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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: De senaste åren har alltmer musik börjat distribueras digitalt via Internet. Detta har 
framförallt skett via fildelningsnätverk men under de senaste två åren har allt fler legala tjänster 
växt fram. Prisnivån hos dessa tjänster är väldigt enhetlig och återförsäljarna har små marginaler 
på sin försäljning. Teorier påstår att Internet ger möjligheten att skära bort delar i 
distributionskedjan och det kan leda till lägre priser. Internet ger också ökade möjligheter att ändra 
priser på daglig basis. Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att identifiera och söka 
förklaringar till prissättningen av musik vid digital distribution. Metod: Undersökningen har 
genomförts via 7 personliga intervjuer, 1 telefonintervju och 3 e-mailintervjuer med personer som 
arbetar i musikbranschen. Dessutom har en enkätundersökning genomförts där 200 studenter från 
Linköpings universitet deltog. Resultat: Distributionskedjan kommer inte att kortas av, och det är 
inte troligt att den nya distributionsformen leder till lägre priser. Transaktionsavgifterna är mycket 
höga i dagsläget och om dessa avgifter sänks finns det utrymme för prissänkningar. Eftersom 
Internet ger möjligheter att ändra priser på daglig basis borde musikbranschen använda 
prissättningen på ett mer dynamiskt sätt genom olika prisstrategier såsom exempelvis skummning 
och penetrering. Det kommer också att bli mycket viktigt för musikbranschen att försöka skapa ett 
värde i den digitala musikdistributionen, något som kunden är beredd att betala för. Studenterna i 
Linköping har god kännedom av musiknedladdning men deras vilja att betala för musiken är 
begränsad. Studenter är troligtvis en mer priskänslig grupp är förvärvsarbetande personer.  
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Sammanfattning 
Abstract 
Background: The last years there has been an increasing amount of music that has been distributed 
through the Internet. Most of this distribution has been done through peer to peer networks but 
during the last two years the numbers of legally sites have increased. The pricelevel in the industry 
are homogeneous and the retailers margins are small. Some theorys says that through digital 
distribution some of the parts in the distribution channel are not needed and this can lead to lower 
prices. Internet also give the retailers the opportunity to change prices on daily basis. Purpose: To 
identify and search for explanation how the pricing works when music is digitally distributed. 
Research methods: The research includes 7 personal interviews, 1 interview by telephone and 3 e-
mail interviews with persons working in the musicindustry. The research also contains a 
questionarie in which to 200 students from Linköpings university took part. Results: The 
conclusions are that the distribution channel have not been shorter and there is no signs that the 
pricelevel will be lower. The cost of the transactions are high today and if the industry can solve 
this problem there will be an opportunity to lower the pricelevel. Internet also gives the 
opportunity to change the price on daily basis and therefore the industry can use different price 
strategies in a more dynamic way, through scuming and penetration. One important thing for the 
industry is to create value to the consumer when the music is distributed digitally. The students in 
our research are well aware about music distribution through the Internet but most of the students 
are not willing to pay for the music. The students are a group that probably are more sensitive to 
the price than people how are employed. 
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel kommer först en kort bakgrund till rapporten att 
presenteras. Därefter följer en problemdiskussion samt en formulering av 
syftet. Avslutningsvis presenteras hur uppsatsens disposition ser ut. 
 
”This could be the start of something good” (Lionel Hampton, Dinner Jazz, 

1992) 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Från norr till söder, från öst till väst, från förälder till barn, från radio och 
tv, på varuhus, i telefonköer och ljudspelare, från kyrkor, nattklubbar, 
skolor och runt lägereldar. Den finns och sprids nästan överallt, musiken. 
Musiken har genom historien alltid haft en plats i människors tillvaro från 
dopfunt till den sista vilan. Kanalerna och de forum där musiken är 
applicerbar är oändliga.  
 
Under det senaste decenniet har tekniken utvecklats i en hastighet som få 
hade kunna förutse. Nya innovationer inom kommunikationsteknologin har 
snabbt avlöst varandra. En av de senaste teknologierna som under senare år 
spridits med enorm kraft är datorn. I var mans hem i västvärlden finns 
datorer och dessa är av central betydelse i många människors liv. Under 
slutet av 1990-talet blev också allt fler människor bekanta med Internet. 
Utvecklingen av Internet med tillhörande hård- och mjukvara har fram tills 
idag varit explosionsartad. Avstånden i både tid och rum har krympt något 
alldeles oerhört, människor från vitt skilda platser kan få kontakt med 
varandra på ett ögonblick.  
 
Denna teknikrevolution har också gett olika affärsverksamheter helt nya 
förutsättningar. Dock har det alltid funnits konservativa krafter som 
negligerat eller visat skepsis till de nya teknologier som utvecklats. Många 
aktörer har istället för att se möjligheterna med utvecklingen klamrat sig 
fast vid det gamla och kämpat för att rädda något som senare visat sig vara 
förlegat. Att aktörer har svårt att ta till sig ny teknologi kan också, enligt 
Bäckström (2001) bero på att samhällets institutioner inte hänger med i 
utvecklingen. Hur snabbt utvecklingen går beror alltså till stor del på hur 
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snabbt samhällssystemet (exempelvis lagstiftning och infrastruktur) kan 
fånga upp nya teknologier. Nya aktörer har en förmåga att dyka upp och 
utnyttja de förändringar som sker och de stora bolagen som tidigare varit 
ledande har ofta visat sig trögrörliga och inte tillräckligt flexibla för att 
snabbt anpassa sig till de nya förutsättningar som börjat gälla.  
 

”Inom musikindustrin talar man om att… konsumenter i framtiden ska 
kunna ladda ner singlar för en tia styck… Detta är inte särskilt troligt. 

(Boysen i Wennman, 2000, s. 119) 
 
En bransch som har påverkats i stor utsträckning av Internet är 
musikbranschen. Med Internet som forum har det öppnats en helt ny kanal 
för spridning av musik, då framförallt i formatet Mp3. Detta har sedan 
1993, då musik började spridas på Internet, skakat om branschen i dess 
fundament (Boysen i Wennman, 2000). Legaliteten i denna spridning 
genom olika fildelningsprogram (peer to peer) har ifrågasatts från olika håll 
med produktionsbolag, intresseorganisationer och artister i spetsen. Enligt 
Boysen (i Wennman, 2000) har detta också fått som följd att 
upphovsrättens tillvaratagande har utsatts för stora påfrestningar och 
förorsakat uteblivna vinster och ersättningar för såväl upphovsmän, 
rättighetsinnehavare som skivbolag samt återförsäljare då försäljningen 
visat en starkt nedåtgående trend. Möjligheterna att få ersättning för den 
musik som distribueras har minskat.  
 
Upphovsmännens kamp för att få ersättning för sitt arbete har, enligt 
Elmquist (red, 2001) pågått under en lång tid, exempelvis bildades i 
Sverige 1923 Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 
U.P.A. (STIM) för att se till att upphovsmännen skulle få ersättning när 
deras verk framfördes offentligt. 1926 bildades Föreningen Svenska 
Kompositörer av Populärmusik (SKAP) för att tillvarata artisterna och 
kompositörernas intressen. Skillnaden mellan STIM: s och SKAP: s 
verksamhet var att STIM arbetade med det som då ansågs vara seriösare 
musik (exempelvis symfonier och pianokonserter) medan SKAP ägnade sig 
åt den bredare populärmusiken. SKAP: s arbetsuppgifter togs 1939 över av 
STIM och SKAP gick över till att bedriva facklig verksamhet och inriktade 
sig mer åt lobbyverksamhet. Liknande organisationer finns även i de flesta 
andra länder. Elmquist (red, 2001) menar att under den tidsperiod som 
förflutit sedan dess har artister och upphovsmän kämpat mot dem som 
försökt sko sig på deras succéer och då mot musikförlag, grammofonbolag, 
revyteatrar, filmbolag, radio- och tv-bolag och även Svenska kyrkan. 
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Nästintill alla kamper har slutat med seger för artister, upphovsmän och 
rättighetsinnehavare till musiken, dock har detta kostat mycket i 
processkostnader.  
 
