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Abstract 
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur skivbranschverksamma 

personer kan resonera kring inspelning av fullängdsalbum samt distribution av dessa nu 

i en tid när musik distribueras såväl genom digitala releaser som fysiska utgivningar. 

Forskningsfrågorna behandlar hur dessa personer ser på den intresseförändring som 

skett under de senaste 20 åren inom branschen gällande inspelning av fullängdsalbum, 

samt om man helst väljer att släppa musik digitalt eller på ett fysiskt medium. Intervjuer 

med tre stycken mycket erfarna personer inom skivbranschen har genomförts, där 

informanternas utsagor sedan har analyserats med begrepp hämtade från en darwinistisk 

teori. Undersökningens resultat indikerar att det har skett en intresseförändring under de 

senaste 20 åren och att skivbranschen idag fokuserar mer på digitala releaser än fysiska 

utgivningar samt att singlar premieras framför fullängdsalbum. Undersökningens 

resultat överensstämmer väl med den tidigare forskningen inom kunskapsområdet. 
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Inledning 

Skivbranschen har, liksom många andra branscher, genomgått en stor förändring i och 

med digitaliseringen av samhället genom datorn och internets uppkomst samt den stora 

utvecklingen av webb-lösningar för spridning av musik. Sedan 1990-talet har datorer 

effektiviserat människors arbetssituation på olika plan, samt minskat arbetsbelastningen 

för oss avsevärt. Att även skivbranschen påverkats av detta är ingen nyhet. Från att på 

50-talet ha spelat in musik på rullband genom, med dagens mått, primitiva mixerbord 

kan vi idag tack vare datorer, till låga kostnader, jobba med flera hundra kanaler i olika 

inspelningsprogram. Datorn och internet har även gett oss andra möjligheter att 

konsumera musik. Tidigare var vi tvungna att köpa skivor och band, medan vi idag kan 

köpa musik digitalt via exempelvis iTunes eller lyssna på vår favoritmusik via 

streamingtjänster som Spotify. Detta har lett till att vi idag inte längre behöver köpa en 

skiva för att få åtkomst till endast några låtar. Vi kan istället betala priset av ett album 

varje månad, och få åtkomst till en nästintill oändlig mängd musik och lyssna på det hur 

mycket och hur länge vi vill. Hur har detta påverkat skivbranschen? Finns det intresse 

kvar att spela in och släppa ett helt album, eller satsar man hellre på att släppa singlar? 

Konsumerar vi lyssnare forfarande skivor, eller är det enbart digital distribution vi är 

intresserade av? När skedde denna förändring? Om det nu skett en förändring det vill 

säga? Intresset för detta område upptäcktes då jag under en längre tid upplevt att det 

idag till större del är singlar som marknadsförs och inte album, vilket jag minns tillbaka 

var det som gällde under min barndom.  
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Syfte 

Undersökningens syfte är att bidra till ökad kunskap om samtida uppfattningar gällande 

hur skivbranschverksamma resonerar kring inspelning av fullängdsalbum samt 

distribution av dessa. Genom djupintervjuer med personer som länge varit verksamma 

inom skivbranschen är syftet att identifiera uppfattningar bland branschverksamma om 

hur de ser på att spela in fullängdsalbum kontra singlar samt hur de resonerar gällande 

distribution av dessa. 

Frågeställning 

Följande frågeställningar har formulerats  

     - Vad är kännetecknande för den intresseförändring som skett, gällande att spela in  

       och släppa fullängdsalbum kontra singlar idag jämfört med för 20 år tillbaka i    

       tiden? 

     - Hur resonerar verksamma personer inom skivbranschen kring frågan att släppa                  

       musik på ett fysiskt medie kontra digitalt? 

Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till att endast behandla utvecklingen inom rock- och 

popmusik. En annan avgränsning är att studien fokuserar på den svenska skivindustrin 

och dess utveckling. Undersökningen avgränsas till att enbart behandla skivbranschens 

förändring över ett 20 års perspektiv eftersom det var vid den tidpunkten som 

digitaliseringen av samhället började ske. 
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Tidigare forskning 

Syftet med detta avsnitt är att redogöra för det nuvarande forskningsläget inom området, 

att skildra det vi vet idag. Att hitta relevant forskning inom området visade sig vara 

svårt, vilket lett till att även äldre tidningsintervjuer med personer verksamma inom 

branschen använts, samt artiklar om samma ämne. Försäljnings- samt lyssningsstatistik 

från olika branschorganisationer kommer också presenteras i detta avsnitt.  

Tony Ernst har i sin bok 6 miljoner sätt att jaga en älg på intervjuat ett flertal personer 

inom musikbranschen där huvudsyftet med intervjuerna är att redogöra för 

musikindustrins uppgång och eventuella fall.  Denna bok behandlar den svenska 1

musikbranschen, vilket innebär att detta avsnitt till stor del baserats på denna bok. En 

annan intressant aspekt är att boken publicerats i stort sett samtidigt som Spotify 

lanseras i Sverige, vilket gör att problematiken med digital distribution ses annorlunda 

mot idag. I förorden berättar Jason Diakité (mer känd som Timbuktu) hur han år 2001 

gjorde alla låtar från sin EP Släpp fångarna loss! fritt tillgängliga på internet. Ep:n 

släpptes på vinyl och sålde i 4000 exemplar på den efterföljande turnen. “Internet 

kändes som en ny rolig grej med det var fortfarande vinyl och CD-skivor som gällde.”   2

Tidig branschkris 

Musikindustrin drabbades av en kris redan i slutet på 1920-talet, samtidigt som radion 

gjorde entré i de amerikanska folkhemmen. 1931 hade två av fem amerikanska hem en 

egen radio och 1938 var siffran uppe i fyra av fem. Detta kan dras i parallell till att 

skivförsäljningen i USA år 1929 låg på 75 miljoner dollar, medan den 1933 var nere på 

cirka fem miljoner dollar.  Värt att nämna är att detta är mitt under den stora 3

depressionen vilket gjorde att andra faktorer också spelade in på den sjunkande 

 Ernst, T. (2008) 6 Miljoner sätt att jaga en älg på, En berättelse om musikindustrins uppgång och 1

eventuella fall. Reverb Förlag: Göteborg

 Ibid s.112

 Ibid s. 583

�3



skivförsäljningen.  Via ASCAP (amerikanska motsvarigheten till STIM) fick skivbolag 4

och upphovsmän igenom en uppdatering till den existerande upphovsrättslagen vilket 

innebar att radiostationer var tvungna att på förhand betala en summa pengar till 

rättighetsinnehavarna för att få spela deras musik.  5

Olika sätt att konsumera musik 

Musikbranschen har under sin industriella period haft åtta olika format av betydelse.  6

Den fonografiska cylindern, grammofonskivan, vinylskivan, vinylsingeln, kasettbandet, 

8-track-kasetten, CD-skivan och det digitala formatet, av vilka vinylskivan, 

kassettbandet och CD-skivan kommer diskuteras i detta avsnitt. Vinylskivan lanserades 

1948 i USA och redan under det första verksamhetsåret var originalmusiken till 

musikalen Oklahoma! den första skiva att sälja en miljon exemplar, vilket innebär att 

det fanns ett stort intresse för människor att kunna lyssna på sin favoritmusik i hemmet. 

