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Bakgrund: När Internet på 1990-talet gjorde sitt intåg i gemene mans vardag, öppnades en ny 
distributionskanal för musik. Istället för att lagra inspelningar på fysiska CD-skivor kunde nu 
datafiler sändas över Internet i filformat så som mp3. Produkten ”musik” bytte skepnad från att 
vara en materiell produkt till att bli en immateriell datafil. 
Syfte: Uppsatsen syftar till att studera vad ett byte av förpackning från CD- skiva till mp3-fil får 
för välfärdsekonomiska effekter på marknaden för musik. Studien jämför en renodlad CD-
marknad med en renodlad mp3-marknad. 
Resultat: Ett förpackningsbyte medför sänkta produktionskostnader. En datafil reproduceras inte i 
vanlig bemärkelse, alla enheter är kloner av ett unikt original vilket gör marginalkostnaden 
försumbar. Tröskeln för att etablera sig på musikmarknaden sänks i takt med att kostnaderna 
minskar. Artister som tidigare inte erbjudits skivkontrakt ges nu möjlighet att på egen hand bjuda 
ut sina alster till försäljning, vilket medför ett ökat utbud. Resultatet blir högre konkurrens vilket 
rimligtvis visar sig som en lägre prisnivå. Sänkta kostnader är positivt relaterat till ökat 
producentöverskott, men en sänkt prisnivå motverkar ökningen. Högre konkurrens med lägre 
priser som följd ökar konsumentöverskottet. Sammanfattningsvis pekar studiens resultat på att ett 
förpackningsbyte från CD till mp3 är positivt ur välfärdsekonomisk synvinkel.  
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Sammanfattning 
Abstract 
Background: During the 1990s, when the Internet was introduced to the every day life of the 
general public, a new channel for distribution of music was opened. Instead of storing recordings 
on physical CDs, computer files were now sent over the Internet in file formats such as mp3. Since 
then, music as a product has to a great extent changed its form from a tangible product (CD) to an 
immaterial computer file. 
Aim: The present thesis investigates the welfare economics of the change in packaging of music, 
from CDs to mp3 files. It compares a pure CD-market with a pure mp3-market. 
Result: A change of package implies lowered production costs. A computer file is not reproduced 
in a traditional manner; all units are clones from a unique original. Hence, the marginal cost is 
negligent. The barriers to entry on the music market are lowered as costs decrease. In an mp3 
market, artists previously not offered record contracts, are given the opportunity to offer their 
products for sale by themselves. A higher level of competition, which lowers prices, is a plausible 
result of the increased supply. Lowered costs are positively related to higher producer surplus, but 
a lowered price level counteracts higher surplus. Sharpened competition with lower prices as 
consequence boosts consumer surplus. Conclusively, the results of the thesis show that a change of 
package from CD to mp3 is positive from a welfare economic point of view.  
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Sammanfattning 
 
I över 100 år har människan kunnat konsten att spela in och lagra ljudupptagningar. Det har 
pågått en kontinuerlig utveckling av fysiska lagringsmedier, från den ursprungliga vaxcylindern via 
stenkakor, kassettband och LP-skivor till CD-skivan. Med Internets intåg utmanar idag ett nytt 
lagringsmedia; datafilen som brukar benämnas mp3. I debatten diskuteras ofta piratkopierings-
problematiken som skivbolagen brottas med, men sällan ventileras det faktum att även 
produktens karaktäristika förändras om ”förpackningen” byter skepnad.  
 
Studien syftar till att undersöka vad ett byte av förpackning från CD-skiva till mp3-fil får för 
välfärdsekonomiska effekter på marknaden för paketerad musik. Uppsatsen jämför en genuin 
CD-marknad med en genuin mp3-marknad. Piratkopieringsproblematik och liknande bortses helt 
från.  
 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i dagens CD-marknad, vilken i sig består av två delmarknader: På 
konsumentmarknaden råder monopolistisk konkurrens, få skivbolag säljer till många konsumenter. 
På producentmarknaden blir artisterna kontrakterade av skivbolag. Där råder en oligopson 
marknadsform, många säljande artister men få köpande skivbolag. En artist utan skivkontrakt är i 
praktiken utestängd från att sälja sina produkter till konsumenterna.  
 
Resultaten påvisar att mp3-marknadens produktionskostnader är betydligt lägre jämfört med en 
CD-marknad. En datafil reproduceras inte i vanlig bemärkelse, istället kopieras den från en dator 
till en annan. Då alla enheter är kloner av ett unikt original blir marginalkostnaden vid produktion 
av ytterligare en enhet försumbar. Ytterligare en följd är att återförsäljarledet mellan producent 
och konsument sannolikt blir överflödigt. Försvinner återförsäljarna innebär detta en påtaglig 
kostnadsreducering.  
 
Utbudet ökar rimligtvis rent kvantitativt. Artister som tidigare inte givits skivkontrakt ges nu 
möjlighet att bjuda ut sina alster till försäljning. En konsekvens av detta kan bli ökade 
sökkostnader för konsumenterna som får svårt att på egen hand sålla i det stora utbudet. Av 
denna anledning har skivbolagen goda förutsättningar att bibehålla en stark ställning genom att 
signalera god kvalitet för de artister som bolagen företräder. Tröskeln för att etablera sig på 
musikmarknaden sänks i takt med att kostnaderna sänks. Resultatet blir högre konkurrens vilket 
sannolikt bidrar till en generellt lägre prisnivå. Det förefaller även sannolikt att en högre grad av 
prisdifferentiering infinner sig än vad som är fallet på CD-marknaden.  
 
Sänkta kostnader är positivt relaterat till ökat producentöverskott, men en sänkt prisnivå 
motverkar ökningen. Högre konkurrens med lägre priser som följd ökar konsumentöverskottet. 
Ökad konkurrens leder till en mer effektivt fungerande marknad, vilket i sig är positivt relaterat 
till välfärdsöverskottet. Sammanfattningsvis pekar studiens resultat entydigt på att ett 
förpackningsbyte från CD till mp3 är positivt ur välfärdsekonomisk synvinkel.  
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Inledning 

1 Inledning 
 
År 1871 satt Herr Thomas Alva Edison i sitt laboratorium och arbetade med att förbättra 
morseapparaturen i sin telegraf. Av en slump lyckades han spela in sin egen röst. Genast lade han 
allt annat åt sidan och ägnade all kraft åt att utveckla sin fonograf, vilken han sex år senare tog 
patent på. Själv kunde han inte se något kommersiellt värde i sin uppfinning, så knappast kunde 
han ana vidden av innovationens effekt för framtida musikälskare. I ett slag gavs det möjlighet till 
att njuta musik utan att ha musikanterna närvarande i rummet. Med tiden har lagringsmediet 
utvecklats från Edisons vaxcylinder via graverade stenkakor, magnetiska rullband, DAT-tejper 
och LP-skivor, fram till dagens gängse förpackning i form av en CD-skiva. 
 
Den så kallade IT-revolution som uppstod under 1990-talet lämnade ingen oberörd. Även 
musikbranschen påverkades i stor utsträckning, men på olika sätt. Tidigt visade det sig att 
frekventa Internetanvändare i snitt konsumerar mycket musik och är sålunda i hög grad den 
målgrupp som musikindustrin vänder sig till. Internet är därmed ett välbetänkt forum för 
marknadsföring och postorderförsäljning av musikprodukter. Tidigt stod det även klart att just 
nätet i sig skulle komma att utgöra en ny distributionskanal för musik. Till skivbolagens förtvivlan 
låg dock distributionen bortom bolagens kontroll. På olika sätt har skivbolagen försökt begränsa 
musikens spridning över nätet. Juridiskt mest känt genom rättsprocessen mot företaget Napster, 
men även genom allehanda tekniska kopieringsspärrar, vilka oftast visat sig vara föga 
svårforcerade. 
 
Skivbolagens problem kan sammanfattas med att den enskilde individen kan låta sin skivsamling 
bli tillgänglig för andra individer över Internet. Genom att navigera till vissa adresser kan musik 
laddas ner gratis till den egna datorn i mp3-format.1 Hur många användare som kan ta hem musik 
från en viss individ är i princip obegränsat, vilket i ekonomiska termer gör att musiken blir en 
kollektiv vara. Enligt den ekonomiska teorin är kollektiva varor värdelösa att äga eftersom 
exkluderbarheten är satt ur spel.2  
 
Diskussionen i media om Internet och musik fokuserar allt som oftast på hur piratkopieringen, 
som gör att skivbolagen blir av med potentiella intäkter, ska kunna stoppas. Å ena sidan 
diskuteras hur problemet ska stävjas med hjälp av en effektivare lagstiftning, å andra sidan 
diskuteras tekniska lösningar för hur olika kopieringsskydd ska utformas. Däremot diskuteras 
sällan de direkta konsekvenser ett byte av förpackning får i ekonomiska termer. Att musikmediet 
går från att vara en fysisk skiva till att bli en immateriell produkt i form av en mp3-fil borde 
rimligtvis i sig påverka många aspekter på marknaden för musik. Följaktligen behandlar denna 
uppsats ”de bortglömda” aspekterna ett förpackningsbyte medför. Uppsatsen koncentreras på de 
välfärdsekonomiska effekterna. Piratkopierings- och betalningsproblematiken lämnas däremot 
helt därhän.  
 
 

                                                 
1 Uppsatsen använder begreppet mp3 för att representera ett etablerat filformat för musik. I själva verket är det 
formatets karaktäristika med avseende på att det är immateriellt samt sprids över Internet som inbegrips i begreppet. 
Idag är efterföljaren, mp4, under utveckling och när det, eller något annat filformat, ersätter mp3 ska uppsatsen antas 
behandla detta format. 
2 Typexemplet på en kollektiv vara är en vacker utsikt eller luften vi andas. Då den enskilde konsumenten inte kan 
hindra någon annan individ att konsumera samma produkt, är den inte exkluderbar och sålunda ointressant att betala 
för och äga. 
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CD eller mp3? 
- En välfärdsekonomisk förpackningsstudie 

1.1 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att studera vad ett byte av förpackning från CD-skiva till mp3-fil får för 
välfärdsekonomiska effekter på marknaden för paketerad musik. 
 

1.1.1 Frågeställningar 
 
Under premissen att en konsumtionsvaras karaktäristika förändras, men att den grundläggande 
funktionen förblir intakt, ska uppsatsen studera hur marknaden påverkas i välfärdsekonomiska 
termer. Utgångspunkten är dagens marknadssituation, vilket medför att empirin kommer att vara 
färgad av den fysiska skivmarknadens villkor. För att nå uppsatsens syfte måste musik-
marknadens komponenter brytas ut och granskas var för sig. Frågeställningar som leder oss på 
vägen är: 
 

• Hur definieras välfärdsekonomiska effekter? 
• Vad innebär förpackningsbytet i ekonomiska termer? 
• Vilka aktörer agerar på marknaden? 
• Hur ser marknadsstrukturen ut?  
• Hur påverkas kostnaderna? 
• Hur påverkas utbudet på marknaden? 

 
 

1.2 Antaganden 
 
En ekonomisk-teoretisk uppsats som analyserar ett visst fenomen vilar på fastställda antaganden 
om hur omvärlden och marknaden fungerar. Det kan argumenteras att sådana antaganden 
medför bräcklighet med avseende på uppsatsens faktiska relevans. Emellertid, ett antal 
antaganden måste göras för att få struktur och för att kunna följa rimliga ekonomiska 
resonemang. Arbetssättet diskuteras mer ingående under följande avsnitt metod.  
 
Uppsatsen är stiliserad och utgår från en genuin CD-marknad som jämförs med en genuin mp3-
marknad. De båda lagringsmedierna antas rent auditativt vara perfekta substitut, alltså att de ger 
exakt samma återgivningsmässiga kvalitet. Producenterna ska, precis som på en CD-marknad, 
kunna ta betalt för produkterna även i framtiden. Alltså analyseras uteslutande vad ett 
förpackningsbyte får för konsekvenser för marknaden i allmänhet samt de välfärdsekonomiska 
konsekvenserna i synnerhet.  
 
Inom den nationalekonomiska teoribildningen antas alla företag vara vinstmaximerande. Inom 
musikindustrin kan det eventuellt finnas undantag; exempel kan vara mindre musikkollektiv som 
själva lanserar sin egen musik och ser sin belöning i att spridandet av sina alster. För att de 
ekonomiska teorierna ska vara tillämpbara antas här att samtliga skivbolag är vinstmaximerande.  
 
 

1.3 Angreppssätt 
 
Med begreppet ”välfärdsekonomiska effekter” avses förändringar med avseende på producent- 
och konsumentöverskott. Varför är då konsument- och producentöverskott intressant att 
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Inledning 

studera? Anledningen till att det uppstår byten på en marknad är att köparen värderar varan 
denne byter till sig högre än uppoffringen i bytet. Skulle så inte vara fallet kommer inget byte till 
stånd. Skillnaden mellan köparens efterfrågekurva och uppoffring i bytet, med andra ord 
betalningsviljan och priset, är köparens vinst av bytet. På motsvarande vis ger sig inte 
producenten in i ett byte om det inte finns möjlighet till vinst, en säljare avyttrar endast en vara 
om motprestationen värderas högre än den egna uppoffringen. Anledningen till att ett 
producentöverskott uppstår är att alla enheter säljs till samma styckpris. Ur ett välfärds-
ekonomiskt perspektiv maximeras konsument- och producentöverskottet när marknaden är i 
jämvikt, pris och kvantitet bestäms av utbuds- och efterfrågekurvans skärningspunkt.  
 
Figur 1.1 visualiserar hur dessa begrepp definieras i uppsatsen. Vad som bör tilläggas är att 
figuren visar en marknad i fullständig konkurrens, något som inte nödvändigtvis är fallet på 
musikmarknaden. Den välfärdsekonomiska principen består dock. Konsumentöverskottet (KÖ) 
på en marknad är ytan mellan efterfrågekurvan (D) och marknadspriset (p). Producentöverskottet 
(PÖ) är ytan mellan utbudskurvan (S) och marknadspriset. Är marknaden i jämvikt produceras q0 
enheter vid priset p0. Områdena KÖ och PÖ representerar tillsammans det totala 
välfärdsöverskottet. 
 

