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1.  Inledning

1.1 Bakgrund

Distributionsmöjligheterna för produkter som numera kan distribueras

digitalt har utvecklats kraftigt sedan de förvarades och förmedlades

analogt, som till exempel ingraverade ljudvågor i en vinylskiva eller som

tryck på papper. Detta har varit det dominerande, för att inte säga det enda,

sättet att behandla och bevara dessa produkter ända sedan människan lärde

sig att rista in figurer i en bergvägg. Tänkbara alternativ kan vara att

använda det mänskliga minnet och återberätta historier och dylikt, men

hållbarheten i den varianten av förmedling får för det mesta tänkas vara rätt

dålig. Även möjligheterna till masspridning är begränsade. Ett stort steg

framåt för masspridningen var när boktryckarkonsten uppfanns på 1400-

talet och gjorde framställning av text lättare när det gäller stora kvantiteter.1

Boktryckarkonsten och andra tillgängliga tekniker utvecklades och andra

har tillkommit för att förvara andra typer av information, exempelvis

bilder, ljud och rörliga bilder. Distributionen har också utvecklats i takt

med bättre kommunikationsmöjligheter, från häst och vagn, för att

transportera tidningen, till lastbil eller flygplan. Länge krävdes i princip en

fysisk bärare, vilket också har krävt en fysisk distribution. Telegraf, radio,

TV med mera har förändrat distributionen och gjort det möjligt att snabbt
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och mer eller mindre effektivt kunna förmedla vissa produkter från en plats

till en annan utan att något fysiskt tillverkas och skickas. Fortfarande var

dock teknikerna begränsade eftersom det kunde vara dyrt att få fram

infrastrukturen och de var inte lämpade för alla produkttyper.

När nya tekniker togs fram för att kunna digitalisera saker uppstod också

nya möjligheter för förmedlingen. De ettor och nollor som finns i en

digitaliserad fil kan lätt skickas via en telefonledning eller dylikt och vara

av samma kvalitet hos mottagaren som hos avsändaren.2 Möjligheterna att

skicka filen har dock varit begränsade och distributionen har i många fall

fortsatt som tidigare, med fysiska bärare. När internet slog igenom i mitten

av 1990-talet fick gemene man möjlighet att skicka saker till varandra, i

början kanske mest texter och bilder, men efterhand som internet byggdes

ut och hastigheten höjdes kunde även saker som kräver mer utrymme, till

exempel ljud och film, skickas. En skillnad mot tidigare sätt att distribuera

utan fysiska mellanhänder är att med internet kan alla, som har en

internetuppkoppling, skicka filer. Tidigare har nätverken varit stängda eller

svåråtkomliga för allmänheten när det gäller att skicka saker, men mer eller

mindre öppna när det gäller att ta emot.

Skillnaden ligger alltså i hur dyr och tillgänglig den nya typen av nätverk är

för alla. Med internet, och andra liknande nätverk, får alla större

möjligheter att själva sköta distributionen. Möjligheterna kan vara större än

i tidigare typer av nätverk och tidigare typer av fysisk distribution, som

båda har haft begränsande egenskaper. Ingen stängs ute från internet på
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grund av vem man är eller hur mycket pengar som innehas. Utsikterna för

allmänheten att kunna skicka en fil till någon annan finns alltså, men alla är

kanske inte helt jämställda bland annat på grund av pengar (exempelvis till

marknadsföring och bandbredd). Alla har dock möjligheten.

1.1.1 Content

Den typ av produkter som kan distribueras på internet kommer att

benämnas content. Det är ett engelskt ord som på svenska bäst översätts

med ”innehåll”. I en contentprodukt motsvarar det själva innehållet. Det är

inte själva texten i en tidning, utan vad författaren säger med hjälp av

texten. I den meningen blir content en typ av information. Sändaren vill

förmedla något till mottagaren, nämligen information av någon typ, må

vara en tanke, musik, film eller något annat. Det som menas med content i

den här uppsatsen är:

Information som kan distribueras i digital form.

I den här uppsatsen behandlas den typen av innehåll som kan förmedlas

och distribueras med hjälp av digitala tekniker. Det kan även finnas andra

typer som ännu inte kan digitaliseras, tänk till exempel på lukter. Det som

kan digitaliseras utan större problem idag inkluderar bland annat nyheter,

börskurser, ljud, bilder och film.
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Content har några speciella egenskaper som är viktiga att känna till och

förstå för att kunna handskas med information. Dessa egenskaper har

beskrivits för information, men de passar även in på content eftersom det är

en typ av information som förmedlas.3

Till att börja med är information ofta dyr att ta fram, produktionen av den

första kopian innehållandes informationen kan vara svår och kosta mycket.4

Tänk till exempel på en nyhetsartikel om ett krig där författaren har varit på

plats för att inhämta information och skickar artikeln direkt från fronten via

sin bärbara dator och mobiltelefon. Kostnaden för att få fram innehållet i

den artikeln kan bli hög. Däremot blir kostnaden för att reproducera, det

vill säga kopiera, innehållet lågt. Marginalkostnaden för att göra ytterligare

en kopia kan i princip vara noll, till exempel om förmedlingen sker via

internet.5

Information är alltså:

• Dyr att producera

• Billig att reproducera

                                          

3 Shapiro & Varian (1999)
4 Shapiro & Varian (1999)
5 Shapiro & Varian (1999)
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1.2 Problemdiskussion

Med ökad popularitet bland människor och förbättrad infrastruktur har

internet fått nya möjligheter att agera som distributionskanal. Internet är

både snabbare och billigare, ur kostnadshänseende, än mer traditionella,

fysiska, kanaler och med sin struktur fungerar det mycket bra för

distribution av olika contentprodukter, som kan separeras från den fysiska

produktens egenskaper. Kostnadsreduceringen för bland annat distribution

och förpackning som detta kan medföra innebär att inträdesbarriärerna kan

brytas ned.

Detta kan att få följder för strukturen på contentprodukters marknadskanal,

till exempel skulle en del mellanhänder kunna bli överflödiga, och vissa

sysslor som står mellan upphovsmannen och slutkonsumenten är inte

längre nödvändiga för att förmedla en produkt. En skribent kan direkt via

sin hemsida publicera sin text och konsumenten kan läsa den direkt,

tidigare hade en typ av mellanhand, till exempel en papperstidning,

behövts.

Allt eftersom det blir billigare att själv förbereda sin contentprodukt för

slutkonsumenten, till exempel genom lägre redigerings- och

publiceringskostnader (kostnader för hemsideplats), lägre kostnader för att

spela in, producera och distribuera musik eller film, kommer möjligheterna

för tillverkarna att bli större att själva kunna sköta en större del av den så

kallade värdekedjan. Detta kommer antagligen att leda till implikationer för

distributionen av content. Det kan finnas möjligheter till förändrade
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distributionsmönster och mindre behov av mellanhänder, i form av

tidningar, skivbolag och liknande.

Som ett typexempel på ett produktområde där förändring sker finns musik.

Bäraren har gått ifrån att ha varit en fysisk produkt med analogt

reproducerat ljud till en fysisk bärare med digitalt reproducerat ljud.

Därifrån har utvecklingen gått mot en elektronisk bärare, det vill säga en

datafil, som skickas via internet till lyssnaren. Därför är musik ett mycket

bra exempel på hur utvecklingen kring contentprodukter är och kan bli. Det

är också ett av de mest aktuella exemplen eftersom diskussionen kring

framtidens musik är ständigt pågående.

I musikindustrin börjar okända band med att själva distribuera sin musik,

via till exempel en egentillverkad cd, demokassett, egen hemsida på

internet eller någon internetportal för osignerade (det vill säga utan

skivkontrakt) band. När artisterna är i det stadiet har de kanske svårt att bli

spelade i radio, att få spelningar och att sälja sin musik, eftersom de är

okända. Historiskt sett har kontakt med ett skivbolag varit nödvändigt för

att kunna få ut sin musik till många människor och bli känd. Med internet

kommer kanske nya möjligheter att kunna gå alternativa vägar till att få ut

sin musik. Det finns möjligheter att kunna sköta distributionen själv med

internet. Vilken roll får då mellanhänderna, det vill säga skivbolag med

flera? Kommer de fortfarande att ha samma maktposition som de har idag,

där de kan avgöra vilken musik som släpps ut till de stora massorna, eller

kommer deras roll att förändras?

Vad tycker konsumenterna om de nya typerna av distribution?

Förändringarna skulle kunna innebära förändringar i deras beteende för att
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konsumera musik. De nya teknikerna kan ge konsumenterna större

möjlighet att själva välja vad de vill lyssna på, det kan också ge dem större

valmöjligheter rörande hur de vill lyssna på musik och hur de vill få tag på

musik. Hur reagerar då konsumenterna på detta? Kommer de fortfarande

vilja köpa cd-skivor? Vill de överhuvudtaget köpa musik på internet när

den finns att köpa där?

1.3 Problemformulering

• Vilka implikationer får den digitala distributionen och internet för

contentdistribution och –marknadsföring i musikindustrin?

• Hur kommer behovet av mellanhänder på framtidens

contentmarknad påverkas av förändringarna inom distribution och

marknadsföring?

• Med vilken hastighet förlöper substitutionsprocessen?

1.4 Syfte

Att undersöka hur contentdistribution i musikindustrin förändras på grund

av den pågående övergången från analog till digital ljudförmedling.

Dessutom undersöka vad det finns för incitament till fortsatta förändringar i

framtiden.
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1.5 Avgränsning

Uppsatsen kommer inte att behandla upphovsrättsliga problem eller försöka

föreslå en lösning på problem med icke auktoriserad kopiering.
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2.  Vetenskapligt förhållningssätt

2.1 Kapitlets upplägg

I detta avsnitt av uppsatsen behandlas det vetenskapliga ställningstagande

som jag har gjort. Jag börjar med att beskriva hermeneutiken och

positivismen, de två främsta forskningsinriktningarna, och redogör för mitt

ställningstagande. Därefter går jag igenom andra intressanta och, för

uppsatsen, relevanta aspekter vad gäller det vetenskapliga arbetet.

2.2 Hermeneutik och positivism

De två forskningsinriktningar som oftast ställs emot varandra är

hermeneutiken och positivismen. Hermeneutiken står för kvalitativa

tolknings- och förståelsesystem där forskaren har en engagerad, öppen och

till viss del subjektiv inställning.6 Eftersom en hermeneutiker ofta sysslar

med tolkningar benämns ofta hermeneutiken som en tolkningslära och

verkligheten blir något som forskaren tolkar.7 Detta relativt mjuka sätt att

se på verkligheten ställs mot den objektiva verklighetssynen hos

positivismen, som står för en mer absolut kunskap, eller i alla fall för en

strävan efter en.8 En positivistisk ansats bygger på logik och fakta, vilket

                                          

6 Patel & Davidsson (2003)
7 Molander (1988)
8 Bjereld et al (2002)
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skiljer sig från en hermeneutisk, som bygger på förförståelse och tolkning.

Kunskap ska, enligt positivisten, komma som resultat av mätning och bli

ansedd som sann, säker och allmängiltig.9

I den här uppsatsen kommer verkligheten att behöva tolkas. Dessutom är

verkligheten inom uppsatsens ämnesområde oftast inte objektiv eller

mätbär, något som försvårar för en positivistisk inriktning. Den här

uppsatsen kommer i mångt och mycket att växa fram ur ett hermeneutiskt

forskningssätt dels eftersom det, i mitt tycke, är det bästa angreppssättet,

dels för att det faller sig naturligt för mig att relatera till hermeneutikens

sätt att forska. Vissa element i uppsatsens forskning har dock ett mer

positivistiskt angreppssätt, då de handlar om att visa hur verkligheten är.

2.3 Förförståelse

Förförståelse, som är ett begrepp inom hermeneutiken, syftar på det

forskaren för med sig in i forskningen i form av tidigare erfarenheter och

kunskaper kring det aktuella ämnet10 och kan både vara en tillgång och en

riskfaktor. Den är en tillgång bland annat när den kan hjälpa forskaren att

få fram intressanta idéer och problemformuleringar.11 En stor risk ligger i

att forskningsresultatet kan påverkas och färgas. Förförståelsen kan, om

                                          

9 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001)
10 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001)
11 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001)
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forskaren inte är medveten om riskerna, komma att dominera

forskningsprocessen.12

Med hermeneutikens syn på verkligheten kan den få olika innebörd

beroende på vem som förstår och tolkar den. Därför finns det inte heller

någon slutlig kunskap och det väsentliga är att öka sin förståelse för

forskningsobjektet i den ständiga process, som forskningen är. Denna

ständiga process brukar kallas för den hermeneutiska cirkeln och innebär

att forskaren börjar med sin förståelse och därefter införskaffar någon typ

av data, kvalitativ eller kvantitativ, som sedan tolkas. När detta är gjort har

forskaren en ny förståelse för ämnet som skiljer sig från den första

förförståelsen. Detta förfarande upprepas sedan.13

Eftersom uppsatsen skrivs främst ur ett hermeneutiskt perspektiv är

förförståelsen för ämnet viktig. Den kommer att påverka mitt sätt att tolka

och förstå det material jag samlar in, men även, som tidigare beskrivits,

vara till hjälp, till exempel när jag letar efter empiriskt material. Jag

kommer exempelvis lättare veta var jag ska leta och vad jag ska leta efter.

Samtidigt skulle den hjälpen kunna göra att jag kan bli något blind.

Den hermeneutiska cirkeln kommer i den här uppsatsen och dess forskning

påverka mig till exempel genom att forskningen påbörjas på en ganska

grundläggande nivå för att sedan, med hjälp av den information jag hittat

och min ökade förståelse, bedrivas på en allt djupare nivå. Min arbetsgång

                                          

12 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001)
13 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001)



Distribution av digitaliserad information

12

kommer att föra samman både den information jag redan hittat med den

nya jag kan tänkas hitta.

2.4 Empiri och teori

Två extremer brukar utkristallisera sig när det gäller förhållningssätt till

empiri och teori, nämligen induktion och deduktion. I en induktiv

forskningsprocess utgår forskaren från sin datainsamling och försöker dra

slutsatser från denna, något som helst ska ske förutsättningslöst. Ett

problem med detta är svårigheterna att generalisera, ofta gäller slutsatserna

mest bara den empiri den är hämtad ifrån.14

Deduktion utgår från teorin i och med en hypotes utformad från den.

Hypotesen, som ofta går utanför nuvarande teorier, testas utifrån empiriskt

insamlat material och verifieras eller falsifieras sedan.15 Ett vanligt problem

med denna typ av forskning är att hypoteserna ofta är självklart verifierade

eller falsifierade innan forskaren hinner testa dem i verkligheten. I sådana

fall kan diskussionen som ledde fram till hypotesen bli intressantare än

själva hypotesen.16

Jag utgår snarare från en induktiv metod än en deduktiv. Jag ställer till

exempel inte upp en falsifierbar hypotes som jag ska testa. Jag skulle vilja

                                          

14 Wallén (1996)
15 Wallén (1996)
16 Bjereld et al (2002)
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karaktärisera min forskning som öppen och letande, vilket, mitt tyckte, gör

att en induktiv metod fungerar bra. Detta eftersom induktiv forskning

använder empirin och drar slutsatser ur den. Den referensram av teorier jag

använder blir då en del av min förförståelse, som jag har format genom

mina år av studier i företagsekonomi.
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3.  Metod - Tillvägagångssätt

3.1 Kvantitativ och kvalitativ metodik

Kvantitativa undersökning har som mål att mäta en företeelse och låta

dessa mätningar ligga till grund för sambandssökning. En dylik

undersökning kan exempelvis bedrivas utifrån frågeställningar

innehållandes: ”Hur många? Hur hög? Hur mycket?” 17 Ofta används

kvantitativa undersökningar tillsammans med statistiska metoder för att

kunna skapa generaliserbarhet.18

Kvalitativa forskningsmetoder samlar ihop angreppssätt, som har det

gemensamt att de inte är kvantitativa. Uttrycket kvalitet står här för att

forskaren vill kunna förstå en företeelse genom att se till vilka kvaliteter

eller egenskaper den besitter.19 Ett viktigt kännetecken för kvalitativa

undersökningar är hur forskaren söker förståelse för någonting, exempelvis

en persons upplevelse av sitt arbete.20 Vanliga kvalitativa metoder för

empiriinsamling är till exempel djupintervjuer och tolkande analyser av

texter.21

                                          

17 Lundahl & Skärvad (1999)
18 Bjereld et al (2002)
19 Bjereld et al (2002)
20 Lundahl & Skärvad (1999)
21 Patel & Davidson (2003)
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Min metodik i den här uppsatsen utgår främst från en kvalitativ typ

forskning, med ett inslag av kvantitativ forskning i form av en

enkätundersökning. Den kvalitativa metoden använder jag för att förstå den

insamlade informationen, för att sedan kunna säga någonting om

ämnesområdet.