Skivförsäljningen gick stadigt fram till slutet på 1970-talet, då vinylförsäljningen sjönk 

med en femtedel i USA. En av anledningarna var att produkter från konkurrerande 

branscher slogs om konsumenternas pengar. Ett annat, större problem, var kopiering av 

musik på kassettband. 1980 hade vart annat amerikanskt hem en kassettbandspelare och 

nästan samtidigt lanserades den så kallade Walkmannen. I början på 1990-talet hade 

Sony sålt över 100 miljoner Walkmans. Detta tyder på att människor redan i övergången 

1980-1990 var angelägna om att kunna lyssna på musiken på andra platser än i hemmet 

och i bilen.  

Hans Harladsson, VD och grundare för Ginza AB, berättar i en intervju med Ernst att 

försäljning av musik har mer än halverats under en femårsperiod, vilket enligt honom 

beror på bland annat ökad konkurrens från andra branscher, höjda CD priser från 

skivbolagen samt att skivbolagen inte skickar ut artisterna på turné i lika stor 

 Den stora depressionen Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/4

mellankrigstiden/den-stora-depressionen  
(Hämtad 2016-10-21)

 Ernst (2008:59)5

 Refereratet i detta avsnitt är hämtat från kapitel 6 i Ernst, T. (2008), men har även kompletterats med 6

egna kommentarer
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utsträckning som tidigare.  Även han förespråkar att någon form av lagstiftning måste 7

ske, samt att göra den lagliga nedladdningen både mer lättillgänglig och billigare. 

Vidare resonerar han kring att musik för folk som är i 40-50 års åldern och uppåt 

fortfarande säljer, medan musik för tonåringar är den genre som tagit mest stryk.   8

Musik i digitalt format 

Apple klev år 2001 in som första aktör att satsa på musik i digital form genom 

lanseringen av iTunes och sin digitala musikspelare iPod.  Detta, ihop med både den 9

illegala nedladdningen, samt ett bredare nöjesutbud som konkurrerade om 

konsumenternas pengar ledde till att skivförsäljningen i Sverige sjönk med cirka 10% 

om året mellan 2000-2005.  En aspekt att ta hänsyn till varför just Sverige i jämförelse 10

med övriga världen var tidigt ute med musik i digital form var att 

bredbandsutbyggnaden gick väldigt snabbt här. Under andra kvartalet år 2004 hade 

ungefär 2,2 miljoner människor tillgång till bredband i hemmet  och vi hade en hög 11

datortäthet . År 2004 lanserades den första svenska hemsidan för laglig nedladdning av 12

musik. Cirka 100 000 låtar från de största skivbolagen  fanns med från start.  Under 13 14

samma period hade legal nedladdning nått stora framgångar i både USA och 

Storbritannien och under de tre första kvartalen såldes cirka två miljoner låtar för 

nedladdning i Storbritannien. Apple redovisade samtidigt sina bästa siffror på länge och 

de meddelade att över två miljoner iPods sålts och att det sedan iTunes lansering hade 

 Ernst (2008:89)7

 Ibid s.938

 Arvidsson, K. (2007:189) Skivbolag i Sverige - Musikföretagandets 100-åriga institiuonalisering 9

Göteborgs Universitet. (ISBN 978-91-89584-91-4) 
(Tillgänglig via http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:208970/FULLTEXT01.pdf)

 Ibid, s.189 10

 Ibid, s.196 11

 Ibid s.18912

 Sony, BMG, Warner Music, Universal Music och EMI13

 Arvidsson, K. (2007:194) 14
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laddats ned över 150 miljoner låtar.  Mobiloperatören 3 släppte år 2005 en 15

prenumerationstjänst som gav användarna en katalog på över en halv miljon låtar samt 

möjlighet att lyssna på låtarna direkt över 3G-nätet. Låtarna paketerades i 40 olika 

kanaler med olika karaktär. Samma år lanserades en svensk version av iTunes, vilken nu 

var den ledande tjänsten i världen för nedladdning av musik med över en miljon låtar 

tillgängliga och fanns då i 19 länder. Ett flertal telefonoperatörer och telefontillverkare 

hakade på denna trend och startade samarbeten med olika distributörer av digital 

musik.  Alain Levy, dåvarande chef för EMI-koncernen sa i ett uttalande år 2006 att 16

CD-skivan var död. Detta trots att den fortfarande stod för 70% av den totala 

musikförsäljningen. Över hälften av alla som köpte CD-skivor förde dock över låtarna 

till datorn för att i sin tur kunna föra över låtarna till sina portabla lyssningsenheter.   17

Tidningen Sydvenskan gjorde i början av 2008 en studie  om den förändring som 18

skivindustrin befann sig i, där 100 svenska artister  anonymt var med och svarade. En 19

intressant aspekt som framkommer är att de artister som slagit igenom under 2000-talet, 

och som inte upplevt skivbranschen som en bransch att tjäna stora pengar i, är mer 

öppna för fildelning gentemot de artister som varit verksamma under en längre tid. “Vi 

har tappat 80 procent av vår försäljning sedan millennieskiftet” säger en musiker med 

internationell karriär, medan yngre musiker ser det mer positivt pr-mässigt för sin 

karriär. 68% hävdar att livespelningar blivit deras största inkomstkälla, samtidigt som 

64% också svarar att de har fått en större livepublik tack vare att deras musik blivit mer 

lättillgänglig.  20

 Ibid s.19715

 Ibid s.20416

 Ibid s.20517

 Nilsson, J. (2008-03-30) “Två av fem artister vill tillåta fildelning” Sydsvenskan  18

Hämtad 2016-10-22  
(Tillgänglig via http://www.sydsvenskan.se/2008-03-30/tva-av-fem-artister-vill-tillata-fildelning)

 Ingen författare (2008-03-30) “De svarade på enkäten om fildelning” Sydsvenskan  19

Hämtad 2016-10-22  
(Tillgänglig via http://www.sydsvenskan.se/2008-03-30/de-svarade-pa-enkaten-om-fildelning)

 Nilsson, J. (2008-03-31) “Därför förlorar så få artister på fildelningen” Sydsvenskan  20

Hämtad 2016-10-22  
(Tillgänglig via http://www.sydsvenskan.se/2008-03-30/darfor-forlorar-sa-fa-artister-pa-fildelningen)
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Vidare berättar Ernst i sin bok att Spotify för tillfället är det hetaste i streamingvärlden 

(Spotify har vid denna tidpunkt precis lanserats i Sverige) och förklarar hur vi som 

konsumenter för 99 kronor i månaden kan lyssna på musik i strömmad form helt lagligt. 