Pris, p 

Kvantitet, q

p0 

q0 

PÖ 

KÖ 

D

S

Figur 1.1, Konsument- och producentöverskott  
Källa: Lipsey et al, 1993, s. 291 
 
 
1995 års Nobelpristagare Robert Lucas är en av förgrundsfigurerna till antagandet om att en 
konsument styr sin konsumtion efter dennes rationella förväntningar (Lucas, 1972). 
Konsumenten ser framåt och värderar den förväntade nyttan av ett visst konsumtionsval. Idag är 
rationella förväntningar ett vanligt antagande inom den nationalekonomiska teoribildningen, ett 
antagande som även är gällande i denna uppsats. Mot denna bakgrund kan efterfrågekurvan (D) 
antas representera konsumenternas förväntade nytta (eU) av konsumtion av den aktuella 
produkten. I förlängningen är alltså KÖ = eU – p. Producenten producerar så länge som 
kostnaden för den sist producerade enheten, marginalkostnaden (MC), är lägre än priset. 
Resonemanget ger att PÖ = P – MC.3  
 
Det är i allmänhet inte speciellt intressant att försöka fastställa konsumentöverskottets absoluta 
nivå. Istället är det mer intressant att titta på förändringar av KÖ till följd av någon ekonomisk-
politisk åtgärd eller marknadsomställning. Eftersom konsumtions- och produktionsbeslut 
grundar sig på vilken vinst aktören kan förvärva påverkar graden av överskott både produktion 
och konsumtion av en produkt på marknaden (Gravelle & Rees, 1992).  
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3 För att referera till figur 1.1 betyder resonemanget även att utbudskurvan (S) likställs med MC. 



CD eller mp3? 
- En välfärdsekonomisk förpackningsstudie 

1.4 Avgränsningar 
 
Det studerade ämnet är omfattande och en svårighet som uppkommer är i hur många led 
resonemangen ska föras. Å ena sidan; för att kunna ge en bild av en möjlig framtida situation 
måste linjerna dras ut ordentligt, å andra sidan; ju längre dragna resonemang desto mer tappar 
studien i skärpa. Eftersom uppsatsen i hög grad rör sig i en outforskad teoretisk sfär krävs en hög 
grad av transparens och spårbarhet av resultaten. Idag finns ingen mp3-marknad vilket gör att 
uppsatsen bygger på rimliga antaganden av den fortsatta tekniska utvecklingen kombinerade med 
en bas av nationalekonomisk teori. Vissa frågor som befinner sig i ämnets periferi lämnas 
obesvarade då det är kärnproblematiken, alltså förpackningsbytet, som i studien anses centralt. 
 
Oberoende av hur musik lagras har produkten vissa karaktäristika. Studien behandlar enbart 
lagrade musikinspelningar vilket skiljer ut liveframföranden, not-/texthäften och liknande. 
Uppsatsen bortser helt från tekniska spörsmål så som hur betalningen för mp3-produkterna 
praktiskt ska genomföras. Tillika bortses från hur ickebetalande konsumenter ska kunna 
exkluderas; alltså hur piratkopiering kan elimineras. Uppsatsen antar ett oinskränkt byte från CD-
marknad till mp3-marknad, ingen optimal jämvikt mellan de två förpackningstyperna eftersöks. 
 
 

1.5 Metod 
 

1.5.1 Positivism och hermeneutik 
 
Positivismen härstammar från den naturvetenskapliga traditionen. Positivisterna anser att 
kunskap bygger på logiskt prövbara iakttagelser. Kunskapen är exakt och organiserad. Komplexa 
företeelser kan reduceras till enkla beståndsdelar och lagbundenheter kan formuleras (Patel & 
Davidsson 1998). Centralt i den positivistiska skolan är att finna kausalsamband, alltså att 
kunskap bygger på resultat av orsak och verkan. På så sätt kan generella lagar formuleras, på vilka 
forskningen grundas. Ett honnörsord är objektivitet och studierna är främst grundade på 
mätningar vars utkomst inte ska lämna utrymme för tolkning. Forskaren har en yttre relation till 
forskningsobjektet och förhåller sig neutral till detta. Den som genomför undersökningen antas 
inte kunna påverka forskningsresultatet, byts forskaren ska resultatet ändå bli detsamma. 
 
Då positivismen söker förklaring eftersträvar hermeneutikern förståelse. Hermeneutik betyder 
tolkningslära. Den hermeneutiske forskarens studier syftar till att nå förståelse för uppkomsten 
och karaktären av ett fenomen. Hermeneutikern menar att det går att förstå andra människor och 
vår egen livssituation genom att tolka och förstå innebörden av människors handlande. Detta ger 
att ett hermeneutiskt förhållningssätt uteslutande är tillämpbart inom samhällsvetenskaperna 
eftersom endast människor, efter vad vi vet, har uttryckliga intentioner och avsikter med sitt 
agerande. Den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen 
förförståelse. Del och helhet av forskningsområdet har ett centralt förhållande i forskarens 
strävan efter kunskap. Genom att förstå helheten ges en kontext i vilken delarna kan begripas, för 
att förstå en helhet krävs att alla delar är förstådda. På detta vis pendlar forskaren mellan del och 
helhet i sin strävan efter en så fullständig förståelse som möjligt. Hermeneutik är idag en 
mångfasetterad företeelse i vetenskapssamhället och det är därför svårt att beskriva vad som 
typiskt skulle känneteckna en hermeneutisk ståndpunkt (Föllesdal et al 1993). 
 
Nationalekonomi som forskningsgren anammar i regel det positivistiska synsättet vid forskning. 
Ekonomiska indikatorer ska kunna mätas under kontrollerade former, studien och sålunda 
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analysen ska inte vara beroende av den enskilde forskaren och resultatet ska möjliggöra 
formulerandet av generella teoretiska modeller. Av renläriga nationalekonomer kan denna 
uppsats uppfattas som en hädelse då studien karaktäriseras av ett hermeneutiskt förhållningssätt 
till vetenskap. Målet är att nå förståelse för det studerade fenomenet och utifrån denna förståelse 
kunna genomföra en relevant analys rörande marknadens förändrade förutsättningar.  
 

1.5.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 
 
Beteckningarna kvantitativ och kvalitativ syftar på hur forskaren väljer att analysera den 
inhämtade informationen. Den kvantitativa forskningen använder sig främst av matematiska och 
statistiska analysmetoder och målet med studierna är att få resultat av generell karaktär. Med 
generell avses att forskningsresultaten ska vara tillämpliga också på andra grupper än den 
undersökta gruppen. Vid kvalitativa undersökningar analyserar och tolkar forskaren sådana data 
som inte meningsfullt kan kvantifieras. En kvalitativ undersökning kan sägas bidra till en djupare 
kunskap än den mer fragmentariserade kunskap som kommer ur den kvantitativa metodansatsen. 
Samtidigt påverkas bearbetning enligt den kvalitativa metoden mer av den person som genomför 
arbetet och kan därför sägas vara präglat av subjektivitet. Av denna anledning ställer den 
kvalitativa metoden höga krav på forskaren som inte har något ”regelverk” att luta sig mot i sina 
undersökningar (Patel & Davidsson 1994).  
 
Denna uppsats är en kvalitativ studie, inga kvantitativa data används och syftet är att värdera 
resultatet ur välfärdssynpunkt. Målet är inte att räkna ut något matematiskt eller statistiskt 
förhållande, utan istället att värdera en mp3-marknad mot en CD-marknad mer principiellt.  
 

1.5.3 Deduktion och induktion 
 
Enligt Patel & Davidsson (1994), består forskarens arbete av att relatera teori och verklighet till 
varandra. Emellertid finns olika synsätt på hur detta ska genomföras inom vetenskapligt arbete. 
Två alternativa synsätt benämns deduktion och induktion. 
 
Ett deduktivt arbete karaktäriseras av att forskningen bedrivs utifrån befintliga teorier, 
lagbundenheter och slutsatser om enskilda företeelser. Ur dessa befintliga teorier formuleras 
hypoteser vilka sedan prövas empiriskt; hypotetisk-deduktiv metod. Detta sätt att arbeta är tätt 
förknippat med positivisternas syn på forskning. Arbetar istället forskaren induktivt är 
utgångspunkten empiriska resultat och utifrån dessa formuleras en teori. I praktiken hämtas ofta 
en redan existerande teori, men poängen är att det är empirin som styr vilka teorier som används, 
inte tvärtom.  
 
Detta arbete har en induktiv ansats. Utgångspunkten för studien är musikmarknaden och teori 
som kan hjälpa till att studera och förstå det undersökta fenomenet i en ekonomisk kontext lånas 
in. Läsaren bör ha detta i åtanke eftersom studiens disposition skiljer sig från gängse normer. 
Istället för att bygga ett teoretiskt fundament som testas empiriskt presenteras här först empirin 
och därefter teori.  
 

1.5.4 Metodkritik 
 
En kvalitativ hermaneutisk studie gör inte anspråk på att vara objektiv, istället är det viktigt att 
författaren försöker göra sig medveten om sin egen subjektivitet. Av denna anledning har jag 
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konsulterat olika ”typer” av musikkonsumenter för att diskutera deras förhållningssätt till 
musikkonsumtion. Med hjälp av detta grepp vill författaren nå ett mer nyanserat perspektiv på 
hur musikmarknaden fungerar, det som är uppsatsens ryggrad.  
 
Kritik mot induktion är att det i det generella fallet kan vara svårt att uttala sig om teorins 
generalitet då den baserar sig på ett empiriskt underlag som är hämtat ur en speciell situation, tid 
eller grupp av människor. Även då teori lånas in finns ett problem med att motivera varför just 
den specifika teorin används istället för någon annan, något som i slutändan kan påverka studiens 
resultat.  
 
 

1.6 Disposition 
 
1 Inledning Förklarar vad som ska undersökas samt på vilket sätt problematiken 

ska angripas. 
 
2 Produkten musik Avsnittet teoretiserar och analyserar vad som utmärker produkten 

musik i ekonomiska termer. 
 
3 Förpackningen Uppsatsens syfte är att utreda skillnader som finns mellan olika 

förpackningsformat. Kapitlet utreder de olika förpackningarnas 
karaktäristika, vilket utgör grunden för den problematik som studien 
baseras på.  

 
4 Musikmarknaden Kapitlet utreder hur marknadsstrukturen ser ut idag samt vilka 

aktörer som agerar på marknaden.  
 
5 Teoretisk referensram Referensramen utgår från den presenterade empirin och bygger ett 

teoretiskt fundament för den följande analysen. Referensramen 
består av en meny av teorier som tillsammans leder mot syftets 
uppfyllande.  

 
6 Analys Analysen konkretiserar undersökningens resultat med avseende på 

konsument- och producentöverskott.  
 
7 Slutsatser Uppsatsens resultat presenteras genom att återkoppla till studiens 

syfte; hur påverkas välfärdsöverskottet vid ett byte av förpackning? 
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2 Produkten musik 
 
Oavsett vilket medium musiken är lagrad på har produkten viss specifik karaktäristika. Detta 
kapitel analyserar vad som utmärker produkten musik i ekonomiska termer.  
 
 

2.1 En immateriell och heterogen produkt 
 
När en konsument köper en ljudupptagning är dennes avsikt att upprepat kunna konsumera, 
lyssna på, produkten. Musik är vanligast, men även talinspelningar, fågelsång, språkkurser och 
liknande finns på marknaden.4 Ljud är rent definitionsmässigt endast en svängning i materiella 
medier som inom vissa frekvensintervall kan uppfattas av örat. Sådana svängningar går formellt 
sett inte att lagra. Vad en CD-skiva eller en mp3-fil istället gör är att återskapa svängningarna. Av 
denna anledning är lagrad musik absolut beroende av någon form av medium. Ingendera av 
produkterna går av samma anledning att konsumera direkt, istället krävs att en annan produkt 
konsumeras samtidigt så som en CD-spelare eller en dator. I ekonomiska termer betecknas 
produkterna som komplementvaror. Produkt A kan inte konsumeras utan att produkt B 
samtidigt konsumeras.  
 
Ljud är musikens byggstenar, men produkten musik består i grunden av en upphovsmans idé och 
artistens säregna sätt att framföra denna. Av detta ges att den grundläggande produkten (den 
auditiva delen av produkten) är immateriell. Det enkla faktum att samtliga ljudmedieprodukter 
fyller samma grundläggande funktion, att ge konsumenten möjlighet att lyssna på innehållet, 
skulle man kunna argumentera att samtliga ljudprodukter är homogena varor. Musik är dock en 
brokig företeelse och det är en glidande skala från olika extrema produkter till allmängods. Då 
varje konsuments indifferenskurva och efterfrågekurva är unik är det per definition omöjligt att 
generalisera om vilka produkter som sinsemellan är nära substitut och vice versa. Slutsatsen blir 
att olika album generellt bör karaktäriseras som heterogena produkter. Emellertid, vissa 
schematiseringar kan rimligtvis göras då musikbranschen är indelad i genrer. Olika album inom 
en viss genre bör anses vara närmre substitut till varandra, relativt album från olika genrer.  
 
En artists framgång och hur nära substitut två artister är sinsemellan beror av fler determinanter 
än enbart musiken. Marknadsföring är viktig och innebär ofta skillnaden mellan framgång eller 
fall. Vid en diskussion rörande substitutvaror ter sig hur nära två artister står varandra rent 
tekniskt musikaliskt tämligen ointressant, jämfört med vilka signaler de ger samt vilka fans som 
kan identifiera sig med artisterna. Precis som på andra marknader är aktörerna på musik-
marknaden noggranna med att bygga och förvalta sina varumärken. Trendkänsligheten och 
byggandet av varumärken är olika stark inom olika musikkategorier. De signaler artisten 
förmedlar är ett resultat av marknadsföring, vilket i sin tur är en central del av produkten.  
 