På senare år har inriktningen på artisternas kamp i första hand vänt sig mot 
skivbolag. De har känt sig utnyttjade av skivbolagen på grund av att de inte 
har funnits några alternativ till skivbolagen vilket har begränsat deras 
handlingsfrihet. Bolagen har via de detaljerade kontrakt som tecknats med 
artisterna kunnat kontrollerna dessa efter eget behag. Olika artister menar 
således att deras framgång ligger i händerna på skivbolagen (Boysen, i 
Wennman, 2000). Som tidigare nämndes har dock ett nytt hot dykt upp i 
form av den digitaliserade musiken på Internet. I och med spridningen av 
musik på Internet där det mesta sprids utan upphovsrättsmännens eller 
rättighetsinnehavarnas tillstånd har artisterna och skivbolagen fått en 
gemensam fiende som måste bekämpas. Eftersom det säljs mindre skivor i 
den traditionella fysiska formen förlorar båda parter intäkter.  
 
Det finns tendenser som tyder på att en stor omvandling håller på att ske av 
distributionskedjan. Nya inspelnings- och uppspelningsformat, såsom Mp3 
och Apples iPod, har kommit vilket kan leda till att de nuvarande formaten 
blir utkonkurrerade. iPod har i USA varit en stor försäljningssuccé. Denna 
musikspelare är mobil till formatet men har samtidigt en kapacitet att i 
dagsläget lagra upp till 60 GB musik vilket motsvarar ungefär 15 000 
låtar1. Musiken tankas ner från Apples hemsida på Internet (iTunes) och här 
ges möjlighet att själv välja vilken sammansättning av musik som laddas 
ner och det är inget krav att hela album av en viss artist kommer den som 
laddar ner tillhanda. Under senare år har det växt fram ett antal 
konkurrenter till Apples iPod, bland annat har Sony och Virgin lanserat 
sina egna spelare och antalet legala nedladdningstjänster har ökat under 
senare år (IFPI: 05 Digital Music Report, 2005). Historiskt kan det skönjas 
vissa likheter med övergången från de analoga vinylskivorna som i slutet 
på 1980-talet blev hårt konkurrensutsatta av det då nya digitala formatet i 
CD-form och sedermera på ett par år nästan försvann helt (Visby-
Kjærgaard, 2004). Försäljning av musik på CD har de senaste åren visat en 
nedåtgående trend, de flesta aktörer som verkar på marknaden har tappat i 
omsättning och några av dessa uppvisar i dagsläget förlustsiffror i sina 
bokslut2.  
 

                                                 
1 www.apple.com/ipodphoto, 2005-04-14 
2 www.ifpi.com/site-content/press/20050322.html, 2005-04-04 
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En stor del av musiken finns nu tillgänglig på Internet och är mer 
lättillgänglig för konsumenten. Tillgång till musiken finns numera dygnet 
runt och urvalet på vissa Internetsidor samt i många nätverk är i många fall 
näst intill obegränsat. Cyberplanet står klart för avgång, ska musikindustrin 
hinna packa resväskan med nödvändigt bagage, passera incheckningen och 
kliva ombord? 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
En stor del av den musik som laddas ner till konsumenterna är illegal och 
konsekvenserna blir att artisternas och bolagens rättigheter åsidosätts vilket 
får som följd att de inte erhåller den ersättning som de enligt lag och avtal 
har rätt till. Det tillvägagångssätt som används i stor utsträckning är olika 
fildelningsprogram, där användarna ger andra användare tillgång till det 
material som finns på deras datorer. Här byts musikfiler mellan olika parter 
som ingår i dessa nätverk. De traditionella bolagen och artisterna, 
tillsammans med olika intresseorganisationer såsom den amerikanska 
antipiratbyrån, Recording Industry Association of America (RIAA), har 
fram till i dag mest ägnat sig åt att stämma de olika aktörer som verkar på 
den nya marknaden och inte tagit några större initiativ för att anpassa sig 
till den situation som uppstått på marknaden.  
 
Den nya tekniken innebär också möjligheter för branschen. Framförallt är 
det artister som sett dessa möjligheter, med hjälp av den nya tekniken kan 
de lansera sin musik direkt på Internet utan något kontrakt med ett 
skivbolag. Cherry (2004) skriver att ett exempel på detta är gruppen Phish 
vars sida som bara säljer livespelningar har dragit in mer än $3.5 miljoner 
under de senaste två åren. Det finns också Internetsidor som lanserar musik 
med artister som står utan skivbolagskontrakt. Fördelen med att arbeta utan 
kontrakt är att det blir lättare att sprida sin musik, nackdelen är att artisterna 
inte får någon uppbackning i form av exempelvis marknadsföring från 
skivbolagen. Än så länge verkar dock de flesta artister vilja arbeta med ett 
skivbolag, men vissa tendenser kan skönjas att allt fler vill slå sig fria från 
skivkontrakten. I sådana fall kan det gå riktigt illa för de traditionella 
skivbolagen som måste hitta nya sätt att hålla sig konkurrenskraftiga 
(Bockstedt et al, 2005).  
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Boysen (i Wennman, 2000) menar att om vissa artister har sett 
möjligheterna med Internet så har det varit värre för de stora skivbolagen 
att anpassa sig. Till en början var de skeptiska och valde att ligga lågt 
samtidigt som flera Internetmusikbolag såg möjligheten att etablera sig. 
Under senare år har skivbolagen börjat med viss försäljning via sina 
hemsidor men deras möjligheter till detta har varit begränsad då de stått 
under kontrakt med distributörer. Detta har gjort att bolagen i ett initialt 
skede tappade mark till de nya aktörer som etablerat sig på marknaden och 
ännu har de inte lyckats komma ikapp och börjat återvinna de 
marknadsandelar som förlorats.  
 
Hädanefter kommer vi fokusera diskussionen runt prisnivån på digital 
musik. De nuvarande musikbolagen står i dagsläget inför en svår uppgift, 
att vända den sjunkande försäljningen och anpassa sig till de nya 
distributionskanaler som konsumenterna har börjat använda sig av. I 
dagsläget ligger prisnivån hos legala nedladdningssajter på 99¢ i USA, 
€0,99 i Europa och 9:90 kronor i Sverige, för en låt. Vinsterna har dock 
hittills varit marginella eller uteblivit helt, därför finns det anledning att tro 
att dessa priser kommer att höjas i framtiden (Cherry, 2004). Frågan är hur 
konsumenterna reagerar på detta? Hur hög är priselasticiteten på musik? Ett 
annat problem är mikrobetalningar, för varje låt som laddas ner tar 
bankerna ungefär 25 % av det pris som köparen betalar (Bockstedt et al, 
2005). Det finns lösningar på detta problem, exempelvis kan kunderna 
betala ett visst belopp i förväg och ha ett konto hos nedladdningssajterna, 
men frågan blir då återigen om de kunder som bara vill ladda ner någon låt 
då och då skräms bort. Problemet med småbetalningar på Internet har 
diskuterats intensivt sedan 1996 och många olika former för betalningar har 
presenterats men än så länge har inte någon form slagit igenom.  
 
Om tidsperspektivet vidgas kan det spekuleras i motsatta tendenser när det 
gäller prisnivån. Internet ger möjlighet för musikbranschen att skära bort 
vissa delar i distributionskedjan såsom transporter, CD-framställning och 
nuvarande dyra lagringskostnader i relation till lagring på en server som har 
en lägre kostnad (Benjamin & Wigand, 1995, Bockstedt et al, 2005). Detta 
skulle kunna leda till en ökad direktkommunikation mellan producenter och 
konsumenter och på så vis en sänkning av prisnivån. Om 
distributionskedjan ändras för musikbranschen och kostnaderna pressas 
finns det möjligheter för prissänkningar, när musiken väl förvaras på någon 
server är marginalkostnaden, enligt Shapiro & Varian (1999) att producera 
ytterligare en enhet i princip noll. Frågan blir således hur branschen ska 
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hantera denna situation. Kan de höja priserna utan att skrämma iväg 
nuvarande och framtida kunder? Eftersom spridningen av 
bredbandsuppkopplingar går oerhört fort kommer det bli väldigt viktigt för 
musikbranschen att få dessa potentiella nya kunder att välja de legala 
sidorna.  
 