Ernst fortsätter resonera kring om detta faktiskt kommer lyckas eller ej . 21

Statistik 

Alla uppgifter i detta stycke kommer från musiksverige.orgs rapport Musikbranschen i 

siffror  som släpptes under 2016. Enligt rapporten låg den svenska musikbranschens 22

intäkter år 2015 på 9,2 miljarder kronor. Inspelad musik står för lite drygt 2 miljarder av 

de totala intäkterna. Enligt samma rapport låg den strömmade musikförsäljningen år 

2015 på 85% av den totala försäljningen och den strömmade försäljningen har ökat med 

63% mellan år 2010 till år 2015. Under samma tidsperiod gick den fysiska försäljningen 

ned från 66% till att idag ligga på 13% av den totala musikförsäljningen. Den 

nedladdade försäljningen har under dessa fem år sjunkit från 12% till dagens 2% av den 

totala försäljningen. Gällande de upphovsrättsliga intäkterna år 2015 stod dessa för 

cirka 25 procent, eller 2,3 miljarder av totalen. Framföranderättigheterna står för den 

största kakan med lite drygt 1,3 miljarder. Strömmad försäljning stod för knappt 500 

miljoner och upphovsrättsliga intäkter från fysisk försäljning stod för 135 miljoner, 

vilket är en minskning med 22% jämfört med år 2014. Konsertintäkter står för lite drygt 

hälften av de totala intäkterna, närmare bestämt 4,8 miljarder. 542 miljoner av detta är 

intäkter från utländska artisters konserter i Sverige. Sammanfattningsvis har den 

svenska musikbranschens intäkter ökat från lite drygt 6 miljarder år 2010 till dagens 9 

miljarder. 

Enligt statistik från IFPI såldes det i slutet av 90-talet och början av 2000-talet drygt 20 

miljoner fysiska album om året i Sverige, och albumförsäljningen ökade ända fram till 

 Ernst (2008:176)21

 Ingen författare (2016) ”Musikbranschen i siffror” Musikindustrin Hämtad 2016-11-22  22

(Tillgänglig via http://statistik.musiksverige.org)
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år 2002  . Från år 2003 har den fysiska albumförsäljningen sakta sjunkit , men stod 23 24 25

ändå för den största andelen försäljningar fram till år 2012  då streamingen tog över. År 26

2009 stod fortfarande albumförsäljning för 80%  av den totala försäljningen, för att år 27

2014 vara nere på 14% . Enligt IFPIs senaste rapport har streamingen ökat med 65% 28

under första halvan av 2016 jämfört år 2015 . 29

Teori 

Johan Kask  har undersökt skivbranschens utveckling i ett darwinistiskt perspektiv. 30

Med en utgångspunkt från de teoretiska resonemangen i Kasks undersökning vill jag 

pröva om valda delar från Darwins teori om evolutionen kan användas för att analysera 

data även i min egen undersökning. Darwins evolutionsteori förklarar hur vissa arter har 

förändrats och utvecklats sedan livet började på jorden. Istället för livet och jorden 

analyseras och diskuteras skivindustrin och musikbranschen med utvalda begrepp från 

Darwins evolutionsteori, bearbetade av Kask. Vilket habitat har branschen anpassat sig 

till? Hur har branschen utvecklats under den tidsperiod undersökningen avser? Har ett 

naturligt urval skett gällande vilket medie musik idag distribueras genom? 

 IFPI (2016) Försäljningsstatistik 1998-2001 Hämtad 2016-11-24  23

(Tillgänglig via http://www.ifpi.se/wp-content/uploads/GLF-försäljningsstatistik-1998-2001.pdf)

 IFPI (2016) Försäljningsstatistik 2002 Hämtad 2016-11-24  24

(Tillgänglig via http://www.ifpi.se/wp-content/uploads/glf-forsaljningsstatistik-20021.pdf)

 IFPI (2016) Försäljningsstatistik Hämtad 2016-11-24  25

(Tillgänglig via http://www.ifpi.se/dokument-och-statistik?)

 IFPI (2016) Försäljningsstatistik 2012 Hämtad 2016-11-24  26

(Tillgänglig via http://www.ifpi.se/wp-content/uploads/GLF-forsaljningsstatistik-GLF-helaret-2012.pdf)

 IFPI (2016) Försäljningsstatistik 2009 Hämtad 2016-11-24  27

(Tillgänglig via http://www.ifpi.se/wp-content/uploads/100116-GLF-forsaljningsstatistik-
helaret-2009.pdf)

 IFPI (2016) Försäljningsstatistik 2014 Hämtad 2016-11-24  28

(Tillgänglig via http://www.ifpi.se/dokument-och-statistik?cat=2014)

 IFPI (2016) Försäljningsstatistik första halvåret 2016 Hämtad 2016-11-24  29

(Tillgänglig via http://www.ifpi.se/wp-content/uploads/IFPI-Sverige-försäljningsstatistik-
halvåret-2016.pdf)

 Kask, J (2014-03-25) “Skivbutiken dog i internetdjungeln” Esbri 30

Hämtad 2016-10-20 (Tillgänglig via http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=1597)
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Skivbranschen ur ett darwinistiskt perspektiv 

Skivbranschen befann sig tidigare i ett habitat där handel med fysiska skivor var det 

som gällde. Människor gick till skivhandeln och köpte sina favoritskivor som Vinyl- 

eller CD-skiva. Idag ser det annorlunda ut. Dagens skivhandel finns på internet i form 

av streamingtjänster eller digitala butiker där du antingen köper ett album eller enskilda 

låtar för nedladdning på din dator eller telefon. Har skivindustrin då anpassat sig till 

detta habitat som existerar idag? Har det skett en evolution inom musikbranschen, vilket 

genom ett naturligt urval lett till att skivindustrin håller på att förändras? 