 

2.2 Marginalkostnad 
 
Att producera ett album innebär, i varierande grad, mycket arbete och stora kostnader. Det första 
exemplaret som produceras kan, i ekonomiska termer, ses som bärare av den totala kostnaden, 

                                                 
4 Fortsättningsvis talas endast om musik för att förenkla språkbruket. 
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medan de följande exemplaren enbart bär sin egen kostnad, alltså marginalkostnaden. Även 
marknadsföring/lansering, om detta definieras som en produktionskostnad, bör ses som en 
”sunk cost” efter det att marknadsföringen har genomförts. Produkten musik är enkel och billig 
att reproducera eftersom den, oavsett medium, mångfaldigas genom kloning. Marginalkostnaden 
för att ännu en konsument ska kunna konsumera ett visst album kan därmed grovt delas in i tre 
delar: det aktuella mediets material-, produktions-, samt distributionskostnad.5  
 
 

2.3 Marginalnytta 
 
Efter införskaffandet av ett första exemplar av ett visst album finns svaga incitament för att 
skaffa ännu ett; marginalnyttan av ett andra exemplar är mycket låg.6 I vissa fall kan även en 
”genremarginalnytta” antas. Med detta avses att om konsumenten har ett album i en viss genre är 
marginalnyttan för ännu ett exemplar inom genren låg. De konsumenter jag förhört mig med 
menar att genretanken främst är tillämplig vid musikstilar som inte sammanfaller med den egna 
favoritkategorin. Beroende på preferenser kan en konsument anse att marginalnyttan snabbt 
sjunker efter ett exemplar av en jazzskiva, en dansbandsskiva eller en technoskiva. Ett annat 
exempel är om den specifika musiken används till något särskilt ändamål såsom meditation eller 
viss träning 
 
Båda aktuella lagringsmedier (CD och mp3) medför att produkten inte kan slutkonsumeras. 
Vårdas förpackningen kan konsumenten, åtminstone teoretiskt, konsumera produkten ett 
oändligt antal gånger.7 Nyttan av konsumtion är dock inte konstant utan förändras över tiden. 
Initialt bör produktens nytta sammanfalla med den rationelle konsumentens förväntade nytta. 
Efter en tid kan dock nyttan förändras, positivt eller negativt.8 
 
 

                                                 
5 Se avsnitt 3.1.2 och 3.2.2 för en mer utförlig diskussion. 
6 Det är rimligt att anta att marginalnyttan efter det första exemplaret av ett album är försumbar. 
7 Förvisso gäller samma sak för exempelvis en bok eller en DVD-film. Skillnaden är att man sällan läser samma bok 
eller ser samma film många gånger.  
8 Se avsnitt 4.3.2 för en mer utförlig diskussion. 
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3 Förpackningen 
 
Kapitlet utreder vad som karaktäriserar de två lagringsmedier som uppsatsen behandlar. 
Eftersom uppsatsen bygger på en förändring av produkten musiks förpackning utgör kapitlet 
grundproblematiken som ligger till grund för studien. 
 
 

3.1 CD-skivan 
 

3.1.1 Materiell produkt 
 
Musik är produkten som konsumeras, medan den fysiska CD-skivan är varans förpackning. Två 
ograverade skivor är perfekta substitut till varandra, vilket ger att konsumenten kan antas vara 
indifferent till vem som tillverkar och saluför den fysiska CD-skivan. Resonemanget ger även att 
två exemplar av samma album är perfekta substitut till varandra. Att en vara består av två delar: 
själva produkten och dess förpackning är dock inte speciellt egendomligt. Produkter som 
videofilmer, mjukvara och böcker följer samma teoretiska resonemang. Det är inte i första hand 
papperskvaliteten som vanligtvis avgör köp av en viss bok. Snarare är det författarens berättelse 
och sätt att förmedla denna som utgör den egentliga produkten. Rimligtvis bör produkten och 
dess förpackning ses som en helhet, en vara. Argumentationen ger att musik på en CD-marknad 
är en materiell vara, helt beroende av sin förpackning. I ekonomiska termer medför helhetstanken 
om produkten även att rivalitet och exkluderbarhet är förekommande. Eftersom det endast 
produceras ett begränsat antal enheter av ett visst album kan en konsument genom att köpa en 
skiva försäkra sig om att exkludera övriga individer från konsumtion av det specifika exemplaret 
av skivan.  
 
Som alla materiella varor kräver CD-skivor fysisk distribution. Dock finns vissa förbehåll. En 
artist från exempelvis USA behöver inte skeppa samtliga exemplar över Atlanten för att sälja i 
Skandinavien. Istället skickas en master-inspelning som i sin tur pressas till skivor i exempelvis 
Sverige för vidare distribution inom den lokala regionen. På så sätt skeppas CD-skivor endast i 
undantagsfall längre distanser, medan fysisk distribution därefter gäller inom dessa regioner. 
Skivan kräver en CD-spelare för att kunna konsumeras, annars mister produkten sin funktion. 
Eftersom samtliga CD-spelare världen över fungerar på samma sätt är det enkelt för 
konsumenten att ha skivan med sig och konsumera produkten, förutsatt att en CD-spelare finns 
tillgänglig.  
 

3.1.2 Marginalkostnaden är konstant  
 
Marginalkostnaden för att ytterligare en konsument ska kunna ta del av en CD-skiva består av 
material-, produktions- samt distributionskostnader. I praktiken betyder detta kostnaden för den 
fysiska skivan, kostnaden för att gravera densamma samt kostnaden för att transportera skivan till 
konsumenten. Såväl material- som produktionskostnaderna är låga, främst beroende på att 
reproduktionen sker genom kloning. Det är även rimligt att anta att dessa kostnader är konstanta; 
kostnadsdifferensen mellan att pressa den tionde, hundrade och tusende enheten är försumbar. 
Distributionskostnaden för ett album är avhängig distansen som skivan ska transporteras. 
Skivorna i en ensligt belägen skivbutik har de facto medfört större kostnader relativt skivorna i en 
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centralt belägen stadsbutik. Å andra sidan, eftersom det finns väl upparbetade distributions-
kanaler för CD-skivor inom den aktuella marknadsregionen (se avsnitt 4.1.1) skulle 
distributionskostnaden likväl kunna antas vara konstant. På samma sätt som att portot för alla 
postförsändelser under en viss vikt har samma pris kan distributionskostnaden för ett album slås 
ut över samtliga album. En CD-skiva är förhållandevis billig att transportera vilket medför att 
distributionskostnaden per enhet är låg. Sammantaget ger det att en CD-skivas marginalkostnad 
är låg med försumbara kostnadsvariationer. I arbetet antas marginalkostnaden vara konstant.  
 
 

3.2 mp3-formatet 
 

3.2.1 Immateriell förpackning 
 
Rent tekniskt består en mp3-fil av digitala ettor och nollor, vilka är förvarade på någon form av 
hårddisk. Hårddisken är mp3-filens medium. Endast i undantagsfall är hårddiskar så tunga att de 
inte kan flyttas av musikkonsumenten, men denna variant av förflyttning av filerna är vida 
underlägsen metoden att flytta filerna elektroniskt över ett nätverk. Alltså kan mp3-filen 
definieras som immateriell, men datorn eller motsvarande artefakt är helt nödvändig för att kunna 
lagra och konsumera musiken. Den kanske mest slående skillnaden mellan en materiell och en 
immateriell vara är att den traditionella distributionskedjan försvinner. En artist kan genom att 
använda mp3-formatet spela in ett album, förädla inspelningen i en studio och därefter leverera 
produkten till en konsument, utan att musiken en enda gång sparats på ett traditionellt fysiskt 
medium; skiva eller band. Fysiska avstånd spelar heller ingen roll, det går lika snabbt och lätt att 
skicka en inspelning till rummet intill som till Australien. Ur en annan synvinkel kan en mp3-fil, 
åtminstone i skrivande stund, sägas vara mindre mobil än en CD-skiva. Trots att distributionen är 
enkel till Australien krävs antingen en dator eller en mp3-spelare för att kunna ta med musiken i 
husvagnen. Alternativet är att ständigt ha möjlighet att ladda ner musiken från Internet, något 
som fortfarande idag ställer höga krav på Internetuppkopplingens kvalitet.  
 
När musiken är åtkomlig över Internet påverkar inte den ene individen någon annan individs 
konsumtion. Med andra ord är rivaliteten satt ur funktion. Görs all musik tillgänglig för alla styrs 
inte längre prissättningen genom ett samspel mellan tillgång och efterfrågan. Då utbudet är 
konstant blir det efterfrågan som styr. De udda skivorna med högt affektionsvärde kommer enligt 
detta resonemang ha svårt att hävda sig på en mp3-marknad eftersom alla kan få tag på dem. 
Denna uppsats bygger på ett antagande om exkluderbarhet, alltså att producenten kan förhindra 
vissa konsumenter från att konsumera. I praktiken betyder det att försäljaren har möjlighet att ta 
betalt för produkterna. Trots att marginalkostnaden är försumbar (se nedan) samt att rivalitet inte 
ligger för handen är mp3-formatet således inte en kollektiv vara. 
 

3.2.2 Marginalkostnaden är försumbar 
 
Tidigare i detta kapitel argumenterades för att CD-skivans marginalkostnad kan antas vara 
konstant. CD-skivans marginalkostnad kan härledas till att förpackningen är materiell. Bara för 
att mp3-filen är immateriell innebär inte det att konsumtion av produkten är gratis. Att placera 
mp3-filen på en server och göra den tillgänglig för konsumtion är förenat med vissa kostnader. 
Därefter följer visst underhåll av servern, samt kostnader förknippade med att ta betalt för 
musikkonsumtionen. Placerandet av filerna på en server är en engångskostnad och får ses som en 
del av produktionen. Därmed är detta en sunk cost. Underhållet av servern sker kontinuerligt och 
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får antas vara en mycket låg kostad per enhet. Även kostnaden som stammar från att ta betalt för 
varan antas vara låg per enhet. När musiken väl är producerad och har gjorts tillgänglig för 
konsumenter är kostnadsskillnaden för producenten marginell oavsett om en eller en miljon 
konsumenter laddar filen. Den immateriella mp3-filens marginalkostnad inte bara konstant, den 
är nära noll. 
 
 

3.3 Förpackningsskillnader - sammanfattning 
 
Produkten musik är immateriell oberoende av vilket medium musiken är lagrad på. Rent formellt 
är musiken inte heller lagrad. Istället är det den aktuella inspelningens ”kod” som finns på skivan 
eller i filen som kan tolkas av en annan produkt och på så sätt återskapas. All paketerad musik är 
beroende av en komplementvara för att kunna konsumeras. Som konsumtionsvara antas CD-
skivan och mp3-filen vara perfekta substitut till varandra, det ena mediet är inte bättre eller sämre 
på att återskapa den aktuella ljudfilen. 
 
En graverad CD-skiva är en materiell vara medan mp3-filen är immateriell. Som följd är CD-
skivans marginalkostnad låg och antas vara konstant medan mp3-filens marginalkostnad är 
försumbar. Skivan är en normal vara med avseende på rivalitet och exkluderbarhet. Är man ägare 
till ett visst exemplar av ett album kan ingen annan individ göra anspråk samma enhet. Rivalitet är 
inte verksamt i fallet mp3 eftersom det enbart finns ett original av upptagningen. Alla album är 
kloner som den enskilde konsumenten har skapat. Däremot råder ett antagande om 
exkluderbarhet.  
 
Båda produkterna är komplementvaror, de fordrar simultan konsumtion av en annan produkt för 
att kunna brukas. CD-skivan är i sig portabel medan mp3-filen kräver antingen en hårddisk eller 
en kraftfull uppkoppling mot Internet. 
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4 Musikmarknaden  
 
För att etablera en utgångspunkt i hur marknaden påverkas av ett förpackningsbyte utreder detta 
kapitel hur marknadsstrukturen ser ut idag. Även aktörerna som agerar på marknaden identifieras 
och analyseras ur ekonomiskt perspektiv. 
 
 

4.1 Marknad 
 
Dagligen kommer vi alla i kontakt med olika marknader, alltifrån stormarknaden och 
grönsaksmarknaden till medias rapportering från finansmarknaden. Begreppet ”Marknad” 
används i en vid betydelse. Enligt Gravelle & Rees (1992) uppstår en marknad då två eller fler 
individer är beredda på att ingå en bytestransaktion. Begreppet ”en marknad” preciseras oftast 
närmare eftersom marknader kan brytas ner i submarknader. Exempelvis kan livsmedels-
marknaden brytas ner i matvarumarknaden vilken i sin tur kan brytas ner i fruktmarknad som kan 
brytas ner i äpplen – något som kan fortgå närmast i det oändliga. Vad som karaktäriserar dessa 
nedbrytningar är sökandet efter substitutvaror; varor med samma eller åtminstone liknande 
karaktäristika som gör att produkterna kan jämföras och relativt värderas. Som talesättet säger 
kan man inte jämföra äpplen och päron! Ser vi äppelmarknaden och päronmarknaden som skilda 
marknader gör vi ett antagande om att de inte skulle påverka varandra, ett antagande som i 
realiteten verkar föga trovärdigt. Låt säga att äppelpriset tiodubblas, ceteris paribus, då minskar 
rimligtvis äppelkonsumtionen drastiskt medan fruktkonsumtionen som helhet inte nödvändigtvis 
påverkas nämnvärt. Några inbitna äppelkonsumenter blir med stor sannolikhet 
päronkonsumenter. Kontentan är att trots att de inte är perfekta substitut påverkar dessa varor på 
fruktmarknaden varandra.9 På marknaden för musik samsas olika ytterligheter av musikstilar. 
Givetvis går det även att dela upp musikmarknaden i närmast oändligt specialiserade 
submarknader, men likafullt representerar musik en marknad med mer eller mindre diversifierade 
produkter. 
 

4.1.1 Internationell marknad 
 
Idag vänder sig många artister till konsumenter över hela jorden. Eftersom CD-tekniken är 
densamma, en japansk CD-skiva fungerar likadant som en chilensk, resulterar detta i en global 
likriktning av priset på dessa skivor. Skulle en internationellt känd artist vara billigare i ett visst 
land skulle det finnas incitament till arbitragevinster genom parallellimport, alltså att köpa skivor 
från detta land för att sälja dem i ett relativt dyrare land. Det samma gäller givetvis inom landet då 
ett specifikt album är en strikt homogen vara. Man kan fundera över om nöjesindustrin lärt sig 
från detta misstag att ha en global standard för musik. DVD-formatet för film distribueras i sex 
olika format beroende på var konsumenten bor i världen. Detta tilltag försvårar exempelvis 
parallellimport och ger de officiella importörerna/distributörerna en starkare ställning. 
 

                                                 
9 Det är inte alltid självklart vad som bör betecknas som en marknad och inte. När EU höjde tullkvoterna på bananer 
drog USA detta inför en handelsdomstol och frågan landade i om man kunde beteckna bananmarknaden som en 
egen marknad eller till en del av fruktmarknaden. Historien förtäljer att domaren till slut rådfrågade sin fru. Hon var 
helt klar över att några nära substitut till bananer inte fanns och domstolen fastställde att bananmarknaden visst var 
en egen marknad!  
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Internet har hjälpt till att likrikta skivpriser över världen. Idag finns det effektiva söktjänster där 
en produkts pris kan spåras i många av världens länder. Liknande söktjänster har således 
dramatiskt sänkt sökkostnaden som är en del av den totala transaktionskostnaden. Övriga 
transaktionskostnader som tillkommer vid distansköp är olika grad av risk. Risken är avhängig var 
köpet görs, samt den rena transportkostnaden. Resonemanget ger att en internationellt känd skiva 
som säljs i stora volymer rimligtvis inte långsiktigt kan säljas billigare än lokalt pris + 
transaktionskostnader vid import någonstans än dess dyraste land. Skulle så vara fallet vore 
arbitragevinster möjliga genom att köpa billigt och sälja dyrt.  
 