Försäljningen av digital musik via Internet är fortfarande i ett initialt skede 
och prissättningen är i dag väldigt enhetlig. Skillnader i pris mellan olika 
låtar och olika album på olika nedladdningssajter existerar nästan inte. När 
marknaden blir mognare kommer vi då att få se mer prisdifferentiering 
mellan olika artister och låtar? Kommer det att finnas en prisnivå som 
tillgodoser marknadens krav?  
 
Det är dock inte bara att prissätta musiken och sen tro att försäljningen 
skall komma igång utan det måste finnas något i produkten som ger 
konsumenten ett värde som denne är beredd att betala för. En fråga vi 
ställer oss är således vad som skapar värde i den digitala distributionen av 
musik. 
 
 

1.3 Syfte 
 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att identifiera och söka 
förklaringar till prissättningen av musik vid digital distribution. 
 
För att uppnå syftet har vi tagit hjälp av följande frågeställningar som också 
skall ses som delsyften: 
 

• Hur påverkas prisnivån på musik vid en övergång från fysisk 
distribution till digital distribution? 

• Hur hanteras betalningar vid digital musikdistribution och vilka 
problem medför det? 

• Vilka prissättningsmetoder kan användas när musiken säljs digitalt 
på Internet? 

• Hur skapas värde vid digital musikdistribution? 
• Vilket förhållningssätt har konsumenter (i detta fall studenter vid 

Linköpings universitet) till digital musikdistribution? 
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Förutom att svara på dessa frågor hoppas vi att denna uppsats skall kunna 
bidra med något till den allmänna diskussionen gällande digital 
distribution. 
 
 

1.4 Avgränsning 
 
På senare tid har många kontrakt skrivits mellan musikbranschen och olika 
mobiloperatörer, detta är något som vi inte kommer att gå in på i denna 
uppsats.  
 
 

1.5 Uppsatsens disposition 
 
I det inledande kapitlet kommer vi att ge läsaren en introduktion om det 
ämne vi valt och de problem som vi har sett inom detta område. Syftet 
med tillhörande frågeställningar med uppsatsen kommer att presenteras 
samt den avgränsning som vi gjort för att inte området ska bli alltför 
omfångsrikt och komplext att behandla. Strängarna på gitarren ska helt 
enkelt bli stämda. 
 
I nästföljande kapitel behandlar vi några vetenskapsfilosofiska synsätt, 
vilken genre som denna uppsats tillhör och om det går att mixa olika stilar. 
Även de metoder vi använt oss av kommer att belysas i andra kapitlet och 
varför vi tycker att dessa lämpar sig bäst. Ibland kan det vara bättre att 
börja med texten till låten, andra gånger kan det vara bättre att ta ut 
ackorden och ibland göra båda sakerna samtidigt.  
 
I den teoretiska delen som följer efter detta i kapitel tre och fyra kommer 
vi att visa de olika instrument som finns att tillgå.  Hur dessa harmoniserar 
eller inte och varför det är lämpligt att använda sig av piano till vissa 
stycken och blåsinstrument i andra fall. Allt detta för att kompositionen ska 
bli så samstämmig som möjligt och tolkningen ska underlättas. 
 
Kapitel fem-nio kommer att innehålla det material som vi fått fram under 
vår undersökning. Kapitlen kommer att innehålla både empiri och analys. 
Genom vår rubriksättning hoppas vi redovisa tydligt för läsaren när det rör 
sig om analyser. 
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I kapitel fem kommer vi i grova drag beskriva musikbranschens utseende 
i dagsläget. Vilka viktiga ”musiker” som finns att tillgå i orkestern. Vi 
kommer att gå igenom vilka viktiga aktörer som finns på den svenska 
musikmarknaden, hur formaten har utvecklats genom tiden och vilka de 
viktigaste formaten är på marknaden i dagsläget. Kapitlet avslutas med en 
presentation av de viktigaste legala nedladdningstjänsterna som finns på 
marknaden. 
 
Distributionskedjorna och deras sammansättning kommer att presenteras 
och analyseras i det sjätte kapitlet. Vi kommer att gå igenom och ställa den 
fysiska distributionskedjan mot den digitala distributionskedjan för att se 
om övergången till digital distribution kan innebära en förändrad prisnivå. 
Dessutom kommer vi att visa hur de olika aktörerna inom musikindustrin 
påverkas av den förändrade distributionen. 
 
I det sjunde kapitlet kommer vi att behandla betalningar inom den digitala 
musikvärlden. Först kommer vi visa hur pengar fördelas mellan olika 
aktörer när musik säljs digitalt. Kapitlets huvudpoäng är dock att visa på de 
alternativ som finns för betalningar på Internet och belysa de problem som 
finns samt att försöka finna lösningar på dessa problem.  
 
Kapitel åtta handlar om prissättningen inom musikbranschen. Det som 
kommer att behandlas är olika prisstrategier, hur konkurrensen påverkar 
prissättningen samt hur priselasticiteten ser ut på digital musik. 
 
I nionde kapitlet skall vi försöka visa hur musikbranschen kan skapa värde 
vid digital musikdistribution. Detta kan ske genom att använda sig av 
versioning, bundling och subscription. Även andra alternativ kommer att 
presenteras för hur aktörerna på marknaden kan öka sin försäljning och 
vinst. Dessutom kommer problem med att skapa värde att belysas. 
 
Slutligen i det tionde och sista kapitlet kommer vi att presentera de 
slutsatser som vi har dragit av denna undersökning. Nu ska vi 
förhoppningsvis ha skrivit en bra text med svängig musik, vi har de bästa 
musikerna och repetitionerna har sett riktigt bra ut, nu ska vi bara få till den 
klatschiga refrängen som gör vårt stycke till listetta. 
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2. Metod & vetenskap 
 
I detta kapitel kommer vi att förklara vilka tillvägagångssätt och metoder vi 
använt oss av i undersökningen samt vilken vetenskaplig inriktning den här 
uppsatsen har. 
 
”Don´t let me die still wondering” (Flogging Molly, Within a mile of home, 

2004) 
 
 

2.1 Vetenskapsteori  
 
Genom historien har det inom mänskligheten funnits ett intresse att få 
vetskap om hur vår omvärld fungerar. Detta för att leda utvecklingen 
framåt men även för att stilla vår egen nyfikenhet och få kunskap om vad 
som är sant eller inte. Sökandet efter sanning har genom olika tidsepoker 
skett på olika sätt av olika individer. En del har religionen som riktlinje för 
vad som är sant, andra använder sig av vetenskaps- och forskningsarbete 
för att försöka få förståelse hur vår omgivning fungerar. I detta stycke 
kommer vi inte att behandla religion av något slag utan inrikta oss på att 
beskriva de olika huvudinriktningar som har flest förespråkare inom 
vetenskapen i dagsläget. Åsikterna bland vetenskapsmän och forskare 
skiljer sig åt och det finns för tillfället ännu ingen huvudinriktning av 
forskningsarbete som vetenskapsmän, forskare och andra har slutit sig 
entydigt kring. Åsikterna går här brett isär om vad som är det mest 
tillförlitliga sättet att skaffa sig kunskap och genom vilket tillvägagångssätt 
som slutresultatet av forskningen kommer närmast sanningen. En forskare 
har liknat debatten vid barn som bråkar. ”Min metod är bättre än din” 
(Martin, 1990 i Jacobsen, 2002 s.39). Vi ska här titta närmare på vilka olika 
huvudinriktningar som finns inom vetenskapen och som i dagsläget 
fortfarande är aktuella. Vem kan med säkerhet i dag säga hur vetenskaps- 
och forskningsarbete kommer att bedrivas i framtiden? 
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2.1.1 Positivism och hermeneutik 
 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) brukar vetenskapen delas in i 
två olika huvudinriktningar. Dessa är positivismen vilken är mer inriktad åt 
det naturvetenskapliga hållet samt hermeneutiken vilken förespråkas av i 
första hand de forskare som studerar den samhällsvetenskapliga sidan. 
Positivismen synsätt används idag inom de flesta vetenskapsområden men 
har sitt ursprung i naturvetenskapen. Positivismen har sin källa i en 
tankelinje från Aristoteles.  
 