3.2 Data

I den här uppsatsen används primär och sekundär data. Primärdata är

information som forskaren skapar genom att själva samla material av olika

slag, till exempel genom intervjuer och observationer.22 Sekundärdata är,

som namnet antyder, information och data som inte har samlats in primärt

för den egna studien. Det kan handla om datamaterial insamlat för andra

rapporter, tidningsartiklar, artiklar från internet, böcker med mera.23

Både primär- och sekundärdata används i uppsatsen. Detta dels för att

underlätta tolkningen av materialet och ge en mer nyanserad bild än om

bara det ena eller det andra användes, dels för att kunna samla in så mycket

information i ämnet som möjligt. Den stora mängd sekundär data som finns

har legat till grund för uppsatsen och när jag har behövt ytterligare

information har jag kunnat hämta den från andra källor. Jag har bland annat

genomfört två intervjuer samt en enkätundersökning för att komplettera

                                          

22 Lekvall & Wahlbin, (1993)
23 Lundahl & Skärvad, (1999)
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övrig data. Tidningsartiklar, internetkällor med flera utgör de sekundära

källorna, medan nämnda intervjuer och enkätundersökning är de primära.

3.2.1 Sekundära källor

Vid användning av sekundära källor är det ytterst viktigt att förhålla sig

kritiskt till den information som hittas. Källorna kan till exempel vara både

partiska och vinklade. De kan även vara ofullständiga och urvalen kan vara

tveksamt gjorda.24 Några andra aspekter att ta hänsyn till är vem som har

producerat källan, varför den har gjorts och i vilken tidsram. Dessa aspekter

är viktiga både vid källkritik och tolkning av källan. Det är av stor vikt att

veta hur källan är skapad för att kunna tolka och använda den bra.25

Jag har använt mig av både tryckta och elektroniska källor vid

empiriinsamlandet. Informationsinsamling via internet kräver speciellt

mycket uppmärksamhet och källkontroll, då vem som helst kan publicera

sina idéer där.26 De sajter som har använts har varit av mer officiell

karaktär, till exempel nyhetssajter och ekonomiska databaser. Jag har i stort

sett hållit mig undan från mindre och allmänt skumma hemsidor. När jag

har hittat information på ställen som kändes osäker som källa har jag

undersökt trovärdigheten, bland annat genom att titta på vad andra säger

om den källan. I övrigt har internet fungerat som ett mycket bra

                                          

24 Lundahl & Skärvad (1999)
25 Holme & Solvang (1997)
26 Lundahl & Skärvad (1999)



Distribution av digitaliserad information

17

informationsverktyg, speciellt med tanke på den föränderliga marknad jag

har undersökt.

Insamlandet av information har skett med hjälp av olika sökmotorer och

nyhetssajter, som kontinuerligt har uppdaterat sina länkar. En kanske

intressant aspekt är att jag då och då hittat en källa med något

intresseväckande i som har lett mig in i nya sökningar kring infallsvinklar

jag inte hade tänkt på tidigare.

3.2.2 Intervjuer

En intervju kännetecknas av att en intervjuare ställer frågor till, alternativt

tar en diskussion med, en respondent, det vill säga en intervjuad person.27

Intervjuer kan genomföras på olika sätt, det vanligaste är att de två parterna

möts öga mot öga. Andra sätt att genomföra en intervju kan vara via telefon

eller internet.28

Utifrån ett strukturperspektiv genomfördes mina intervjuer med hjälp av i

förhand skrivna frågor med möjligheter till följdfrågor. Svarsutrymmet som

respondenterna gavs var i de flesta fall helt öppet, vilket syftade till att

kunna få fram attityder och dylikt, vid sidan av ren fakta29.

                                          

27 Lundahl & Skärvad (1999)
28 Patel & Davidsson (2003)
29 Lundahl & Skärvad (1999)
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Min intervju med kontakten på skivbolaget skedde via telefon. Intervjun

spelades in med en minidisc, eftersom det vid en icke standardiserad

intervju är viktigt för att kunna göra en fullständig återgivning av vad som

sagts30. Detta godkändes av respondenten och jag skrev rent intervjun strax

efter att den var färdig.

Intervjun med den musikaktive genomfördes med ICQ, ett

direktmeddelandesystem på internet. Detta kan jämföras med en intervju

per e-mail, med skillnaden att det är mycket snabbare och fungerar som

vanlig kommunikation. Respondenten får tid på sig att tänka efter och

formulera sig, samtidigt som intervjuaren får möjlighet till att komma med

följdfrågor. En speciell aspekt av den intervjuformen kan vara att den är

opersonlig, vilket kan vara en nackdel31.

Eftersom en intervju är en sorts samspel kan effekter, som inverkar på

intervjuns resultat, finnas. Detta är så kallade intervjuareffekter.32 Förutom

i själva samspelet kan en påverkande effekt uppkomma bland annat i

formuleringen av frågorna och intervjuarens tonfall.33 Effekten kan visa sig

i att intervjupersonen inte svarar på ett sätt som skiljer sig mot en intervju

utan intervjueffekter. Till exempel kanske respondenten känner att ett visst

svar förväntas från denne utifrån hur intervjuaren agerar.34 Att helt undvika

intervjuareffekter anses omöjligt35 och därför har jag koncentrerat mig på

                                          

30 Lundahl & Skärvad (1999)
31 Lundahl & Skärvad (1999)
32 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001)
33 Bell (2000)
34 Patel & Davidson (2003)
35 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001)
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att försöka minimera dessa i mina intervjuer och samtidigt försöka vara

medveten om att effekter kan uppstå. Jag anser att risken för

intervjuareffekter var större i min telefonintervju än i min ICQ-intervju

eftersom det är röster inblandade. Därför var jag än mer medveten när jag

genomförde den intervjun och såg exempelvis till att följa

intervjuunderlaget så långt det var praktiskt och möjligt.

3.2.2.1 Intervjupersoner

Min första respondent, Calle Ekdahl, arbetar på ett av de stora skivbolagen

med ansvar för ny teknik, nya medier och affärsutveckling både i Sverige

och delvis i Europa. Han arbetade tidigare inom IT-sektorn och kom till

musikbranschen år 2000. Han har insyn i skivbolagets strategier kring

distribution och är även själv med i arbetsprocessen. Den insikten kommer

att vara speciellt värdefull för den här uppsatsen eftersom den i övrigt

består av mycket sekundär empiri. Det gäller även den andra

intervjupersonen, som får representera synen från musikernas sida. Han är

själv musiker i ett mindre band och har erfarenhet av ljudinspelning och

andra aspekter kring att vara musiker. Det är alltså två olika synvinklar som

representeras av de två respondenterna. Vad gäller anonymitet kommer den

andra respondenten att erhålla dylik medan Calle Ekdahl inte tyckte att det

behövdes när han blev tillfrågad.
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3.2.3 Enkätundersökning

En enkät är en typ av primär källa som utformas som ett frågeformulär.

Frågorna och svarsalternativen, i de fall de inte är öppna, är lika för alla

respondenter, vilket gör att enkätundersökningar är standardiserade.36

Min undersökning genomfördes genom att personer slumpmässigt valdes ut

på olika allmänna platser. Ett dylikt urval ger inte

generaliseringsmöjligheter i enlighet med statistiskt uppställda krav37, men

jag anser att de resurser som skulle ha krävts för att göra en statistiskt

korrekt undersökning inte skulle ha gett tillräckligt mycket bättre resultat.

Den typ av urval jag har använt mig av, vid behov, är det så kallade

kvoturvalet. Det innebär att jag fyllde upp ålders- och könskvoter för att få

en bra fördelning.

För att frågorna skulle bli bra utformade genomförde jag en

testundersökning. Svaren på frågorna analyserades för att se om någon

fråga blivit missuppfattad eller om de fungerat bra i allmänhet. Utifrån den

första enkäten och dess förtjänster och brister utformade jag därefter en ny

enkät, som sedan användes för min undersökning.

                                          

36 Lundahl & Skärvad (1999)
37 Lundahl & Skärvad (1999)
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3.3 Validitet och reliabilitet

Validiteten i en undersökning visar huruvida den utvalda metoden

verkligen mäter vad den är ämnad att mäta. Inre validitet är kopplat till

mätinstrumenten som används och hur väl de lyckas mäta det valda

fenomenet, det vill säga om det är ett, för undersökningen, användbart

instrument.38 Den yttre validiteten visar om undersökningen är brukbar

även i andra situationer och om den insamlade informationen faktiskt

stämmer med verkligheten.39 Orsaker till bristande yttre validitet kan till

exempel vara om respondenten ljuger, minns fel eller har varit osäker men

svarat ändå. Dessa typer av mätfel kan vara svåra att undvika.40

Under mina intervjuer har jag varit uppmärksam på om respondenterna

faktiskt har förstått frågorna och deras sammanhang och om behov uppkom

förtydligade jag frågan. De intervjupersoner jag har valt påverkar också

validiteten genom hur väl de kan svara på mina frågor och därför har jag

dels sett till att de är insatta i området, dels lyssnat på om det verkar som

om de klarar av att svara.

Validiteten för enkätundersökningen är bland annat, liksom i intervjuerna,

beroende av att respondenterna förstår frågorna och svarsalternativen. För

att se till att frågorna inte var oklara och att respondenterna klarade av att

svara på dem gjorde jag först en testundersökning.

                                          

38 Ejvegård (2003)
39 Lundahl & Skärvad (1999)
40 Lundahl & Skärvad (1999)
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Med reliabilitet avses hur väl en undersökning klarar av att hålla sig borta

från slumpmässiga mätfel. När undersökningen inte påverkas av när den

gjordes eller av vem, får den anses den ha god reliabilitet.41

Svaren på enkätfrågorna kommer i mångt och mycket att få annorlunda

svar beroende på när i tiden undersökningen görs. Detta beror på att

enkäten granskar något som är i utveckling. I övrigt har jag inte sett något

som visar på att respondenterna skulle ha svarat olika beroende på var eller

när de har gjort enkäten.

Vad gäller intervjuerna har jag försökt att undvika intervjuareffekter och

andra möjliga fallgropar. Respondentfel, som uppkommer när den

intervjuade av någon anledning inte ger ett riktigt svar42, har medfört att

jag, vid upptäckt, har bortsett från svaret. Det har helt enkelt inte varit av

värde (för min undersökning).

3.4 Metodkritik

Den bakgrund jag har, med ett stort musikintresse och eget musicerande,

har gett mig en förförståelse för ämnet som inte hade funnits annars. Den

kan också ha gjort mig förblindad för vissa infallsvinklar och idéer och

kanske hade det varit bättre att ha kommit in i forskningsområdet utan den

                                          

41 Bell (2000)
42 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2003)
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förförståelse jag besatt. Jag ser det dock som mest positivt att jag hade den i

och med att den, samtidigt som den i vissa stunder begränsar mig, ger mig

insikt i var jag kan söka efter information och vad som kan vara intressant

att leta efter.

Det finns en väldigt stor mängd redan skrivet material i ämnet. Den har

kunnat användas för att bygga upp uppsatsen. Eftersom sekundära källor

kanske inte ger all den information som behövs kan det vara bra med

alternativa källor och därför har två intervjuer gjorts i fördjupande syfte.

Två intervjuer kan tyckas lite, men eftersom tyngdpunkten ligger på det

sekundära materialet och intervjuerna har ett kompletterande syfte finner

jag det empiriska materialet tillfredsställande.

Information som inhämtas från sekundära källor är oftast inte anpassad

efter de frågeställningar som det aktuella arbetet görs efter.

Förutsättningarna, utifrån vilka materialet är utarbetat, kan också vara

annorlunda relativt de för den aktuella studien.43 Med anledning av att jag

har inhämtat mycket av min information från sekundära källor är

ovanstående viktigt att ha i åtanke. Det skulle kunna påverka min studie

genom att informationen blir missvisande. Jag anser dock att den

information jag har använt inte frångår mitt syfte på ett sådant sätt att det

påverkar studiens resultat. När någon information har tagits fram med

annorlunda bakgrund har detta beaktats i tolkningen av materialet.

                                          

43 Yin (1994)
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Intervjupersonerna färgas av sin egen syn på verkligheten och det område

jag undersöker, något som avspeglar sig i deras svar. Till exempel kan

synen på en aspekt vara annorlunda beroende på vilken infallsvinkel

intervjupersonen har. Detsamma gäller för de som har skrivit artiklar eller

på annat sätt publicerat material, beroende på deras verklighetssyn kan

resultatet bli resultatet olika. Detta har jag varit medveten om när jag

analyserade mitt material.

Det var inga utvalda personer som jag ville prata med som inte kunde ställa

upp på intervju. Däremot gick några allmänna intervjuförfrågningar ut till

musikföretag där ingen kunde ställa upp. Bortfallet kan således inte

definieras i specifika personer utan snarare i form av allmänna negativa

besked. Bortfallets betydelse för uppsatsen borde inte vara stort eftersom

intervjuerna hade karaktär av att vara kompletterande.

Min enkätundersökning hade 150 respondenter och ett icke statistiskt

säkerställt resultat. Meningen med undersökningen var dock inte att kunna

generalisera i stort utan att få en uppfattning av vad konsumenterna tycker.

Detta tycker jag att jag har lyckats med. En stor undersökning med rätt

metoder skulle ha förbrukat mer resurser än vad som jag anser nödvändigt

för den här uppsatsen.

Att min enkätundersökning gjordes under sommaren 2002 gör att den

skulle kunna anses vara inaktuell. De attityder jag sökte efter tror jag inte

har förändrats speciellt sedan undersökningen genomfördes. Det jag har

läst och på andra sätt fått veta om ämnet under min tid med uppsatsen ger

mig ingen anledning att tro att attityderna har förändrats speciellt mycket.
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4.  Teoretisk referensram

4.1 Kapitlets upplägg

Teorierna i uppsatsen kommer att användas som hjälpmedel när empirin

förklaras och analyseras och de uppställda problemfrågorna besvaras.

Strukturen från teorikapitlet kommer också att delvis återkomma i

analyskapitlet eftersom de erfarenheter som finns i teoriernas struktur kan

komma att vara nyttiga för analysen och för att det passar bra in i den

önskade strukturen på uppsatsen.

Teorier och idéer kring content är tänkt att återkomma genom hela kapitlet

efter den inledande beskrivningen. Därefter går jag in på teorier kring

marknadsföringsmixen, dessa kommer först att vara allmänna för att sedan

inriktas mot content. Speciellt intresse har valet av marknadskanal (eller

plats) eftersom de innehåller tankar kring mellanhänder, något som kan

träffa rakt på min problemfråga kring mellanhänder för musik. Till sist

kommer tankar kring substitution att gås igenom, eftersom

contentmarknaden håller på att förändras och det är nödvändigt att se till

olika företeelser och egenskaper kring substitutioner.
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4.2 Content och dess egenskaper

Som jag skrev i det första kapitlet definieras content i den här uppsatsen

som information som kan distribueras i digital form. Dessutom gäller det

att information är dyr att ta fram, men billig att reproducera. Nedan

redogörs för ytterligare några grundläggande egenskaper hos content.

Information har ett värde för människor, men det värdet varierar från

person till person. Det kan till exempel variera med intresse, musik gjord

av en viss artist kommer värderas olika beroende på intresset för den

artisten. Internet (och annan infrastruktur) har gjort information mer

lättillgänglig, den blir då mer värdefull. Om ingen kan få tag på

informationen är värdet väldigt lågt, en film utan distribution har inte

mycket värde.44

Värdet kan till exempel grundas i att informationen ger nöje eller är viktig

av affärsmässiga skäl.45

Att sälja content handlar om att sälja något unikt. Är det content som ska

bli sålt inte unikt blir det genast svårare att sälja det. Antingen får det inte

finnas en massa andra alternativa sätt att hitta produkten eller annars måste

en unik helhetsprodukt erbjudas, det vill säga det content som säljs ska

omges av något som gör hela contentprodukten unik. Det kan till exempel

vara någon typ av kringservice eller kringprodukt.46

                                          

44 Shapiro & Varian (1999)
45 Shapiro & Varian (1999)
46 Pack (2002)
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Dessa olika grundläggande egenskaper hos content är bra att ha i

bakhuvudet då den här uppsatsen läses eftersom mycket av innehållet

kommer att handla om content. Jag kommer att fortsätta relatera lämpliga

delar av övrig teori till content och dess specifika egenskaper.