 

4.2 Monopolistisk konkurrens 
 
Om endast ett fåtal producenter finns på en marknad talar man om en oligopolmarknad. Ett 
typexempel är marknaden för bensin. Skillnaden mellan ett oligopol och monopolistisk 
konkurrens består delvis av barriärerna som hindrar nya företag att etableras sig på en marknad. 
Vid oligopol antas det vara svårare för nya företag att etablera sig, medan det vid monopolistisk 
konkurrens antas vara relativt sett enklare. Vidare, oligopol behandlar endast homogena varor, 
medan monopolistisk konkurrens även tar hänsyn till heterogena varor. Musik har konstaterats 
vara en heterogen produkt, vilket innebär att monopolistisk konkurrens bäst beskriver den 
rådande marknadsformen.  
 
Vid monopolistisk konkurrens har det enskilda företaget ”marknadsmakt” vilket innebär att de 
kan höja priset över marginalkostnaden. Sålunda betalar konsumenterna ett högre pris än de 
skulle ha gjort på en fullständig konkurrensmarknad. Marknadsmakt innebär också att det 
enskilda företagets efterfrågekurva har negativ lutning, vilket innebär att det enskilda företagets 
agerande får genomslag på marknaden i stort (Axelsson et al, 1998, Carlton & Perloff, 1994).10 
 
 

4.3 Aktörer 
 
På alla marknader finns åtminstone två aktörer, en säljare och en köpare, men oftast är fler 
aktörer inblandade, så som råvaruleverantörer, producenter och återförsäljare. Konsumenten på 
marknaden är musikköparen. Däremot är det svårare att klart se vem producenten är.11 
Tvivelsutan finns det en kompositör/låtskrivare samt en artist, två roller som ibland 
sammanfaller. Eftersom musiken är produkten som säljs bör musikerna spontant ses som 
produktens producenter. Det är dock endast en försvinnande liten del av världens musiker som 
själva skriver, framför, ger ut samt säljer sin musik. Istället är det stora flertalet beroende av 
skivbolag. Skivbolagets roll inskränker sig inte enbart till att pressa skivor och genom sitt 
kontaktnät förmedla dessa till butiker. Ofta står skivbolagen för allt arbete utom själva 
framtagandet av musikstycket.12 Sådant arbete kan bestå av mixning och mastring av musiken, 
marknadsföring, planering av turnéer och så vidare. Genom att skriva kontrakt med ett skivbolag 
försäkrar sig artisten om en inkomst oavsett hur skivan säljer och sålunda flyttas risken över på 
bolaget. Resonemanget ger att när en artist kontrakterats av ett skivbolag bör bolaget ses som 
producent eftersom de förädlar råvaran. Artisten är en råvaruleverantör. 
                                                 
10 Här gäller ett antagande om att den totala konsumtionen på marknaden är konstant. Om ett företag med negativt 
lutande efterfrågekurva höjer sitt pris minskar deras sålda kvantitet, medan den ökar för något/några andra företag 
på marknaden. Se även avsnitt 5.1.1. 
11 Här avses producent ur en ekonomisk synvinkel, inte ”musikproducent”. 
12 Inte sällan har de ett finger med i spelet också här. 
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4.3.1 Producentmarknad och konsumentmarknad 
 
Ovan diskuteras två olika marknader. Först producentmarknaden där skivbolagen köper råvara 
och därefter konsumentmarknaden där skivbolagen säljer sina produkter till konsumenterna. På 
producentmarknaden är säljarna (artisterna) många och dem emellan råder fullständig 
konkurrens. Utan skivkontrakt är artisten utestängd från skivbolagens distributionskedja och 
marknadsföring vilket medför att den kontraktslöse artisten har mycket svårt att nå potentiella 
konsumenter på egen hand. Alla artister tävlar om samma skivkontrakt. Köparna (skivbolagen) är 
få, vilket innebär att marknaden får betecknas som oligopson.  
 
På konsumentmarknaden råder monopolistisk konkurrens. Ett mindre antal skivbolag, som 
inbördes konkurrerar, säljer till många konsumenter. Deras konkurrensmedel består av såväl 
kvaliteten på råvaran som hur de lyckats förädla densamma. Skicklig marknadsföring kan ha en 
avgörande inverkan på skivförsäljningen oavsett musikmaterial. Alltså är det inte nödvändigtvis 
musikens karaktäristika som i slutänden bestämmer vilka artister som är nära substitut till 
varandra. Om konsumenterna identifierar sig mer med en viss artist relativt någon annan kan 
detta fälla avgörandet för framgång. Hur som helst är artisten i grund och botten monopolist på 
”sitt varumärke”, sin stil och image. Efter att ett kontrakt signerats med ett skivbolag råder 
monopsoni under den stipulerade kontraktstiden. Artisten får endast sälja sin musik till det 
kontrakterande skivbolaget. Då är skivbolaget monopolist på artistens musik.13  
 

4.3.2 Skivköparen 
 
Vilken skiva som den enskilde konsumenten väljer att köpa beror på dennes egna 
konsumtionspreferenser. Den rationelle konsumenten styr sin konsumtion efter hur denne 
värderar den förväntade nyttan. Vanans makt är stor, vilket gör det möjligt att argumentera för 
dagens konsumtion som ett resultat av tidigare konsumtion. Becker diskuterar vanor och 
beroende i sin artikel från 1996.14 Enligt Becker bör en konsuments efterfrågan på ännu ett nytt 
album vara lägre just efter ett albuminköp. Som Becker (1996, s. 328) själv uttrycker det: 
 

”… Even lovers of potato chips or those most hooked on crack do not want any more              
now if they consumed large quantities during the past hour…”  

 
Likafullt, tidigare konsumtion påverkar även framtida konsumtion i positiv bemärkelse. Sådan 
”vanekonsumtion” visar på ett positivt samband mellan tidigare och nuvarande konsumtion. I 
ekonomiska termer kan de ses som en form av komplementvaror. Den typiska komplementvaran 
kompletterar en annan vara, såsom smör och bröd. Dock menar Becker (1996) även att samma 
vara kan komplettera sig själv över tiden. För musikmarknaden är tanken tilltalande, fast inte med 
samma album. Rimligtvis kan konsumtion av en specifik artists album höja nyttan för ytterligare 
konsumtion av ett annat av artistens album. Detta på grund av den ”kunskap” som nås genom 
konsumtion av album A skapar intresse (behov) av att konsumera album B. Vidare, ökad 
konsumtion kan även skapa intresse för andra artister och genrer. Samma argument kan 
användas; med ökad ”kunskap” ökar intresset för ytterligare konsumtion. Vanekonsumtion är av 
ondo om ökad konsumtion idag minskar framtida nytta, exempelvis som rökning eller omåttlig 
alkoholkonsumtion. Å andra sidan kan en ökad konsumtion idag medföra en ökad framtida nytta, 
                                                 
13 Sådana avtal kan emellanåt få märkliga konsekvenser. Artisten ”Prince” skrev ett avtal över ett visst antal år med 
ett stort skivbolag. Under avtalstiden ville Prince bryta avtalet men skivbolaget vägrade. Resultatet blev att Prince 
blev tvingad till att byta namn en längre tid eftersom skivbolaget hade rätt till varumärket ”Prince”.  
14 Artikeln skrevs egentligen redan 1991 med namnet ”Habits, Addictions, and Traditions”. Den ingår sedan 1996 i 
Beckers samling ”Accounting for Tastes”. 
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som med motion och studier. I följe detta resonemang bidrar ökad musikkonsumtion idag till 
ökad nytta av musikkonsumtion i framtiden. För att återknyta till diskussionen ovan kan en ökad 
kännedom om musik idag bidra till relativt större utbyte av musik i framtiden.  
 
Paketerad musik är en vara som inte slutkonsumeras. Dock förändras nyttan av konsumtionen. I 
aggregerade termer bör nyttoförändringen se ut som figur 4.1. Anledningen till att nytto-
funktionen har en negativ lutning är att ett albums nyttoutveckling över tiden på ett aggregerat 
plan måste vara negativ. Skulle nyttan vara positiv skulle det medföra att konsumenten skulle 
värdera albumet högre för varje gång det konsumerades vilket rimligtvis på sikt skulle medföra att 
varje nytt album ofelbart skulle innebära en nyttominskning! Här ska dock läggas en brasklapp, 
hur nyttoförändringen ser ut för ett visst album är avhängigt den enskilde individens preferenser, 
nyttan kan vara stigande i samband med att kunnandet om musiken ökar. Nyttoförändringen 
behöver heller inte vara linjär. 
 
 

Nytta, U 

Tid, t

U

Figur 4.1 Aggregerad nyttoförändring vid konsumtion av ett album  
Källa: Författarens illustration. 
 
 

4.4 Musikmarknaden - Sammanfattning 
 
Musikmarknaden är en marknad bestående av mer eller mindre heterogena varor. Den 
gemensamma nämnaren är att de alla är produkter som med hjälp av en komplementvara 
återskapar ljud som vi kan uppfatta. Marknaden är tudelad; en producentmarknad respektive en 
konsumentmarknad. Producentmarknaden är oligopson, många säljande artister och få köpande 
skivbolag. När en artist blivit kontrakterad råder monopsoni, endast skivbolaget har rätt att köpa 
artistens produkter. På konsumentmarknaden råder monopolistisk konkurrens, få skivbolag 
konkurrerar om konsumenternas gunst. På konsumentmarknaden är skivbolagen monopolister 
på att sälja artisternas musik. Produkten musik kan anses komplettera sig själv över tiden. En stor 
konsumtion idag ger incitament för en stor konsumtion i framtiden. Även det motsatta förefaller 
rimligt, en person som inte är speciellt musikintresserad idag är sannolikt inte det heller i 
framtiden.  
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5 Teoretisk referensram 
 
I den teoretiska referensramen presenteras en meny av teorier vilka bistår med en teoretisk grund 
för den följande analysen. I linje med uppsatsens syfte och angreppssätt söks främst svar på vad 
som får konsumenten att konsumera och producenten att producera. Kontinuerligt vägs exempel 
in från det undersökta området. Av denna anledning är inte kapitlet en renodlad teoretisk 
genomgång utan innehåller även inslag av analys.  
 
 

5.1 Representativ konsumentmodell 
 
Enligt den representativa konsumentmodellen konkurrerar flera företag om samma konsumenter. 
Konsumenterna kan konsumera från vilket företag som helst, men föredrar initialt ett visst 
företag. Ett illustrativt exempel på detta kan vara restaurantmarknaden, där alla företag 
konkurrerar om samma kunder men med olika matsedlar. Företagen vinstmaximerar vid den 
kvantitet då marginalintäkten sammanfaller med marginalkostnaden (MR = MC). Nya företag 
etablerar sig på marknaden så länge som det är möjligt att göra vinst (Carlton & Perloff, 1994).  
 

5.1.1 Prissättning 
 
Lutningen på det enskilda företagets efterfrågekurva bestäms av de andra företagens producerade 
kvantitet var för sig, inte av hela marknadens producerade kvantitet.15 Ju närmre substitut som 
finns för handen på marknaden desto flackare blir det enskilda företagets efterfrågekurva. Detta 
innebär att det finns begränsade möjligheter för det enskilda företaget att prissätta över 
marginalkostnaden. Omvänt, en brantare efterfrågekurva innebär färre substitut, större möjlighet 
till prissättning över marginalkostnaden och således, större marknadsmakt. Kurva Da i figur 5.1 
visar en produkt som har nära substitut, vilket ger företaget liten marknadsmakt. Kurva Db är 
brantare vilket innebär att produkten har relativt färre nära substitut vilket ger företaget större 
marknadsmakt. Eftersom produkterna som de olika företagen producerar inte sinsemellan är 
perfekta substitut, kan ett företag höja sitt pris utan att förlora alla sina kunder. Hur mycket de 
kan höja priset ges av kurvans lutning.  

Q

P 

Db 

Da

Figur 5.1 Efterfrågekurvor. 
Källa: Författarens illustration.  
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Uttryck 5.1 visar hur prissättningen kan härledas matematiskt. Priset, p, som företag i kan ta ut 
beror av det egna samt konkurrerande företags producerade kvantitet, q. a och b är positiva 
konstanter, alltså om något företags producerade kvantitet ökar så minskar marknadspriset. 
Vidare, a > 0 och b1 – b2 > 0, vilket medför att det egna agerandet med avseende på 
kvantitetsförändringar har större påverkan på priset än omvärldens agerande. Således påverkar en 
förändring i företag i:s kvantitet priset, pi, mer än en förändring i något av övriga företags 
producerade kvantitet.  
 

Uttryck 5.1   ∑
≠

−−=
ij
ji qbqibap 21  

 
∑

≠ij
jq  representerar summan av samtliga företags output, förutom företag i.  

Källa: Carlton & Perloff, 1994, s. 298 
 

5.1.2 Elasticiteter 
 
Elasticitet i ekonomisk kontext behandlar hur en varas efterfrågan påverkas av direkta eller 
relativa prisförändringar. En direkt prisförändring är tämligen gripbart, medan en relativ 
prisförändring kan vara resultatet av såväl en förändrad inkomst som en ändrad prisnivå bland 
konkurrerande produkter. Den enklaste formen av elasticitet, efterfrågans priselasticitet (e), kan 
beskrivas som förhållandet mellan den procentuella förändringen i efterfrågad kvantitet och den 
procentuella förändringen i priset som är orsak till efterfrågeförändringen, se uttryck 5.2 
(Axelsson et al,1998). 
 
 qp ∆
Uttryck 5.2  
 
 
Källa: Axelsson et al, 1998, 
 
Minustecknet i uttrycket 
priselasticitet, alltså vid en
efterfrågekurva och represe
beräknas. En normalelastisk
att efterfrågad kvantitet för
tyder det på motsatsen, efte
 
På liknande sätt kan även 
En normal vara har en pos
inkomstökning. Undantag
Läroboksexemplen talar gä
mellan två specifika varor. 
påverkar efterfrågan av den
 
Ett musikalbum får karaktä
att efterfrågan ökar om pr
individuellt fenomen, både
priselasticiteten konstant f

 

pq
e

∆
⋅−=

s. 147 

gör att det i normalfallet erhålls positiva värden på efterfrågans 
 negativt lutande efterfrågekurva. Uttryck 5.2 förutsätter en rätlinjig 
nterar en något förenklad bild av hur efterfrågans priselasticitet kan 
 efterfrågan visar e-värde 1, lägre tyder på oelastisk efterfrågan, alltså 

ändras procentuellt mindre än priset. Är däremot e-värdet högre än 1 
rfrågad kvantitet på varan är mycket priskänslig.  

andra elasticiteter så som inkomst- och korspriselasticiteter härledas. 
itiv inkomstelasticitet vilket innebär att varans efterfrågan ökar vid en 
 från detta är inferiora varor vars efterfrågan istället minskar. 
rna om blodpudding och falukorv! Korspriselasticitet kan beräknas 
På så vis beräknas till vilken grad en prisförändring av den ena varan 
 andra (Ibid). 

riseras som en tämligen ”normal” vara, alltså att e > 0. Detta innebär 
iset sänks respektive om inkomsten ökar. Dock är detta ett högst 
 med avseende på individen och på produkten. Rimligtvis är inte 
ör alla album, priskänsligheten är mindre ju närmre konsumentens 
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favoritkonsumtion man befinner sig. Korspriselasticiteten visar på relativa prisförändringar. Även 
om en konsument har en favoritprodukt som denne helst väljer påverkas denne av andra 
produkters prisförändringar. Elasticiteter är centrala begrepp vid val mellan olika konsumtions-
alternativ.  
 