Själva ordet positivism skapades under 1800-talet av fransmannen Auguste 
Comte. Men det positivistiska sättet att tänka användes inom 
naturvetenskapen redan på 1600-talet. Enligt Thurén (2002) betyder ordet 
att vetenskapen skall bygga på säker (jämför med engelskans positive) 
kunskap. Positivisterna strävar efter att uppnå absolut kunskap och i sitt 
ideal är den rationell. Tanken är att alla påståenden och iakttagelser skall 
undersökas kritiskt och att endast de fakta som kan stödjas med rimlig 
säkerhet skall ligga till grund för vetenskapen. Sedan skall dessa fakta 
analyseras logiskt för att riktiga slutsatser ska kunna säkerställas. 
Positivisterna vill i så stor utsträckning som möjligt kunna kvantifiera sina 
fakta så att det går att behandla dem statistiskt för att kunna dra generella 
slutsatser. Thurén (2002) menar att det enligt positivisterna endast finns två 
källor till kunskap, dels det som människan kan registrera via sina sinnen 
(empirisk sanning) och dels det som människan kan komma fram till 
genom rent logiska resonemang (logisk sanning). Skillnaden mellan dessa 
båda sanningar är att det aldrig går att lita fullt ut på empiriska sanningar, 
detta eftersom sinnena kan svika en. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) 
skriver att enligt det positivistiska sättet att tänka finns det tre olika sätt att 
dra slutsatser. De tre tillvägagångssätten är induktion, deduktion samt en 
kombination som kallas den hypotetiskt-deduktiva metoden. Vi kommer att 
beskriva de två förstnämnda närmare nedan men utlämna den sistnämnda 
då detta tillvägagångssätt inte använts i detta arbete. 
  
Motpolen till positivismen är hermeneutiken som är en tolkningsbaserad 
ansats och har till skillnad från positivismen ett synsätt som är mer relativt 
(Jacobsen, 2002). Hermeneutiken har sina rötter dels i den protestantiska 
bibeltolkningen dels i det humanistiska studiet av antika klassiker 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). Denna inriktning handlar om att göra 
tolkningar av verkligheten, ordet hermeneutik betyder just tolkningslära 
(Thurén, 2002). Jacobsen (2002) skriver att utgångspunkten för denna 
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ansats var att det inte förelåg samma förutsättningar för 
samhällsvetenskapen som för naturvetenskapen. Dess förespråkare anser att 
det inte existerar någon social verklighet som är lika för alla till skillnad 
från naturvetenskapen där vissa lagar är lika för alla. Det finns i 
hermeneutiken några centrala punkter som särskiljer sig från positivismen. 
Hermeneutikerna anser att det inte finns någon social objektiv verklighet 
utan det endast existerar olika bilder av verkligheten. Denna bild av 
verkligheten kan endast bli synlig om forskaren granskar hur människor 
tolkar och ger mening åt olika fenomen. Förespråkarna anser även att inga 
lagbundenheter förekommer då allt måste sättas in i sitt speciella 
sammanhang. Forskningsprocessen brukar liknas vid en modell som kallas 
den hermeneutiska spiralen. 
 
Enligt det hermeneutiska synsättet träder forskaren in i sitt arbete med en 
viss förförståelse och inskaffar sedan material som vederbörande ska tolka. 
Detta leder i sin tur till en ökad förståelse där forskaren får gå tillbaka i sin 
undersökning för att söka visshet om hans tolkningar är korrekta (Eriksson, 
Wiedersheim-Paul, 2001). Andra kännetecken för hermeneutiken som 
skiljer den från positivismen är att den fokuserar på det unika och inte 
grundar sig på några generella lagar. Den metod som används vid 
utforskandet är oftast induktiv och styrs av den undersökandes egna 
värderingar och intressen och kan därför anses vara subjektiv (Jacobsen, 
2002), (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). I Alvesson & Sköldberg 
(1994) beskrivs den hermeneutiska spiralen likt en process som gör att 
forskaren genom att förstå delarna förstår helheten och vice versa. Enligt de 
två författarma finns det fyra kritiska punkter i hermeneutiken.  
 

• Äkthetskritik. Är observationen äkta eller fiktiv? Inget material som 
är med i uppsatsen är av fiktiv art. 

• Tendenskritik. Vilken är forskarens bias, och hur kan denna ha 
snedvridit tolkningarna. Här har vi försökt att se på materialet med så 
öppna ögon som möjligt och från olika synvinklar för att försöka 
skapa en rättvis bild av helheten. 

• Samtidighetskritik. Hur länge efter iakttagelsen upptecknades den 
skriftligt och i vilket sammanhang gjordes detta. För att motverka 
problem med detta valde vi att spela in de genomförda intervjuerna 
på band för att på så vis inte riskera att något intervjumaterial skulle 
falla bort och transkriberingen av detta material genomfördes 1-3 
dagar efter genomförda intervjuer.  
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• Beroendekritik. Kan inflytande av andra berättelser som den 
rapporterande hört ha präglat struktur såväl som innehåll i rapporten. 
Beträffande strukturen på rapporten har den sannolikt påverkats av 
tidigare uppsatser vi studerat och när det gäller innehållet har vi 
försökt att presentera det på ett enligt oss så korrekt sätt som möjligt 
och försökt undvika påverkan i möjligaste mån även om det 
säkerligen finns fragment av detta också. 

 
Denna undersökning kommer till stor del kunna liknas vid den 
hermeneutiska spiralen. Vi är medvetna om att vi besitter en del 
förförståelse och kunskap i ämnet som kommer att påverka det material 
som vi producerar och att vi under resans gång införskaffat ytterligare 
kunskap som har varit oss till hjälp i den vidare forskning som vi har 
bedrivit. Vi kommer att söka efter och granska de eventuella förändringar 
som sker när musiken distribueras digitalt. Vi kommer genom att bedöma 
dessa separata delar försöka analysera den helhetsförändring som kan 
tänkas ske med prisnivån och prissättningen vid digital musikdistribution. 
Detta liknas bäst med hermeneutiken och dess tolkningsbaserade ansats. En 
del av undersökningen har också genomförts med enkäter som 
tolkningsunderlag och en ansats av det kvantitativa slaget. Därför finns det 
också inslag av positivism i denna undersökning. 
 
 

2.1.2 Induktion och deduktion  
 
Vi kommer här att beskriva två olika tillvägagångssätt att dra slutsatser, 
induktion och deduktion (Thurén, 2002). Induktion innebär att forskaren 
arbetar med empiriskt material och utifrån detta försöker dra allmänna och 
generella slutsatser som kan bilda teorier. Det ideala förhållandet skulle 
vara en forskare utan förutfattade meningar och förväntningar som samlar 
in data. På detta sätt och under dessa förutsättningar skulle det fås en 
korrekt beskrivning av verkligheten i ett givet sammanhang som kan ligga 
till grund för teoribildning. Enligt Thurén (2002) är problemet att det aldrig 
går att dra hundraprocentigt säkra slutsatser, detta eftersom arbetet sker 
utifrån empiriskt material. En svaghet som också bör tas i beaktande är att 
den sällan bygger på samtliga, möjliga observationer vilket leder till att det 
så småningom kommer att upptäckas undantag från de slutsatser som dras 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Förespråkarna av induktion 
använder sig av logiken för att dra sina slutsatser. Enligt Chalmers (1994) 
kan inte induktionsprincipen rättfärdigas genom att endast härleda till 
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logiken. Är de premisser som ligger till grund för antagandet felaktiga så 
faller alltihop. Samme författare kritiserar också induktionsprincipen för att 
på detta sätt söka sanning som inte tar hänsyn till alla faktorer i en komplex 
värld. De enda slutsatser som går att dra är utifrån det egna materialet. En 
annan aspekt leder till problemet om det verkligen finns någon forskare 
som tar sig an sitt arbete helt fri från förutfattade meningar, förväntningar 
och utan någon som helst förförståelse om den forskning som ska 
genomföras. De flesta människor har ju trots allt en viss erfarenhet och en 
viss ståndpunkt gällande olika saker och detta kan sätta sin prägel på 
resultatet.  
 