Värdet av content sjunker i takt med att människor blir mer vana med att få

det billigt eller gratis. Internet är mer eller mindre uppbyggt på att

innehållet på sidorna är gratis och det har sina följder. Musik är bara en typ

av content som håller på att tappa värde, även andra typer av

contentprodukter, som TV-program, nyheter och annat har samma

utveckling. Internet är antagligen bara en av orsakerna till detta. Tänk till

exempel på gratistidningarna som delas ut i storstäder. Ju mer tillgängligt

content är desto mindre värde har det.47 Därför har, hävdar vissa,

innehavarna av content försökt göra det ovanligt på konstgjorda vägar, till

exempel genom att kräva att konsumenten skulle köpa en hel skiva när den

egentligen ville ha en låt.48

4.3 Marknadsföringsmix

För att, på ett bra sätt, kunna förklara marknadsföring använder sig många,

däribland Kotler et al, av den så kallade marknadsföringsmixen

innehållandes de fyra P:na. En marknadsföringsmix består av de taktiska

                                          

47 Wolff (2003)
48 Piccoli (2003-02-09)
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marknadsföringsverktyg som företag kan kontrollera. Användningen av

verktygen blandas på det sätt som antas ge bäst respons från marknaden.

Verktygen placeras in i fyra olika grupper, de så kallade fyra P; produkt,

promotion (reklam), pris, och plats. Förutom dessa variabler måste

företaget även ta hänsyn till icke kontrollerbara sådana, som ofta finns i

dess omgivning. Variablerna framträder som hot och möjligheter och det är

upp till företaget att ta till vara på möjligheterna och undvika hoten.49

På senare tid har den så kallade relationsmarknadsföringen blivit

förespråkad av flera som alternativ till marknadsföringsmixen. Enligt

relationsmarknadsföringen sker värdeskapandet i kontakter mellan olika

parter, exempelvis med kunden. Detta ställs mot den mer traditionella

värdekedjan och liknande sätt att se på värdeskapande, där produkten i sig

är värdeskapande, och kontakterna är begränsade i mångt och mycket till

envägskommunikation.50 I affärskontakter mellan företag kan det vara

fördelaktigt att använda sig av en nätverkssynen eftersom den riktar sig till

varje individ. Vid en mer konsumentinriktad marknadsföring, där det inte

är individer utan snarare segment som är i fokus, får den mer

produktinriktade marknadsföringen fortfarande ses som den populäraste.

Alla dessa olika marknadsföringsåtgärder kan genomföras på lång eller kort

sikt. Används de på lång sikt är det för att bygga upp ett starkt varumärke

                                          

49 Kotler et al (1999)
50 Gummesson (1998)
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och genomföra en långsiktig strategi. På kort sikt kan de användas för att

möta hot eller möjligheter som är svåra att planera för.51

4.3.1 Produkt

Produkten är allt som företaget erbjuder marknaden, både tjänster och

fysiska produkter.52 Ett gods blir en produkt först när den efterfrågas av

någon, det vill säga när den finns på någon sorts marknad.53 Framförallt ska

produkten och dess olika attribut tillfredsställa en möjlig motparts behov.54

Produkten är även utgångspunkten för upplägget av en strategi, utan en idé

till vad som ska erbjudas går det inte att sätta priser och välja

distributionskanal.55

Det finns tre nivåer av en produkt, dessa nivåer behöver alla få

uppmärksamhet när produkter tas fram och marknadsförs. Den första är

kärnprodukten, som besvarar frågan: ”vad köper konsumenten?”. Det är

vad konsumenten efterfrågar främst när de köper en produkt, till exempel

att en taxiresa tar konsumenten från en plats till en annan.56

Den andra är den faktiska produkten som består av märkesnamn,

kvalitetsnivå, design, förpackning och andra attribut som hjälper till att

                                          

51 van Waterschoot (2000) i Keith Blois
52 Kotler et al (1999)
53 Avlonitis (2000) i Keith Blois
54 van Waterschoot (2000) i Keith Blois
55 Avlonitis (2000) i Keith Blois
56 Kotler et al (1999)
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förmedla kärnproduktens fördelar. Exempelvis kan ett märkesnamn som

Levi’s nämnas som en del av den faktiska produkten. Konsumenten köper

just de byxorna för att de känner att de kan lita på att det är bra kvalitet på

ett par Levi’s-byxor.57

Den tredje och sista nivån är den som innehåller bland annat försäkringar,

installationer och leverans. På engelska heter den ”augmented product”,

vilket kan översättas ungefär som tilläggsprodukt, och definieras som extra

konsumentservice och -fördelar som ligger utanför kärnprodukten och den

faktiska produkten. Exempel på detta är de telefonnummer för support som

många har.58

4.3.1.1 Produktattribut

I en produkt ingår att bestämma vilka fördelar produkten ska ha. Fler och

bättre fördelar leder ofta till en dyrare produkt vilket gör att företaget måste

bestämma var produkten ska ligga i förhållande till andra produkter.59

Kvalitet står för produktens förmåga att genomföra sina tilltänkta

funktioner och inkluderar hållbarhet, tillförlitlighet, precision med mera.

Från ett marknadsföringsperspektiv är det bäst att mäta hur bra kvaliteten är
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utifrån kundernas uppfattning. Om kunderna inte gillar produktens kvalitet

hjälper det inte om den anses ha hög kvalitet enligt en mängd andra mått.60

Extradelar, så kallade features, motsvarar det som är extra i produkten, till

exempel funktioner på cd-spelare som egentligen inte behövs för att spela

skivor. Snabbspolning och programmering av låtar är två dylika, även om

de är väldigt vanliga. Företaget bör fråga sina kunder vad de vill ha i

produkten, det är det bästa sättet att få reda på hur produkterna bör

utformas. Design är produktens image och själ. Inte bara utseendemässiga

faktorer ingår utan även känslan som produkten förmedlar.61

Förutom attribut som tillfaller själva produkten kan utseendet på omslaget

vara avgörande för om produkten säljer. Omslaget är till både för att

skydda och sälja produkten, och ibland kan det uppstå en trade-off mellan

dessa två egenskaper.62

4.3.1.2 Contentprodukten

Content är själva kärnan i en contentprodukt. Om den faktiska produkt som

erbjuds inte har något intressant content kommer de potentiella kunderna

att hitta andra lösningar. Även om content är själva kärnan behövs det

någon typ av förmedling av informationen i form av en kringprodukt. I den
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faktiska produkten inkluderas sättet produkten förmedlas, till exempel

genom en tidning.63

Shapiro & Varian diskuterar olika sätt att differentiera sin produkt, både

gentemot andras erbjudanden och inom sitt eget utbud. De nämner bland

annat möjligheten att tidsdifferentiera sin produkt, eftersom content har

olika värde vid olika tidpunkter. För det mesta är värdet som högst när

produkten är ny. De nämner också att produktens kvalitet och flexibilitet

kan anpassas. Det förstnämnda till exempel genom en komprimerad datafil

och flexibiliteten genom begränsningar i hur produkten kan användas.64

Konsumenter av digitala contentprodukter efterfrågar ungefär samma saker

som alla andra konsumenter vad gäller den utökade produkten,

tilläggsprodukten. Är kunden inte nöjd vill den kunna klaga någonstans.

Likaså om det uppkommer någon typ av okända kostnader. Många problem

kan förutses och åtgärdas tidigt, till exempel genom att försöka ha en stor

mängd information on-line och gärna en del av produkten.65
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4.4 Pris

Pris definieras som den mängd pengar som säljaren tar betalt för sin

produkt eller service alternativt summan av de värden som konsumenten

byter mot produkten eller servicen.66 Det är den enda delen av

marknadsföringsmixen som producerar intäkter. Priset kan ändras snabbt,

till skillnad från till exempel produktens utseende eller kvaliteter, vilket gör

att det ofta används som konkurrensmedel.67

Det är av vikt att ha andra uppoffringar är de monetära i åtanke vid

prissättning. Kundens umbäranden för att införskaffa produkten är

exempelvis viktigt. Risker med produkten spelar även in, till exempel

risken att produktlanseringen misslyckas.68

Det är vanligt att det görs misstag när produkter prissätts, med

konsekvensen att företaget inte tjänar tillräckligt med pengar för att

överleva eller för att uppnå satta mål. Ett vanligt misstag är att ha ett alltför

kostnadsorienterat pris som inte tar hänsyn till vad konsumenten anser.

Andra felsteg är pris som inte följer marknadsutvecklingen, pris som inte

väger in andra delar av marknadsföringsmixen, priser som inte är

tillräckligt varierade med hänsyn till olika segment med mera.69
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Kostnaderna för tillverkningen av produkten är det absolut lägsta pris som

ett företag kan ta ut. Får företaget inte tillbaka de rörliga kostnaderna för

tillverkningen av en produkt är den inte meningsfull att tillhandahålla,

såvida den inte ingår som en del i annan produkt. Priset ska täcka

tillverkningskostnader, distribution och försäljning plus ersättning för

risktagande.70

Content har, som jag har tidigare har skrivit, en speciell kostnadsstruktur.

Det är ofta dyrt att ta fram content, men desto billigare att kopiera och

reproducera.71 Dessutom är produktionen av den första kopian ofta dyrare i

stora företag än på andra ställen, och när kostnaderna för distribution av

content sjunker innebär det en relativ nackdel för större företag som har

haft skalfördelar.72

Medan kostnaderna bestämmer gränsen för de lägsta pris som går att ta ut

bestäms taket av marknadens efterfrågan. Köparna avväger produktens pris

mot nyttan av den. När säljaren sätter sitt pris måste den väga in hur pris

och efterfrågan påverkar varandra.73

4.4.1.1 Konsumentens uppfattning av värdet

Det är i slutändan alltid upp till konsumenten att avgöra om en produkt är

värd det pris säljaren vill ha ut och säljaren måste därför känna till kundens
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upplevda värde av en produkt för att kunna sätta ett pris på den. Ytterligare

komplikationer kommer med att det upplevda värdet skiljer sig från

konsument till konsument och mellan olika situationer. Ett sätt att bemöta

det problemet är genom segmentering, marknaden delas upp i segment efter

vissa kriterier där konsumenterna har liknande sätt att värdera en produkt.74

Konkurrenternas prissättning och strategi är en annan faktor som spelar in.

Produkter kommer av konsumenterna att jämföras med konkurrenternas

produkter, och de kommer att välja den produkt som ger mest värde

relaterat till priset.75

4.4.1.2 Pris på contentprodukter

Eftersom olika kunder sätter olika värde i en produkt, något som speciellt

gäller content, är det ofta givande att differentiera sina priser utifrån

kundtyperna. Detta kan exempelvis ske genom att produkten differentieras

något och får olika egenskaper beroende på pris. Detta behöver inte göras

ur kostnadshänseende utan kan även handla om mer eller mindre onödiga

förändringar för att ge ett högre värde. Skillnaden måste dock vara

tillräckligt stor för att de som är beredda att betala mer inte köper en

billigare variant.76 För att maximera de potentiella intäkterna är det viktigt
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att se över möjligheterna med prissättnings- och

marknadsföringsdifferentiering kring contentprodukter.77

En annan möjlighet är att samla ihop några liknande varor, som till

exempel Microsoft har gjort med sitt Office-paket, och sälja dem

tillsammans för att kunna få ut det högsta möjliga priset.78 Detta kan dock

leda till ökade kostnader i form av administration, vilket säljaren bör ha i

åtanke.79

Möjligheten för nya aktörer att komma in på en contentmarknad är relativt

lätt eftersom reproduceringskostnaderna är låga. När en typ av content

finns på marknaden kan det vara lätt att kopiera den. Detta motverkas

förstås av upphovsrätten, men det är viktigt att inte sätta ett för högt pris då

det kan locka in konkurrerande företag på marknaden.80

4.4.2 Promotion

Promotion handlar om kommunikation, om hur ett budskap ska nå en

möjlig kunds medvetande och påverka denne att så småningom köpa en

produkt. De fyra viktigaste verktygen är reklam, personlig försäljning,

korttidsaktioner och public relations.81 Det är viktigt för att veta vad den

möjliga kunden vet och tycker om produkten när promotion sätts in. När
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kännedom om detta finns kan målet med kommunikationen sättas upp,

oftast innebär detta att kunden ska köpa varan.82

Promotion av content har några speciella möjligheter. Den främsta kanske

är den enkla, speciellt med de digitala kanaler som finns idag, möjligheten

att bjuda på sin produkt. För att öka efterfrågan på sin produkt ges

konsumenten helt enkelt innehållet, men kanske i en något sämre

förpackning eller i en stympad form. Att kunna ge konsumenten själva

innehållet i produkten är en mycket bra form av reklam och en form som

kan vara nödvändig för content.83

4.4.3 Plats

Plats är viktigt eftersom den delen i marknadsföringsmixen avgör hur

kunden får tag på säljarens produkt. Valet av marknadsföringskanal, sättet

att distribuera produkten till kunden, kommer få effekter på andra

marknadsföringsåtgärder. Till exempel blir prissättningen annorlunda

beroende hur produkten säljs, på stormarknader eller i specialbutiker med

hög kvalitet som inriktning. Ofta har företaget relationer som sträcker sig

över lång tid med de medverkande i marknadsföringskanalerna, vilket gör

att det kan vara svårt att förändra sättet att sälja sin produkt på.84

Diskussionen kring plats fortsätter under rubriken Marknadskanal nedan.
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4.5 Marknadskanal

4.5.1 Definition

En marknadskanal kan definieras som det som förflyttar varor från

producent till konsument, det som gör det möjligt för konsumenten att

använda sig av varan.85 En annan definition är att den är sättet som en vara

förflyttar sig genom diverse olika organisationer.86 En tredje definition

ligger i närheten av den första, i den är en marknadskanal en grupp av

organisationer, beroende av varandra, som är involverade i processen att

göra en produkt eller service tillgänglig för användning eller konsumtion.87

Ännu en definition beskriver en marknadskanal som en svag koalition av

företag, som är förenade med avsikt att handla med varandra.88 Olika

författare och intresserade har använt olika definitioner, vilket har försvårat

diskussionen kring marknadskanalen. En trolig anledning till skillnaderna

är att aktörerna har olika perspektiv. En tillverkare och en konsument

kommer antagligen att se olika saker när de tittar på marknadskanalen.

