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MUSIKINDUSTRIN: ÄR 
KREATIVITETENS BÄSTA TID FÖRBI?

– hur en branschkris blev guldålder för nya lösningar
av Johan Kask
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och att större förändringar uppstår jämförelsevis snabbt i relativt 
korta perioder då balansen tillfälligt är rubbad. För forskningen om 
industrievolution är det en tänkvärd fråga att se vilken av dessa 
konkurrerande teorier som bäst beskriver en industris förändring. 

Även musikindustrin kan ses som ett öppet, adaptivt system; 
öppet därför att systemet är beroende av sin omgivning, och 
adaptivt för att sammansättning förändras som resultat av interaktion 
med omgivningen. Vidare är systemet likt andra evolutionära 
system komplext i den mening att det finns ömsesidigt beroende 
komponenter som interagerar, t ex skivbolag, distributörer, 
butiker och andra “typföretag” som historiskt fyllt en given roll i 
musikdistributionen. 

Avbruten jämvikt – och nyfunnen?
I den aktuella forskningen är musikindustrins strukturella för
ändring kartlagd med bl a historiska dokument, intervjuer, och 
rapporter. Datamaterialet visar att musikindustrin uppvisat ett 
evolutionsmönster som i hög grad följer teorin om avbruten jämvikt. 

Ett dominerande system för musikdistribution formades i 
början och mitten av förra seklet då en tydlig rollfördelning mellan 
skivbolag, distributionsbolag och återförsäljare etablerades. Dessa 
typföretag och deras inbördes roller bestod sedan i det närmaste 
oförändrade till efter sekelskiftet. Låt vara att enskilda företag 
blomstrade eller försvann, men inom existerande ramar. En trend 
var snarare att aktörerna i respektive led blev större och färre som 
ett resultat av skalfördelar. Inte heller CD:ns introduktion förändrade 
nämnvärt balansen, förutom i handlarledet där det mindre 
formatet möjliggjorde mer försäljning utanför specialisterna, t ex 
i mataffärer. Musikindustrin var ekonomiskt en framgångssaga på 
1990talet; i början av decenniet tack vare dubbelköp i migra
tionen från vinyl till CD. Intäktstillskottet möjliggjorde expansion 
och storbolagen satsade stort. Men under hela uppgångsfasen 
ändrades systemets sammansättning ytterst marginellt. 

Efter millennieskiftet kom musikindustrins dåvarande distri
butions system alltmer i otakt med sin omvärld. Då migrerade 
många konsumenter till digitaliserad musik via onlinetjänster och 

Paradigmskiftet i svensk musikindustri följer ett mönster som i hög grad liknar teorin om avbruten 
jämvikt. Nyfunnen balans försvårar för fortsatt nytänkande. Kreativitetens bästa tid kan vara förbi. 
Skalfördelar och storlek har återtagit förarsätet.
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Få branscher har så kännbart fått smaka på Schumpeters 
”kreativa förstörelse” som den svenska musikindustrin. I bör
jan av seklet försvann på bara åtta år mer än 50% av intäk

terna av inspelad musik. Men de senaste åren har det vänt uppåt 
och industrin tycks gå en ny vår till mötes. I min forskning har jag 
intervjuat många veteraner i musikindustrin som varit med på ut
vecklingen från en skivindustri uppbyggd kring fysisk distribution 
med försäljning i fysiska skivbutiker till dagens digitala musik domi
nerad av streaming via tjänster som Spotify och Youtube. Utveck
ling de senaste åren fram till idag är inte bara en gradskillnad utan 
en artskillnad mellan det som varit och det som nu tagit över. Det 
handlar om ett väsensskilt system som kräver nya färdigheter. 

Pågående forskning vid Örebro universitet behandlar musik
industrins utveckling. För etablerade musikföretag, skivbolagen 
inte minst, har åren efter millennieskiftet varit en stor utmaning. 
Många musikföretag har lagts ner eller slagits samman, men sam
tidigt har nya typer av företag startats. Av de gamla som finns kvar 
har nästan alla fått en radikalt annorlunda inriktning och roll i en 
ny distributionslösning. Hur kan man förklara denna utveckling? 
Det kan tänkbart göras på flera vis. I min forskning har jag studerat 
förloppet utifrån ett evolutionärvetenskapligt perspektiv. Eftersom 
vetenskapen inte sällan går bet på att förklara komplexa förlopp 
med enkla orsakverkansamband har ett evolutionärt spår vuxit 
fram i ekonomisk forskning under de senaste 15 åren. Denna inrikt
ning använder istället populations och systemtänkande och den 
evolutionära förklaringslogik som först beskrivs av Charles Darwin. 