5.1.3 Optimal kvantitet och variation 
 
För konsumenterna anses det i allmänhet positivt om fler företag etablerar sig på marknaden. Fler 
företag innebär högre konkurrens vilket i slutänden ofta visar sig som lägre priser.16 Rimligtvis 
innebär fler företag även att produktdifferentieringen ökar, vilket ger större variation i utbudet för 
konsumenterna att välja från. Optimal produktvariation visar på önskad kombination av 
variationen av produkter och producerad kvantitet på marknaden. Om samtliga produkter har 
samma kostnads- och efterfrågefunktion kommer lika stor kvantitet att produceras av samtliga 
produkter. Figur 5.2 visar på ”möjlig produktionsgräns” (PPF),17 där indifferenskurvorna 
representerar konsumenternas preferenser mellan kvantitet och variation mellan varorna. 
Tangenten, O (q*, n*), motsvarar den optimala fördelningen (Carlton & Perloff, 1994).  
 
Från företagens synvinkel kan stordriftsfördelar innebära att det är mer attraktivt att producera 
stor kvantitet av få olika varor. Skivindustrin uppvisar klara stordriftsfördelar. Det första 
exemplaret av en specifik skiva kan sägas bära samtliga produktionskostnader, medan skiva 2 - ∞ 
endast bär lite drygt sin egen materialkostnad. Företagen tar inte hänsyn till konsumentöverskott 
eller välfärdsoptimal kvantitet, utan ser endast till vilken vinst som kan förvärvas av produktionen 
(Lancaster, 1979). Ett sådant ickeoptimalt jämviktsläge med för liten variation och för hög 
kvantitet representeras av punkt B i figur 5.2. Producenterna på en monopolistisk konkurrens-
marknad har möjlighet att prissätta över jämviktspris. Följden blir ett större prisspann vilket ger 
möjlighet att påverka såld kvantiteten av en viss produkt. Ett problem företagen brottas med är 
att de inte kan kontrollera nya produkter som etablerar sig på marknaden. Introduceras nya 
potentiella substitut till den egna produkten ökar konkurrensen och kvantiteten hos det enskilda 
företaget minskar. Ur välfärdsekonomisk synvinkel kan detta få till följd att ett ickeoptimalt 
jämviktsläge med för stor produktvariation men med en för liten kvantitet uppkommer 
(Lancaster, 1979, Carlton & Perloff, 1994). Detta illustreras av punkt A i figur 5.2:  
 

Variation, n 

Q 

PPF

Indifferenskurva

A 

O 

B 

Figur 5.2 Optimal jämvikt mellan kvantitet och variation. 
Källa: Carlton & Perloff, 1994, s. 303. 
                                                 
16 Dock är inte prisdimensionen den enda vid konkurrens. Högre kvalitet, bättre tillgänglighet, högre servicenivå är 
exempel på andra konkurrensmedel. 
17 PPF = Production Possibility Frontier. 
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5.1.4 Musikmarknaden och representativ konsumentmodell 
 
Musikmarknaden är differentierad, de olika produkterna är inte perfekta substitut till varandra. 
Däremot är vissa produkter sinsemellan närmre substitut än andra. Grafiskt skulle detta kunna 
åskådliggöras med lutningen på D-kurvorna i figur 5.1. En artist med många nära substitut i 
andra artister har en flack kurva, ökas priset minskar efterfrågad kvantitet påtagligt. Artister med 
få substitut har en brantare D-kurva, såld kvantitet är relativt prisokänslig. Precis som det tidigare 
exemplet från restaurantmarknaden konsumerar musikkonsumenten initialt några favoritgrupper. 
Eftersom vår konsument är rationell värderar denne relativpriset och den egna priskänsligheten 
för att komma fram till bästa möjliga konsumtionsbeslut. Att konsumera sin favoritartist behöver 
inte betyda att konsumenten maximerar nyttan. Eftersom det inte råder fullständig konkurrens på 
marknaden ges större svängrum för producenterna med avseende på prissättning. I förlängningen 
påverkar detta även relationen mellan kvantitet och variation. På en ”perfekt” marknad 
sammanfaller den optimala nivån med marknaden i jämvikt. Då monopolistisk konkurrens med 
differentierade varor råder är det däremot stor risk att variationen antingen är för stor eller för 
liten så att ett ickeoptimalt läge uppstår (Carlton & Perloff, 1994).  
 
Ofta antar olika varianter av den representativa konsumentmodellen att produkterna är perfekta 
substitut till varandra. Applicerat på musikmarknaden innebär detta att konsumenterna antas se 
Roxette, Metallica och Pavarotti som perfekta substitut. Genom ett antagande kan modellen ändå 
användas på en marknad med differentierade produkter. Då krävs ett antagande om att alla 
produkter är lika bra substitut till varandra, alltså att Roxette inte är ett närmre substitut till 
Metallica än Pavarotti och vice versa. Med detta starka antagande blir modellen lätt att tillämpa, 
men tappar samtidigt i träffsäkerhet (Ibid).  
 
 

5.2 Hotelling´s Town 
 
Hotelling´s Town och Salops cirkel är två lokaliseringsteorier som presenteras nedan. 
Lokaliseringsteorierna utgår från två centrala aspekter vid studier av en monopolistisk 
konkurrensmarknad. Den första är att ju närmre substitut två produkter är till varandra desto 
hårdare konkurrerar de. Sålunda är den enskilda produktens karaktäristika av stor vikt med 
avseende på konkurrenssituationen. För det andra ser teorierna på rent geografisk placering med 
avseende på hur nära producenten (återförsäljaren) och konsumenten är lokaliserade varandra. 
Den andra aspekten tar sålunda hänsyn till transaktionskostnader som är förknippade med 
konsumtion av produkten (Ibid). 
 
Hotelling (1929) utvecklade en modell för att förklara geografisk placering och strategier vid 
prissättning. Modellen koncentrerar sig på geografisk placering, men kan likväl användas med 
avseende på karaktäristika hos produkter. Hotelling´s Town är en stad med en enda lång gata 
med ändpunkter. I den mest grundläggande modellen skiljer sig produkterna från varandra i 
endast en dimension, hur långt geografiskt de befinner sig från sin konsument. Alla konsumenter 
är identiska med undantag från geografisk placering. Konsumenterna är jämnt fördelade längs 
gatan. Kontentan är att eftersom produkterna är perfekta substitut och har samma pris 
konsumerar konsumenten hos den producent som har närmst geografisk placering. Finns endast 
två producenter i staden och dessa, utan kostnad, kan flytta kommer båda att på lång sikt samlas i 
mitten av staden. Då förfogar de över hälften av konsumenterna var. Dock försöker de ständigt 
att öka sina marknadsandelar vilket innebär att de fortsätter att justera sin position i all 
oändlighet. Resultatet blir att Hotellings Town inte har något jämviktsläge. Om 
transportkostnader läggs till resonemanget ändras förutsättningarna något. Vid val av produkt 
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överväger konsumenten produktens totalkostnad, alltså pris + transportkostnad. Detta ger att alla 
produkters prissättning då inte behöver vara samma, respektive att konsumenten inte 
nödvändigtvis konsumerar hos den närmst belägne producenten (Ibid). 
 
Distanserna på gatan som Hotelling beskriver kan lika gärna skildra produktkaraktäristika, alltså 
att två varor som är nära substitut är placerade nära varandra, respektive heterogena varor som är 
placerade långt från varandra i staden. Modellen tar inte hänsyn till kostnader förknippade med 
att ändra pris och lokalisering.18 Resultatet blir att producenterna ständigt ändrar sitt beteende, 
vilket ger att ett jämviktsläge inte kan uppnås i modellen. För att nå ett jämviktsläge måste 
modellen modifieras på olika sätt. Exempelvis kan ett antagande om ickelinjära 
transportkostnader ge förutsättningar för jämvikt (Ibid). 
 

5.2.1 Musikmarknaden och Hotelling´s Town  
 
Nog för att en återförsäljares geografiska placering inte ska underskattas, men just en skivbutiks 
läge har nog mindre betydelse än exempelvis en bensinstations eller kiosks strategiska placering. 
Om istället karaktäristika-dimensionen av modellen tillämpas blir resonemanget intressantare. 
Transportkostnaden motsvaras i detta fall av den nyttominskning konsumtion av en annan 
produkt än förstavalet medför. Två album som ungefärligt motsvarar samma nyttonivå för en 
enskild konsument ligger nära varandra i staden, relativt två album som motsvarar olika 
nyttonivåer. Om prisskillnaden mellan förstavalet och andrahandsvalet är större än nyttoförlusten 
av att köpa det näst bästa alternativet är det lönsamt att konsumera andrahandsvalet, då det 
betingar ett relativt högre konsumentöverskott.  
 
Genom följande resonemang ges även att skivan som ligger etta på försäljningslistan alltid har 
störst avstånd till sina närmsta konkurrenter. Detta eftersom man bevisligen har lyckats fånga upp 
flest konsumenter till sin produkt relativt alla övriga produkter. Detta kan bildligt ses som störst 
utrymme på gatan. På samma gång som diskussionen förefaller uppenbar är den något 
motsägelsefull. Producenterna strävar efter att kapa åt sig största möjliga del av gatan för sina 
egna produkter. Samtidigt är producenterna alltid redo att gå in och ta strid om andras 
marknadsandelar. Striden utkämpas inte genom att lansera något unikt som får en stor del av 
gatan, istället utkämpas den inom redan smala genrer. Petter lyckades slå igenom med sin 
samhällmedvetna rap på svenska. Snart efter hopade sig skivbolagen kring ”samhällsmedveten 
rap-adressen” och marknaden fullständigt exploderade. Slutsatsen är att försöka ta en stor 
marknadsandel med de ”egna” produkterna, samt att kriga om konkurrenternas marknadsandelar. 
Kampen om marknadsandelar kan föras på olika plan, både genom att lansera en ny artist inom 
den aktuella genren, men även genom marknadsföring, varumärkesbyggande och liknande. 
Resonemanget illustrerar dynamiken och avsaknaden av jämviktslägen inom marknaden som 
Hotelling beskriver, från ena veckan till den andra kan de olika produkterna ha bytt adresser i 
staden. 
 
 

5.3 Salops cirkel  
 
Salop utgick från Hotelling´s modell men modifierade densamma något. Exempelvis motsatte 
han sig synen på att staden har ändpunkter, istället konstruerade han en cirkelmodell. Salop 
menar att en anledning till att Hotellings modell inte kommer i jämvikt är närvaron av 

                                                 
18 Exempelvis att förändra produkten. 

 20



Referensram 

ändpunkter. En cirkel, däremot, är en oändligt lång linje utan ändpunkter. Ännu en modifiering är 
att Salop antar närvaron av en andra, utomstående produkt. Om cirkeln representerar en 
differentierad produkt såsom olika musikartister, där en av dem är Chuck Berry, kan den 
utomstående produkten vara en videofilm. Detta antagande ligger i linje med Salops teori då han 
identifierar den utomstående produkten som en odifferentierad vara som tillhandahålls av en helt 
annan industri. Samtidigt är det inte fel att låta diskussionen anta ett något smalare perspektiv. I 
figur 5.3 låter vi cirkeln representera olika rockartister, där en är Chuck Berry, och där den 
utomstående produkten kan vara Britney Spears! 
 
 

Utomstående produkt 

Videofilm 

Utomstående produkt 

Britney Spears 

Ben E King

The Kinks 

Elvis

Chuck Berry

 
Figur 5.3 Rockmarknaden med utomstående produkt. 
Källa: Författarens illustration efter Carlton & Perloff 1994, s. 309. 
 
 

5.3.1 Så fattas konsumtionsbeslut 
 
Konsumenterna väljer produkt eller produktmix genom att värdera nyttan av att konsumera en 
produkt jämfört med kostnaden som konsumtionen medför. Målet med konsumtionen är att 
maximera konsumentöverskottet, alltså att erhålla högsta möjliga nytta relativt kostnaden. Detta 
resonemang ger att om nyttominskningen är mindre än prisminskningen vid konsumtion av det 
näst bästa valet istället för förstavalet kan andrahandsvalet maximera konsumentöverskottet. Är 
din favoritartist Chuck B. kan det ändå vara nyttomaximerande att konsumera Elvis om det visar 
sig vara den bästa kombinationen av pris och kvalitet. Nyttan, U, en konsument erhåller av att 
konsumera en enhet musik lokaliserad vid tidpunkten t är: 
 
 
Uttryck 5.3  U(t,t*) = u – c|t – t*| 
 
 
I uttryck 5.3 representerar u konsumentens nytta av att konsumera sin favoritmusik som är 
lokaliserad vid t*, |t - t*| är distansen mellan produkt t och favoritprodukten t*. Slutligen 
representerar c hur stor nyttominskning det innebär för konsumenten att välja produkt t istället 
för t*. Samma resonemang visas grafiskt i figur 5.4 nedan. Ett avsnitt av cirkeln har här rätats ut 
till en rät linje. Figuren visar att vid t = t* - u/c, respektive, t = t* + u/c erhåller konsumenten 
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nyttan noll, vilket ger att konsumentens nytta är lägre både till höger och vänster om t*, alltså den 
optimala produkten (Ibid). 
 