Darwinistisk ordlista av Johan Kask  31

Habitat –  Den miljö som en art måste anpassa sig till 

Retention – En arts förmåga att behålla de egenskaper som är framgångsrika i ett visst 

habitat över generationer 

Variation – Uppstår naturligt i arter 

Naturligt urval – Om ett habitat inte har tillräckliga resurser till sin population sållas 

sämre anpassade arter bort, och framgångsrika arvsanlag sparas för framtiden (”Survival 

of the fittest”) 

Evolution – Hur levande organismers egenskaper förändras under loppet av flera 

generationer 

Fermentation – När ett habitat befinner sig i ett tillstånd av turbulens där inget system 

för överlevnad dominerar kan en stor variation av arter samexistera 

 Kask, J (2014-03-25) “Skivbutiken dog i internetdjungeln” Esbri  31

Hämtad 2016-10-20 (Tillgänglig via http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=1597)
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Metod 

För denna typ av undersökning har en kvalitativ metod valts, eftersom denna 

undersökning ämnar att ta reda på djupgående hur dessa personer ser på skivbranschen.  

Öppna intervjuer har genomförts, där informanterna som kontaktas förväntas ha den 

erfarenhet som eftersöks, vilket är en lång och bred erfarenhet av musikbranschen och 

skivindustrin. För att säkerställa detta har efterforskningar gjorts, i form av 

bakgrundskontroller om respektive informant. Öppna intervjuer  lämpade sig bäst för 32

denna undersökning då målsättningen var att låta informanterna berätta så fritt som 

möjligt om sina erfarenheter. Miles och Huberman berättar i sin bok Qualitative data 

analysis att “Kom ihåg att du inte bara gör ett urval av människor utan också miljöer, 

händelser och processer”.  Urvalet betyder mer än att bara välja ut vem som ska delta i 33

undersökningen.  

Intervjuerna med informanterna har skett mellan fyra ögon eller via telefon, vilket 

inneburit att frågorna samt dess ordning kunnat anpassats beroende på situationen. Detta 

hade inte varit möjligt om frågorna besvaras genom mejl. Det har lett till att svar på 

andra frågor som dykt upp under intervjun också kunnats få, samt gett en bredare och 

mer nyanserad bild av de frågor som ställts från början.  Intervjuerna har skett enskilt 34

för att motverka grupptryck samt för att få informanterna att känna sig mindre pressade 

på grund av andra människor. Nackdelar med enskilda intervjuer kan vara att 

informanten hamnar i en onaturlig situation, det är tidskrävande, samt att jag kan 

komma att påverka situationen då jag inte är en erfaren intervjuare. Ett annat problem 

som kan uppstå är snedvridning vid tolkning och förmedling av resultat då jag som 

intervjuare undersöker ett tema som jag själv är berörd av.  35

 Dalen, M. (2007:30) Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB32

 Miles, M, B & Huberman, M (1984:41) Qualitative data analysis. A sourcebook of new methods. 33

Beverly Hills: Sage

 Ahrne, G. & Svensson, P. (2011:40) Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber34

 Dalen, M (2007:18)35
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Presentation av informanter samt intervjufrågor 

Informanterna som valts ut är tre stycken inom musikbranschen högt uppsatta personer 

med en lång erfarenhet av branschen. Informanterna kommer här kallas för Adam, 

Bertil och Caesar. Namnen som valts har inget samband med varken kön eller ålder hos 

informanterna. 

- Informant ett, här kallad Adam, har varit verksam som både producent, låtskrivare och 

musiker. Under sin karriär har Adam både skrivit och producerat musik åt några av 

Sveriges mest framgångsrika artister. 

- Vi kallar informant två för Bertil. Bertil är en framgångsrik musik- och sportjournalist 

och har ett förflutet som artistansvarig på bland annat ett av de större skivbolagen i 

Sverige. 

- Caesar är en högt uppsatt musikförläggare. Caesar har arbetat som musikförläggare i 

över 40 år på både eget förlag och som anställd på ett av landets största musikförlag. 

Frågorna som ställts till informanterna handlar om hur dessa personer, beroende på yrke 

och bakgrund upplever hur album- samt singelkonceptet förändrats över tid och varför. 

Hur och var musik släpps idag, vilken betydelse internet haft för oetablerade artister att 

få ut sin musik samt om det idag är möjligt att enbart genom musikförsäljning finansiera 

en inspelning. Intervjufrågorna finns presenterade i Bilaga 1. 
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Etiska överväganden 

För att en undersökning ska gå rätt till rent forskningsetiskt finns ett antal paragrafer 

från Vetenskapsrådet som skall uppfyllas . Det gäller även detta forskningsprojekt och 36

alla paragrafer har tagits i beaktning. Denna undersökning kommer behandla de fyra 

paragrafer som redogörs nedan .  37

Krav på samtycke 

Ett frivilligt samtycke innebär att informanten lämnat sitt samtycke att genomföra 

forskningsprojektet utan yttre påtryckningar. För att informanten ska kunna ge sitt 

samtycke krävs det att informanten på förhand informeras om allt som rör hans eller 

hennes deltagande i undersökningen.  

Krav på information 

Denna punkt hänger ihop med föregående paragraf och behandlar i vilken utsträckning 

informanterna skall informeras om forskningsprokektet. Forskaren måste i ett tidigt 

skede ge informanten fullständig information gällande syfte, metoder, hur resultatet 

kommer presenteras och förmedlas, samt övrig information som rimligen kan påverka 

deras vilja att medverka. Informanten ska även meddelas att denne när som helst har rätt 

att avbryta sin medverkan. 

Krav på konfidentiallitet 

Konfidentiallitetskravet innebär att informanten ska kunna garanteras anonymitet. Detta 

krav är extra viktigt i intervjuundersökningar då forskare och informant ofta möts 

personligen. Informanten måste känna sig säker på att allt behandlas med sekretess och 

att inga uppgifter som denne lämnar kommer kunna spåras tillbaka till denne eller 

någon annan person.  

 De refererade forskningsetiska paragraferna i detta kapitel är hämtade från kapitel 1 i Dalen, M 36

(2007), samt från Vetenskapsrådet (Se referens nedan) men har även kompletterats med egna 
kommentarer

 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-sammhällsvetenskaplig 37

forskning. Hämtad 2016-10-22 (Tillgänglig via http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf)
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Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

Det innebär att uppgifter ej får utlånas eller användas för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultaten från de genomförda intervjuerna. Informanternas 

utsagor redovisas var för sig, där sedan resultatet presenteras samt analyseras. 

