostar förhållandevis lite.  
 
Processtillverkningskunnande och Intensiv tillverkningskontroll utelämnas med hänsyn 
till att skivindustrin inte är en traditionell tillverkningsindustri. Detta gör at jag anser att dessa 
punkter inte har någon betydelse för valet av strategi inom skivindustrin. 
 

7.4.2 Differentiering 
För att kunna genomföra en differentieringsstrategi så anser Porter (1998) att följande resurser 
behövs: gediget marknadsföringskunnande, känsla för nyskapande, lång tradition inom 
branschen eller unik kombination av kunnande inhämtat inom andra verksamhetsområden, bra 
samarbete med distributionskanaler, produkttillverkning, gediget kunnande inom 
grundforskning samt företagsrykte om kvalitet eller teknologiskt ledarskap. 
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Gediget marknadsföringskunnande 
Independentbolagen använder moderna marknadsföringsmetoder som digital mun-till-mun 
och onlinekampanjer (Billing, 2008). De gör även sin musik mer lättillgänglig för kunderna 
jämfört med majorbolagen. Independentbolagen har förstått vilken kraft som finns i moderna 
marknadsföringsmetoder som exempelvis Youtube och Myspace. 
 
Känsla för nyskapande 
Independentbolagen visar sin känsla för nyskapande genom deras attityd till internet och dess 
möjligheter. De har förhållandevis lång erfarenhet av onlinevärlden jämfört med 
majorbolagen. Även det faktum att de inte motarbetar förändringen av branschen, utan istället 
accepterar faktum och anpassar sig till branschens förändringar visar på att de har känsla för 
nyskapande. 
 
Lång tradition inom branschen eller unik kombination av kunnande inhämtat inom 
andra verksamhetsområden. 
Även om independentbolagen inte har funnits länge inom branschen jämfört med 
majorbolagen så har de ändå lång erfarenhet av den digitala sidan av branschen som enligt 
Andersson (2006) och IFPI (2008b) är den sida av branschen som växer. Denna 
förhållandevis långa erfarenhet som independentbolagen uppvisar anser jag gör att de besitter 
denna konkurrensfördel.  
 
Bra samarbete med distributionskanaler 
Samarbetet med distributionskanaler kan anses vara bra eftersom att independentbolagen ofta 
står för sina egna distributionskanaler genom att de säljer digitala filer genom sina egna 
webshopar. Det finns även flertalet lättillgängliga och billiga tjänster som hjälper till med 
distributionskanaler. Jag anser därför att independentbolagen besitter denna konkurrensfördel. 
 
Produkttillverkning, gediget kunnande inom grundforskning och företagsrykte om 
kvalitet eller teknologiskt ledarskap utelämnas med hänsyn till att skivindustrin inte är en 
traditionell tillverkningsindustri. Detta gör at jag anser att dessa punkter inte har någon 
betydelse för valet av strategi inom skivindustrin. 
 

7.4.3 Sammanfattning resurser 
Att kunna utföra en lågkostnadsstrategi för independentbolagen faller på grund av bristen på 
kapital och bristen på artister för att kunna massproducera. Differentieringsstrategin finns det 
resurser till att genomföra förutom bristen på tradition och erfarenhet inom branschen. En 
lösning på detta är att genomföra en fokuserad differentieringsstrategi som är inriktad på den 
digitala marknaden där independentbolagen har lång erfarenhet jämfört med majorbolagen. 
De väger då upp den brist de hade inom branschen genom att endast fokusera på den del där 
de har erfarenhet och tradition.  
 

7.4.4 Generiska strategier för SMEs 
Nedan analyseras de generiska strategier som Lee, m.fl. (2001) anser att små och medelstora 
företag har att välja på. 
 
Substitution 
Substitution går ut på att organisationen hittar substitut till de större konkurrenternas 
produkter på en differentierad marknad. Detta är ett alternativ för independentbolagen då 
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deras produkter kan liknas vid substitut till majorbolagens produkter. Lee, m.fl. (2001) varnar 
för att de större företagen kan inleda ett priskrig mot de mindre aktörerna men om den 
differentierade marknaden är den digitala marknaden så är inte ett priskrig möjligt på grund 
av att det sällan är skivbolagen som sätter priserna på produkten utan det är försäljaren som 
gör detta och priset är ofta standardiserat. 
 