   En individs nytta, t*

c
u

c
u

U(t,t*)

t*-  t*+  t* 

u 

Figur 5.4 Konsumentens nyttofunktion. 
Källa: Carlton & Perloff, 1994, s. 307. 
 
 
Konsumentens mål är att maximera konsumentöverskottet. Är U(t) – p > U(t*) – p, där p är 
priset, innebär det att konsumentöverskottet vid konsumtion av vara t istället för t* är högre och 
således bästa valet. På grund av det högre priset blir inte favoritprodukten det bästa 
konsumtionsvalet trots att det motsvarar en högre absolut nytta för konsumenten (Ibid).  
 
Emellertid, istället för att välja mellan olika rockartister kan konsumenten välja att köpa en 
utomstående produkt, exempelvis en popskiva. Popskivans konsumentöverskott representeras av 
u. Som visas i uttryck 5.4 väljer konsumenten bästa konsumtionsvalet, i, av rock endast om dess 
konsumentöverskott överstiger popskivans. Till vänster i ekvationen visas det maximerade 
konsumentöverskottet vid köpet av rock i, och till höger popskivans konsumentöverskott.  
 
 
Uttryck 5.4 
 
 
I modellen ingår sålunda et
att betala för favoritprodukt
en produkt vid t*. Kon
konsumentöverskottet är hö
p*. Här visas reservationspr
att betala för en enhet av de
endast köper en enhet rock
minus konsumentöverskott
(Ibid). 19  
 
 

                                            

Uttryck 5.5  

 

19 Uttrycket fås genom att subtrah
från uttryck 5.3 och använda v = u
max [U(ti, t*) - pi] ≥ u 
      i 
t reservationspris, alltså det maximala priset konsumenten är beredd 
en. Det maximala konsumentöverskottet är u – p*, där p* är priset på 
sumenten är endast beredd att köpa denna rockskiva om 
gre än popskivans, alltså att: u – p* ≥ u, eller omformulerat: u – u ≥ 
iset, v = u – u, vilket är det högsta pris som konsumenten är beredd 
nna rockskiva. På samma sätt kan det uttryckas som att konsumenten 
 om nettoöverskottet, alltså konsumentöverskottet från rockskivan 

et från popskivan, är positivt. Uttryck 5.5 visar detta resonemang 

 
e

max [v - c|ti – t*| - pi] ≥ 0 
      i 
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5.3.2 Så fattas produktionsbeslut 
 
Företagen agerar genom att lokalisera sig så långt borta från sina närmsta konkurrenter som 
möjligt. Ju längre bort från konkurrenterna desto större marknadsmakt erhålls med avseende på 
konsumenterna i detta område. På sikt kan resultatet bli att ett symmetriskt jämviktsläge uppstår 
där alla producenter är lokaliserade lika långt från varandra. Hur producenterna prissätter beror 
av vilken marknadsmakt den enskilde producenten besitter, vilket i sin tur är avhängigt 
konkurrenssituationen på marknaden (Ibid). Emellertid, ett symmetriskt jämviktsläge behöver inte 
uppstå. Trots att företagen vill lokalisera sin produkt så långt bort från konkurrenterna som 
möjligt kan ändå resultatet bli en hård konkurrens inom små delar av marknaden; ett 
asymmetriskt läge. Figur 5.5 visualiserar ovanstående resonemang, där A representerar det 
symmetriska jämviktsläget och B det asymmetriska läget. Vi tar ut pris P och våra konkurrenter 
tar ut P. Distansen mellan två producenter är 1/n, ett resonemang som utvecklas nedan.  
 
 

P

P P 

PP P P 

A B
P

P

PPPPP

P

P 

P 

 P 

P

 
Figur 5.5 Cirkulär marknad. 
Källa: Författarens illustration efter Carlton & Perloff, 1994, s. 309. 
 
 
Om marknaden består av relativt få produkter, som i cirkel A ovan, kan lokala monopol uppstå. 
Anledningen till detta är att skivbolagen kan lokalisera sig tillräckligt långt från varandra för att 
inte konkurrera om samma konsumenter. Samma resonemang håller i princip även för cirkel B, 
men den lokala monopolregionen är ofta liten. I en liten ekonomi kan man tänka sig att ett 
skivbolag ensamt ger ut all inhemsk rockmusik, vilket skulle representera ett lokalt monopol. 
Resultatet blir att de säljer till alla konsumenter vars nettoöverskott är positivt, alltså alla som 
föredrar rock framför annan musik. Är den aktuella marknaden tillräckligt liten kan ett bolags 
styrka/kunskap inom en viss genre ge tillräcklig marknadsmakt för att göra det olönsamt för 
andra bolag att etablera sig på marknaden och konkurrera. På en monopolistisk 
konkurrensmarknad är det frestande för producenterna att dela upp marknaden mellan sig för att 
på så sätt skapa lokala monopol. Om en konsument är lokaliserad på en distans x = |t – t*| från 
märket t med priset p, konsumerar denne t så länge nettoöverskottet är positivt. Genom att sätta 
in x i uttryck 5.5 ges uttryck 5.6 (Ibid): 
 
 

v – cx - p ≥ 0 Uttryck 5.6  
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Genom att, återigen, formulera om uttryck 5.5 ges den maximala distansen, xm, en konsument kan 
vara lokaliserad från ett visst märke men fortfarande konsumera detta märke, se uttryck 5.7: 
 
 pv −

 Uttryck 5.7 
 
 
Figur 5.6 visualiserar uttryck 5
linje. Den vertikala axeln v
distansen, x. Figuren visar att 
desto mindre är nettoöversko
konsumenten är indifferent vad
 
 

Nettoöve
v – cx 

P 
         xm      

P 

Figur 5.6 Monopolregion. 
Källa: Carlton & Perloff, 1994
 
 
Alla konsumenter som är loka
konsumerar där. Med andra o
cirkeln konsumerar hos den e
runt cirkeln blir efterfrågan på
5.7 ges: 
 
 
Uttryck 5.8 
 
 
Efterfrågad kvantitets priselast
på monopolregionen beror 
marknadssegmentet. Genom a
ut avhängigt av var på cirkeln m
 
 

 

xm = c

.7 och är samtidigt en bit av cirkeln i figur 5.5 som rätats ut till en 
isar på nettoöverskottet medan den horisontella representerar 
ju längre konsumenten befinner sig från favoritkonsumtionen, p, 
ttet. Vid xm är nettoöverskottet lika med noll, vilket innebär att 
 avser att konsumera eller inte. 

rskott 
- p 

Distans, x
P

   xm 

, s. 311. 

liserade närmare än xm på var sida av den enskilde producenten 
rd innebär detta att alla konsumenter inom ett 2xm-segment av 

nskilde producenten. Om det finns L konsumenter jämnt fördelade 
 produkten, qm = 2xmL. Genom att substituera för xm från uttryck 

)(2 pv
c
Lqm −=

icitet blir i detta fall –2L/c när priset ökar med 1 enhet. Storleken 
självskrivet på hur stor konkurrensen är inom det aktuella 
tt studera figur 5.5 B tydliggörs att monopolregionen kan se olika 
an befinner sig. 
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5.3.3 Musikmarknaden och Salops cirkel  
 
Salops cirkelmodell ger goda förutsättningar för att analysera musikmarknadens funktionssätt. 
Inkluderandet av en utomstående produkt i resonemanget är högst relevant för vår typiske 
musikkonsument eftersom denne kan tänka sig att konsumera annan musik än enbart sin 
favoritgenre. Musikkonsumentens mål är att maximera sitt konsumentöverskott vilket, såsom 
framkom i Hotellings modell, innebär att förstavalet inte nödvändigtvis behöver vara det bästa 
köpet.20  
 
Salops antagande om en utomstående marknad kan ses ur olika perspektiv. Å ena sidan kan det 
vara rimligt att en annan produkt på underhållningsmarknaden så som köpvideo kan representera 
en ny cirkel att ”hoppa till”. Emellertid, minst lika intressant för studien är att anta att olika 
genrer ses som delmarknader. Detta skulle innebära att exempelvis genrerna hårdrock, svensk 
popmusik och klassisk musik har sina egna cirklar. Den enskilde konsumentens konsument-
överskott behöver inte maximeras inom favoritgenren. Är nettoöverskottet negativt kan istället 
ett hopp till en annan genre slutgiltigt innebära maximalt konsumentöverskott. Exempelvis kan 
en hårdrockare maximera konsumentöverskottet genom att köpa en popskiva, förutsatt att 
prisskillnaden mellan skivorna är större än vad hårdrockaren värderar nyttominskningen till.  
 
Lokaliseringsteorierna manifesterar även att producenterna strävar efter att lokalisera sig så långt 
som möjligt från närmsta konkurrent. Ehuru, om inte marknaden endast består av ett fåtal 
producenter som kan finna ett symmetriskt jämviktsläge sprider sig musikprodukterna inte gärna 
jämnt över ett brett karaktäristikaspektra. Snarare klumpar de ihop sig kring vissa genrer och stilar 
som just då är lukrativa marknader. I realiteten är många producenter koncentrerade på vissa 
mindre delar av cirkeln, medan andra delar är obefolkade. Snart efter att ett företag har lyckats 
positionera sig med stort utrymme på cirkeln nalkas konkurrenter i sina försök att få del i kakan. 
Fenomenet är varken nytt eller ovanligt. ”Tommy Steel” skulle bli Europas ”Elvis”, USA var å 
sin sida inte sena med att lansera ”The Monkeys” för att försöka matcha ”Beatles”. Idag söker 
skivbolagen efter ”Britney Spears-kopior”, medan den svenska marknaden börjar kännas ganska 
mättad av ”Petters” efterföljare. Lokaliseringsteorier presenterar en god teoretisk grund för att 
förstå vad som påverkar konsumtions- respektive produktionsbeslut.  
 
 

5.4 Winner Take All - Markets 
 
Skriften ”The Winner-Take-All Society” (1995) publicerades av Robert Frank och Philip Cook. 
Artikeln behandlar marknader där en eller ett fåtal aktörer kommer i besittning av en mycket stor 
marknadsandel. Winner Take All (WTA) –marknader liknas vid idrottstävlingar där det, 
motståndarnas heroiska insatser till trots, enbart finns en vinnare. Vinnande idrottsmän kan inte 
enbart vänta sig segercheckar samt ära och berömmelse. I många sporter väntar än större 
ekonomiska vinster för den yttersta eliten i form av lukrativa reklamkontrakt. Kärnan i WTA-
marknader är att många aktörer ger sig in och konkurrerar på marknaden, men det är ytterst få 
som når ända fram. De som lyckas får hela jackpoten medan medkombattanterna erhåller en 
långt lägre ersättning. 
 

                                                 
20 Resonemanget kan kännas enklare att acceptera vid större investeringar så som ett bilköp. Bilmodellen som 
maximerar nyttan behöver inte vara det bästa köpet.  
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5.4.1 Hög tröskel och begränsat utbud 
 
Ovanstående resonemang ger att en WTA-marknadsstruktur förstärker skillnaderna mellan 
framgångsrik och mindre framgångsrik. Eftersom så få når framgång i de undersökta 
marknaderna, har en stor mängd andra talangfulla individer satsat mycket kraft utan att nå ända 
fram. I ekonomiska resonemang tyder detta på ett resursallokeringsproblem. Ett exempel är att 
det i USA finns ett litet antal stjärnadvokater som tjänar enorma summor pengar. Många av de 
allra bästa juridikstudenterna har som mål att uppnå en sådan position, men de allra flesta når inte 
ända fram. Det finns helt enkelt inte plats för dem, tröskeln är för hög. Hade dessa individer 
istället satsat på en annan karriär skulle de både ha kunnat tillföra mer produktivitet till samhället 
och mer nytta till dem själva.  
 
Nöjesindustrin är stor och det investeras löpande stora summor pengar i marknaden. 
Investerarna vill ha avkastning på sitt kapital, vilket tvingar fram succéer gång på gång. För att 
garantera sig framgång inom filmvärlden kontrakteras de allra största skådespelarna, den nyaste 
tekniken, de populäraste manusförfattarna för att blandas till en framgångsrik mix. Har man väl 
skapat ett populärt koncept görs det gärna en, två eller tre uppföljare på den samma.21 Smalare 
filmer utan etablerade världsstjärnor får generellt inte tillgång till de stora biografkedjorna, utan 
blir förpassade till mindre biografer. En konsekvens som följer av en WTA-marknad är att 
incitamenten för att ”chansa” på udda uttryck minskar (Frank & Cook, 1995).  
 
Frank & Cook (1995) studerade även musikmarknaden, som visar starka drag av att vara en 
WTA-marknad. Om Pavarotti anses vara världens bäste tenor är många konsumenter beredda att 
betala några extra kronor för en Pavarottiskiva, jämfört med en skiva av en marginellt mindre 
talangfull sångare. Det kostar heller inte mer att mångfaldiga en inspelning med Pavarotti än 
någon annan sångare, vilket ytterligare reducerar incitamenten att konsumera något annat än det 
”bästa”. Kontentan blir att Pavarottis storhet blir en självuppfyllande profetia. Skivbolagen är väl 
medvetna om hur det förhåller sig på marknaden och är därför restriktiva med att kontraktera nya 
tenorer, vilket ytterligare befäster Pavarottis position. Tröskeln för en ny tenor att etablera sig på 
marknaden är hög. 
 
Alla skivbolag strävar efter att deras artister ska bli väletablerade inom sin genre och allra helst få 
en världsledande position. Deras redskap är att lansera sina artister och till sin hjälp har de ett stall 
av låtskrivare, stylister och marknadsförare. Då musiken inte är hela produkten presenteras i vissa 
fall en hel image som konsumenterna ska kunna identifiera sig med. Den lanserade imagen är ofta 
förknippad med konsumtion, vilket medför att vissa andra produkter och varumärken associeras 
med artisten. För artisten innebär en sådan lansering ytterligare berömmelse och ekonomiska 
inkomster för insatser som inte är direkt knutna till artisteriet. Få hårt lanserade artister lyckas 
tillskansa sig en omåttligt stor marknadsandel vilket begränsar möjligheterna för andra artister att 
konkurrera på marknaden. Konsumenten får ett begränsat utbud att välja från bland tämligen 
likriktade produktioner. 
 

5.4.2 Spelar kvalitet roll? 
 
Då vi lever i en fri marknadsekonomi borde man väl få konsumera den kultur man själva vill. 
Givetvis är det så, men om man får tro Becker (1996) så begränsas i praktiken vår efterfrågan av 
vår förförståelse. Det är svårt att söka efter en konstform eller artist som vi inte vet existerar. 