Tillverkaren ser sätt förflytta sin produkt på olika sätt och genom olika

nivåer till konsumenten och konsumenten ser en massa mellanhänder.89
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Jag kommer att utgå ifrån att en marknadskanal består av en grupp av

organisationer eller andra intressenter, beroende av varandra, som är

involverade i processen att göra en produkt eller service tillgänglig för

användning eller konsumtion.90

4.5.2 Segmentering

För att kunna hitta ett bra sätt att utforma sin marknadskanal är det ofta

nödvändigt för tillverkaren att göra en segmentering av den tänkta

marknaden. Olika typer av slutkunder är intresserade av olika produkter,

olika typer av erbjudanden, olika typer av inköpsställen med mera. För att

hitta fram till de olika typerna av slutkunder behöver tillverkaren ha olika

strategier för marknadskanalen och dela in slutkunderna i olika segment,

delar av marknaden, som de ska sälja till. Eftersom kunderna i de olika

segmenten efterfrågar olika typer av service kommer marknadskanalen att

behöva anpassas i enlighet med det. Till exempel kan Coca-Cola behöva

sälja sina produkter på flera olika sätt, både på stormarknader, för bland

annat de prismedvetna, och läskautomater, för de som har bråttom och är

bekväma av sig. En marknadskanal fram till en stormarknad ser antagligen

annorlunda ut relativt den fram till en läskautomat. Om en tillverkare inte

vill sälja till alla segment får de välja att inrikta sig på ett eller flera av

dem.91
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4.5.3 Funktioner

En anledning till att använda mellanhänder, sett ur utbudssidans synvinkel,

är att antalet kontakter kan minskas. En kontakt i det här fallet är varje

interaktion mellan olika aktörer. Om det finns två liknande varor, som

tillverkas av två olika företag, och fem stycken kunder, som är intresserad

av båda produkterna, kommer antalet kontakter att bli 10. Finns det

däremot en mellanhand som sköter kontakten med kunden åt båda

Tillverkare

Köpare

Köpare

Tillverkare

Mellanhand

Direktförsäljning

Figur 4.1. Kontakter vid interaktion. Källa: Coughlan et al (2001), sid. 8, bearbetad
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produkterna kommer antalet kontakter att begränsas till sju, vilket figur 4.1

ovan visar. Skillnaden kommer att bli större ju fler tillverkare och kunder

det finns. En annan anledning till att använda mellanhänder är att

transaktionen mellan köpare och säljare kan bli mer standardiserad och

därmed resurssnålare.92

4.5.4 Struktur och design

Vid utformning av en marknadskanal är det avgörande att börja med att se

till kundens behov och önskemål. Hur och var vill de köpa produkten? Kan

köparen tänkas åka långt för att köpa produkten eller vi de kunna köpa den

i närmaste affär? Vill köparen ha tillgång till produkten direkt eller kan den

vänta? Hur kostnadsmedvetna är kunderna? Priset påverkas av antalet

mellanhänder. Även om kostnaderna för företaget blir lägre kan priset för

konsumenten bli högre i och med att mellanhanden måste ta betalt för sin

del i arbetet.93

En annan avgörande faktor är förmågan att kunna genomföra alla delar av

kanalen, samt hur bra de kan genomföras. Det viktiga ligger i att undersöka

varje del av kanalen för sig och avgöra vilka delar som sköts bättre av en

mellanhand. Både kundens preferenser och företagets förutsättningar

påverkar mellanhandsbeslut.94
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En produkt som bara säljs av tillverkaren kan ha möjligheter att sälja, men

då behöver kunden antagligen känna till tillverkarens namn, för att kunna

söka upp denne. För de flesta tillverkare blir den typen av tillhandahållning

av produkten svår, för att inte säga omöjlig, att leva på. Distributörer och

återförsäljare kan föra produkten närmare kunden.95

Några variabler rörande produktens marknad som påverkar strukturen på

kanalen är storleken, geografin, tätheten och beteendet. Större storlek,

större geografiska avstånd samt minskad täthet ökar samtliga var för sig

sannolikheten att mellanhänder behöver användas. Kundbeteendet, det vill

säga när, var och hur kunden vill handla, påverkar marknadskanalen på

olika sätt. Till exempel kan det finnas anledning att använda sig av

mellanhänder som sköter lagring om produkten säljs mest under en årstid

för att få en jämnare produktion över året. Tänk exempelvis på sparkar eller

stjärtlappar, som antagligen är rätt svåra att sälja under sommaren.96

Produktens egenskaper är en annan variabel som påverkar strukturen. Det

är viktigt att tänka på vad det är för sorts produkt som ska säljas och vilka

egenskaper den har som kan påverka en marknadskanal. Även företagets

interna uppbyggnad och storlek inverkar, ju större företag desto fler

möjligheter att utforma marknadskanalen med den makt de kan utöva.97
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4.5.4.1 Internet

Det finns de som menar att internet och den nya infrastruktur som det för

med sig kommer att förändra användandet av mellanhänder. Bishop menar

att det är lättare för tillverkaren att kommunicera direkt med sina

slutkunder nu än innan internets genomslag, något minskar behovet av

mellanhänder. Slutkunderna kommer att kunna köpa produkten direkt från

tillverkaren, det kan dock behövas vissa återförsäljare för att kunna sälja

produkten. Han pekar även på att internet förbättrar tillverkarens position

gentemot mellanhänder på förhandlingsbordet, eftersom alternativen är fler

och därmed billigare.98

4.5.5 Content och marknadskanal

Som tidigare nämnts behöver content någon typ av förmedlare, vilken väljs

genom val av marknadskanal. Det finns flera sätt att kunna distribuera en

contentprodukt till sin potentiella kund och möjligheterna har blivit fler i

och med att internet har skapat nya kanaler. Liksom med många andra

produkter är det mycket viktigt att verkligen titta på hur konsumenten vill

få tag på contentprodukten.99

Eftersom content kan digitaliseras är internet en mycket smidig marknads-

och distributionsplats. Med internet kan content snabbt förflyttas från

tillhandahållare till konsument, men även mellan olika tänkbara
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mellanhänder. On-line säljs content oftast via tredjepartssajter utöver de

egna sajterna, eftersom det är få handlare som har tillräcklig kraft för att

kunna sälja tillräckligt själva. Några viktiga funderingar kring hur och om

produkten borde säljas gäller vilken typ av content det är. Till exempel kan

typen av content avgöra om kunden vill behålla det eller är nöjd med att få

det en gång, eller om kunden snabbt vill kunna få tag på produkten. Värdet

på contentprodukten kan i vissa fall förändras över tiden, något som också

påverkar utformning av marknadskanal.100
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4.6 Substitution

I en substitutionsprocess ersätter en produkt, service, process eller dylikt en

tidigare. Det kan till exempel handla om en ny teknik, eller en teknik som

har fått nya användningsområden.101 Den enklaste typen av substitution är

när en produkt ersätter en annan i samma del av kundens värdeskapande,

alltså att produkten används på samma sätt.102

4.6.1 Substitutionsanalys

För att identifiera möjliga substitut behövs en sökning efter produkter eller

lösningar som kan utföra samma typ av funktion, eller leda till samma

resultat, som den ursprungliga produkten.103

En mer invecklad form av substitution, än den tidigare nämnda, sker när

substitutprodukten skiljer sig från den ursprungliga produkten. Substitutet

kan användas till samma nytta som produkten, men kan ha andra

implikationer på hur köparen genomför aktiviteter som har varit kopplade

till den ursprungliga produkten. Ett tydligt exempel är resor, där olika sätt

att resa innebär olika kringaktiviteter. Incheckning och kanske fler

förberedelser vid en flygresa relativt en bilresa. Den mer invecklade formen

av substitut kan även ha andra typer av funktioner, till exempel en smalare

frekvens, mer inriktad. Den kan även ha fler användningsområden än
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produkten, vilket symboliseras klart av en ordprocessor på dator relativt en

skrivmaskin. Där har ordprocessorn (och datorn) många fler möjligheter än

den gamla skrivmaskinen, som blev utkonkurrerad och ersatt.104

Andra typer av substitutionshot kan vara att kunden slutar att konsumera

produkten, på grund av allmänt minskad efterfrågan, till exempel när

allmänheten blir varnad för bieffekter av en produkt. Detta kan även ske

om kunden själv väljer bort produkten för att ersätta den med interna

resurser. Det kan även tänkas att det behövs mindre av produkten, köparens

värdeaktiviteter har kanske blivit effektivare.105

4.6.2 Substitutionsprocessen

När det ska bedömas om en substitution kommer att ske är det primära att

se vad substitutet kan erbjuda relativt den kostnad det innebär för kunden

att byta. Grundregeln är nämligen att en substitution sker när en produkt

kan erbjuda något som överstiger kostnaden för att byta eller motståndet

mot förändring. Om inte det sker kommer kunden att hålla kvar vid en

tidigare produkt. Det substitutet kan erbjuda är ett högre värde, relativt

priset, jämfört med ursprungsprodukten. Kostnader i samband med

övergången hör ofta samman med kringaktiviteter, som behöver

anpassas.106
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Viljan att substituera hos kunden är en funktion av tre faktorer, nämligen

substitutets relativa värde/pris (RVP), kundens vilja att byta och kostnaden

för kunden att byta. Värde/pris syftar på substitutets värde för kunden

relaterat till dess pris och relativt värde/pris jämför substitutets värde/pris

med den ursprungliga produktens värde/pris. Värdet på en produkt är

kundens upplevda värde, och beror på vad kunden tycker är viktigt och

känner till om produkten. Eftersom kunden oftast har högre kännedom om

den ursprungliga produktens egenskaper än ett substituts innebär det också

att medvetenheten om substitutets fördelar kan vara dåliga. Detta påverkar

kundens upplevda värde av substitutet och RVP.107

Kostnaden att substituera vägs emot RVP och det är naturligt att högre

substitutionskostnad innebär att det blir svårare för ett substitut. Kostnader

hör ofta samman med kringaktiviteter som behöver anpassas, som jag skrev

ovan. Det kan även handla om kostnader för att överhuvudtaget hitta

substitutet, eller för att se om substitutet passar kunden.108

Om en substitution ska ske måste alltså kunderna vara positivt inställda till

den. Är de inte det kommer ingenting att hända med produkten. Det

behandlas mer nedan.
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4.6.2.1 Substitutionsprocessen illustrerad

Substitutionsprocessen beskrivs ofta i form av en figur bestående av en S-

kurva. Det är en modell som har sitt ursprung i historiska empiriska studier

och som visar hur substitutionshastigheten är olika stor i olika stadier.

I den här modellen illustreras att tillväxten för ett substitut är låg i början,

som starkast när substitutprodukten fått genomslag för att sedan plana ut

när marknadsandelen närmar sig 100 procent. Märk att detta scenario tar

för givet att substitutet kommer att lyckas, vilket inte alls behöver vara

fallet. Om produkten misslyckas kommer kurvan att slutta nedåt istället.

Det som Porter kallar den ”övre gränsen” illustreras här av 100 procent och

hänvisar till 100 procent av de kunder som kan uppleva värde i substitutet.

Tid

Substitution i
procent av
marknaden

100%

0%

Figur 4.2. Substitutionsprocessen. Källa: Porter (1985), sid 298
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Denna kurva gäller inte heller för alla substitutionsprocesser, men ger en

bild av hur kundernas vilja att substituera förändras över tiden.109

Under den första perioden, fram tills kurvan börjar luta mer, testas

substitutprodukten och potentiella kunder försöker sökas upp. De första

kunderna sätter ofta en speciellt högt värde på produkten, de kan vilja ha

den för att experimentera med. Om substitutprodukten är bra och kundernas

vilja att substituera ökar kommer substitutionen att ta fart, vilket illustreras

av den starka lutningen i mitten av kurvan. Ökningen kan bero på flera

saker, bland annat är osäkerheten kring substitutprodukten mindre och den

har börjat få genomslagskraft, vilket kan göra den till en standard. När

genomslag har nåtts kommer kurvan efter hand att plana ut igen eftersom

det blir svårare och svårare att komma åt nya kunder.110

                                          

109 Porter (1985)
110 Porter (1985)
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Olika personer anpassar sig till nya produkter och ny teknik olika kvickt,

vissa reagerar enbart positivt på innovationer och andra har svårare att ta

till sig dem. Detta illustreras i figuren ovan med teknikentusiasterna och

visionärerna längst till vänster och skeptikerna till höger på en tidsskala.

Tanken är att den nya produkten ska inriktas på och tilltala

teknikentusiasterna till att börja med för att de sedan ska påverka

visionärerna och så vidare. Pragmatisterna är inte speciellt intresserade av

ny teknik men vill ändå använda den när den behövs. Kunderna på andra

delen av kurvan kommer att vara mera svårövertalade, men kommer ändå

att kunna vara en användargrupp.111

                                          

111 Moore (1995)

Figur 4.3. The Technology Adaption Life Cycle. Källa: Moore (1995), sid. 19
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Det finns en brytpunkt där det avgörs vilka produkter som kommer lyckas,

den brytpunkten kallar Moore för ”chasm”, vilket på svenska ungefär

betyder ”klyfta”. Det är främst den som skiljer Moores modell ifrån den

ursprungliga, framarbetad av Rogers.112 När substitutprodukten hamnar i

den här klyftan kommer försäljningen att vika och det är osäkert om det blir

några vidare framgångar. Teknikentusiasterna har redan tagit till sig

substitutet, men det är osäkert om den stora marknaden kommer att vara

intresserad. De tidiga intressenterna kan vara nöjda med en inte helt

fungerande lösning, som de sedan själva kan vara med och arbeta med. De

ser möjligheterna, även om lösningen inte är hundraprocentig. När

produkten däremot ska ut på den stora marknaden kräver kunden en

fullständig lösning, vilket kan ställa till problem om utvecklingen inte är

helt färdig. Ett sätt att ta sig över klyftan är att titta på vad en typ av

pragmatiska kunder behöver och anpassa sitt erbjudande efter det. De

kanske behöver mer än bara den ursprungliga produkten. För att lyckas

måste företaget ta sig över klyftan. När klyftan är passerad är substitutet

ofta inriktat på en liten grupp, detta för att överhuvudtaget komma över

klyftan. Väl där är det dags att utöka eller anpassa sin marknadsföring och

sitt erbjudande för att locka till sig den stora massan.113

Moores modell är främst inriktad på ny teknik, men en modell för flera

andra användningsområden skulle antagligen se ungefär likadan ut. De som

är mest intresserade kommer att vara de som tar till sig substitutprodukten

först. Modellen är på sätt och vis ett sätt att se samma sak som illustrerades

                                          

112 se Rogers (1983)
113 Moore (1995)
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i figur 4.2, bara på ett annorlunda sätt. I början har de ungefär samma

karaktär, med liten tillväxt, medan slutet karaktäriseras på olika sätt. I S-

kurvan visas hur det blir svårare att nå nya kunder, eftersom företaget

närmar sig 100 procent, medan Moore visar vilka kunder som är svårast att

övertyga. Modellerna hänger på så vis ihop, då vissa kunder är svårare att

övertyga kommer linjen i S-kurvan att luta mindre. S-kurvan visar att det

blir svårare och Moore visar vilka kunder som är svåra att nå.

Porter är inne på samma spår som Moore och Rogers när han menar att i

den tidiga delen av substitutionsprocessen är det bra och viktigt att rikta in

sig på de kunder som kan tänkas ta till sig substitutet snabbast. Han menar

att de kunderna är villiga att ta till sig substitutet eftersom de har en högre

RVP, lägre kostnad för att byta produkt eller större benägenhet att byta.114

Detta rimmar väl med vad Moore skriver om teknikentusiasterna och

visionärerna.

Porter nämner fler sätt att få kunderna att byta till substitutet.

Subventioneringar av byteskostnaderna kan vara bra för att få igång

efterfrågan. Om några kunder kommer igång kan de tipsa andra möjliga

intressenter, vilket både ökar medvetenheten och det upplevda värdet av

substitutet. En annan möjlighet är att hjälpa till att bygga upp den

infrastruktur eller andra nödvändigheter som kan behövas för att substitutet

ska få värde för kunden.115

                                          

114 Porter (1985)
115 Porter (1985)
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För den som vill försvara sig mot en substitutprodukt räknar Porter upp ett

antal åtgärder. För det första måste företaget identifiera alla substitut, det

går inte att försvara sig mot något inte är känt. Förutom att försöka

förbättra sin egen produkts RVP och försvåra ett byte, finns möjligheter att

anpassa sin produkt eller marknadsföring. Till exempel kanske produkten

kan få fler användningsområden än tidigare. En inriktning på vissa

speciella segment av marknaden, för att behålla försäljning, kan också vara

av intresse.116 Tänk till exempel på de till höger i Moores modell ovan, de

kommer inte att vara speciellt intresserade av ett substitut.

                                          

116 Porter (1985)
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4.7 Sammanfattning av den teoretiska referensramen

I det här kapitlet har jag redogjort för de teorier som kommer att användas i

den analytiska diskussion senare. En tyngdpunkt har legat på hur content

påverkas av och spelar in på de olika aspekterna. De tre huvuddelarna av

kapitlet, marknadsföringsmixen, marknadskanaler och substitution, är

tänkta att måla upp en bild av hur aspekter kring marknadsföring av content

ser ut samt hur någonting, exempelvis en marknadsföringsprocess eller en

marknadskanal, byts ut mot en annan genom en substitution.

Marknadsföring Substitution Ny marknadsföring

Figur 4.4. Teoretisk referensram.
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5.  Empiri

5.1 Kapitlets upplägg

Empirikapitlet inleds med en förklaring av hur det undersökta området,

inspelad musik, har fungerat historiskt sett. Detta dels för att läsaren ska få

en bild av hur det har sett ut, dels för att kunna jämföra det historiska med

det efterkommande. Efter den redogörelsen går jag in på olika aktuella

aspekter av musik, marknadsföringen och inspelningen av den. Därefter

behandlas behovet av mellanhänder inom musiken. Empirikapitlet avslutas

sedan med en konsumentdel, där bland annat resultatet av min

konsumentundersökning återges.