Free riding 
Free riding innebär att organisationen går in på en redan etablerad marknad och därför kan 
komma undan de marknadsskapande kostnaderna. Denna strategi går ut på att konkurrera med 
ett lägre pris mot de stora företagen och detta anser jag inte vara möjligt på grund av den 
digitala marknadens karaktär. 
 
Strategic deterrence 
Strategic deterrence går ut på att avskräcka de större konkurrenterna från att ta till åtgärder för 
att konkurrera ut de mindre aktörerna. Lee, m.fl. (2001) föreslår antingen priskrig eller 
bildandet av en allians för att komma upp i de större företagens storlek och kunna dra nytta av 
samma fördelar som de gör. Ett priskrig anser jag vara uteslutet på grund av tidigare nämnda 
skäl men att bilda en allians kan vara ett alternativ. Dock så skulle de fördelar som denna 
allians skapar inte vara till så stor nytta på den digitala marknaden eftersom att digital teknik 
enligt Andersson (2006) har gjort att de stora företagen har tappat sina fördelar genom 
demokratiseringen av produktionsverktygen och distributionskanalerna. 
 

7.5 Sammanfattning analys 
Analysen av Porters generiska strategier visar att det mest lämpliga alternativet för 
independentbolagen är att satsa på en fokuserad differentieringsstrategi med fokus på den 
digitala marknaden. Analysen av de generiska strategierna för SMEs visar på en liknande 
lösning där independentbolagen går in på en differentierad marknad där de inte riskerar ett 
priskrig, alltså den digitala marknaden. Att satsa på en fokuserad differentieringsstrategi på 
den digitala marknaden gör även att independentbolagen nyttjar sina konkurrensfördelar fullt 
ut. Att enbart satsa digitalt ger låga kostnader och de använder sin långa erfarenhet av den 
digitala marknaden. Den digitala marknaden ger även en möjlighet att sälja nischat material, 
vilket är det som independentbolagen erbjuder. De alternativa marknadsföringsmetoderna 
som mun-till-mun-metoden är också optimerade för den digitala marknaden där snabb och 
enkel åtkomst till materialet gör att ordet sprids snabbare. Det som även talar för att 
independentbolagen bör satsa på den digitala marknaden är deras inställning till ny teknik som 
gör att de ligger steget före majorbolagen när det gäller att nyttja de nya möjligheter som 
tekniken erbjuder. Den digitala marknadens long tail-effekt gör även att det är möjligt att sälja 
material som ligger långt ifrån mittfåran vilket gör att risken minskar för att 
independentbolagens utbud börjar likna majorbolagens när deras perspektiv på strategi mer 
och mer drar åt det klassiska vinstmaximerande. De kan vinstmaximera utan att satsa på 
storsäljare utan istället satsa på att sälja lite av mycket längre ut i svansen. 
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8 Resultat 
Nedan presenteras svaren på forskningsfrågorna. 
 

8.1 Forskningsfråga 1 
Vilka är independentbolagens uthålliga konkurrensfördelar? 
 

• Nischat material 
• Låga kostnader 
• Positiv inställning till ny teknik 

 

8.2 Forskningsfråga 2 
Vilket perspektiv på strategi har independentbolagen? 
 
Independentbolagens strategi förändras från att vid starten ha haft mer pluralistiska mål med 
verksamheten och en lägre tilltro till planering av processer, alltså ett processualistiskt synsätt, 
till att efter en tid gå över till att ha vinstmaximering som mål och en större tilltro till 
planering och strategier. De kan därför anses få ett klassiskt perspektiv med tiden. Av de 
independentbolag som har studerats så har JJR och IOR inte funnits tillräckligt länge för att 
någon rörelse ska kunna ses. 
 

8.3 Forskningsfråga 3 
Hur kan konkurrensfördelarna nyttjas för en uthålli g strategi som överensstämmer med 
independentbolagens perspektiv på strategi? 
 