                                                 
21 Exemplen är oändliga: Snuten i Hollywood, Aliens, Ensam hemma, Jönsonligan, Bond, Dödligt vapen, Änglagård, 
Austin Powers, Den galna professorn, Terminator, Men In Black, Matrix etc. 

 26



Referensram 

Med andra ord är det utbudet som till största delen styr vår konsumtion, ett utbud som vi sällan 
rår över själva. På marknaden för musik är det i praktiken absolut nödvändigt att ha ett 
skivkontrakt för att kunna nå ut genom gemene mans högtalare. För de flesta artister är tröskeln 
för att nå ett kontrakt hög. Kontraktet är förövrigt endast inträdesbiljetten till marknaden, att 
därifrån ”lyckas” och bli en stor stjärna är ytterligare en lång väg. Att tala om kvalitet inom kultur 
är problematiskt, till syvende og sidst är det den enskilde konsumenten som avgör vad denne anser 
vara bra respektive dåligt. Utgångspunkten för att denna bedömning ska kunna genomföras är att 
konsumenterna ges möjlighet att komma i kontakt med produkterna. När ett skivbolag signerar 
kontrakt med en viss artist innebär i praktiken att artisten får en kvalitetsstämpel. Genom denna 
kvalitetsstämpel öppnas distributionskanalerna till butiker, till radio och inte minst till TV:s 
musikkanaler. Musikmarknaden är inte unik med att begränsa utbudet. I en vanlig livsmedelsbutik 
finns bara en viss mängd hyllutrymme för varje vara, där tvingas konsumenten att välja någon av 
de produkter som affären valt ut. Frank & Cook (1995) argumenterar för att då det råder en 
WTA-marknadsstruktur finns det risk att det kulturella utbudet begränsas (Frank & Cook, 1995). 
 
Milgrom och Roberts behandlar i en artikel från 1986 hur företag ska kunna signalera hög kvalitet 
på en marknad. Är produkten en erfarenhetsvara finns goda chanser för att få återkommande 
kunder om produkten håller god kvalitet. Därmed bör marknadsföringsinsatserna koncentreras 
mot att få konsumenterna att pröva produkten en första gång. En förstagångs försäljning är 
därmed mer värdefull för en producent av högkvalitativa produkter, jämfört med en producent 
av lägre kvalitet. Av denna anledning har producenterna av hög kvalitet större incitament att satsa 
på marknadsföring (Milgrom & Roberts, 1986).  
 
Då ekonomiska intressen står för sållandet av vilka produkter som ska erbjudas konsumenterna 
är risken uppenbar att potentiellt framgångsrika artister aldrig ges möjligheten till att konkurrera 
på marknaden. Även med ett skivkontrakt följer en hård konkurrens på marknaden där det krävs 
målmedvetna satsningar för att synas. Sålunda finns många argument för att produktens kvalitet 
inte slutgiltigt avgör om artisten når framgång eller inte. Å andra sidan, det finns även oberoende 
granskande instanser i form av recensenter i tv och tidningar. Genom att de signalerar 
trovärdighet som musikkonnässörer tack vare sin bakgrund eller utbildning får de stort 
genomslag i deras värderingar av nya artister. I ekonomiska termer får recensenterna anses sitta 
inne med mer information om produkterna än den typiske konsumenten. Informationen härleds 
till recensenternas gedigna kunskaper om musik.  
 
 

5.4.3 Signalering 
 
En av år 2001 års nobelpristagare i ekonomi, Michael Spence, har ägnat stor del av sin forskning 
kring hur företag kan förmedla information trovärdigt; signalera, på en marknad. Signalering 
kräver kostbara insatser som syftar till att övertyga aktörer på marknaden om värdet eller 
kvaliteten av den egna produkten. En bilförsäljare kan signalera med en generös garanti som visar 
på trovärdighet, medan en arbetssökande signalerar på arbetsmarknaden med sin utbildning och 
erfarenhet. Anledningen till att signalering är viktig på marknaden är att det råder asymmetrisk 
information; bilköparen kan inte uttala sig om produktens kvalitet förrän efter en längre 
körsträcka och arbetsgivaren vet ingenting om arbetstagarens produktivitet förrän efter en tids 
anställning (Spence, 1973, 1976). 
 
Signalering är producentens möjlighet att kvalitetsstämpla sina egna produkter. Om exempelvis 
ett visst skivbolag nischar sig framgångsrikt mot ett visst marknadssegment, byggs ett förtroende 
hos den aktuella målgruppen med avseende på vilka slags produkter de kan vänta sig. Tas en ny 
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artist in i stallet åtnjuter denne automatiskt ett visst erkännande hos målgruppen eftersom 
bolagets kontraktering signalerar att artisten besitter kvalitet. Har ett bolag lyckats skapa ett 
förtroende som bland konsumenterna har de även ett stort ansvar att leva upp till rollen som 
”första sållningsinstans”. Att lansera alltför många nya artister kan ge kortsiktiga vinster, men på 
sikt utarma förtroendekapitalet. För fristående signalerande instanser så som recensenter råder 
samma förutsättningar, om recensenterna missbrukar sin ställning tappar de i trovärdighet hos 
läsarna/åskådarna. Med dagens stora utbud och massiva marknadsföring från olika håll har 
signalering kommit att bli en central del av företagens profilering i olika branscher. 
 
Milgrom och Roberts behandlar i en artikel från 1986 hur företag ska kunna signalera hög kvalitet 
på en marknad. Är produkten en erfarenhetsvara, vilket musik får anses vara, finns goda chanser 
för att få återkommande kunder om produkten håller god kvalitet. Därmed bör marknadsförings-
insatserna koncentreras mot att få konsumenterna att pröva produkten en första gång. En 
förstagångs försäljning är därmed mer värdefull för en producent av högkvalitativa produkter 
jämfört med en producent av lägre kvalitet. Av denna anledning har producenterna av hög 
kvalitet större incitament att satsa på marknadsföring.  
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6 Analys 
 
Analysen utreder vad ett förpackningsbyte får för välfärdsekonomiska effekter. Välfärds-
ekonomiska effekter definieras som förändringen av konsument- respektive producentöverskott. 
Utbud och prissättning har identifierats starkt påverka välfärdsöverskottet. Dessa två begrepp 
fungerar som en röd tråd genom kapitlet och leder analysen framåt.  
 
 

6.1 Utbud på marknaden 
 

6.1.1 Lägre tröskel för marknadsentré 
 
Producentmarknaden är, på grund av den enskilde artistens svårigheter med att på egen hand nå 
ut till konsumenterna, oligopson. Många musikmakare tävlar om ett mindre antal åtråvärda 
skivkontrakt. Alternativet som står till buds för den okontrakterade musikern är att själv spela in, 
mångfaldiga samt att distribuera skivorna till återförsäljare. Skivbolagen öppnar inte bara dörren 
för artister att sprida sin musik, de fungerar även som en försäkring för artisten. När ett 
skivkontrakt signeras flyttas risken från artisten till skivbolaget. Blir det enskilda albumet en flopp 
får bolaget täcka förlusten. För att minska risken för floppar marknadsför skivbolagen artisterna 
och deras album. Marknadsföringen är viktig och bör ses som en del av produktionen. Två 
artisters album kan av den anledningen musikaliskt vara homogena, medan varorna som helhet 
anses heterogena.  
 
På en mp3-marknad blir etableringen friare än på en CD-marknad. Artisterna är inte längre 
beroende av skivbolag för att kunna nå ut med sin musik till konsumenterna. En artist kan på 
egen hand spela in och förädla produkten, för att därefter låta göra den tillgänglig för 
konsumenter över Internet. Fler fristående artister kommer sannolikt att lansera sig själva på 
nätet vilket innebär att utbudet av musik i kvantitativa termer ökar. Samtidigt ökar konsumentens 
sökkostnader bland alla nylanseringar. En sådan utveckling talar för att skivbolagens roll som 
marknadsförare kan stärkas. För att synas i den allt större floran av konkurrenter krävs resolut 
lansering för att styra konsumtionen i önskad riktning. Sålunda består troligtvis oligopson-
karaktären på producentmarknaden i oförminskad styrka. Ett ökat utbud av artister kan dock tala 
för en ökad etablering av skivbolag. Har de etablerade skivbolagen missat att mätta något behov 
på marknaden finns det goda möjligheter för det nystartade bolaget att erövra marknadsandelar.  
 

6.1.2 Vikten av kvalitetsstämplar 
 
Då den traditionella distributionskedjan försvinner, i och med övergången från CD-skiva till 
mp3-format, minskar även skivbolagets roll som distributör. Med ett immateriellt format 
försvinner återförsäljningsproblematiken. Efter det att artisten gjort färdigt sitt album i studion 
kan det distribueras till alla potentiella konsumenter som har en uppkoppling mot Internet. På 
marknader med ett stort utbud fungerar ofta etablerade företag som en ”kvalitetsstämpel”. Utan 
att känna till någonting om det specifika märket kan man försäkra sig om att en skjorta inhandlad 
på NK håller god kvalitet eller att ketchupen som inhandlas på ICA inte är hälsovådlig. För 
konsumenten sker i praktiken en sållning redan innan det personliga valet mellan konsumtions-
alternativ. Att denna sållning accepteras är ett exempel på lyckad signalering från det sållande 
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företagen. Idag har skivbolagen en sådan roll, skillnaden som uppstår vid en mp3-marknad är att 
den enskilde artisten ges möjlighet att själva göra sina produkter tillgängliga för konsumenterna. 
Om musikutbudet ökar kan det skapas förutsättningar för att fristående instanser så som 
recensenter stärker sin position. Istället för att merparten av artisterna sorteras bort redan av 
skivbolagen, kan fler få möjlighet att åtminstone nå till recensenternas öron.  
 
För konsumenten innebär en kvalitetssållning att dennes sökkostnader sänks. Vet inte en individ 
vad denne letar efter i ett stort utbud är det mycket svårt och dyrbart för denne att finna något 
tilltalande. Finns inget filter finns det risk för en översvämmande musikmarknad på Internet 
bestående av knastriga amatörinspelningar.22 Nackdelen med en sållande instans är att mindre 
musik når ända fram till konsumentens högtalare. På så vis ges inte denne möjlighet att själv 
avgöra vad som är bra respektive dåligt. 
 

6.1.3 Större mångfald på marknaden? 
 
Musikmarknaden är till stora delar en WTA-marknad. Oavsett hur mycket musik som produceras 
runt om i Sverige är det den musiken som spelas i radio, visas på MTV och som recenseras i 
tidningarna som konsumenterna i praktiken kan välja att konsumera. Det första nödvändiga 
steget på musikmarknaden är ett skivkontrakt, vilket är relativt sett få förunnat. Det är 
skivbolagen som väljer vilka artister som ska få chansen samt profilerar dessa så att de ska fånga 
upp största möjliga marknadsandel. Sålunda motarbetar WTA-marknadsfenomenet mångfalden. 
Istället bidrar den både till ett mindre utbud samt att många produktioner som når publiken är 
stöpta i en gemensam ”framgångsform”.  
 
Med utgångspunkt i lokaliseringsteorierna konstateras att producenterna ligger tätt i de bäst 
säljande genrerna där många vill erövra marknadsandelar. Resultatet blir att utbudet med 
avseende på produktkaraktäristika inte är jämnt fördelat, snarare vill samtliga skivbolag ha sin 
egen ”Petter” eller ”Britney Spears”. De nya koncepten som introduceras på marknaden är 
tunnsådda och när en ny lyckosam etablering genomförs svämmar bildligt talat den aktuella 
marknadssektionen över av nya producenter som vill få del av kakan. Ett ökat utbud innebär fler 
försök att komma fram med något genuint och unikt, vilket är positivt. I realiteten finns det bara 
en ringa möjlighet för en artist som inte är uppbackad av ett skivbolag att lyckas profilera sig. 
Eventuellt kan recensenterna till viss del hjälpa till och för de som är framgångsrika väntar 
åtråvärda kontrakt. Resultatet blir att de musikanter som lyckas slå sig fram på egen hand med 
största sannolikhet snart ingår i ett skivbolagsstall. Den egentliga konkurrensen på marknaden 
fortsätter att stå mellan skivbolag.   
 

6.1.4 Kvantitet och variation 
 
Produktionen på en CD-marknad präglas av stordriftsfördelar. Skivbolagen vill utnyttja sina fasta 
kostnader som studiotid och marknadsföring maximalt. Smal musik ger rimligtvis inte samma 
förtjänst eftersom den inte produceras i lika stora kvantiteter som den bredare musiken. 
Skivbolagen strävar sålunda efter att ha etablerade artister med en stark kundkrets, vilket talar för 
att musikmarknaden idag ur ett välfärdsekonomiskt perspektiv kan tänkas ha för liten variation. I 
figur 6.1 illustreras detta av sträckan till höger om den optimala jämvikten (O) mot punkt B: för 
få olika produkter produceras i för stora volymer.  

                                                 
22 Här kan göras en parallell till hemsidesbyggandet över världen där sidor av skiftande kvalitet tävlar på lika villkor 
mot varandra om surfarens gunst.  
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Figur 6.1 Optimal jämvikt mellan kvantitet och variation. 
Källa: Carlton & Perloff, 1994, s. 303. 
 
Hur ett skifte till mp3-marknad skulle påverka kvantitet och variation på marknaden kan ses ur 
olika vinklar. Som konstaterades i 5.1.3 är det ett problem för skivbolagen att de inte kan 
kontrollera nya företag som etablerar sig på marknaden. Vid ökad konkurrens minskar rimligtvis 
efterfrågad kvantitet av den egna produkten till förmån för konkurrenten. Ökar 
utbudet/variationen på marknaden utan att konsumenten får hjälp med att sålla mellan 
produkterna finns det risk för att ett ickeoptimalt läge infinner sig med för stor variation och för 
liten kvantitet. Detta utfall illustreras av position A i figur 6.1. I praktiken är inte detta en trolig 
utveckling eftersom den förutsätter att samtliga produkter är homogena (håller jämn kvalitet) 
samt att producenterna inte lyckas ”sticka ut” genom effektivt marknadsföring. Konsekvensen 
för producenterna skulle i så fall bli att varje enskilt album såldes i små kvantiteter, vilket påverkar 
lönsamheten negativt. På sikt skulle detta minska utbudet.  
 