5.2 Empirisk bakgrund – den gamla strukturen

Länge har strukturen för contentdistribution i musikindustrin sett likadan

ut. En artist har gjort en inspelning i samarbete med ett skivbolag. Den har

sedan hamnat på en skiva av något slag, analog eller digital, för att skeppas

iväg till konsumenten, som har fått köpa den hos en återförsäljare. De

övriga inkomstkällorna för inblandade i musikindustrin har varit

liveframträdanden och royalty för spelningar i radio och andra

användningsområden.117
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Hull har kommit fram till tre olika inkomstströmmar för musikindustrin,

eller som han skriver ”the recording industry”. Längst upp i alla strömmar

finns en kreativ kraft, som är ursprung till upphovsrätt. Den kreativa

kraften kan vara att en låt skrivs eller att ett framträdande ges. Under den

kraften finns de som agerar som mellanhänder mellan artisten/låtskrivaren

och konsumenterna. De stora aktörerna i branschen försöker få kontroll

över alla tre strömmarna, eftersom det finns inkomster i alla tre.118

                                                                                                                           

117 Hull (1998)
118 Hull (1998)
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Figur 5.1. Inkomstkällor i musiken. Källa: Hull (1998), sid. 21
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Det som är intressant i den här uppsatsen är främst den mittersta strömmen,

som behandlar inspelad musik. Därför kommer jag att vidareutveckla den i

nästa figur.
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Figuren visar hur en inspelning når konsumenten via utgivning på skiva.

Skivbolaget är inblandat främst som finansiär av själva

inspelningsprocessen, men kan även vara delaktigt inom andra delar, vilket

åskådliggörs i figuren.119 Kopplingen mellan skivbolag och låtskrivare kan

bland annat förekomma då skivbolagen har egna låtskrivarteam eller

                                          

119 Meisel & Sullivan (2002)

Figur 5.2. Värdekedja för inspelad musik. Källa: Hull (1998), sid 21 egen
omarbetning.

Artister
uppträder för inspelningar

Producent, tekniker och
musiker

gör inspelningarna

Tillverkare
tillverkar kopior av

inspelningarna

Distributör

Återförsäljare
säljer inspelningar

Konsumenter
köper inspelningar

Låtskrivare och förlag

Skivbolag



Distribution av digitaliserad information

59

låtskrivare. Ett exempel på det är The Corporation, som bestod av bland

annat skivbolaget Motowns grundare Berry Gordy Jr. De skrev många av

de låtar som blev hits för artister på skivbolaget Motown.

Skivbolagets inblandning på artistnivån kan handla om att ”ta hand” om sin

artist, att få personerna att må bra. Det kan även handla om att skivbolagen

hittar lämpliga musiker som kan vara med på en inspelning. Tillverkning

och distribution kan ligga utanför skivbolaget, men de större bolagen tar

ofta hand om dessa delar av kedjan.120

Varje inspelning av musik behöver någon typ av komposition, även om den

är improviserad, och därför hamnar låtskrivaren först. Det kan diskuteras

om artister och producenter borde ligga som de gör i figuren, eftersom en

producent kan ha inflytande över hur musikerna ska spela. Grundtanken är

dock att artisten kommer innan producenten, det musikern gör granskas av

producenten.121 Efter att själva musiken är färdig mastras inspelningen för

att uppnå bästa möjliga ljud. Därefter tillverkas ett önskat antal skivor med

inspelningen på och distribueras till butiker och andra återförsäljare, som

står för kontakten med slutkunderna.122

Skivbolagen har även, förutom det som belyses i figuren, ett stort

inflytande över resterande marknadsföring av inspelningen. Reklam,

påtryckningar på radiokanaler och liknande sköts ofta av skivbolaget, men

inte uteslutande. Exempel på vad skivbolagen har bidragit med är TV-

                                          

120 Meisel & Sullivan (2002)
121 Meisel & Sullivan (2002)
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reklam, radioreklam, lobbyverksamhet gentemot recensenter. I utbyte mot

detta har skivbolagen tagit ut en del av intäkterna från skivförsäljning.123

5.2.1 Kostnadsstruktur

Vid traditionell distribution har kostnadsstrukturen per skiva sett ut ungefär

som ovan. Runt sex procent har gått till artisten, utöver ersättning till

låtskrivaren. 20 procent har gått till skivaffären och runt 35 procent har gått

tillbaka till skivbolaget, beroende på vad det har finansierat.

                                                                                                                           

122 Hull (1998)
123 Hull (1998)
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Figur 5.3. Fördelning av en skivas konsumentpris vid upplaga på 30000 exemplar.
Källa: Allan Gutheim 1998 sid. 298
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5.3 Digital distribution

Digital distribution av musik innebär att ljud digitaliseras och tar sig till

lyssnaren via en icke-fysisk bärare, till exempel en datafil skickad över

internet. En normallång tar, med dagens teknik, några minuter att överföra.

Datafilen lagras på något ställe hos lyssnaren, till exempel i en dator eller

en mp3-spelare.

Infrastrukturellt kan marknaden anses vara under utveckling, men då fler

och fler i världen skaffar sig bra uppkopplingar, så kallat bredband, finns

redan en bra grund. Möjligheterna att kunna distribuera musik online finns

i och med detta.124

Själva digitaliseringen kan ske tidigt i ledet, till exempel redan vid

inspelningen. Den kan även göras senare och göras av i princip vem som

helst som har tillgång till rätt produkter, som till exempel en dator med

lämplig programvara. Det innebär inga större besvärligheter att göra en

digital musikfil.125 Finns väl en digital fil av något slag är det inte svårt att

göra den tillgänglig på internet, eftersom nätet är uppbyggt på ett sätt som

ger alla möjlighet att sprida filer. Överföringen kan ske via en personlig

hemsida, en hemsida för osignade artister, peer-to-peer-nätverk, andra

kommunikationsprogram et cetera.126

                                          

124 Ekdahl (2003)
125 Brain
126 Brain b
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En distributionsform är ett nätverk av datorer som samtliga deltar genom

att låta alla få tillgång till de lokalt lagrade filerna. Dessa kan snabbt få

stora mängder av innehåll, exempelvis i form av musik, och dessutom

krävs ingen central server för lagring av filerna. Denna form av distribution

existerar idag i program som Kazaa, Winmx och Grokster. De främsta

fördelarna är att det är enkelt för alla att kunna göra en fil tillgänglig för

övriga användare och att kostnaderna för tillhandahållandet är låga.127 Det

finns även möjligheter att kunna ta betalt för den content som läggs ut på

dylika nätverk genom en speciell funktion, som även manipulerar

sökningen genom att lägga vissa filer överst i resultatlistan.128

Hur distributionen kan komma att se ut när de digitala nätverken utvecklas

och tar sig bort från datorer kan det egentligen bara spekuleras i. Med

bättre och snabbare mobila nät kan till exempel mobiltelefonen bli en

ljudbärare och musiken kan hämtas ner var personen än befinner sig.

Möjligheterna kommer att förändras och utvecklas i takt med teknologins

och de digitala nätens utveckling. Framtida distribution kan komma att

bestå av både fysisk distribution och nedladdningstjänster på internet.

Internetdistribution kommer antagligen att stå för den större delen av den

musik som konsumeras, med fysisk som ett komplement.129

                                          

127 Biddle et al (2002)
128 Garrity (2002)
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5.4 Marknadsföring vid digital distribution

5.4.1 Digitala musiktjänster

De tjänster som tillhandahåller musik har några olika sorters utseenden och

erbjudanden. När tillhandahållaren vill ha betalt för tjänsten är det två typer

av erbjudanden som framträder. Det ena är en prenumerationstjänst, där

konsumenten betalar ett visst belopp per månad för att ladda ner obegränsat

med musik. Ibland tillåts konsumenten göra precis vad den vill med den

nedladdade filen och i andra fall medföljer restriktioner, mer om dessa

längre ner. Det andra erbjudandet är en tjänst där konsumenten betalar för

varje enskild låt denne laddar ner. Det sista sättet som finns är när musiken

är gratis för lyssnaren, till exempel via en artists egna hemsida, en portal

som mp3.com eller andra sätt.130

Det som är noterbart är att själva tillhandahållandet av musik ofta sköts av

en tredje part, det vill säga inte skivbolaget eller artisten. Det är också en

medveten strategi från skivbolagen, då det är lättare att få konsumenterna

att hitta till tjänsterna ju mer innehåll de har. Många kontrakterade artister

lägger ut ett par låtar på sin egen hemsida, men låter skivbolaget sköta

resten av tillhandahållandet.131 Många icke kontrakterade, oberoende,

artister söker sig till portaler för distribution av sin musik, utöver de egna

hemsidorna, för att kunna komma i kontakt med lyssnare. Det finns flera

                                                                                                                           

129 Ekdahl (2003)
130 se www.vitaminic.se, www.pressplay.com, www.apple.com/music/store/, www.mp3.com (alla 2003-
05-05)
131 Ekdahl (2003)
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sajter som låter lyssnare komma i kontakt med artister, den mest kända är

antagligen mp3.com.132

De restriktioner som förekommer handlar om hur nyttjaren får använda

musikfilen. Ofta finns begränsningar i hur filen får brännas på en personlig

cd. En prenumerationstjänst kanske inte tillåter detta om inte konsumenten

betalar extra för det. Det förekommer även begränsningar i hur filerna får

kopieras, hur många datorer de kan användas på och i hur filerna får

överföras till andra enheter, till exempel så kallade mp3-spelare. Trenden

verkar dock vara att begränsningarna minskar något, för att kunna locka till

sig kunder.133 Problem kan uppstå för konsumenten när någonting händer

med dennes dator och den behöver rensas, eller om hårddisken är full. Om

konsumenten inte kan göra en backup på sina musikfiler kan de helt enkelt

tröttna på tjänsten.134

Saker som erbjuds eller skulle kunna erbjudas i tillägg till musiken för att

skapa mervärde är nedladdning av skivomslag, andra bilder, låttexter,

konsertbiljetter, intervjuer, exklusivt material med mera.135

                                          

132 se mp3.com, cornerband.com, www.swebmusic.com 2003-05-08
133 se www.pressplay.com, www.apple.com/music/store/ (2003-05-06)
134 Ekdahl (2003)
135 Green et al (2003)
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5.4.1.1 Betalning

Ett stort problem med att sälja musik på internet är hur betalningen ska gå

till. För personer över 18 kan kredit- eller kontokort användas, men det kan

vara krångligt med små belopp. Dessutom fungerar det inte för personer

under 18. I Sverige börjar betalningar med mobiltelefonabonnemang att slå

igenom, något som skulle fungera även för yngre människor. Det är många

som betalar till exempel ringsignaler med sin mobiltelefon. Än är dock den

lösningen antagligen inte tillräckligt bra, eftersom avgifterna för den typen

av lösning kan anses vara för höga för säljaren. Det är i dagsläget brist på

bra betalningslösningar för yngre personer.136

5.4.2 Promotion

För att kunna distribuera sin musik på en egen hemsida krävs någon typ av

igenkännande. För att publiken ska hitta till hemsidan och faktiskt

konsumera musiken måste bandet på något sätt vara känt.137 För okända

artister är låtar på egna hemsidan ett sätt att kunna låta människor lyssna på

musiken snarare än att kunna sälja den, därför är den också för det mesta

gratis. Det kan till exempel vara ett sätt att låta nyfikna verkligen få höra

musiken och en del i att långsamt kunna bygga upp kännedom.

                                          

136 Ekdahl (2003)
137 Ekdahl (2003)
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Ett sätt för konsumenterna att hitta sin musik kommer att vara genom den

portal eller hemsida där den tillhandahålls. När en artist väljs kommer

länkar upp med liknande artister och användaren kan på så sätt klicka sig

vidare och provlyssna på musiken och på så sätt kunna bredda sitt

musiklyssnande. Andra möjligheter att nå ut med information om musik är

via olika sorters reklam, till exempel TV, radio och dylikt.138 Radio är

också fortfarande vara en stark kanal för att skapa kännedom, liksom

musikvideos i TV. Ett annat media där musik säljs in eller inarbetas är

dataspel och TV-spel, en underhållningsform som ofta använder sig aktivt

av musik.139

Ett annat mycket viktigt sätt att sprida vetskap om musik är med word-of-

mouth-metoden. De flesta sätter antagligen högre tilltro till en vän eller

familjemedlem som tipsar om en bra artist än till skivbolaget som säger

samma sak. Musikrecensioner och artiklar i tidningar, på hemsidor med

mera kommer vara viktigt, en välansedd kritiker kan hjälpa (eller stjälpa)

en artists utsikter att bli omtalad och kunna få ut sin musik. Därför kan

journalister och tidningar bli än viktigare när urvalet blir större.140

Slutligen är gratisnedladdning ytterligare ett sätt för lyssnarna att kunna

höra ny musik. Det är många som har upptäckt musik den vägen för att

sedan gå på en konsert med artisten eller köpa musiken.141

                                          

138 Ekdahl (2003)
139 Holloway (2003-03-10)
140 Ekdahl (2003)
141 Meisel & Sullivan (2002)
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5.4.3 Prisbilder

Konsumentens pris för digitalt distribuerad musik varierar. Många har vant

sig vid att nedladdad musik är gratis i och med den utspridda

gratisspridningen av musik.

Det finns svårigheter att argumentera för ett visst pris när det inte finns

någon tillverkningskostnad för en icke-fysisk produkt. Kostnaderna ligger

då inte längre på varje kopia utan snarare som en klumpsumma för

framtagningen och lagringen. Den naturliga gränsen för priskonkurrens

försvinner också när det inte längre finns någon tillverkningskostnad.142

Vid försäljning av enskilda låtar online ligger priset på runt en USD per låt,

vilket skulle innebära ungefär 8 till 10 kronor i Sverige.143 Vitaminic, som

säljer mp3-filer, har också ett styckpris per låt på 10 kronor.144 Vid köp av

ett album ligger priset för tillfället på runt 10 USD, bland annat på Apples

nedladdningstjänst iTunes.145 För en prenumerationstjänst, där

konsumenten inte kan lyssna på musiken när prenumerationen upphör, kan

månadskostnaden ligga på mellan 10 och 20 USD. Detta gäller till exempel

pressplay.146

                                          

142 Buhse (2001)
143 Ekdahl (2003)
144 www.vitaminic.se (2003-05-05)
145 Menta (2003-05-02)
146 www.pressplay.com (2003-05-05)
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Richard Mentra147 menar att ett lägre pris skulle vara gynnsamt eftersom

priset ligger för nära priset för en reguljär cd-skiva och för att det skulle

vara lättare att locka människor från gratistjänsterna. Han menar också att

marknaden kan komma att trycka ner priset efterhand som nya produkter

och tjänster kommer ut. Kostnaden för att tillhandahålla musikfiler online

är beräknad till att vara ungefär en tredjedel av kostnaden för att

tillhandahålla samma content på en cd (vid större kvantiteter). Något som

kan tyda på möjligheter att ha ett lägre pris än en USD.148

Konsumenterna blir mer och mer prismedvetna när de funderar på att köpa

musik, oavsett format och plats. Detta gäller både gammal och ny musik.149

På internet kan konsumenterna välja att enbart köpa de låtar de vill ha, till

skillnad från ett helt album, något som går emot den traditionella

inkomstmodellen och som skulle kunna minska intäkterna.150

Konkurrens och internets låga transaktionskostnader kommer att kunna

driva ner priserna. Om någon tillhandahållare av musik hittar andra

inkomstkällor än själva försäljningen kommer priset att kunna pressas ner

mot noll.151

                                          

147 Menta (2002-09-30)
148 Glasner (2003-05-01)
149 Christman (2003)
150 Buhse (2001)
151 Lam & Tan (2001)
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5.5 Aspekter kring värdekedjan

5.5.1 Inspelning

Den gamla infrastrukturen, med stora analoga mixerbord och bandspelare,

är på väg att ersättas av digitala alternativ, som digitala, men fortfarande

fysiska, mixerbord och dylikt, och i slutändan av en dator med ett ljudkort.