En differentieringsstrategi med fokus på den digitala marknaden gör att independentbolagen 
kan nyttja sina uthålliga konkurrensfördelar samtidigt som den gör det möjligt att undvika 
riskerna med att röra sig mot det klassiska perspektivet på strategi. 
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9. Diskussion 

9.1 Alternativ till föreslagen strategi 
Det finns givetvis alternativ till den strategi som har föreslagits och ett av dessa är en 
fokuserad lågkostnadsstrategi med fokus på den digitala marknaden. Upplägget med en sådan 
strategi skulle bli mycket likt den förslagna strategin eftersom att den digitala marknaden 
öppnar upp för en lågkostnadsstrategi. Något som kan bestämmas med säkerhet är dock att 
independentbolagens strategi bör vara fokuserad eftersom att majorbolagen riktar in sig på 
den breda massan och om independentbolagen skulle rikta in sig på att hålla samma bredd 
som de så skulle de bli mindre kopior av dessa och därigenom tappa sina konkurrensfördelar. 
 

9.2 Förslag till vidare forskning 
Något som jag hade varit intresserad av att veta och som jag tror har inverkan är om valet av 
genre som bolagen väljer att verka i har någon betydelse för hur strategin bör se ut. Är en viss 
typ av publik mer trogna köpare och föredrar de ett visst format? Min gissning är att en viss 
typ av publik agerar på ett visst sätt och skivbolagen bör därför anpassa sin strategi utefter 
vilken genre de arbetar med. 
 

9.3 Tankar om framtiden 
Kommer det att finnas skivbolag i framtiden? Många förutspår skivbolagens död men jag tror 
att de kommer att leva kvar. Troligtvis inte i samma form som nu utan de kommer nog att 
specialisera sig på tjänster som artister och låtskrivare är i behov av som exempelvis 
marknadsföring och turnéledning. Det är idag fullt möjligt att verka som artist utan att ha ett 
skivbolag i ryggen men det jobb som detta innebär är nog det som talar för skivbolagens 
framtid. Artisterna och låtskrivarna vill fokusera på det som de gör bra, det vill säga att skriva 
och framföra musiken, och inte att arbeta med den administrativa delen. Majorbolagen tror jag 
dock inte kommer att leva kvar på grund av den ökade medvetenhet om musik som 
digitaliseringen har inneburit. I likhet med Andersson (2006) så anser jag att de stora 
”hittarnas” tid är förbi och framtiden tillhör nischer. Allting i samhället går mot en ökad 
individualisering, och så även musikkonsumtionen. Människor vill uppfattas som unika och 
då spegla detta genom att konsumera unik musik som man inte hittar i majorbolagens 
sortiment. 
 
Framtiden tillhör de som anpassar sig. 
 
”Its the end of the world as we know it… And I feel fine”: Michael Stipe 
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Bilaga A - Frågeformulär 
 
1. Har ni någon uttalad affärsstrategi? (Med affärsstrategi så menar jag mål 
med verksamheten och hur dessa mål ska nås.) 
 
 
2. Hur ser ni på affärsstrategier? (Dvs är det någonting som ni lägger 
mycket energi på, eller faller det sig naturligt att agera som ni gör?) 
 
 
3. Hur startade verksamheten? 
 
 
4. Vad var motivet/målet för verksamheten när ni startade? 
 
 
5. Skiljer det sig från ert motiv/mål nu? 
 
 
6. Hur säljer ni era skivor? 
 
 
7. Hur marknadsför ni era skivor/artister? 
 
 
8. Vad beror ert val av genre på? 
 
 
9. Hur är er syn på fildelning? Hur påverkar det er? 
 
 
10. Vad har ni för ungefärlig årlig omsättning?  
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Bilaga B – Sammanfattning av resultat av intervjuer 
 