Konkurrerande teorier 
Inom evolutionsvetenskaperna finns det, något förenklat, två kon
kurrerande teorier om hur öppna, adaptiva system förändras i det 
långa loppet. Den äldre teorin med rötter tillbaka till Darwin själv 
antar att evolution är en ytterst långsam men ständigt pågående 
process där en populations sammansättning ändras i jämn hastig
het. Mot detta står en idé – först lanserad 1972 av Eldredge och 
Gould – att normaltillståndet är att öppna, adaptiva system är när
mast oförändrade så länge de är i balans med sin omgivande miljö; 
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sajter som tillhandahölls av aktörer (legala och illegala) som stod 
utanför musik industrins kärna. Traditionella skivbolag reagerade 
med bestörtning, tvingades säga upp personal, krympte bud
getarna, och lade stor kraft på att juridikens väg skydda den gamla 
lösningen. När krisen var stor och systemet i sin grund uppstod 
goda möjligheter för nya företagstyper; snillrika innovativa företag 
som såg möjlighet när etablerade bolag såg problem. Från 2008 
till 2013 har den fysiska försäljningen av såld inspelad musik (CD, LP, 
DVD, etc.) minskat från drygt 90% till knappt 25%. Nedladdad musik, 
som också bygger på den gamla tanken att kunden ska äga ett 
eget exemplar av stycket, nådde en kort topp 2010 men kom aldrig 
över 10% av marknaden. Idag är det istället strömmad musik (främst 
Youtube och Spotify) som på sex år tagit 71% av svenska marknaden 
och fortsätter att växa. Att strömmad musik börjar sticka ut som 
framtidens dominerande distributions system har det senaste 
dryga året fått betydande följdverkningar: t ex tycks specialiserade 
digitala mellanled ha hittat formerna och fyller nu en position i det 
framväxande systemet, och industrins bjässar, majorskivbolagen, 
har förstått och investerat tungt i denna framtid. Om spellistor 
i Spotifys barndom skapades och delades mellan konsumenter 
är det idag ofta stora skivbolag bakom de mest lyssnade listorna. 
Populära listor möjliggör effektiv lansering av ny musik. 

Vi har sett en period av utslagning och nyskapande med låga in
trädesbarriärer då innovatörer och entreprenörer haft goda möjlig
heter att leda utvecklingen, likväl en tid för små bolag att få fram 
fenomen som sprids mellan konsumenter. Det finns tecken på att 
den perioden snart är slut. De stora majorbolagen har anpassat sig 
till en strömmad musikvärld och återtagit greppet. Utvecklingen 
kan ses som att gå mot en ny balans där nya och gamla typföretag 
hittar sina inbördes positioner i ett nytt dominerande system. 

Är kreativitetens bästa tid förbi?
Tror vi på teorin om avbruten jämvikt ska förändringstakten avta 
när systemet hittat balans. Då delarna i den nya regimen för stärker 
varandra stelnar systemet i dess form. Att så börjat ske vittnar 
branschföreträdare om; att takten bromsar in, att storlek och skal
fördelar har återtagit förarsätet, och att småskaliga projekt fått det 
allt svårare: ”Dom har ingen chans nu när "majors" fattat grejen 
och använder streamingen fullt ut som kanal för att få ut sitt – "the 
money game" är tillbaka”, hävdar en veteran bestämt. 

Är då tiden ute för nya företagstyper och roller i musikindustrin? 
Är det dags att ligga lågt till nästa chans kommer om sisådär fyrtio 
år? Nja, Norden är föregångare inom strömmad musik och resten 
av världen ligger långt efter, Tyskland minst fyrafem år. Så för den 
som vill introducera nya idéer fortsätter tidsfönstret att vara öppet 
på andra marknader. Och för den som vill göra ”meravsamma” 

Johan Kask
Ekonomie doktor

Handelshögskolan  
Örebro universitet

Kontakt: 019-30 38 58
johan.kask@oru.se

I Johan Kasks forskning 
förklaras utvecklingen av industriella system med 
evolutionärvetenskapliga teorier och modeller. Pågående 
projekt handlar om sporthandelns och musikindustrins 
utveckling. Kask försvarade sin avhandling “On Business 
Relationships as Darwinian Systems - An exploration into 
how Darwinian systems thinking can support business 
relationship research”  i  maj 2013 vid Örebro universitet.

bör det fortsatt finnas tillväxt och plats för fler aktörer här hemma. 
Musikindustrin explanderar åter, men är än så länge endast på 
60% av toppårens omsättning. Dessutom finns det goda utsikter 
i nya företag som förfinar den struktur som nu vuxit fram med t ex 
kompletterande kringtjänster.

Radikala innovationer skrämmer i etablerade system
Musikindustrins omstöpning rymmer exempel för andra branscher 
att lära av; att det t ex hjälper föga att vara anpassad till sin 
industris dominerande system om inte systemet i sin tur är i takt 
med omgivande samhälle och teknik. Vidare ger exemplet stöd 
till teorin om att de stora obalanserna ofta är relativt kortvariga, 
men guldåldrar för nya idéer. I en relaterad studie som publiceras 
senare i år i Journal of Small Business & Entrepreneurship fann jag 
och kollegan Gabriel Linton att proaktiva entreprenörer lyckas 
bra att hitta distribution för radikalt nya produkter endast då 
ingen (produkt)lösning dominerar. I etablerade produktkategorier 
endast då det saknas en dominerande lösning var det tvärtom: 
entreprenöriellt agerande och radikala innovationer skrämde bort 
potentiella återförsäljare. Timing var även där viktigt för när, och 
var, innova tioner lanserades. 

Figur 1.  
Årlig inkomst av  
inspelad musik i  
Sverige 1964-2013,  
mSEK inkl. moms.  
Källa: RIN/IFPI
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