Informant ett, Adam 

Gällande frågan att spela in och släppa fullängdsalbum menar Adam att det var så man 

jobbade på 80-90 talet. Man hade cirka 20 låtar att välja på till den tänkta skivan, av 

vilka tio-tolv låtar valdes ut. Av dessa valdes sedan den starkaste ut som fick bli singeln. 

Det var den låten som marknadsfördes hårdast till radio och så vidare. Under 90-talet 

var det fortfarande album som gällde. ”Man ville självklart hitta en singel, men det var 

inte det som var huvudsyftet”. Adam menar att det idag är ett privilegium att en artist får 

medhåll från skivbolaget för att spela in ett album och att det oftast innefattar 

toppskiktet av Sveriges artister och band. Vilket är tråkigt för de artister som är på väg 

fram. ”Som artist vill man ju visa upp hela sitt spektrum och det är svårt att göra det 

med bara en låt, och framförallt ska ju denna låt vara stöpt i en viss form för att få en 

radiochans. Det är ännu viktigare idag än vad det var tidigare”. Idag medar Adam att det 

finns två skikt. Vill man göra hits rakt igenom jobbar man med singlar. Av dessa som 

håller på med musik av andra skäl än de kommersiella kan album vara mer aktuella. 

Vidare menar Adam att tidigare såldes skivor och sedan åker man på turné. Idag åker 

artisterna på turné för att sälja skivor. Adam menar också att man som musikkonsument 

på exempelvis Spotify inte hittar information om medverkande musiker, producent, 

låtskrivare och så vidare. Hastigheten är också högre idag jämfört med tidigare menar 

Adam. ”Det kommer så mycket musik hela tiden! Det bara flyger förbi. Man får aldrig 

chansen att fördjupa sig i en artist” Adam tar Gyllene Tider som ett exempel. De hann 

bygga en fanbase, det är därför de kan åka ut på sina återföreningsturneer. ”Det tror jag 

inte att många av dagens artister kommer kunna göra”.  
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Kring frågan att släppa musik på ett fysiskt medium idag är Adam tveksam. ”Gemene 

man går ju inte och köper plattor, dom kostar ju typ 350 spänn eller nåt!? När du istället 

kan betala en hundring i månaden för Spotify. Skivor idag är för folk som verkligen är 

intresserade. Hade man kunnat sälja 50 000-60 000 skivor idag hade det ju varit kul, 

men det tror jag inte att man kan. Idag är väl 1000 exemplar en succé skulle jag tro”. 

Adam har jobbat med artister och band som på 80-talet har sålt hundratusentals skivor 

och menar att man fick nå ut till ”vanligt folk” för att komma upp i de siffrorna. 

Artisternas närmsta fans räckte inte, då landade man på 50 000 exemplar. Idag menar 

Adam att det är äldre artister som säljer flest skivor, eller mindre genres. ”Men i det 

stora hela är det inte så intressant, tyvärr”.  

Angående hur skivbolagen äger marknaden idag eller inte menar Adam att det finns två 

svar. Fler har möjligheten att offentliggöra sin musik idag jämfört med tidigare, men 

rent marknadsföringsmässigt ligger man som privatperson i underkant mot de stora 

skivbolagen. Skivbolagen har även en annan möjlighet vad gäller radio. ”Får 

radioportalen in 150 låtar om dagen gäller det att sticka ut!” Där menar Adam att 

skivbolagen har en större möjlighet.  

Adam kommer in på ett sidospår gällande skivbolagens kataloger, men som ändå tillhör 

ämnet. I skivkontrakten som är skrivna under 80- och 90-talet står det ingenting om 

digital distribution då det inte existerade. Adam funderar över om skivbolagen gör en 

olaglig grej när dessa kataloger läggs upp på Spotify och andra streamingtjänster. 

”Egentligen ska det skrivas nya kontrakt, men det gör dom inte”.  Istället menar Adam 

att upphovsmän och artister får sina procent som man alltid har haft, och ett par procent 

per spotifylyssning är inte mycket pengar. Samtidigt vill man inte få sin musik 

bortplockad heller. ”Det är ju ingen som kommer köpa det i affären ändå. Det är ett 

tveeggat svärd! Men det är en jättestor grej för skivbolagen”.  

Adam resonerar vidare i att hela utgångspunkten för att spela in en skiva var att tjäna in 

kostnaden via försäljning. Adam berättar att studiotid är dyrt, även idag. Runt 10 000:- 

per dag inklusive tekniker kostar hans favoritstudio. När Adam var som mest verksam 

spelade de in en låt om dagen. Sen skulle det mixas. ”Jag räknade ut att det krävdes två 
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och en halv dag per låt” Det blir mycket pengar! Slutligen så vågar inte Adam svara på 

om det är möjligt att finansiera en inspelning genom försäljning eller royalties, men är 

ytterst tveksam till det. Om inte artisten tillhör det absoluta toppskiktet. Adam menar 

också att syftet idag inte är att tjäna in pengarna på det sättet, utan snarare genom en 

efterföljande turné. Återigen frågar sig Adam varför skivbolag kostar på och spelar in en 

hel platta?  

Avslutningsvis pratar vi lite om demos. Adam berättar att det inte alls var ovanligt att de 

demos som skickades in endast bestod av sång och akustisk gitarr, vilket idag skulle 

vara osäljbart. Kommer du med en ofärdig låt till ett skivbolag måste det läggas både tid 

och pengar på att färdigställa den. ”Ska du sälja en låt idag måste du komma med en 

färdig produktion. Du kan inte komma med en ackegura och lite sång. Allt måste vara 

färdigproducerat, och helst utgivningsbart!” 

Informant två, Bertil 

Bertil menar att antalet släppta album är större än någonsin, men att de större 

skivbolagen släpper färre fullängdsalbum idag än för 20, eller till och med 10 år sedan. 