Affärsstrategi 
Förutsättningarna förändras konstant under resans gång så vi försöker att minst en gång om 
året utvärdera våra strategier för att se om något behöver justeras men i stora drag är det 
samma målsättning vi har sedan starten. Vi har flera olika nivåer på strategierna - stora 
övergripande för bolaget i sig, sen mer eller mindre avancerade för artisterna och till och med 
vissa släpp. En del artister och släpp känner vi inte har någon direkt kommersiell 
potential men vi ser ändå att det finns andra anledningar att göra dem 
tillgängliga och vid andra tillfällen lägger vi upp minutiöst detaljerade 
planer för vad och hur saker ska skötas. Det görs helt enkelt en avvägning i 
varje enskilt fall. Målet att få ekonomisk stabilitet har blivit 
viktigare under åren. (EFS) 
Strategin går ut på att sprida musiken och därigenom lättare få spelningar. Tanken med den 
senaste skivan var att rikta in sig på USA eftersom att det är en stor marknad. Detta föll dock 
på grund av den kostnad som det innebär att marknadsföra sig i usa. Bara att skicka skivor 
blev en stor kostnad i och med höga porton. Istället blev det en bredare satsning i flera länder 
som inte riktade någon särskild energi åt något visst håll. Denna satsning kan betecknas som 
misslyckad. Nästa plan är att bara rikta in sig på en singel och marknadsföra den i Sverige och 
om det lyckas gå vidare med ett fullängdsalbum, det vill säga en betydligt mer fokuserad 
satsning. Målet idag är att gå runt med verksamheten men några större ambitioner om att tjäna 
pengar på verksamheten finns inte utan det ska fungera som en språngbräda till att kunna 
framföra musiken live. (JJR) 
Vi har haft konsulter som gått igenom och kollat igenom vår strategi och 
testat den. Strategier är svårare att hantera i den här branschen. Våra kunder (artisterna) vill att 
vi ska agera på ett visst sätt och dessa saker gör att de andra nya strategierna blir lidande 
tidsmässigt. Fortfarande vill de att de ska spelas på MTV även om MTV inte visar videos. 
Tyvärr är de oftast väldigt gammalmodiga och vill inte att man går utanför ramarna. Detta 
lägger vi mycket energi på att förändra.(DFR)  
 
Start av verksamheten 
Egentligen började det i liten skala i början av 1990-talet när jag smög omkring och sålde 
demokassetter med lokala band utanför konsert- och klubblokaler men efter ett par år i träda 
återupptäckte jag hur roligt det faktiskt var att jobba med andras musik  Målet med 
verksamheten då var att göra det enkelt för publiken att hitta ny spännande musik då vi kände 
att det hade gått lite "stå" i vår lilla nisch och att det var dags för något nytt. Målet var så klart 
också att skapa ett bolag som gärna genererade lite vinst men också att ge lite ny luft åt 
synthscenen och det sistnämnda lyckades vi med bättre än förväntat. (EFS) 
Verksamheten startade som de flesta skivbolag, ilska och besvikelse på branschen. Målet då 
var att få ut bra musik som inte de stora skivbolagen fattade att de skulle ge ut. Målet idag är 
annorluna, idag förstår vi mer varför de inte gav ut det hela . Idag handlar det mera om säkra 
pengar än musik i allmänhet. (DFR) 
 
Försäljning 
Huvudsakligen via vår butik hos svenska Klicktrack (www.klicktrack.com) men också via 
andra digitala nerladdningstjänster jorden runt. Vår huvudsakliga marknad ligger i 
Skandinavien även om vi lite då och då närmar oss andra marknader också. I undantagsfall 
använder vi oss av fysiska format men med tanke på hur marknaden för CD ser ut nu för tiden 
är det inget vi varken kan eller vill fokusera på.(EFS) 

http://www.klicktrack.com
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Musiken säljs via CDbaby som är en tjänst som säljer fysiska skivor och nedladdningar direkt 
via deras websida. De fungerar även som mellanhand till större försäljningsställen som Itunes 
och CDon.En annan sak som jag brukar göra är att ta med en ta med mig en bunt skivor när 
jag går ut på krogen och sälja till de man träffar.(JJR) 
Vi säljer via nätet, digitalt och fysiskt i affärer. Ibland säljer vi även på plats i samband med 
konserter.(DFR) 
 