Det behövs helt enkelt inte någon stor, bra, studio för att få till bra ljud på

en inspelning. En någorlunda kraftfull dator utrustad med ett bra

inspelnings- och redigeringsprogram är det som behövs. Ett vanligt och

välanvänt program är Pro Tools, som ger möjlighet till bland annat

flerkanalsredigering och olika effekter.152 Det kan i princip ge samma

resultat som en proffsstudio153, även om den sista lilla biten upp till

studiokvalitet kanske inte kan uppnås helt lätt154, och det används även i

flera större studios.155

Ett program som Pro Tools kostar i den senaste versionens billigaste form

runt 500 USD, inklusive obligatorisk hårdvara till datorn.156 Det finns

självklart andra konfigurationer av programmet och andra program, till

olika priser, som kan göra liknande saker.157 Priset på Pro Tools ger dock

en bild av ungefär hur mycket det kostar att investera i utrustning till

inspelning om en dator och mikrofoner redan finns.

                                          

152 Edwards & Thigpen (2003-04-08)
153 Intervju 2
154 Körner (2000-12-13)
155 Edwards & Thigpen (2003-04-08)
156 http://www.protools.com/ 2003-05-08
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De allra flesta instrument och ljud går alldeles utmärkt att spela in på det

här sättet, men det kan förekomma problem vid en egen inspelning i

hemmet eller dylikt. En typ av ljud som kan vålla problem är trummor, som

kan kräva lite mer än vad en billig hemmastudio kan erbjuda, för att låta

bra. Detta beror snarare på akustiken i rummet som används och

möjligheter till att använda många mikrofoner samtidigt än på kapaciteten

hos datorn. För att kunna spela in trummor och få ett rent, neutralt, ljud kan

en studio behöva användas, vilket kan höja kostnaderna för inspelningen.158

Slutmixningen av inspelningarna kan även den skötas med en dator av

bandet självt, men det kräver ofta mer kunskaper och erfarenheter än själva

inspelningen. Dessutom kan det fordra en hel del tid beroende på hur bra

ljudet är från början.159

Inspelning och mixning kan ta en hel del tid och en del kunskaper och

erfarenheter, speciellt om personerna som sköter inspelningen inte har

arbetat med det förut. Det är inte speciellt svårt att lära sig, men det kan ta

tid. Många band har kanske inte tålamodet att göra hela produktionen

själv.160

                                                                                                                           

157 Intervju 2
158 Intervju 2
159 Intervju 2
160 Intervju 2



Distribution av digitaliserad information

71

5.5.2 Marknadsföring

Eftersom en musiklyssnare inte kan ta till sig hur mycket information som

helst, måste ett urval behöver göras av någon. Recensenter är grupp som

gör urval, musiktjänster skulle kunna vara en annan. Radio, TV och

liknande är ännu en grupp. Var urvalet sker är inte det viktiga, men de

flesta musikkonsumenterna vill inte göra det helt själv.161

Det kan bli svårt att få uppmärksamhet för sin musik, möjligheterna att få

den recenserad i en tidning eller i något annat media är små utan någon

form av påtryckningar. Detta eftersom recensenter först och främst väljer

de största namnen när de ska recensera. För att kunna få ut sin musik måste

människor känna till den och ett effektivt sätt att få den känd är att få den

recenserad. Det finns dock för mycket musik för att allt ska kunna

recenseras. För att få recensenten att skriva om ny musik krävs ofta

påverkan och påtryckningar, en av uppgifterna skivbolag har. Det krävs

dock inte ett skivbolag för att göra det.162

Det är lätt att drunkna i det stora utbud av musik som finns på internet,

vilket försvårar marknadsföringen. En konsument behöver få ett urval och

läsa eller höra om vad andra tycker är bra och dåligt. Detta gäller speciellt

på digitala musiktjänster eftersom utbudet kan bli väldigt stort och

oöversiktligt.163 För att synas behöver en artist, eller någon i anslutning till

denna, se till att denne är med på många ställen. Usenet, e-maillistor,

                                          

161 Ekdahl (2003)
162 Ekdahl (2003)
163 Ekdahl (2003)



Distribution av digitaliserad information

72

chatrum med mera är tänkbara ställen att hitta musikintresserade på. Det

kan krävas många timmar för att få den trafik till den egna hemsidan som

önskas om artisten väljer att genomföra det själv.164

Tillhandahållandet av musik av den enskilda artisten skulle kunna skötas på

flera sätt. Musik på den egna hemsidan är förstås ett alternativ, men det

skulle kunna vara billigare att låta en musiktjänst ta hand om själva

lagringen och överföringen av musiken. Ett tredje sätt kunde vara att

använda sig av fildelningsnätverk och dela ut musikfilerna. Kostnaderna

för dessa sätt att distribuera musik behöver inte bli alltför stor.165

                                          

164 Griffin & Yates (1999-2003)
165 Lam & Tan (2001)
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5.6 Konsumentundersökning

Under denna rubrik presenteras den undersökning som gjordes samt en del

relaterade empiriska data från andra källor. Denna del visar hur

konsumenterna har reagerat på möjligheten att ladda ner musik från

internet och deras vanor påverkas. Den är bland annat tänkt att vara till

hjälp när jag undersöker utvecklingen av musikkonsumtionsvanor.

5.6.1 Vilka laddar ner?

En undersökning visar att 12 procent av USA:s befolkning och 8 procent av

Europas befolkning laddar ner musik från internet. Om hänsyn tas till att 43

procent respektive 58 procent av befolkningen i respektive regioner i

samma undersökning anser sig vara uppkopplade blir andelen nedladdare

högre. 22 procent (USA) respektive 19 procent (Europa) av de som är

uppkopplade laddar ner musik och 35 procent respektive 51 procent av de

bredbandsuppkopplade laddar ner.166

                                          

166 musikindustrin.nu 2003-02-23
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De som är födda tidigare än 1976 laddar sällan ner musik från internet, 62

procent av dem laddar aldrig ner musik. Nedladdningarna ökar ju yngre

respondenterna blir, de som oftast laddar ner musik är de som är födda

1983 eller senare, det vill säga de som var i den vanligaste åldern för att ta

ut gymnasieexamen 2002 eller yngre. 62 procent i den kategorin laddar ner

musik ofta (4 eller 5 på skalan). Motsvarande andel bland de som är något

äldre, de som föddes 1977 till 1982, är 52 procent. 27 procent (1983 eller

senare) respektive 21 procent (1977-1982) laddar aldrig ner musik. I hela

undersökning var det 29 procent som aldrig laddade ner musik.

Figur 5.4. Hur ofta konsumenten laddar ner musik. Observera de olika skalorna. Källa: Egen
undersökning.
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5.6.2 Konsumenter om kanaler för musikköp

Den vanlige internetanvändaren har inte visat sig villig att betala för

nedladdningsbar musik. 33 procent av amerikanska surfare var beredda att

betala för en tjänst med en månadskostnad och obegränsad nedladdning i

en undersökning. Samtidigt var collegestudenter mer benägna att betala för

samma typ av tjänst, 60 procent ställde sig positiva.167

I min undersökning var de flesta inte beredda att betala för att ladda ner

musik, 15 procent var beredda att betala. Ingen större skillnad märktes

bland de som ofta laddar ner musik (4 eller 5 på skalan), där var 21 procent

beredda att betala.

                                          

167 musikindustrin.nu 2002-02-01

Figur 5.5. Vilja att betala för musik på internet. Källa: Egen
undersökning.
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5.6.3 Kanaler för kännedom om musik

Kännedom om musik kan spridas på många olika sätt, vilka vissa personer

är öppna för beror antagligen på hur stort deras musikintresse är. Ofta är

det när bekanta berättar om en bra låt eller skiva som en person upptäcker

tidigare okänd musik. Musik som spelas i TV och radio når en stor publik

och får på så sätt uppmärksamhet.

De allra flesta hör främst talas om ny musik från bekanta eller på radio, 40

procent respektive 37 procent. Bland andra ställen, det öppna alternativet,

nämndes TV av de flesta. En person i undersökningen upptäcker ny musik

på gymmet (!). Alternativen recensioner, reklam och musiktidningar var i

stort sett jämbördiga i undersökningen med runt 5 till 7 procent.

Figur 5.6. Hur konsumenten hör talas om ny musik. Källa: Egen
undersökning.
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5.7 Sammanfattning

Det empiriska kapitlet tar avstamp i det historiska, nämligen i den struktur

som har rått på musikmarknaden en längre tid. Den visar hur

maktförhållandena har varit mellan de olika aktörerna och hur intäkterna

har fördelats. Stor makt har legat hos finansiärerna, oftast skivbolag,

eftersom det har varit nödvändigt med stora resurser. I andra delar av

kapitlet redogörs för marknadens förutsättningar idag och i framtiden.
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6.  Analys

6.1 Kapitlets upplägg

Den första delen av analyskapitlet behandlas marknadsföring av content i

musikindustrin med utgångspunkt i 4P-teorin. Först beskriver jag hur

marknadsföringen kommer att fungera under de nya förutsättningar,

därefter jämför jag detta med hur det har varit tidigare för att utreda mer

specifikt vilka följder digitaliseringen har. När detta är gjort beskriver jag

en möjlig substitutionsprocess för förändringarna jag har sett, hur de

kommer att utvecklas i framtiden.

6.2 Marknadsföring av musik

6.2.1 Produkt

Den första av de tre nivåerna av en produkt, kärnprodukten, är vad

konsumenten främst köper. När det gäller contentprodukter är det just

content som blir kärnprodukten och musik är en sådan typ av kärnprodukt.

När konsumenten använder en datafil för att lyssna på inspelad musik med

sin dator eller dylikt är det en nästan renodlad kärnprodukt, eftersom det

inte tillkommer någon förpackning eller annat. Det enda som konsumeras

är, i de flesta fall, musiken. Kärnprodukten, som erbjuds som en låt i en

datafil, är densamma som den som erbjuds via en låt på en skiva. Musiken

behöver inte förändras för att distributionssättet gör det.
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Musikprodukten visar inga speciella tendenser att skilja sig från andra typer

av contentprodukter. Följaktligen kan Shapiro och Varians teori, om att den

faktiska produkten måste kunna erbjuda kunden något intressant, tillämpas.

De empiriska resultat jag har hittat leder till samma slutledning. Om

konsumenten inte finner musiken tilltalande kommer de inte att köpa den.

Historiskt sett har musiken levererats med hjälp av en fysisk bärare och då

har den fysiska bäraren fått stå för många av de saker som utformade den

faktiska produkten. Skivomslag med bilder och texter är exempel på detta.

När musiken digitaliseras och distribueras på internet försvinner behovet av

den fysiska bäraren och då också skivomslaget. Den faktiska produkten blir

något annat än vad den tidigare har varit. Märkesnamn, vilket kan vara till

exempel artistens namn, kommer fortfarande att vara viktigt därför att

namnet och tidigare bedrifter kommer att vara en viktig vägvisare när

lyssnarna letar efter och införskaffar musik.

För nedladdningsbar musik är en annan del av den faktiska produkten

kvaliteten, både ljud- och musikkvalitet. Att olika låtar håller olika kvalitet

och att det är svårt att hitta något som passar de flesta kommer

musikmarknaden få leva med. Det är relaterat till att människor har olika

smak. Ljudkvaliteten däremot, kan förändras. Ljudkvaliteten hos en datafil

blir beroende av komprimeringsmetoden som används och hur stor filen

tillåts vara, något som påverkar hur lång tid överföringen tar. I och med att

konsumenterna ofta har laddat ner och laddar ner musik från internet med

sämre ljudkvalitet än en cd har de viss acceptans för något sämre ljud.

Detta gör att en produkt med något sämre kvalitet kan erbjudas on-line, i

alla fall tills dess internet är tillräckligt snabbt för större filöverföringar och

därmed bättre kvalitet.
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En annan del av den faktiska produkten är de restriktioner som ibland

förekommer. En klar fördel är när datafilen kommer utan restriktioner, utan

bestämmelser för hur filen får användas och av vem. De restriktioner som

kan finnas med produkten gör den mindre åtråvärd för konsumenten,

eftersom de vill kunna lyssna på musiken där de själva känner för det. Det

anses dock av vissa vara nödvändigt att ha restriktionerna för att kunna

sälja contentprodukten mer än en gång. Möjligheterna till vidarekopiering

är annars stora, eftersom det är billigt med distribution av content.

Tilläggsprodukter för digital musik handlar både om extra saker som följer

med vid själva köpet och vad säljaren kan ge i övrigt. Det sistnämnda kan

bland annat vara att tjänsten gör ett urval åt lyssnaren och rekommenderar

viss musik beroende på vem kunden är. Detta skulle kunna vara en

betaltjänst, men kommer troligen oftast att vara gratis för lyssnaren. Det

som skulle kunna följa med vid köpet, och vara del av den utökade

produkten, är företeelser som möjlighet att köpa konsertbiljetter och

tillgång till exklusivt material. Baserat på hur konsumenterna hittills har

agerat är produktfördelar utanför kärnprodukten ännu så länge inte av stor

vikt. De är mest intresserade av musiken.

6.2.2 Pris

Att sätta pris på en contentprodukt medför vissa komplikationer eftersom

det finns väldigt lite kostnader som kan relateras till varje ny kopia av

produkten, speciellt när det gäller en digital produkt som förflyttas med

hjälp av internet. Däremot finns det ofta kostnader för framtagningen av

den första kopian som måste täckas.
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Utifrån figur 5.3 syns att det är flera kakbitar som kommer att påverkas av

den pågående digitaliseringen. Till att börja med berörs distributions- och

tillverkningsbitarna, dessa kommer att bli väsentligt lägre på grund av

internets distributionsfördelar. Administrationen borde också kunna bli

lägre, liksom inspelningskostnaderna eftersom det blir enklare och billigare

att få bra ljudkvalitet. Det enda som inte alls kommer att påverkas är

momsen, i övrigt kan effekter uppkomma.

Det som speciellt talar för att priset på nedladdningsbar musik borde vara

billigare än priset för motsvarande musik med fysisk distribution är just att

kostnaden för att distribuera produkten blir väldigt mycket lägre. Ett pris

som är marginellt lägre än ett med fysisk distribution kan alltså inte

försvaras sett ur ett kostnadsperspektiv. Vissa kostnader tillkommer för

tillhandahållandet av musiktjänsten on-line, men många kostnader

försvinner från marknadskanalen.

Något som talar emot att nedladdningsbar musik borde vara billigare än

musik köpt på skiva är graden av ansträngning som behövs vid

införskaffning. Eftersom det oftast är krångligare eller mer tidskrävande att

köpa en skiva än att ladda ner en låt borde ett lägre pris tas ut för det

förstnämnda. Detta argument torde dock elimineras av den konkurrens som

finns på internet samt kvalitetsskillnaderna mellan produkterna.

Konsumenterna är inte beredda att betala mer för datafiler än för skivor.

Under den tiden mer än ett sätt att distribuera musik finns kommer de olika

sättet antagligen att få hjälpa till att bära varandras kostnader. Detta är

negativt för priset på internetmusik eftersom den skulle kunna ha ett lägre

pris.
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Konsumenternas prismedvetenhet när det gäller musik stiger och de

kommer att leta efter det bästa alternativet. Eftersom det än så länge finns

alternativ som är gratis kan det vara svårt att konkurrera om priserna blir

för höga. Måhända kan någon ta tillvara på de låga transaktionskostnaderna

och komma in på marknaden och pressa ner priserna.

En idé, som kanske skulle kunna genomföras allt eftersom infrastrukturen

blir snabbare och bättre, är att bättre kopior, ljudmässigt, skulle kunna

säljas till nedladdning för ett högre pris. En segmentering skulle kunna ske

mellan de som vill ha lite bättre kvalitet och de som nöjer sig med sämre.

Det borde inte vålla några större svårigheter eller kostnader i och med att

det inte är speciellt svårt att ta fram en komprimerad ljudfil. Skillnaderna

måste dock, enligt Varian, vara tillräckligt stora för att de som efterfrågar

kvalitet och kan betala mer inte ska köpa den billigare produkten.

Metoden att samla ihop olika produkter har varit en klar strategi för musik i

och med själva formatet. En skiva innehåller sällan bara en låt, vilket får

ses som produkten i det här fallet, utan det är flera låtar som samlas ihop,

antingen av samma artist eller av flera olika. När musiken finns on-line

bryts den samlade produkten isär och varje låt måste stå för sig själv, även

om det fortfarande säljs hela så kallade album som digitala filer. Att

fortfarande försöka sälja låtarna som album ger monetära fördelar om

konsumenten inte hade köpt alla låtar annars. Även andra typer av

paketlösningar, som att erbjuda datafilen ihop med något annat eller att har

så kallade "tag 3 betala för 2", är exempel på andra möjligheter att vara

konstruktiv med priset.
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Musik som sålts på cd-skiva eller dylikt har för det mesta fått ett

annorlunda pris baserat på färskhet och efterfrågan. En ny skiva har i

allmänhet kostat mer, eftersom artisten i fråga kanske har en låt som spelas

på radio eller är aktuell av annan anledning. Aktualiteten leder till högre

efterfrågan vilket bidrar till att ett högre pris tas ut. För försäljning on-line

har någon sådan prisdifferentiering inte utkristalliserat sig ännu utan

musiken kostar i princip lika mycket oberoende av vad det är för musik.