Med streaming har det generellt sett blivit större fokus på låtar vilket märks hos de 

större skivbolagen. Bertil resonerar vidare om att intresset för singlar idag är radikalt 

större än för 20 år sedan och menar att ”Digitala singlar är mycket lätt att jobba med, de 

kan släppas bara dagar efter att de spelats in.” Gällande den förändring som skett menar 

Bertil att det finns två brytpunkter av värde. När försäljning av CD-skivor drastiskt 

minskade i början av 2000-talet på grund av illegal fildelning, samt en uppfattning om 

att CD-skivan var för dyr. Brytpunkt nummer två är streamingens ankomst från 2008, 

och i synnerhet dominant från och med 2012. CD-skivan som format har minskat under 

en 10-15 års period, men har nu planat ut. Vinyl har däremot vuxit under de senaste 10 

åren, men står dock endast för ca 3% av den totala musikkonsumtionen i Sverige.  

Bertil ställer sig kritiskt till om du kan finansiera en inspelning med hjälp av royalties 

eller försäljning av musik. ”Det är ytterst få som kan finansiera en inspelning med 
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intäkter från musikförsäljning. Det behövs intäkter från i synnerhet livespelningar.” 

Bertil menar dock att intäkterna hos de större skivbolagen har ökat i takt med 

streamingen och det ges idag ut mer musik än vad det gjordes för fem-tio år sedan.  

Bertil får frågan om han upplever att skivbolag har tvingats ändra sitt arbetssätt och/

eller arbetsstrategi idag jämfört med för 20 år sedan, varpå han menar att allt har blivit 

billigare idag. Inspelning har blivit billigare, omslag är billigare, marknadsföring är 

billigare. Idag sker mycket marknadsföring genom sociala medier och internet överlag. 

Det är billigare mot förr då man köpte annonsplatser i tidningar, radio och i vissa fall 

även TV.  

I frågan om huruvida skivbolagen äger marknaden idag jämfört med tidigare menar 

Bertil att i stort sett 100% av de 100 mest lyssnade låtarna i västvärlden kommer från ett 

skivbolag, vilket fortfarande gör dem dominanta. ”Men parallellt med detta finns en helt 

egen värld, med massor av genrer, där musiker själva släpper sin musik. Mycket 

spännande!” 

Avslutningsvis resonerar Bertil om att streaming skulle kunna vara dyrare än vad det är 

idag. Kanske 129:- i månaden istället för 99:-? Bertil menar att det skulle ge större 

intäkter till alla inblandade vilket skulle leda till att mer musik spelades in och gavs ut. 

Viktigast av allt enligt Bertil är dock att intäkterna från Youtube blir större. Google 

”betalar sanslöst lite för att få använda musiken från skivbolag och artister.” 

Informant tre, Caesar 

Caesar berättar att albumkonceptet började växa fram i takt med The Beatles 

framgångar, och att album innan dess inte var en självklarhet om man inte haft singel- 

eller EP-hits. Albumen blev ett sätt för artisterna att visa upp sig, samtidigt som 

skivorna även blev en statusmarkör i hemmen. Det senaste albumet från sin favoritartist 

eller sitt favoritband skulle stå i hyllan. Albumkonceptet utvecklades ännu mer in på 70-

talet, särskilt i Skandinavien. ”På musikmässor utomlands fick jag ofta frågan hur vi 
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kunde sälja så mycket skivor? Jag skyllde på den dåliga radion, folk fick lov att köpa sin 

musik istället för att kunna lyssna på den. Det var fortfarande väldigt konservativ radio 

på den tiden”. Det var också mer prisvärt att köpa ett helt album mot att köpa singeln, 

vilket var bra för både skivbolagen och artisterna då båda parter i och med det fick ut 

mer musik på marknaden. Vidare berättar Caesar hur skivbolagen när CD-skivan kom, 

kunde sälja samma skiva igen fast i ett nytt format. Avansen på CD-skivan var dessutom 

mycket bättre jämfört med vinylskivan. 

Caesar resonerar vidare om album som koncept. ”Samtidigt är det ju oslagbart med bra 

album! Det är artistens egen spellista. Det är otroligt svårt att sätta den perfekta 

ordningen på ett album. Det är en helhet som ska lyssnas på från början till slut”.  

Gällande singelkonceptet tänker Caesar att det är många artister som ändå vill ha ett 

album, som en slags bekräftelse. Även fysiska skivor att kunna sälja på konserter 

tillsammans med övrig merchandise.  

Caesar menar också att det förr var få förunnat att få en världsrelease, medan det idag i 

stort sett är mer sanning än undantag då digitala plattformar som Spotify finns i en stor 

del av världen. ”Idag är det marknadsföring som är tricket!” Marknadsföring går att 

köpa in från PR-byråer och liknande, men frågan är om det är värt det?  Man måste 

komma upp i en ganska hög nivå innan det börjar hända saker. ”Du måste personligen 

engagera dig att göra PR för din egen musik, vilket inte alltid är så lätt. Kanske inte så 

bra heller, att prata för din egen sak. Ofta är det bättre att en tredje part, som i alla fall 

uppfattas som neutral levererar budskapet.” 

Caesar menar att skivbolagen fortfarande försöker hitta en affärsmodell som fungerar i 

dagens läge. Enligt Caesar lever idag många skivbolag på sina gamla kataloger och 

rättigheter de köpt upp tidigare. ”De lever ganska gott på den digitala marknaden i och 

med att de har en sån stor del av världsrepertoaren. Väldigt många lyssnar bara på 

gammal musik på nätet.” 

�18



Vidare berättar Caesar att musik är väldigt viktigt för människor, och att konserter har 

blivit ännu viktigare idag jämfört med tidigare. Mycket på grund av att musik idag är så 

pass lättåtkomligt. Gällande CD-skivan som format tänker Caesar att den är intressant 

för en mer nischad publik. Antingen mindre genres eller de människor som har ett stort 

intresse för ljud och är ute efter bästa möjliga kvalité.  

Angående om det är möjligt att finansiera en albuminspelning via musikförsäljning är 

Caesar tveksam. ”Förut var det ett sånt litet utbud av musik så varenda musikaffär i 

Sverige tog hem åtminstone ett exemplar, för att kolla vad det var för någonting. Det 

fanns alltid en grund att stå på.” Caesar menar också att man måste upp i höga 

lyssnarsiffror på exempelvis Spotify för att det ska ge några pengar. Ska albumet släppas 

fysiskt kan skivbolaget kräva att bandet själva ska köpa in ett antal exemplar för att på 

så sätt finansiera tryckningen. Caesar berättar att det är en väldigt aktuell fråga, och att 

även musikförlag fick bra pengar för skivförsäljning. Idag är STIM generellt den största 

inkomstkällan för musikförlag. ”Detta är ett problem jag brottas med dagligen. Hur 

budgeterar man idag?” avslutar Caesar.  
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Resultatanalys 

Nedan kommer resultatet att analyseras ur ett Darwinistiskt perspektiv. Alla påståenden 

i detta avsnitt styrks av både teorin, resultatet samt den tidigare forskningen. 