Enligt Jacobsen (2002) har deduktionen sin utgångspunkt i den teori som 
forskaren valt att studera. Efter ställningstagande om vilken teori som ska 
användas samlas den data in som ska ligga till grund för tolkning och 
slutsatser. Med denna utgångspunkt föreligger det stor risk att den 
information som tas fram blir begränsad och att tolkningen av den 
informationen är densamma som forskarens på förhand egna antaganden, 
forskaren fann endast det han letade efter. Eftersom kvantitativa metoder 
oftast måste vara deduktiva lägger de starka begränsningar på den 
information som samlas in. Därför anges det att den är en sluten ansats. 
Med sluten ansats menas att forskaren har begränsat de svarsmöjligheter 
som respondenten har. Dock ska det tilläggas att om forskaren är bra på att 
se vad som är relevant för undersökningen behöver inte den slutna ansatsen 
utgöra något hinder för god forskning. I en modell som Jacobsen (2002) 
visar upp i sin bok, där en jämförelse görs mellan den deduktiva och 
induktiva ansatsen framhålls till den deduktiva ansatsens nackdel att 
ytterligare en tolkningsnivå tillkommer gentemot den induktiva. Det 
innebär att det finns ytterligare en nivå där feltolkningar kan göras. 
Författaren skriver att den deduktiva ansatsen inleds med att forskaren 
grundar sin standardiserade frågeställning på de erfarenheter och den 
förförståelse som han innehar. Den svarande kommer sedan att tolka dessa 
frågor utifrån sitt perspektiv och sedan ska dessa svar tolkas av den 
forskande. Slutligen tolkar den som tar del av undersökningen resultatet på 
sitt eget sätt. Med induktiv forskning ger den undersökte sin beskrivning av 
verkligheten sedan tolkar forskaren den informationen och slutligen gör 
läsaren sin tolkning av densamma. 
 
Denna undersökning har en ansats som ligger närmast induktionen. Som 
grund för detta ligger de intervjuer som har genomförts med de personer 
som arbetar inom olika bolag i musikbranschen. Dessa intervjuer har 
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genomförts med en förhoppning om att låta dessa personer uttrycka sig fritt 
om den förändring som just nu genomförs i musikindustrin och vilka 
konsekvenser den kommer att få för framtiden. Vi har också genomfört en 
enkätundersökning med studenter vid Linköpings universitet som är 
deduktiv till sin utformning. Denna är i första hand gjord som ett 
komplement till de kvalitativa intervjuer som vi genomfört och för att ge 
undersökningen mer bredd. Den ligger även till grund för att få en ökad 
förståelse för konsumenternas syn på de förändringar som sker och hur 
dessa kan tänkas ta detta till sig. Vi anser att det ger oss en stabilare grund 
att stå på när vi ska tolka den utveckling som kan tänkas inträffa inom en 
snar framtid.  
 
 

2.2 Metoder för vetenskapliga undersökningar 
 

”Metod är en väg som leder till målet (Kvale, 1997 s.12) 
 
I nästföljande stycken kommer vi att beskriva de metoder som vi använts 
oss av i denna undersökning. Vi kommer att ge beskrivningar på vad som 
skiljer olika tillvägagångssätt, vilka för- och nackdelar som finns med dessa 
samt vid vilka tillfällen de olika metoderna lämpar sig bäst. Även en 
motivering presenteras till varför vi har valt att tillämpa oss av de metoder 
vi genomfört i denna undersökning.  
 
Kvale (1997) anser att den metod som används är ett verktyg i händerna på 
forskaren och har som syfte att underlätta för den forskande att tillskansa 
sig den information som han tror är relevant för undersökningen. Vid val av 
fel metod vid en undersökning kommer undersökningens validitet (att 
undersökningen verkligen mäter det den ska mäta) samt dess reliabilitet (att 
undersökningen har hög tillförlitlighet) att tappa i värde. Valet av 
tillvägagångssätt är därför en viktig del av forskningsarbetet.  
 
 

2.2.1 Kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder 
 
Den kvalitativa undersökningen har som syfte att gå mer på djupet i sin 
ansats samt att skapa förståelse och kunskap om det undersökta objektet. 
Jacobsen (2002) nämner att intervjuer är ett exempel på detta, med denna 
metod ger forskaren sig själv möjligheter att ställa mer öppna frågor som 
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på ett smidigt sätt kan följas upp med följdfrågor från forskaren för att 
underlätta tolkningen av de svar som erhålls. Den kritik som riktas mot 
detta tillvägagångssätt är, enligt Jacobsen (2002), att intervjuaren kan 
påverka den tillfrågade och genom detta inte erhålla den objektivitet som 
försöker uppnås. Den tar också lång tid vilket gör att det är svårt att 
genomföra en undersökning med många respondenter. Den får alltså en 
utformning där många variabler prioriteras och detta leder till att 
forskningen innehåller få undersökningsobjekt. Information som samlas in 
får en karaktär som är ganska svår att tolka och detta på grund av sin 
nyansrikedom. Ytterligare ett problem som Jacobsen, (2002) nämner är det 
problem som kan uppstå med närhet till det som ska undersökas som kan 
leda till att undersökningen inte blir objektiv i den grad som önskas. Kvale, 
(1997) säger att intervjun som metod varken är objektiv eller subjektiv, han 
menar att kärnan i intervjun är den intersubjektiva interaktionen. 
Intersubjektivitet är något som befinner sig mellan ren objektivitet och 
subjektivitet. Med detta tillvägagångssätt kommer tolkningen av 
undersökningen att ske med hjälp av ord istället siffror vilket är det 
vanligaste vid kvantitativa undersökningar. 
 
Jacobsen (2002) nämner fyra olika kvalitativa undersökningsmetoder, den 
individuella intervjun, gruppintervju, observation samt 
dokumentundersökningar. Alla dessa undersökningsmetoder har sina för- 
och nackdelar vilket har legat till grund för de valen av metod vi gjort. 
Dokumentundersökningar lämpar sig bäst vid tillfällen då primärdata är 
omöjliga att samla in, när forskaren vill ta reda på hur andra tolkat en viss 
situation eller händelse eller när vi vill få reda på vad andra människor sagt 
eller gjort. Dokumentundersökning har vi använt oss av genom artiklar från 
olika databaser, tidskrifter och hemsidor. Observation är ett 
tillvägagångssätt som lämpar sig bäst när undersökningen har som syfte att 
granska hur människor eller organisationer beter sig, inte vad de säger att 
de gör, den har dessutom som nackdel att den oftast måste genomföras 
under en längre tid. Detta tillvägagångssätt lämpar sig inte i vårt fall då det 
inte överensstämmer med vårt syfte. Gruppintervjuer lämpar sig bäst när 
det forskas om ny kunskap inom ett fenomen eller när det ska utvecklas en 
problemställning. Gruppintervjuer kunde ha lämpat sig i denna 
undersökning, men då det av praktiska skäl var omöjligt att genomföra, att 
samla de intervjuobjekt som var villiga att deltaga samtidigt, fick vi lämna 
detta alternativ därhän. Det alternativ som vi har valt att använda oss av i 
första hand är den individuella intervjun. Kvale (1997) menar att intervjuer 
lämpar sig bäst när de undersökande vill skaffa sig en uppfattning om den 
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intervjuades syn på sin livsvärld och där de ges en möjlighet att klargöra 
och utveckla sitt eget perspektiv. Kvale (1997) nämner också att antalet 
personer som bör intervjuas kan variera mellan olika undersökningar då det 
viktigaste i intervjuundersökningar är att intervjua så många personer som 
behövs för att få reda på det som man vill veta. Enligt Jacobsen (2002), 
lämpar sig intervjuer bäst när relativt få enheter undersöks, när vi är 
intresserade av vad den enskilde individen säger samt när vi är intresserade 
av hur individen tolkar ett speciellt fenomen.  
  