Lyfts resonemangen om sållning och marknadsföring kan resultatet av ett ökat utbud bli det 
diametralt motsatta. Ett alltför stort utbud spelar skickliga marknadsförare i händerna eftersom 
de kan synas i ”bruset” och på så sätt ta stora marknadsandelar. För vår typiske konsument 
betyder detta ökade sökkostnader och i praktiken en mindre variation eftersom det är 
problematiskt att effektivt kunna ta del av alla produkter som bjuds ut. På samma sätt som 
skivbolag utnyttjar sin ställning som företrädare för god kvalitet idag, kommer skivbolagen 
(marknadsföringsbolagen) att göra detta på en mp3-marknad. Risk finns för att ett ickeoptimalt 
läge med för hög kvantitet och för liten variation återigen infinner sig.  
 
 

6.2 Prissättningen förändras 
 

6.2.1 Produktionskostnader 
 
Ett byte av förpackning medför att marginalkostnaden som förknippas med reproduktion och 
försäljning av produkten minimeras. Eftersom distributionen sker över Internet försvinner även 
diverse distributionskostnader så som beställning, packning och transporter. Transaktions-
kostnaderna sänks, men de försvinner inte helt. Det är inte rimligt att försäljningen av en produkt 
skulle ske helt kostnadsfritt, vissa kostnader är alltid förknippade med att ta betalt för 
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konsumtion. En renodlad mp3-marknad skulle medföra de fysiska skivaffärernas ovillkorliga död. 
Resonemanget är inte besvärligt att acceptera: slutar produkten att existera i fysisk skepnad 
försvinner tvivelsutan behovet av fysiska återförsäljare. Givetvis kan man tänka sig virtuella 
butiker eller grossister på nätet. Vad som talar mot detta är den höga kostnaden ett extra led i 
distributionskedjan medför. Sannolikt säljer producenterna produkterna direkt till slut-
konsumenterna. Förutsättningarna för marknadsimperfektioner så som lokala geografiska- samt 
kunskapsmonopol minskas om produkterna distribueras centralt. Förpackningsbytet innebär som 
helhet klart lägre kostnader, vilket i förlängningen bör visas genom en lägre prisnivå.  
 

6.2.2 mp3 ger ökad konkurrens 
 
Som brukligt är antas konsumenten vara rationell. Med avseende på val av konsumtion är denne 
starkt påverkad av utbud och pris, vilket kompletterar dennes egna konsumtionspreferenser. 
Även om vår konsument är en riktig rockfanatiker kan denne falla i ”pop-fällan” om detta skulle 
visa sig maximera konsumentöverskottet. Vår musikälskare kommer kanske inte ens hem med ett 
album utan en kanariefågel, om detta visat sig vara ett bättre köp. Konsumtionsval är beroende av 
fler faktorer än individuella preferenser, dock i en glidande skala från favoritkonsumtionen och ut 
i periferin. Här får heller inte glömmas att musikkonsumtion på samma sätt kan stjäla 
budgetandelar från annan konsumtion om det sker någon marknads- eller preferensförändring, 
eller om en annan produkt än favoritkonsumtionen lyckas med sin konkurrens. 
 
Lokaliseringsteorierna har visat att konkurrensen är störst runt de bäst säljande genrerna. Alltså är 
det här som priset blir mest pressat. Producenterna kommer, så som idag, att försöka erövra en 
unik marknadsandel som är lokaliserad så långt bort som möjligt från sina konkurrenter. Den 
producent som lyckas ta fram en sådan produkt har bråda dagar att försöka tjäna pengar innan 
konkurrenterna flyttat in i grannhusen. Konsumentmarknaden definierades som monopolistisk 
konkurrens, få säljare och många köpare. Genom att följa samma resonemang blir säljarna fler. 
De artister som inte får kontrakt har själva möjlighet att sälja sin musik samt att det eventuellt 
skapas förutsättningar för en större etablering av nya skivbolag. Idag finns stora mängder 
outgiven musik av artister som inte lyckats erhålla skivkontrakt. Eftersom marginalkostnaderna är 
i det närmaste eliminerade är riskerna små med att bjuda ut produkten till försäljning. Även 
tidigare trösklar, så som att etablera ett starkt distributionsnät till butiker, reduceras påtagligt.  
 

6.2.3 Högre grad av differentierad prissättning 
 
Prissättningen på CD-marknaden är mycket jämn, vilket skulle kunna förklaras av den 
ofullständiga konkurrensen som idag råder på musikmarknaden. Vissa album kostar miljoner 
kronor att producera, medan andra några tusenlappar. Vissa artister säljer hundratusentals skivor 
varje månad medan andra avyttrar ett tiotal om året. Likafullt står de bredvid varandra på Åhléns 
märkta med 179:-.23 Sänkta kostnader och ökad konkurrens talar för generella prissänkningar på 
musik. Dock får inte glömmas att musikproduktion är förenat med höga kostnader som kräver 
avsättning i stora volymer. Stora produktioner med en utbredd kundkrets kanske istället får en 
högre prislapp i butiken. Det kan resoneras både i termer av dels att vissa artister som får fungera 
som ett bolags ”cash cow” blir dyrare, dels att såld kvantitet av varje album kan tänkas sjunka och 
att det av den anledningen fordrar en högre prislapp. Den ökade konkurrensen talar för en mer 
differentierad prissättning. Artister som har svårt att konkurrera med sin musikaliska identitet kan 
ändå få viss försäljning med ett lägre pris. 

                                                 
23 Rimligtvis råder någon form av priskartell mellan producenterna.  
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6.3 Välfärdseffekter 
 

6.3.1 Ökat konsumentöverskott 
 
Ett förpackningsbyte till mp3 bidrar till ökad differentiering av produkterna på marknaden. Detta 
innebär att fler artister ges möjlighet att bjuda ut sina produkter till försäljning och att 
konsumenternas, åtminstone teoretiska, valmöjligheter ökar. Utbudsökningen orsakar även ökade 
sökkostnader som bidrar till att den typiske konsumenten inte nödvändigtvis i praktiken får fler 
konsumtionsalternativ. På grund av ett ”för stort” utbud kan vissa inrättningar, såsom skivbolag, 
komma att fungera som en kvalitetskontroll. Om det är skivbolag som får en sådan ställning 
kommer nya produkters kontaktyta mot konsumenterna att begränsas eftersom skivbolagen sållar 
med avsikt att maximera sin avkastning. Ett annat scenario är att det istället blir recensenter som 
ges möjlighet värdera albumens kvalitet. För konsumenten innebär detta att sållningen i högre 
grad sätter den musikaliska kvaliteten i första rummet, vilket förhoppningsvis verkar positivt för 
konsumenten.  
 
Med fler aktörer på marknaden skapas större konkurrens vilket bör leda till sänkta priser. Tack 
vare mp3-filens karaktäristika kommer även producenternas kostnader att sänkas radikalt. Exakt 
hur dessa slantar allokeras på marknaden är svårt att sia om, men rimligtvis kommer en del 
konsumenterna till gagn i form av lägre priser. En generell prissänkning är direkt positivt 
relaterad till ett ökat konsumentöverskott. Musik konstaterades vara en normal vara med 
elasticitet e > 0, vilket medför att en prissänkning innebär ökad efterfrågan. Ökad konsumtion 
kan på lång sikt, genom ökad kunskap, resultera i en multiplikatoreffekt med ytterligare ökad 
konsumtion som följd. En högre konkurrens och en mer differentierad prissättning talar även för 
en effektivare marknad, vilket i sig främjar konsumentöverskottet. Figur 6.2 visar hur en sänkt 
prisnivå från p0 till p1 påverkar efterfrågad kvantitet positivt. Det tidigare konsumentöverskottet, 
KÖ0 utökas med område KÖ1, vilket innebär ett höjt konsumentöverskott. Efterfrågekurva D1 
spekulerar i en långsiktig effekt av prissänkningen vilket skulle påverka efterfrågan positivt och 
därmed ytterligare öka konsumentöverskottet.  
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Figur 6.2 Förändring av konsumentöverskott. 
Källa: Författarens illustration efter Lipsey et al, 1993, s. 291. 
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6.3.2 Ökat producentöverskott 
 
En minskad marknadsmakt ter sig inte som ett åtråvärt scenario för producenterna. Ökade 
förutsättningar för småföretagare att ta marknadsandelar spetsat med en generell prissänkning av 
produkterna verkar nog snarare som ett mardrömsscenario. Dock behöver inte framtiden se så 
mörk ut, det finns en rad argument för att också producenterna skulle kunna göra goda 
förtjänster vid ett förpackningsbyte.  
 
En prissänkning medför att större kvantiteter efterfrågas, vilket till viss del motverkar 
inkomstbortfallet. Den största vinsten för producenterna är de minskade kostnaderna för att nå 
konsumenterna. Tar producenterna själva över försäljningen till konsumenterna försvinner ett 
kostbart element: återförsäljarna i form av skivbutiker. Skulle det ökade utbudet resultera i någon 
slags ”djungelns lag” på marknaden är det skivbolagen som är de stora vinnarna. De, till skillnad 
från den enskilde artisten, kan samordna sina marknadsföringsinsatser och eventuellt synas ännu 
tydligare än tidigare i det förmodade bruset av artister som försöker profilera sig. Det ökade 
utbudet kan även hjälpa skivbolagen i deras jakt efter morgondagens stjärnor. Är bolagen på 
hugget kan de fånga upp artister som på egen hand lyckats utskilja sig i det stora bruset och ge 
dem sin kvalitetsstämpel. En enstaka sådan händelse skapar många vinnare; artisten blir lanserad 
och signalerar kvalitet till konsumenterna, skivbolaget får del av vinsten och konsumenterna ges 
möjlighet att konsumera artisten. Får skivbolagen en ställning som kvalitetsbedömare ges de 
samtidigt stort inflytande över utvecklingen på marknaden i stort. 
 
Figur 6.3 visar utvecklingen grafiskt. Vid monopolistisk konkurrens vinstmaximerar ett företag 
vid den kvantitet där marginalintäkten sammanfaller med marginalkostnaden (MR = MC). 
Produktionskostnader ses som en sunk cost vilket ger att producentöverskotten är skillnaden 
mellan marginalkostnaden och priset, i figuren visat av det skuggade området.24 Marginal-
kostnaden har för båda förpackningarna antagits vara konstant efter att det första exemplaret har 
tillverkats. Resultatet av ett byte till mp3 skulle vara en prissänkning samt en kvantitetsökning, 
vilket får till följd ett ökat producentöverskott, från PÖ0 till PÖ1.  
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Figur 6.3 Förändring av producentöverskott. 
Källa: Författarens illustration efter Lipsey et al, 1993, s. 291. 
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24 Av denna anledning likställs MC-kurvan i figur 6.3 med utbudskurvan i figur 1.1.  



Analys 

6.4 Ett förpackningsbyte ger högre välfärdseffekter 
 
Ett förpackningsbyte bidrar till lägre produktionskostnader och en minskad tröskel för att göra 
marknadsentré. I aggregerade termer innebär den ökade konkurrensen ökat konsument- och 
producentöverskott. Emellertid, då konkurrensen ökar blir rimligtvis prissättningen mer 
differentierad vilket medför att producentöverskottet kan variera med avseende på den aktuella 
konkurrenssituationen. Det faktum att konkurrensen ökar bidrar till att musikmarknaden 
utvecklas i riktning mot en högre grad av effektivitet. Välfärdsöverskottet maximeras på en 
fullständig konkurrensmarknad, vilket talar för att ett förpackningsbyte från CD-skiva till mp3-fil 
skulle öka välfärdsöverskottet på marknaden för paketerad musik.  
 
Välfärdsöverskottsförändringen illustreras av de streckade områdena i figur 6.4. På CD-
marknaden råder monopolistisk konkurrens vilket medför att företagen producerar den kvantitet 
där MR = MC. Vid ett förpackningsbyte förskjuts MC-kurvan nedåt. Marknadensformen är 
fortfarande monopolistisk konkurrens men priset har minskat och konkurrensen har ökat av 
kostnadssänkningen. Även efterfrågekurvan, D, har förskjutits uppåt. Detta eftersom en ökad 
konsumtion talar för en ökad efterfrågan av produkten.  
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Figur 6.4 Välfärdsöverskott vid CD- respektive mp3-marknad 
Källa: Författarens illustration efter Lipsey et al, 1993, s. 291 
 
 
 

 35



CD eller mp3? 
- En välfärdsekonomisk förpackningsstudie 

7 Slutsatser 
 

Uppsatsens syfte är studera vad ett byte av förpackning från CD-skiva till mp3 får för välfärdsekonomiska 
effekter på marknaden för paketerad musik. 

 
 
Studien påvisar att marknaden, från en teoretisk utgångspunkt, blir påverkad om produkten 
musik byter förpackning från CD-skiva till mp3. Det immateriella formatet medför, på olika plan, 
lägre kostnader. Enhetskostnaden minskar eftersom det, till skillnad från tidigare, inte krävs ett 
fysiskt medium för att distribuera produkten. En konsekvens av detta blir att återförsäljarledet 
förefaller bli överflödigt. Även kostnader förknippade med att bjuda ut en ny produkt till 
försäljning minskar då nya möjligheter att sälja över Internet ges.  
 
Ökat utbud innebär att konsumentens sökkostnader ökar. I praktiken begränsar detta sannolikt 
konsumenternas möjligheter att effektivt ta del av det ökade utbudet. Nyetableringar på 
marknaden förenklas vilket i sin tur medför ökat utbud och ökad konkurrens. Det rimliga 
resultatet av en sådan utveckling är att konsumenterna möter lägre priser på marknaden. Även en 
högre grad av prisdifferentiering förefaller trolig, då såväl produktionskostnader som efterfrågan 
skiljer sig kraftigt mellan olika produkter. Den högre konkurrensen bidrar till en mer effektivt 
fungerande marknad. 
 
Lägre kostnader är direkt positivt relaterat till ökat producentöverskott. Dock innebär ökad 
konkurrens även lägre prisnivå, vilket i sin tur motverkar den tidigare ökningen något. Studien 
visar tydligt på en markant ökning av producentöverskottet. 
 
Lägre priser är direkt relaterat till ökat konsumentöverskott. Sänkta priser bidrar även till ökad 
konsumtion, vilket kan bidra till en multiplikatoreffekt med ytterligare konsumtion som följd. 
Studien visar tydligt på en markant ökning av konsumentöverskottet.  
 
Marknaden utvecklas mot högre grad av konkurrens och sålunda effektivitet, vilket i sig är 
positivt för välfärdsöverskottet. Sammanfattningsvis påvisar studien tydligt att ett 
förpackningsbyte från CD till mp3 är positivt ur välfärdsekonomisk synvinkel.  
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