Habitat 

Habitatet har förändrats en del över tid. Går man tillbaka till 1900-talet bestod habitatet 

av skivbolag som kontrollerade branschen. Konsumenterna lyssnade på skivor eller 

band både i hemmen och i bilen. Under slutet av 1900-talet blev det även möjligt att ta 

med sig sina skivor eller band och lyssna på dessa vart man ville med hjälp av portabla 

musikspelare. I början av 2000-talet började folk använda datorer och internet, vilket 

öppnade upp nya möjligheter att lyssna på musik. Internet gjorde det även möjligt för 

människor att dela musik med varandra på ett helt nytt sätt. Som privatperson var det nu 

möjligt att köpa en skiva och ladda upp alla låtar på en webbsida, där andra människor 

kunde ladda ned låtarna utan kostnad. Detta var såklart inte tillåtet och blev ett problem 

då många valde att gå denna väg för att få tag på sin musik, vilket ledde till att 

skivförsäljningen sjönk. Människor i allmänhet upplevde även att CD-skivan var för 

dyr. Med musiken på datorn kunde du dessutom ladda över dina låtar till din portabla 

mp3-spelare. Genom att skivbolagen digitaliserade sina kataloger fanns det också 

möjlighet att köpa både album och enskilda låtar digitalt. Så här såg det ut ända tills år 

2008 då Spotify lanserades. Det innebar att man, genom att betala 99:- i månaden, fick 

tillgång till en stor del av världens populärmusik och kunde lyssna på musiken hur 

mycket man ville. Både genom datorn eller via sin smartphone. Streaming är idag det 

dominerande sättet att lyssna på musik. 
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Fermentation 

Om vi relaterar till den tidigare forskningen, samt undersökningens resultat befinner sig 

hela branschen idag i fermentation. Musikkonsumenter idag lyssnar exempelvis både på 

CD-skivor, vinylskivor och via Streaming samt andra digitala format, beroende på vad 

man är ute efter. Som nämnts ovan är dock streaming det dominerande sättet att lyssna 

på musik idag, men det sker fortfarande en samexistens i habitatet. Detta gäller även 

livescenen. Du kan hitta livemusik i både stora arenor, nattklubbar, folkparker, pubar, 

fritidsgårdar och så vidare. Vad gäller album är det samma sak här. Tidigare var album 

det dominerande formatet, då habitatet var uppbyggt så utefter konsumenternas intresse. 

Det klassiska albumet existerar även idag, men det fokuseras mer på enskilda låtar, 

singlar. Musikkonsumenter gör idag egna spellistor utefter sina favoritlåtar, vi gör våra 

egna album. 

Retention 

Den art som lyckats hålla sig framgångsrik i habitatet under resans gång är singeln. 

Singeln uppstod redan på 1800-talet när Thomas Edison uppfann fonografen. Ett stycke 

var det som spelades in på vaxrullarna, dvs en singel. Detsamma gällde stenkakorna, 

eller 78-varvarna. Dessa hade en speltid på tre till fem minuter vilket innebar att det var 

singlar även här. När vinylskivorna lanserades i slutet på 1940-talet blev det för första 

gången tekniskt möjligt att ha med flera singlar på samma skiva. Man gjorde ett album. 

En och samma artist kunde nu få med flera av sina verk på samma skiva. Ofta valdes 

dock en singel ut och släpptes i samband med albumet. Albumet var det dominerande 

formatet ända in på början av 2000-talet, då musikkonsumenter, som tidigare nämnts 

började fokusera på låtar. Singeln är återigen det format som står i fokus, men denna 

gång tack vare konsumenternas intresse och inte på grund av den tekniska 

begränsningen. I resultatet kan man läsa hur Caesar menar att album inte var en 

självklarhet om du inte haft singelhits tidigare, vilket även det tyder på att singlar var 

intressanta innan albumkonceptet hade sin storhetstid.  
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Variation 

Variationen som uppstått visar hur det kan skilja mellan olika genrer. Hur arter kan 

skilja beroende på vilket habitat det befinner sig i. I vissa mindre genres är både album 

som koncept och CD-skivan som format vanligt. Detta är en fråga som både Adam och 

Caesar diskuterar  om. Är du ute efter bästa möjliga ljudkvalitet är också CD- eller 

vinylskivor vanligare format framför till exempel streaming, vilket Caesar också 

nämner.  

Naturligt urval 

Album var tidigare ett sätt att köpa många låtar, särskilt jämfört med att köpa en singel. 

Idag i och med streaming finns andra alternativ, som har blivit ännu billigare. Du 

behöver heller inte äga någon speciell utrustning för att lyssna på musik digitalt. Genom 

konsumenternas beteendemönster och leverne har ett naturligt urval skett och både 

album som koncept och CD- och vinylskivor som format sållas sakta bort. Idag är 

digitala filer det vi sparar inför framtiden, snarare än fysiska skivor och band. Det 

naturliga urvalet hänger i detta sammanhang ihop med evolutionen som analyseras 

nedan. 

Evolution 

Den förändring som skett beror till stor del på den tekniska evolutionen inom området. 

Som nämnts tidigare i kapitlet beror mycket av det som skett på teknik och teknikens 

begränsningar samt möjligheter. Singlar på stenkakor var en teknisk begränsning, 

medan lanseringen av vinylskivan gjorde det tekniskt möjligt att släppa album. Att vi 

idag inte lyssnar på skivor beror till stor del på den tekniska utvecklingen som skett i 

och med Streaming. Framförallt Bertil är inne på den tekniska aspekten, och menar att 

singlar är enklare att jobba med än fullängdsalbum samt att det är möjligt att 

offentliggöra musik digitalt bara några dagar efter att de spelats in. Marknadsföringen 

ligger även den inom ramarna för tekniska evolutionen inom skivbranschen. Tidigare 

gjordes reklam via tidnigar, radio och även TV. Musikvideor spelades in som ett 

ytterligare komplement till marknadsföringen, samt för att skapa ett intresse för artisten. 