Andersen (red, 1994) skriver att den kvantitativa undersökningen har som 
utgångspunkt att det som studeras ska göras mätbart samt att resultaten 
presensteras numeriskt. En kvantitativ metod eftersträvar att det ska uppnås 
en så hög grad av precision som möjligt. Vid den kvantitativa 
undersökningen delas svaren in i olika rangordningsmått. Andersen (red, 
1994) menar att vid denna undersökningsmetod används en 
envägskommunikation vilket får som följd att undersökningen sker på 
forskarens villkor. Enligt Jacobsen (2002) så är utformningen av 
kvantitativa undersökningar oftast frågeformulär med fasta svarsalternativ. 
Dock bör sägas att även en kvantitativ undersökning inte endast kan 
innehålla frågor med fasta svarsalternativ utan dessa kan också ha en mer 
öppen karaktär. Fördelarna, enligt Jacobsen (2002), med att använda sig av 
kvantitativ metod är att den insamlande informationen är lätt att behandla 
med hjälp av datorer, vi kan med hjälp av detta på ett förhållandevis enkelt 
sätt få överblick över en stor mängd data som är av komplex natur. Här ges 
en möjlighet att undersöka många respondenter utan att allt för mycket tid 
tas i anspråk. Generaliseringar är enklare att göra med denna metod då en 
stor mängd data kan analyseras. De nackdelar som samma författare tar upp 
i samband med den kvantitativa ansatsen är att den kan ge undersökningen 
en ytlig prägel, det är svårt att gå ordentligt på djupet. En annan risk som 
kan föreligga är att undersökaren i förväg definierar vad som är relevant att 
besvara, det kan aldrig garanteras att alla som svarar på undersökningen är 
av samma uppfattning om vad som är relevant enligt forskaren.  
 
Empirisk lathet och empirisk mättnad är två skilda nivåer i sökandet efter 
empirin. Med empirisk lathet har forskaren inte samlat in tillräckligt med 
material för att kunna dra några ordentliga slutsatser och slutrapporten blir 
av dålig kvalité. När forskaren i sitt sökande efter information har kommit 
till ett stadium där ingen ny information längre kommer honom tillhanda 
utan allt redan har förekommit tidigare brukar det kallas för empirisk 
mättnad. Då vi samlat in material från 7 personliga intervjuer, 1 
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telefonintervju, 3 utfrågningar via e-mail, 1 via ICQ samt 200 enkäter har 
vi upplevt att vi uppnått en nivå av empirisk mättnad i denna undersökning. 
 
För att på ett överskådligt sätt visa läsaren hur insamlingen av det 
empiriska materialet i denna undersökning gått till förklarar vi det med 
figuren nedan.  
 

 
Figur 2.1 Från empirisk lathet till empirisk mättnad (egen bild) 

 
 

2.3 Intervjuer 
 
Intervjuforskningen har sju olika stadier (Kvale, 1997). Var och en av dessa 
har sin betydelse för hur undersökningen kommer att bli. Det är dock 
viktigt att påpeka att en sämre inledning av genomförandet även leder till 
att övriga stadier blir lidande och den felaktiga väg som forskaren i sådant 
fall har tagit sig in på är mer eller mindre omöjlig att komma ifrån.  
 
1. Tematisering handlar om att formulera syftet med undersökningen och 
beskriva ämnet för denna innan intervjuandet inleds. Detta för att 
undersökningens varför och vad ska preciseras innan det blir dags att ta 
ställning till hur problemet ska angripas vilket handlar om vilket val av 
metod som görs. I början av detta arbete var vår kunskap ganska begränsad 
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vad gäller musiknedladdningar och Internet. Vi kände dock till Napster 
samt några andra fildelningsprogram och deras egenskaper. För att kunna 
fördjupa oss i ämnet om den sjunkande försäljningen av musik började vi 
att studera musikbranschen i stort och dess utveckling. 
 
2. Planeringen är viktig för samtliga stadier av forskningen, de saker som 
här ska tas hänsyn till är vilken kunskap som eftersträvas och detta med 
beaktande av de moraliska konsekvenserna av undersökningen. Med den 
kunskap som vi har införskaffat i inledningsskedet ger det oss bättre 
förutsättningar att lyckas med den planering som har gjorts.  
 
3. Intervjun som undersökningsmetod äger inte rum av en slump, den är 
arrangerad. Det finns från den intervjuade ett medgivande att delta, den 
intervjuades ord kan betraktas som protokollförda och dokumenterade och 
det är forskaren som bestämmer dagordningen eller styr diskussionen 
(Denscombe, 2000). Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) har 
forskaren vid en intervju valmöjligheten att använda sig av besöks- eller 
telefonintervju. Båda har sina för- och nackdelar. Till besöksintervjuns 
fördel kan bland annat nämnas att den går ganska fort att genomföra, 
komplicerade frågor kan ställas, förtroende kan byggas mellan intervjuaren 
och respondenten samt att det är lätt att följa upp frågor där svaren är 
otydliga. Till dess nackdel nämns att intervjuareffekter kan uppstå. Med 
intervjuareffekter menas att forskaren kan påverka respondenten i någon 
riktning genom exempelvis maktövertag. Det kan vara svårt att ställa 
känsliga frågor, dessutom kan det vara svårt att få intervjutid. Något som 
också bör tas i beaktande är om intervjuerna är genomförbara med tanke på 
tidsbegränsningar och resekostnader. Till telefonintervjuns fördelar hör att 
den går snabbt att genomföra, den har en hög svarsfrekvens samt att 
kostnaden är låg. Nackdelar med användandet av telefon vid intervjuer är 
att det kan vara svårt att ställa alltför komplicerade frågor, det går inte att 
visa bilder, intervjuareffekter kan förekomma samt att det även vid detta 
val av metod kan vara svårt att ställa känsliga frågor. Intervjun som ska 
genomföras kan enligt Kvale (1997) med lämplighet följa vissa strukturella 
mallar exempelvis en intervjuguide. Det är också viktigt att den 
undersökande har ett förhållningssätt som reflekterar över den eftersökta 
kunskapen samt är medveten om de problem som kan uppstå i en 
mellanmänsklig situation. Här nämner han även att kvalitén på intervjun till 
stor del beror på hur skicklig intervjuaren är genom vilken grad av 
lyhördhet etc. som han/hon har, även den intervjuade kan vara ett bra eller 
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dåligt objekt beroende på olika faktorer såsom stress och graden av 
känslighet i frågorna som ställs.  
 
De tillvägagångssätt som vi valde för att kontakta intervjuobjekt har inletts 
med sökande via Internet genom olika sökmotorer. Vi har sedan via telefon 
eller e-mail kontaktat de bolag vi funnit mest intressanta. Detta har inte 
alltid varit en enkel procedur då en del av bolagen har tackat nej av skilda 
anledningar. Som tur är för den här undersökningen har det funnits en hel 
del godhjärtade personer som har varit oss behjälpliga och låtit oss ta deras 
tid i anspråk. Det ska tilläggas att de personer i bolagen som vi intervjuat i 
vissa fall varit utvalda av bolagen själva. Vi har genomfört en provintervju 
för att pröva våra frågor. Beträffande frågorna fick vi positiv feedback av 
den som intervjuades. Dock tog vi lärdom av en ny erfarenhet vilket rörde 
inspelningsvolymen på bandspelaren och dess placering i lokalen. Ljudet 
var stundtals mycket dåligt vid den efterföljande uppspelningen vilket var 
något vi tog med oss till de nästkommande intervjuerna. Då de flesta 
skivbolagen har sitt säte i Stockholm fick vi bege oss på en trevlig resa dit. 
Antalet personliga intervjuer som genomförts är 7 stycken. 
Analysunderlaget i denna rapport består även av en telefonintervju då det 
bolagets representant inte hade tid till något personligt möte. 
Intervjuunderlaget som användes vid dessa intervjuer var skapat utifrån de 
problem som presenterades i första kapitlet, underlaget finns i bilaga 3.  
 