Sett ur ett historiskt perspektiv borde dock möjligheterna att göra detta

finnas.

6.2.3 Promotion

Eftersom det är lätt att försvinna i bruset i det stora utbudet av musik är

promotion av vikt för en artist som vill nå ut med sin musik.

Genomförandet av promotion för musik kan vara tidskrävande eftersom

bruset är väldigt påfallande och det krävs en hel del insatser för att höras.

Framträdande sätt att kunna påverka lyssnarna är via radio och TV och för

att få med sin låt i något av de medierna krävs oftast resurser till

påtryckningar och lobbyverksamhet.

Förutom radio och TV är recensioner och word-of-mouth två mycket

viktiga kanaler. Båda verkar för att minska bruset och hjälpa lyssnarna att

hitta musik. Recensenter har, liksom radiostationer, ett stort urval av musik

att välja bland och de kan påverka sina läsares konsumtion. Även om

recensionen inte är bra får musiken uppmärksamhet, vilket gör att fler hör

talas om den. Eftersom det ofta krävs påtryckningar för att få sin skiva

recenserad kan, från artisten sett, extern hjälp vara nödvändig för att nå

fram till recensenten. Word-of-mouth ger musiken chans att tala för sig
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själv genom att människor som tycker om den rekommenderar den för sina

bekanta, men någonstans måste den första personen ha hört talas om

artisten. Ju större urval desto viktigare kommer kontakterna med

recensenten att vara.

Behovet av att nå fram till musikläggarna på radio märks ännu tydligare i

och med att det är en av de absolut vanligaste kanalerna för konsumenterna

att hitta sin musik. Av de två kanaler, radio och bekanta, som var

populärast får radio vara den som är mest effektiv eftersom den når ut till

fler och går att påverka på en central punkt. Att påverka de som påverkar

sina bekanta genom word-of-mouth-metoden får anses vara svårt eftersom

det är väldigt många som måste påverkas, dessutom måste musiken faktiskt

vara bra.

En potentiell form av promotion av content används ofta för musik,

nämligen den att låta produkten tala för sig själv. Lyssnarna har för det

mesta, antingen via en artists hemsida, en musiktjänst eller

fildelningsnätverk, möjlighet att kunna höra musiken innan de bestämmer

sig för att köpa den. Många artister lägger ut ett par låtar på sin hemsida,

eller delar av låtar, och hoppas sedan att lyssnaren tycker om musiken

tillräckligt mycket för att köpa andra tillgängliga produkter. Med den ökade

prismedvetenheten vill konsumenterna veta vad de köper för något och att

ge bort en del av sin produkt är ett perfekt sätt att lösa detta.
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6.2.4 Plats

Vad gäller platsdelen av marknadsföringsmixen är alternativen för musik i

grunden fysisk eller icke-fysisk distribution. Fysisk distribution är

sammankopplat med den gamla ordningen. Icke-fysisk distribution, genom

till exempel användande av internet, medför några olika möjligheter. En

artist kan anlita en stor portal, med ett stort samlat utbud, eller välja någon

annan form av tillhandahållande, till exempel en egen hemsida eller en mer

specialiserad portal. Eftersom utbudet av musik är stort kommer det finnas

fördelar med att vara med där andra är med, konsumenten slipper då extra

sökande och kan hitta all sin musik på ett ställe.

Ett problem med att använda sig av internet som marknadsplats är bristen

på bra betalningslösningar för unga personer. Detta är ett strukturellt

problem som försvårar för en viktig målgrupp att kunna köpa musik och ett

problem som måste lösas innan försäljningen kan få ordentligt genomslag

eftersom de unga är en stor målgrupp.

6.2.5 Marknadsföringsmix

Kvaliteten på produkten kommer, liksom förut, att vara centralt på

musikmarknaden. Om inte musiken är bra kommer konsumenten inte att

vara intresserad. Däremot är inte annan typ av kvalitet, såsom ljudkvalitet,

centralt, och möjligheterna att få konkurrensfördelar på den fronten torde

vara begränsade.

Priset är, speciellt så länge det finns gratis alternativ, en viktig faktor.

Gratisnedladdningen är en faktor som har medverkat till att
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priskänsligheten bland konsumenterna har ökat. De är inte beredda att

betala lika mycket som tidigare. Möjligheter att konkurrera med hjälp av

priset finns, eftersom gratisalternativen har lyckats, och tendenser till detta

har synts bland nätförsäljarna. Priset skulle alltså kunna avgöra vilken

tillhandahållare konsumenten vänder sig.

Promotion är den viktigaste delen av marknadsföringsmixen för musik

även i framtiden. Eftersom utbudet av musik är väldigt stort måste artisten

lägga ner en hel del resurser på promotion av olika slag för att nå ut. Det

räcker för det mesta inte med att göra bra musik för att få en publik och

kunna få några inkomster från sin musik.

Platsen där den största försäljningen av musik kommer att ske är med stor

sannolikhet portaler med stort utbud, därför är det viktigt, både för artister

och portalinnehavare, att utbudet blir stort och att just den aktuella artisten

finns med. Jämfört med tidigare medför detta förfarande ingen större

omställning eftersom musiken tidigare samlats i skivaffärer. Skillnaden

ligger i var produkten säljs.

Alla delar av marknadsföringsmixen spelar in på hur väl en artist lyckas

med sin musik, men en större relativ del av resurserna kommer att behöva

läggas på promotion på grund av det stora utbud som existerar. Produkten i

sig är viktig i form av musikkvalitet och i viss mån vilken typ av

lyssningsbar produkt som erbjuds. En mindre del av resurserna skulle

kunna läggas på priset, eftersom musik, när väl priset inte är för högt, inte

säljer främst utifrån vad som är billigast. Mixen fokuseras alltså på

promotion och i viss mån produkt.
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Några förändringar som träder fram, jämfört med tidigare marknadsföring,

är konsumenternas ökade priskänslighet och minskade efterfrågan av bra

ljudkvalitet, samt i var försäljningen sker. Dessa förändringar får inga

större implikationer på marknadsföringsmixens struktur och

resursfördelning, skillnaderna ligger snarare inom de olika blocken i hur

aktiviteterna genomför. De delar som dock kommer att få mer

uppmärksamhet än tidigare är pris och promotion, det sistnämnda på grund

av det väldigt stora utbudet.

De viktigaste förändringarna är således:

• Promotion blir än viktigare

• En ny, elektronisk, distributionskanal, som ligger närmare

konsumenten

• Ett ökat fokus på priset på grund av konkurrensen
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6.3 Mellanhänder

De tre viktigaste områden där mellanhänder, finansiärer eller annan viktig

extern inblandning tidigare har använts av artister i deras ambitioner att nå

ut med sin musik rör inspelningen, distributionen, och marknadsföringen.

6.3.1 Inspelning

Med den tidigare strukturen för framtagande av inspelad musik har en

mellanhand, eller ett steg mellan artisten och konsumenten, varit

inspelningsstudion. Det har helt enkelt varit ett måste att använda sig av en

relativt dyr studio för att få tillräckligt bra kvalitet på sina inspelningar för

att den skulle vara gångbar kommersiellt. Den dyra studion finansierades

ofta av en, för artisten, yttre intressent, till exempel ett skivbolag eftersom

artisten kanske inte hade råd att sköta inspelningen själv.

Med de nya digitala teknikerna finns möjligheten för artisten att använda

sig av en dator till inspelningen. I princip kan ljudet bli lika bra som i en

professionell studio till något som kan vara en bråkdel av kostnaden och

utan nödvändig timkostnad. Den initiala investeringen består av en dator,

vilket väldigt många får anses ha redan, programvara och mikrofoner. En

viss hjälp av en studio kan behövas när vissa instrument, som till exempel

trummor, ska spelas in, men det är inte omöjligt att lösa på egen hand.

Även om en studio behöver användas för att spela in några instrument

kommer kostnaderna ändå att vara mycket lägre än tidigare.
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Eftersom kostnaderna är låga är behovet av finansiering utifrån lågt,

speciellt om det är flera personer i ett band som delar på kostnaderna. Detta

ökar artisternas valfrihet, eftersom de blir mindre beroende av extern

finansiering. Artisterna kommer att kunna bli mer och mer självständiga ju

bättre de digitala inspelningsteknikerna blir.

6.3.2 Distribution

Tidigare har musikdistribution i mångt och mycket varit bundet till aktörer

med stora monetära resurser, speciellt om musiken skulle nå många

geografiska områden. Den logistik som fordrades för att klara av detta

innebar många kontakter och investeringar i form av finansiering av

skivtillverkning med mera. Ju större antal exemplar av musik som skulle

distribueras desto större finansieringskostnader, eftersom varje exemplar

blir en ny skiva.

De möjligheter som internet för med sig är som sagt att distribution av all

typ av content blir mycket billigare än tidigare. Kostnaden för att skicka ut

många kopior är inte mycket högre än att skicka några få, vilket gör att

tillfällen skapas för contentproducenter att bli mer självständiga. Mindre

finansieringsbehov medför desto mindre bundenhet till exempelvis

skivbolag. Det krävs inte heller många återförsäljare eftersom en

återförsäljare, i teorin, skulle kunna sälja till hela världen. De fysiska

begränsningarna är således borta.

En artist kan ta hand om försäljningen av sin musik själv, vem som helst

kan tillhandahålla content on-line, och det finns artister som försöker sig på

det. Fördelarna med det blir ännu mer frihet, obundenhet och kontroll över
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sin musik, men det finns även nackdelar, som att det kan bli svårt för

konsumenter att hitta musiken och att det kan vara svårt att kunna sälja

tillräckligt själv.

Idag sköts det mesta utav den musikdistributionen on-line via en extern

parts sajt. Där samlas musiken upp och utbudet blir på så sätt större och en

större publik kan nås och antalet kontakter minskar. Enligt teorin kring

kontakter blir en följd av detta resurssnålhet och till exempel tidsåtgången

blir mindre. Resursåtgången, i form av monetära medel, verkar dock inte

direkt gynnas av detta. Kostnadsskillnaderna för att tillhandahålla filerna

själv eller att låta en portal göra det borde vara små, sett ur ett vitt

perspektiv. Bandbredden som används blir exempelvis lika stor oavsett

valet. Konsumenterna borde dock få fördelar när portalerna upplever

skalfördelar.

Om musiken samlas upp i portaler kommer konsumenter också veta var de

kan hitta musiken när de blir intresserade och nyfikna. Dessutom ger det

artisten chanser att bli upptäckt av lyssnare när de letar efter annan musik

eftersom en mycket större grupp av människor potentiellt kan hitta till en

portal än till en artists egna hörna av nätet. Med den typen av distribution

behöver artisten inte heller tänka på betalningslösningar och annan

infrastruktur. Andra sätt, som att använda sig av fildelningsnätverk, har

sina fördelar, men inget sätt har utkristalliserat sig som speciellt bra ännu.

Framtida teknologier kommer antagligen med fler möjliga lösningar för

contentdistribution.

Extern hjälp kan alltså vara att föredra vid distributionen av musik från

artist till lyssnare, beroende på hur mycket kontroll artisten själv vill ha
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över sin musik och hur mycket tid denne är beredd att lägga ner på

distributionen. Även om det inte är speciellt dyrt att tillhandahålla musiken

kan det krävas viss tid till skapande och underhåll av sajten.

Artisternas förhandlingsläge gentemot sina valda mellanhänder och

återförsäljare kan försvagas om det uppstår elektroniska marknadsplatser

som de måste synas på. Ungefär som när musik tidigare måste ha funnits i

skivaffärerna för att lyssnarna ska kunna införskaffa den måste musiken

synas och vara tillgänglig även på en internetmarknad. Konkurrens mellan

olika portaler kan dock medföra en motverkande kraft, det vill säga att

portalerna behöver ha vissa artister i repertoaren för att kunna konkurrera.

En annan kraft som verkar för artistens förhandlingskraft är att alla

försäljare i princip kommer att ha samma marknad, den behöver inte, och

kan inte vara, geografiskt uppdelad i något annat hänseende än vad gäller

viss nationell musik. Eftersom alla har samma marknad kommer det bli fler

konkurrenter.

6.3.3 Marknadsföring och mellanhänder

Som jag tidigare nämnt är det väldigt många artister som vill nå ut med sin

musik på en marknad som inte kan ta emot hur många produkter som helst.

Detta ger ett behov av brusreducering, där bruset är det stora utbudet, innan

musiken når konsumenterna. Eftersom denna brusreducering sköts av

oberoende parter, som recensenter och radio, är det av vikt att kunna

påverka de som väljer musiken där. Tidigare har detta arbete mest skötts av

skivbolag och ersättning för det arbetet har utgått från skivförsäljningen.

Skivbolagen har, genom den mångåriga erfarenheten, kunskaperna som

behövs för att kunna föra fram en artist.
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Med de nya digitala inspelningsteknikerna blir kostnaderna lägre för att

spela in sin musik. Detta skulle kunna leda till att fler tar chansen att spela

in vilket ger ett ännu större utbud av musik. Marknaden växer och bruset

ökar vilket medför att de som gör urvalet kommer att få en starkare

maktposition. Om artisten redan från början är känd för konsumenterna

kommer musiken mer eller mindre att kunna marknadsföra sig själv och

kunna nå publiken. Om artisten däremot inte är känd kommer det vara

speciellt viktigt att kunna marknadsföra sin musik och på olika sätt kunna

nå fram till och påverka lyssnarna.

Behovet av finansiering kommer att variera beroende på vilken typ av

marknadsföring artisten vill ha och hur långt artisten vill nå. Vill artisten nå

långt och använda sig av till exempel TV-reklam kommer extern

finansiering antagligen erfordras. Kostnaden för att göra den typen av

reklam är antagligen mer än vad en artist kan finansiera själv. Om artisten

går en lite lugnare väg framåt och nöjer sig med att försöka skapa ett rykte

om sin musik kan det ändå, trots att det skulle gå att genomföra det själv,

vara en bra idé att anlita hjälp utifrån. Den expertis och de kontakter som

hjälpen förhoppningsvis innehar är kan vara värd mycket för en artist som

vill nå ut med sin musik.

Expertisen som skivbolag har inom marknadsföringsområdet kommer att

göra dem attraktiva även i fortsättningen som samarbetspartner för artister,

om än inte oumbärliga. Nya organisationer, som är än mer inriktade på

marknadsföring än skivbolag, kan tänkas dyka upp eftersom det kommer

uppstå ett behov. Huruvida de växer fram beror bland annat på hur väl

skivbolagen förvaltar och tillgodoser artisternas intressen.
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6.3.4 En ny struktur på musikmarknaden

På en digital marknad kan artister sköta allting från låtskrivande och

inspelning till tillhandahållande på ett tillräckligt bra sätt för att kunna nå ut

till sina lyssnare. En snabb titt på de aktiviteter som behöver genomföras

visar att antalet har sjunkit. Fortfarande behövs både låtskrivare och

artister, men (professionella) ljudtekniker är inte lika oumbärliga som

tidigare. Artisterna kan klara av inspelningen utan extern hjälp.

Tillverkning och distribution blir i princip överflödigt med den icke-fysiska

Figur 6.1. En ny värdekedja för inspelad musik. Källa: Hull (1998), sid 21
egen omarbetning.
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distributionen. Återförsäljarna kommer att vara annorlunda än tidigare,

men fortfarande en viktig aktör.

Vissa delar av värdekedjan, som till exempel marknadsföring, kan bli

tidskrävande för en artist att genomföra själv, men möjligheten finns.

Andra delar kanske inte får samma resultat kvalitetsmässigt, som om

professionell hjälp hade anlitats, kunskapsmässigt eller finansiellt.

Ljudkvaliteten och marknadsföringen är två exempel på det, där speciellt

marknadsföringen kan vara den del som gynnas av extern hjälp.