�22



Denna typ av marknadsföring var dyr. Idag marknadsförs mycket via internet och 

sociala medier. Idag finns också en helt annan möjlighet till musikvideor. Alla band kan 

själva spela in videos från till exempel livespelningar och offentliggöra på till exempel 

Youtube. Alla informanter menar att marknadsföring idag är ännu viktigare då det för 

det första är stor konkurrens inom musikbranschen, samt att man som egen måste 

konkurrera med stora skivbolag. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att skapa en större förståelse för om det inom skivindustrin skett 

någon förändring gällande albumkonceptet samt distribution av musik. Genom 

intervjuer med personer som har en lång bakgrund inom musikindustrin och 

skivbranschen har syftet uppnåtts. 

Resultatet visar att det har skett en förändring, gällande både albumkonceptet samt 

distribution. Det fokuseras idag mer på digitala singlar framför album i skivbutiken. För 

att sammanfatta analysen har singeln vunnit tillbaka det som albumet tidigare tog och 

både resultatet samt analysen visar att singeln har bättre överlevnadspotential utifrån ett 

darwinistiskt perspektiv. Resultat samt tidigare forskning visar att vi idag lyssnar på 

musik via digital streaming, och vi skapar oss våra egna album direkt i den tjänst vi 

lyssnar genom. För 20 år sedan såg det annorlunda ut. Vi gick fortfarande till 

skivhandeln och köpte våra favoritalbum på CD. Singlar var onödigt dyrt tyckte vi. 

Köpte man ett album blev det billigare per låt, vilket var ett bra argument för att köpa 

hela skivan istället.  

Adam berättar att skivbolagen ända fram till långt in på 90-talet, fokuserade på album. 

Den starkaste låten valdes sedan ut som som singel, men singeln sågs aldrig som 

huvudsyftet. Detta resonemang stämmer väl överens med den tidigare forskningen, då 

statistiken säger detsamma. Album var det som såldes och även Bertil håller med om att 

det var här skivförsäljningen började sjunka. Under tidigare forskning kan man också 

läsa om hur Jason Diakité menade att internet bara var en rolig grej, det var fortfarande 

skivor som gällde. Alla tre informanter är också överens om att det idag ligger ett större 

fokus på låtar, singlar. Detta stämmer överens med den uppfattningen jag får när jag 

loggar in på mitt spotifykonto. Det är till största del singlar som marknadsförs, i 

undantagsfall album om det är en väletablerad artist som släppt någonting. Vilket även 

studiens resultat tyder på. På Spotify kan du dessutom hitta färdiga spellistor efter både 

genres och teman, vilket vi också skulle kunna se som dagens album. 
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Alla tre informanter är tveksamma till om det går att finansiera en inspelning enbart 

genom musikförsäljning samt royalties. Om man inte tillhör toppskiktet av svensk 

artistelit. Tidigare var detta hela grundtanken medan man idag måste hitta andra vägar, 

till exempel livespelningar. Ser man till statistiken är detta ett fullt rimligt resultat, och 

statistiken säger även att de upphovsrättsliga intäkterna till största delen kommer från 

livespelningar och inte genom royalties från försäljning av musiken. 

Enligt både resultatet och den tidigare forskningen har intresseförändringen från att 

spela in album till att idag fokusera på singlar har skett främst sedan 2010-2012 och 

framåt. Detta går hand i hand med vilket format musik släpps på. 2011 var fortfarande 

CD-album det som dominerade marknaden, för att idag till större del bestå av singlar på 

Spotify. 

Självklart finns det brister med min studie. Tidigare forskning kan uppfattas som 

aningen tunt då jag endast baserar det avsnittet på en bok. Reliabiliteten i avsnittet har 

dock styrkts av diverse artiklar, vilka pekar åt samma håll som informationen i boken. 

Även statistik från olika branschorganisationer säger samma sak vilket gör att jag inte 

ser antalet böcker som ett problem. Att endast använda mig av tre stycken informanter 

kan även det uppfattas som tunt. Denna studie baserar resultatet på hur människor som 

suttit på höga positioner inom musikbranschen, samt med lång erfarenhet ser på 

skivindustrin. Informanternas svar stämmer väl överens med vad den tidigare 

forskningen säger vilket tyder på att samma resultat hade nåtts oberoende av antalet 

informanter. 

Det finns helt klart potential att forska vidare inom detta område, och jag anser att 

denna studie kommer kunna bidra med en del. Det som enligt mig är mest intressant är 

vad som kommer ske i framtiden, vilket även informanterna resonerar kring. Det finns 

inte mycket forskat på hur vi kommer konsumera musik om ytterligare 20 år. Går det att 

få musik både mer lättillgängligt och billigare än vad det är idag? Att streama musik 

idag är enligt mig väldigt billigt, och jag har tyvärr svårt att se att en större prishöjning 

skulle kunna ske utan missnöje från konsumenterna. En prishöjning som däremot skulle 

gynna både artister och upphovsmän. Det är en spännande fråga! Det är dessutom allt 
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mer som konkurrerar om konsumenternas pengar. Gällande skivindustrin och 

musikbranschen ur ett darwinistiskt perspektiv kan man dra det hur långt som helst, och 

hitta nya sätt att se på olika skeenden. Denna studie, tillsammans med Johan Kasks 

artikel visar att det är fullt möjligt att analysera musikbranschen samt skivindustrin ur 

ett Darwinistiskt perspektiv. Kanske finns det andra teorier som också är applicerbara på 

detta problemområde, vilket kan ge ännu en vinkel att se på det hela?  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor, C-Uppsats 

Hur ser intresset ut för att spela in och släppa fullängdsalbum ut idag jämfört med hur 

det såg ut för 20 år sedan? Hur har utvecklingen sett ut? Viktiga milstolpar? 

Hur ser intresset ut att spela in och släppa singlar eller ep’s ut idag jämfört med hur det 

såg ut för 20 år sedan? 

Vad tror du denna eventuella förändring beror på?  

Hur ser intresset ut idag för att släppa musik på ett fysiskt medie kontra digitalt och 

varför? 

Anser ni att det skett någon förändring inom detta under de senaste 20 åren i hur man 

ser på detta? 

I vilken utsträckning kommer skivförsäljning, försäljning av enskilda låtar eller royalty 

från radio eller olika streamingtjänster kunna finansiera en inspelning? 

I vilken utsträckning har ni som skivbolag tvingats ändra arbetssätt och/eller 

arbetsstrategi på grund av en eventuell förändring som skett? 

I och med internet och den strömmande musikens uppkomst äger inte skivbolagen 

marknaden längre vilket innebär att både konsumenterna idag kan välja mer fritt bland 

vilken musik de lyssnar på, samt musiker kan sitta hemma och producera och släppa sin 

egen musik. Hur ser ni på detta? 
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