Den information som återförsäljarledet och grossister har givit oss har vi 
tillhandahållit via e-mail. Dessa undersökningsenheter har först kontaktats 
via e-mail så att vi på så vis har fått deras medgivande till att delta i 
undersökningen och sedan har vi skickat frågeformulären till 
respondenterna med möjlighet att åter kunna kontakta dessa för att klargöra 
eventuella otydligheter eller inte klargjorda frågeställningar. Vi har genom 
denna metod fått svar av 3 stycken. Anledningen till att vi valde att skicka 
ut frågeformulären via e-mail till återförsäljarledet för att detta var 
tidsbesparande, underlaget till dessa intervjuer finns i bilaga 4 och 5. 
Ytterligare en intervju med en bankman genomfördes via ICQ vilket kan 
sägas ha stora likheter med e-mailintervjuer, med den skillnaden att svaren 
erhålls snabbt efter frågan. Frågorna som ställdes i denna intervju bifogas i 
bilaga 6. För att öka överskådligheten redovisas här de personer som 
intervjuats. 
 
Personliga intervjuer: 
Per Boysen, musiker, Boysen Musik Media Internet,  
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Kalle Ekdahl, Sony/BMG 
Per Hägglund, COO/operativ chef , Digfi,  
Dag Häggkvist, Gazell Records AB, Styrelseordförande IFPI Svenska 
Gruppen 
Erik Landt, Product Manager and Business Development, Warner Music 
Sweden AB 
Bernard Löhr, frilansande musikproducent, Northlake AB 
Markku Takkunen, Finance Director, EMI 
Telefonintervju:  
Magnus Mårtensson, jurist, IFPI Svenska Gruppen 
E-mailintervjuer:  
Robert Gustavsson, VD, InProdicon 
Andreas Stighäll, Nordic Business Developer, Home Enternainment AB 
Jessica Öqvist, inköpare av musik, Åhléns 
ICQ-intervju: 
Daniel Nilsson, Föreningssparbanken  
 
4. Utskrift handlar helt enkelt om när intervjumaterialet omarbetas från 
exempelvis talspråk till skriftspråk för att på så vis lämpa sig bättre för 
analys och således har som uppgift att vara det förberedande stadiet till 
analysarbetet. Den väger också tungt då utskriften betraktas som det enda 
pålitliga empirimaterialet i undersökningen. Här har vi skickat tillbaka det 
transkriberade materialet till de intervjuade för att de ska få en möjlighet att 
göra eventuella klargöranden samt godkänna den tolkning vi gjort av 
intervjuinspelningarna.   
 
5. I analysen är det viktigt att utifrån undersökningens syfte, ämne och på 
grundval av karaktären på det intervjumaterial som samlats in avgöra vilka 
analysmetoder som är lämpliga att använda sig av. Här tolkas även det 
material som insamlats och ska ligga till grund för resultatet i 
undersökningen (Kvale, 1997). De analysmetoder som lämpar sig bäst för 
kvalitativ undersökningsmetodik bör göras med ett material som är kraftigt 
nedskuret från det material som har samlats in. Detta då mängden 
information som erhålls under öppna intervjuer tenderar att bli omfångsrikt 
och svårgripbart när analysen ska göras. Detta gör det inte bara svårare för 
forskarna utan även för de som ska läsa rapporten att skaffa sig en 
uppfattning om vad som är relevant i sammanhanget (Alvesson, Sköldberg, 
1994).  
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6. Verifiering där det tas ställning till vilken grad av generaliserbarhet, 
validitet och reliabilitet som undersökningens resultat verkligen har (se 
nedan).   
 
7. Rapporteringen är den punkt som avslutar arbetet och där resultatet 
redovisas och där det även förklaras på vilken vetenskaplig grund som detta 
har framkommit.  
 
 

2.4 Enkäter 
 
Vi har i vår undersökning även använt enkäter för att skapa oss en 
överblick av vad studenter vid Linköpings universitet har för syn på 
musikdistributionen och dess prisnivå. Dessa har haft en surveyansats 
vilket är en form av tvärsnittsansats vilket innebär att det som undersöks är 
det som på förhand bestämts att undersöka (Lekvall & Wahlbin, 2001). Vid 
enkätundersökningar är oftast syftet att nå ut till en stor del av populationen 
för att statistiskt kunna säkerställa de kodade eller numrerade svaren som 
ges (Jacobsen, 2002).  
 
De rangordningsmått som används i en enkätundersökning kan vara av 
olika typer. Denscombe (2000) nämner fyra olika kategorier av data.  

 
• Nominalskalenivå där svarsalternativen sinsemellan inte har någon 

naturlig rangordning, exempel på detta kan vara bil, båt, cykel etc.  
• Ordinalskalenivå liknar nominalskalan med skillnaden att här kan 

kategorierna rangordnas exempelvis som högre än, lägre än, mindre 
eller mer än.  

• Intervalldata är ett exempel på data där rangordningen är 
proportionell, ett exempel på intervalldata är årtal.  

• Kvotskala liknar intervallskala med skillnaden att kvotskalan 
innehåller en absolut nollpunkt eller absolut referenspunkt.  

 
Den enkät som vi använt har haft nio frågor och av dessa har de svarande 
haft möjlighet att svara ja eller nej på sex stycken, detta är således data på 
nominalskalenivå. Två av frågorna har haft svarsalternativ som är av 
ordinalskalekaraktär samt slutligen en fråga där vi lämnat helt fritt för 
respondenterna att svara som de vill.  
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Kodning innebär enligt Jacobsen (2002) att varje enskilt svarsalternativ ges 
ett siffervärde så att formulären kan behandlas statistiskt med hjälp av dator 
och statistikprogram. Det finns dock problem med detta, som grund för 
detta nämns det tre olika former av svarsalternativ. De (1) kategoriska 
svarsalternativen som endast lämnar information om att de undersökta 
skiljer sig åt eller är likadana. Det frågeformulär som vi använt oss av har 
haft frågor med svarsalternativen ja och nej vilka kan placeras in under 
denna kategori. Det finns också (2) rangordnade svarsalternativ som är av 
karaktären att de går att särskilja men även kan rangordnas i en stigande 
eller sjunkande ordningsföljd. Den fråga i vår undersökning där 
respondenterna får besvara hur de uppfattar prisnivån i dagsläget på legala 
nedladdningar kan arkiveras under denna kategori. Slutligen nämns också 
(3) metriska svarsalternativ som har de föregående kategoriernas 
egenskaper men dessutom mer precist kan rangordnas. Här kan nämnas 
som exempel en persons ålder och antal listettor på skiv- eller 
nedladdningslistor.  
 
De kodningsproblem som kan uppstå kommer oftast från kategoriska och 
rangordnade svarsalternativ som inte precist kan rangordnas då dessa till 
skillnad från metriska svarsalternativ inte har numeriska svarsalternativ. 
Det är något lättare att sätta siffror på svarsalternativ som går att rangordna 
inbördes än på de kategoriska svaren då det i dessa inte finns någon 
rangordning mellan alternativen överhuvudtaget (Jacobsen, 2002). 
 
 

2.4.1 Population och urval 
 
Den urvalsmetod vi använt oss av har varit obundet slumpmässigt. När 
urvalsstorleken ska bestämmas i ett obundet slumpmässigt urval kan man 
enligt Nordgaard (2001) antingen använda sig av resursbegränsning eller 
precisionskrav. Vi har på grund av bristande resurser som i det här fallet 
primärt rört sig om tid beslutat att vända oss till studenter vid Linköpings 
universitet. Antalet som vi har undersökt bestod av 200 personer av de 
20 995 som enligt Linköping universitets hemsida är det antal som studerar 
i Linköping, att vi bestämde oss för att dela ut enkäten till 200 respondenter 
är även det baserat på den resursbegränsning som vi haft. Vi har även 
kontaktat Olle Eriksson vid matematiska institutionen för att få bekräftelse 
att antalet undersökta inte skulle bli för få. Insamlingen av data från dessa 
kunde göras under förhållandevis kort tid då vi genomförde en personlig 
utdelning av frågeformulären. Vi har under två dagar rört oss på olika 
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platser på Linköpings universitet och sökt upp personer och frågat dessa 
om de var villiga att deltaga i undersökningen. En fördel med personlig 
utdelning av frågeformulären är att de har en tendens att ge lägre bortfall 
vilket kan vara ett stort problem vid utskick med post eller e-post (Lekvall 
& Wahlbin, 2001). Urvalet av studenter har som nämndes ovan varit 
obundet slumpmässigt. Med obundet slumpmässigt urval menas att 
samtliga undersökningsenheter har haft samma kända sannolikhet att 
komma med i urvalet och att slumpen sedan fått bestämma vilka som 
faktiskt har kommit med i undersökningen (Lekvall & Wahlbin, 2001). Vi 
har inte följt något förutbestämt mönster när vi bestämt vilka som blivit 
tillfrågade, utan vem som helst av de som befunnit sig på de platser vi varit 
på vid tillfället har haft lika stor sannolikhet att bli tillfrågade.   
 