Marknadsföring 
Marknadsföringen sker mest via olika kampanjer på internet men vi förlitar oss mycket på 
mun-till-mun och uppmuntrar våra fans att sprida musiken och banden till sådana de tror kan 
tänkas gilla det. Vi har tidigare försökt oss på traditionell marknadsföring i genretidningar 
men det kostade betydligt mer än det smakade och det är ingenting vi känner är nödvändigt 
för att vi ska nå ut. (EFS) 
Musiken marknadsförs genom bland annat genom marknadsföringstjänster på last.fm. Även 
myspace.com används för att marknadsföra musiken. Musiken delas även ut gratis på the 
piratebay för att de som inte vill köpa musiken ska kunna få tag i den.(JJR) 
Marknadsföringen är olika för varje artist. Det finns ett grundpaket som alltid köps in från 
musichelp, stora paketet. 
 
Val av genre 
Vi gillar elektronisk musik och genren är så pass bred att vi känner att det räcker, dessutom är 
det här vi har våra rötter och den genre som vi har någon sorts koll på. Rent kommersiellt är 
det naturligtvis dumt att fokusera på en så pass liten genre men man måste ju börja 
någonstans.(EFS) 
Vi har ingen speciell genre men vissa genrer är svårare att ta sig an för man bör ha kontakter 
in i deras värld. Tex Visiual Kei och liknande. Även storbandsjazz och kammarmusik är svåra 
att ge sig in på. (DFR) 
 
Fildelning 
Bolagets syn är tveksamt positiv - själva idén är bra och tekniken är fantastisk men vi ser 
gärna att folk betalar för det man lyssnar på. Vi får mycket positiv återkoppling från fans som 
gillar att vi säljer musiken utan kopieringsskydd så att de kan dela med sig av musik om de 
vill och jag tror att den här öppna attityden gör att en hel del tar oss till sig på ett bättre sätt än 
om man skulle vara arg och besvärlig. Det händer också ofta att vi får mail från kunder som 
avslöjar att de upptäckt en artist via fildelning och där de sedan köpt allt som finns 
tillgängligt, och ibland till och med mer än så, de har upptäckt andra artister på bolaget 
Tack vare att vi inte satsar på fysiska format så påverkar den illegala fildelningen oss väldigt 
lite - vi har inga tillverknings- och lagerkostnader att ta hänsyn till, men vi hör ju från 
kollegor i branschen som förlorar tiotusentals kronor på bara ett släpp. (EFS) 
Synen på fildelning är väldigt positiv och jag anser att det är något som hjälper till att sprida 
musiken till lyssnare som normalt inte skulle köpa skivorna.(JJR) 
Vår inställning ät att det är helt okey, vi har inget problem med det men det är Myspace som 
gör att folk upptäcker nya artister inte Napster eller The Pirate Bay. Samtidigt så vill folk ha 
den vanliga skivan. Hotet kommer snarare från media som tycker att vi inte kan betala 
annonser och har helt gått över att rapportera om mode då den branschen betalar annonser. 
Musik är något som följer med som ett bihang och får inte lika mycket plats i media längre. 
Speciellt inte nya artister.(DFR) 
Branschen verkar vara mer intresserad av att försöka övertala politiker att införa lagar emot 
den tekniska utvecklingen så att man inte ska behöva anpassa sig till den så som andra 
branscher (ex. tidningsbranschen) fått göra. Man klamrar sig hårt fast vid den gamla 
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affärsmodellen med musik som en fysisk produkt och ser Internet som ett hot mer än en 
möjlighet, trots framgångar så som iTunes och Spotify. Man hävdar att det inte går att tjäna 
pengar på att göra musik tillgänglig gratis samtidigt som man stämmer The Pirate Bay och 
anklagar dem för att ha gjort just det. Marknaden kommer i slutändan var de som dömer för 
att separera de med en hållbar affärsmodell från de som har en mindre hållbar affärsmodell. 
Branschens politiska inflytande som resulterat i lagförslag såsom IPRED och ACTA kommer 
på sin höjd fördröja utvecklingen, inte förhindra den.(IOR) 