Artistens inställning kommer att ha en avgörande roll till huruvida denne

kommer att sköta allt som har med dennes musik att göra. Vissa artister

kommer kanske tycka att det är bättre att lägga ner energi på annat än

distribution, marknadsföring et cetera likväl som att vissa inte har

kunskaperna till att göra det. Vad artisten väljer är i slutändan relaterat till

dennes mål och kunskaper.

6.4 Substitutionsanalys

Det är främst två substitutionsprocesser som framträder vid en analys av

digitaliseringens och internets inverkan på contentmarknader och, mer

specifikt, musikmarknaden. Den första handlar om hur musik konsumeras

och hur konsumenterna får tag på den. Den andra ligger på ett annat plan

och behandlar processen där musikens skapare får större potentialer att

klara sig utan externa intressenter, det vill säga mellanhänder som

exempelvis skivbolag.
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6.4.1 Substitution ett: Digital distribution

Konsumenterna införskaffar redan en hel del av sin musik via digitala

ljudfiler som laddas ner från internet. Eftersom skivförsäljningen samtidigt

sjunker är substitutionen, som byter ut den fysiska produkten mot en

internetprodukt, igång. Exakt hur långtgången den är blir svårt att avgöra

eftersom gratisnedladdningen inte dokumenteras på något bra sätt. Det är

ändock intressant att föra en diskussion kring substitutionen och dess

egenskaper.

Figur 6.2. Substitutionsprocessen för distribution av musik.
Källa: Egen anpassning från Porter (1985), sid 298
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Konsumenternas vilja att använda nya tekniker för att införskaffa musik har

förmodligen påskyndats av att musiken i princip har varit gratis. De icke

officiellt sanktionerade tjänsterna har bidragit till att förändra

musikkonsumtionen och konsumenternas syn på hur

musiktillhandahållande borde vara. Eventuella svårigheter med att använda

den nya tekniken har övervunnits och speciellt bland yngre är tekniken

accepterad och en del av konsumtionsmönstret.

Värdet har byggts på av snabbheten i införskaffandet och det stora utbud

som finns. I konkurrenshänseende har internet haft mycket att erbjuda

konsumenten. I och med att priset har varit noll har RVP varit högt.

Hastigheten på en substitution vid ett lägre RVP, orsakat av ett högre pris,

skulle ha varit långsammare eftersom RVP är en av faktorerna som avgör

substitution. Kostnaden för konsumenterna att börja ladda ner musik beror

bland annat på vilken utrustning de har. Eftersom många är innehavare av

rätt apparatur och infrastrukturen är väl utbyggd, i till exempel Sverige, är

dessa kostnader låga.

Om kundens kostnader för anskaffning av musik stiger, till exempel om

gratisnedladdningen upphör att existera, kommer substitutionens RVP att

bli lägre och konsumenternas vilja att substituera blir lägre. Konsumenterna

har även visat en ovilja att betala för musik på internet, vilket ytterligare

sänker substitutionshastigheten. Detta kan till en viss del vägas upp av ett

högre upplevt värde i en annorlunda produkt, men det blir svårt att kunna

ha ett kundvärde som motsvarar gratistjänsternas. På grund av detta kan

substitutionens hastighet eventuellt avta något.
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En jämförelse med

Moores modell ger rätt

snart att den första

halvan av konsument-

typerna, de första tre

kategorierna, redan är

konsumenter av digitalt

distribuerad content.

Den tidiga majoriteten

får sägas vara de som började använda sig av internet för att ta hem musik

när Napster och andra liknande tjänster slog igenom. Innan dessa tjänster

var teknologins klyfta (chasm) inte avklarad, då var det de mest

intresserade som konsumerade musik på det viset. Exakt vad som krävs för

att tilltala samtliga konsumenter, eller i alla fall de konservativa, är svårt att

veta, men enklare och mer lättförståeliga tjänster skulle antagligen locka en

del. Ett problem är att en del av dessa konsumenter antagligen redan har ett

visst motstånd mot datorer och annan teknik. Detta måste avhjälpas innan

content kan börja konsumeras på internet.

På sikt kommer distributionen till stor del att ske utan fysiska

contentbärare. Det finns helt enkelt tillräckligt många fördelar, sett ur

konsumenters synvinkel, med en dylik distribution relativt den

konventionella, för att en substitution ska ske.

Figur 6.3. The Technology Adaption Life Cycle.

 Chasm
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6.4.2 Substitution två: Mellanhänder i musikvärlden

Den andra substitutionsprocessen började när digitaliseringen av musik

startade. Då blev det, till att börja med, lättare att kopiera musik och få bra

kopior. CD-brännarna var ett annat viktigt steg, men det viktigaste, än så

länge, är internets genomslagskraft och distributionskanaler.

Dagens artister är ofta uppbundna av kontrakt med skivbolag och deras

tidigare inspelningar finns i skivbolagens arkiv, vilket innebär att även när

artisternas kontrakt går ut kommer de gamla inspelningarna att vara

svåråtkomliga för dem.

Jag kommer nu beskriva några troliga kommande strukturförändringar på

musikmarknaden.

Skivbolagens roll kommer att förändras eftersom de

distributionsorganisationer som de är uppbyggda kring kommer att bli

överflödiga i och med internets distributionsmöjligheter. När

distributionen, som tidigare har krävt en relativt stor del av finansieringen,

inte längre är speciellt resurskrävande försvinner alltså en stor del av

skivbolagens roll. Ju mer av distributionen som sker via internet, ju mindre

roll kommer skivbolagen att spela.

Marknadsföringen kommer även i framtiden att vara en väsentlig del av en

artists karriär och skivbolagens nuvarande kunskaper inom området

kommer att ge dem fördelar när artister i framtiden söker efter hjälp. Även

om andra intressenter kan komma in på marknaden för

musikmarknadsföring har dagens skivbolag det övertaget.
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Strukturförändringen ligger i att artisterna själva i större grad än tidigare

kan välja om de vill ha hjälp med marknadsföringen eller inte. Internet har

gjort den processen billigare, även om den kan vara tidskrävande.

Inspelning av ljud och musik har också blivit mer lättillgänglig och

billigare. Där tidigare krävdes dyr studiotid kan artister idag använda sig av

en hemstudio och få bra resultat. Det minskar ännu ett behov av

finansiering, som skivbolag ofta har stått för innan. Om artisten vill ha det

allra bästa ljudet är en studio fortfarande det bästa alternativet, men det

medför kostnader som alla artister kanske inte kan stå för själva.

Substitutionsprocessen i det här fallet definieras som en

digitaliseringsprocess där artisten vid en total substitution har full kontroll

och i början var beroende av skivbolag för att kunna nå ut med sin musik.

Med hjälp av den digitala tekniken får alltså artisterna större friheter.
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Självständighetsprocessen inleddes när det blev lättare att kopiera content

från en bärare till en annan, likadan eller annorlunda, utan nämnvärda

kvalitetsförluster. Allteftersom fler nya tekniker har tillkommit har också

möjligheterna till frihet ökat, men än så länge syns det inte nämnvärt på

marknaden. Några artister bryter sig loss från skivbolagen, men de flesta

som söker nå ut med sin musik hamnar hos bolagen. Den stora brytpunkten

kan komma när den mesta musiken distribueras on-line och cd-skivan

börjar att försvinna. Det är då finansieringsbehovet kring den fysiska

distributionen försvinner och artisterna får möjligheter att själva kontakta

vemhelst som tillhandahåller musik på internet för eventuella samarbeten

alternativt göra det helt själva.

Figur 6.4. Artisters självständighet. Källa: Egen anpassning
av Porter (1985), sid 298

Artisters
självständighet

100%

0%

Tid
CD Internet Internetdistrib

ution
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Det bör också tilläggas att på grund av att många artister är kontrakterade

till skivbolag kommer processen att förskjutas framåt i tiden något och inte

ta fart lika snabbt som om ingen hade varit kontrakterad.

Exakt hur högt kurvan kommer att nå är svårt att sia om. Eftersom

artisterna många gånger kommer att behöva få hjälp utifrån med

marknadsföringen kan kanske en del av friheten försvinna om

marknadsföraren vill ha en del av vinsten som betalning. Det vill säga

ungefär som ett skivkontrakt fungerar idag, men för en mindre del av

processen att nå ut med sin musik. Därför är en substitution någonstans i

närheten av den streckade linjen mest trolig.
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7.  Slutsatser

7.1 Kapitlets upplägg

Detta det sista kapitlet i min uppsats redovisar vad jag har kommit fram till

genom min studie. Jag redogör för svaren på mina ställda problemfrågor

genom att låta varje rubrik behandla en fråga. Till sist tar jag upp några

frågor som kan vara intressanta att forska vidare kring inom ämnet.

7.2 Contentdistribution och marknadsföring i musikindustrin

Den största och synligaste förändringen inom marknadsföringsområdet av

content är distributionssättets utveckling. Från att konsumenten går till en

affär och köper en skiva (eller dylikt) till att samma musik laddas ner från

internet. En konsekvens av detta är att musiken ligger närmare

konsumentens hem än tidigare, det blir, i många fall, smidigare att få tag på

musik i och med att internetuppkopplingarna förbättras. En annan är att

produkten i sig förändras, kärnprodukten förblir densamma medan

kringprodukterna försvinner, omvandlas eller tillkommer. Förpackningen

blir exempelvis överflödig medan nya kringprodukter, som restriktioner för

användandet eller rätten till speciellt material, kan tillkomma.

I och med det nya sättet att distribuera och de chanser det ger artister att

publicera sina verk blir promotion än viktigare än tidigare. Utbudet

kommer, på grund av det blir enklare för artisterna att publicera, öka och ge
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upphov till ett större behov att synas. Till exempel är det viktigt att få

recensioner publicerade, men det stora utbudet gör att det är långt ifrån alla

som lyckas med det. Detta gör att det blir viktigt att kunna påverka

recensenter till att faktiskt tycka till. Detsamma gäller även i övrigt, det är

essentiellt att synas och höras.

Ytterligare en följd av strukturförändringarna för musikmarknaden är att ett

ökat fokus riktas mot priset. Gratisnedladdningen är en av flera orsakerna

till att konsumenterna har blivit mer uppmärksamma på olika prisnivåer

och inte är beredda att betala lika mycket som förut. En ökad

priskonkurrens, åtminstone i de inledande skeendena av

internetdistributionen, är troligt.

Sett ur ett marknadsföringsmixperspektiv kommer mer resurser att behövas

för promotion och priset.

7.3 Mellanhändernas roller

Följderna för mellanhänderna inom contentindustrin med den nya

strukturen kan bli åtskilliga. Inom de flesta områdena blir behovet av

mellanhänder långt mindre än tidigare. Ett område där detta märks mycket

tydligt är inom distributionen. När internet används för att förmedla

produkten behövs inte längre de som tillverkade, fraktade och sålde den

fysiska produkten.
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I ett tidigare steg i ledet, vid inspelningen, blir det mindre nödvändigt för

artisterna att anlita extern hjälp eftersom kostnaderna för att göra

inspelningarna har sjunkit. Detta medför att artisterna, i större utsträckning

än tidigare, kan klara sig på egen hand där de tidigare har behövt stora

resurser. Finansieringsbehovet, som tidigare ombesörjts av till exempel

skivbolag, sjunker alltså.

Ett område där behovet av hjälp ökar är marknadsföringen, speciellt för

promotion. Med ett ökande behov av promotion kommer skivbolagens

expertis väl till pass för många artister. Även inspelningen kan bli bättre

med ökade resurser, även om det inte är någon nödvändighet. Vissa artister

kommer med säkerhet att anlita hjälp utifrån, men graden av

självständighet och med den valfriheten kommer att öka markant eftersom

finansieringsbehovet har minskat. Dessutom är många artister i ett

inledningsskede av processen tvungna att samarbeta med skivbolag på

grund av sina kontrakt.

7.4 Substitutionen

Konsumenterna begagnar sig av den nya teknologin och är således inte

främmande till en ny struktur på musikmarknaden. De har redan inlett den

substitution som kommer att leda till att större delen av

musikkonsumtionen sker online. Allt mer musik konsumeras på nätet

samtidigt som försäljningen av cd-skivor minskar. Substitutionen gällande

konsumtionen av musik via internet och dylikt kommer att fortgå ännu ett

antal år, cd-skivorna har fortfarande en stark ställning på marknaden, men
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allteftersom infrastrukturen byggs upp och konsumenternas inställning

förändras till den elektroniska distributionens fördel kommer denna att

tillta.

Den substitution som rör artisternas och de olika mellanhändernas roller är

också pågående men får ses som mindre långtgången. Att artisterna

kommer att bli mindre beroende av utomstående aktörer tycker jag är klart.

Substitutionens hastighet kommer att öka när fler och fler artister väljer att

stå på egna ben och när många kontrakt går ut.

7.5 Avslutande tankar

Att musikmarknaden kommer att genomgå förändringar står klart. Hur

omvälvande de blir är inte lätt att säga, men mycket av distributionen

kommer att flyttas från skivaffären till, i första hand, internet. Denna

utveckling har vi sett under några år, även om den typ av distribution som

har funnits inte alltid har kunnat ge upphovsrättsinnehavarna ersättning.

Huruvida det faktiskt kommer att gå att kunna få betalt för content på

internet har inte tagits upp i den här uppsatsen och till det ställer jag mig

fundersam. Till viss del kommer det säkert att gå, men den generation som

växer upp nu har vant sig vid att få musik, och annan content, gratis och

kommer antagligen fortsätta att använda gratistjänster så länge de finns

tillgängliga. Framtiden får utvisa.

Till sist en tanke kring ett framtida forskningsämne. När väl alla effekter av

digitaliseringen kan synas och undersökas skulle det vara intressant att testa
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substitutionsteorierna och forska kring hur bra de fungerar på den typen av

process som detta är.
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Bilaga 1 - Enkätunderlag
Enkätundersökning om konsumtionsvanor

Undersökningen är en del av en magisteruppsats om
marknadsföringsaspekter av inspelad musik på Ekonomprogrammet vid
Linköpings Universitet. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt.

Patrik Barrsäter (patba371@student.liu.se)

1. Födelseår: ……

2. Kön            Man   Kvinna

3. Hur ofta laddar du ner musik från internet?

4. Är du beredd att betala för att ladda ner musik från internet?

            Ja                Nej            Vet ej

5. Hur hör du främst talas om ny eller för dig okänd musik?

Bekanta   Internetsajter  Radio   Recensioner  Reklam  Musiktidning

Annat ställe, nämligen …………………

Aldrig Väldigt ofta
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Bilaga 2 – Diskussionsunderlag
Diskussionsfrågor

Berätta lite om dig själv och din roll i företaget.

Kan du berätta lite om historiken kring internetdistribution av musik (den
lagliga delen)? Hur har BMG ställt sig till den?

Vad har du för tankar kring framtida musikdistribution?

Vad har BMG för planer och mål gällande internetdistribution av musik?

Vilka aktiviteter behöver genomföras i en digital distributionskedja? Hur
kommer dessa att utföras? Av vem?

Hur fungerar samarbetet mellan olika aktörer i frågor om och utveckling av
ny teknik och internet? Sker det samarbete för att få fram nya standarder till
exempel?
Påverkar utvecklingskostnader för internetkanaler kundens pris för musik i
någon högre grad? Kan utvecklingskostnaderna innebära begränsningar för
tjänsterna?

Anser du att den nödvändiga infrastrukturen, i form av
internetuppkopplingar, hårdvara och dylikt, finns? Vad skulle behövas?

Vilka olika typer av betalningslösningar använder ni eller tänker ni
använda framtiden för internettransaktioner?

Vilka problemområden finns? Vilka hinder finns innan all teknik kan
fungera smärtfritt?

Vilka fördelar ser du med internetdistribution? Nackdelar? (relativt
konventionell distribution)

Marknadsföring… hur ska konsumenterna hitta till era tjänster?
Vad vill ni att de ska tycka om era tjänster? Vilken bild ska de ha?
Vad har du för uppfattning om konsumenternas inställning till de nya
teknikerna och tjänsterna? Kommer de vilja betala för dem?
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Har musik som produkt några speciella egenskaper som påverkar
distributionen och marknadsföringen?

Kommer internetdistribution att ersätta konventionell distribution?
Kommer det uppstå konflikter? Vad finns det för möjligheter för dem att
samordnas?

Vad tror du det finns för chanser för oberoende aktörer att slå sig in på
musikmarknaden med hjälp av ny teknik?

Musikernas roll, kommer den att påverkas?