Inferens är något som i undersökningssammanhang betyder att dra 
slutsatser om en målpopulation på grundval av resultaten från de enheter 
som faktiskt undersökts. Är de undersökta elementen representativa för 
gruppen som helhet kan korrekta slutsatser dras. Om däremot de som 
undersökts är extrema eller endast representativa för en del av 
målpopulationen kan de slutsatser som dras bli mer eller mindre felaktiga. I 
efterhand är detta mycket svårt att upptäcka men i förväg kan åtgärder 
vidtagas för att motverka risken att få ett icke representativt urval i 
stickprovspopulationen (Lekvall & Wahlbin, 2001). Samma författare 
nämner två faktorer som är särskilt viktiga att ta hänsyn till vid 
undersökningen, dessa är ramfel och bortfallsproblem. 
 
Ramfel kan uppstå om enheter som inte finns med i målpopulationen 
kommer med i undersökningen. Detta fenomen kallas även för 
övertäckning. Den andra varianten av ramfel som kan uppstå är att sådana 
som inte finns registrerade som tillhörande till målpopulationen trots att de 
egentligen tillhör populationen, vilket kallas för undertäckning. Problemet 
med övertäckning behöver inte vara så stort då det här finns möjlighet att i 
efterhand ta bort de insamlade data som angetts av dessa och då får detta 
inte någon inverkan på det slutliga analysmaterialet. Vid undertäckning 
finns risken att de enheter som inte kommit med i undersökningen skulle ha 
lämnat svar som inte är representativa för den del av målpopulationen som 
faktiskt undersökts och här föreligger i sådant fall ett större problem. Detta 
kan få som följd att de slutsatser som dras av det insamlade materialet inte 
blir korrekta (Lekvall & Wahlbin, 2001). Vi har i denna undersökning 
frågat alla som blivit ombedda att deltaga i enkätundersökningen om de 
studerar vid Linköpings universitet och på så vis kommit undan problemet 
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med övertäckning. Undertäckning av urvalsramen kan dock ha förekommit 
i denna undersökning då de studenter som inte vistades vid skolan den dag 
som enkäterna distribuerades inte med säkerhet kan antas ha lämnat samma 
svar som de som deltog.  
 
Bortfallsproblemet är något som den undersökande måste ta hänsyn till i 
sin undersökning. Med det menas att man inte lyckas få in data från alla 
enheter som behövs för att genomföra undersökningen. Det finns tre 
huvudgrupper av bortfall, undersökningsenheter som man inte får kontakt 
med, undersökningsenheter som kontaktats men utan att någon utfrågning 
kunnat genomföras samt genomförda men ej bearbetningsbara utfrågningar 
exempel på detta kan vara ofullständiga eller slarvigt ifyllda frågeformulär 
(Lekvall & Wahlbin, 2001). I vår undersökning har alla tre kategorierna av 
bortfall representerats. De studenter som inte befunnit sig på 
universitetsområdet när enkäterna distribuerats tillhör den första gruppen, 
23 stycken tillfrågade ville inte deltaga i enkätundersökningen samt att 
ofullständigt ifyllda svar förekom på en del av formulären. Det var dock 
inget frågeformulär som vi helt tog bort.  
 
 

2.4.2 Utformning av frågeformulär 
 
Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) är det viktigt hur forskaren konstruerar 
frågeformuläret. De nämner att tydliga anvisningar är en viktig faktor när 
enkäten utformas. Som exempel kan nämnas att det klargörs för 
respondenten när denne ska hoppa över någon/några frågor om han lämnat 
ett visst svarsalternativ på en angiven fråga, något som de benämner 
filterfrågor. De nämner också att det är av vikt i vilken ordningsföljd 
frågorna kommer och att grundprincipen är att de ska komma i en naturlig 
och logisk ordning för respondenten.  
 
Lekvall & Wahlbin (2001) nämner en checklista för förprövning av 
dokument. De nämner två olika sorters övervägande som konstruktören av 
frågeformuläret bör göra. Det första är allmänna överväganden som om alla 
problemområden är med, kommer alla nödvändiga uppgifter med, är 
längden på formuläret lämpligt, är alla frågor nödvändiga. Den andra typen 
av övervägande som forskaren får göra är av mer frågespecifik art. Här kan 
det handla om att frågeställningen är klart och tydligt formulerad, om 
språket är begripligt för respondenten, är den fri från ledande inslag, kan 
respondenten svara på frågan, är frågan av sådan art att den väcker 
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försvarsinstinkter, är den fri från laddade, tvetydiga eller alltför svåra ord? 
Inom denna kategori av övervägande nämner också Lekvall & Wahlbin 
svarsalternativens karaktär. Är de lätta och otvetydiga så respondenten 
förstår dem, är de uttömmande, är de lagom många till antalet och är 
svarsalternativen ömsesidigt uteslutande om det är avsikten? De nämner 
också vikten av att genomföra provintervjuer innan undersökningen 
genomförs och här kan ett lämpligt antal vara 5-10 stycken.  
 
I denna undersökning har en noggrann genomgång gjorts av frågorna innan 
vi beslutade vilka som skulle väljas. Vi har försökt att göra frågeformuläret 
innehållsrikt och någorlunda kort så att respondenterna inte skulle vara 
negativt inställda till att deltaga. Vi har försökt att forma formuläret enligt 
Lekvall & Wahlbins (2001) rekommendationer och haft frågor av mer 
känslig karaktär senare i formuläret. Vi har också genomfört fem stycken 
provenkäter. Enkätunderlaget finns bifogat i bilaga 1.  
 
 

2.4.3 Beräkningsmetoder 
 
Förutom att redovisa resultaten i diagram och tabeller har vi också beräknat 
utfallen med konfidensintervall för att kunna påvisa inom vilka intervall 
medelvärdena på vår undersökning ligger. Den säkerhetsgrad som vi valt 
att använda är 95 % vilket innebär att vi med 95 % säkerhet kan säga att 
medelvärdet ligger inom det beräknade intervallet. Anledningen till att vi 
valde denna säkerhetsgrad är att med en högre grad blir intervallen bredare 
och resultatet kan bli av den art att intervallet blir så brett att det inte säger 
så mycket, med en lägre grad blir i och för sig intervallet smalare men 
säkerheten lägre. Vi bedömde att denna säkerhetsgrad passade bra i den 
enkätundersökning som vi genomfört då vi inte ville ha en allt för låg 
säkerhetsgrad för att tappa i trovärdighet. Konfidensintervallet i en 
normalfördelad population beräknas enligt Johnsson & Tsui (1998) med 
följande formel. 
 
Konfidensintervallets bredd = µ ±ơ  
 
Där µ är det genomförda stickprovets medelvärde och ơ är lika med 
stickprovets standardavvikelse.  
 
En av fördelarna med obundet slumpmässigt urval är att de statistiska 
osäkerhetskalkylerna enligt Lekvall & Wahlbin (2001) blir relativt enkla att 
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genomföra. Intervallets bredd kring det beräknade stickprovsvärdet 
beräknas med hjälp av formeln  
 
ơ  = k*Mf.  
 
Där ơ står för konfidensintervallets standardavvikelse, k är en konstant vars 
värde beror på vilken säkerhetsgrad som används, i denna undersökning 
används en säkerhetsnivå som är 95 procentig vilket ger en konstant som är 
1,96 och Mf är medelfelet för den parameterskattning som undersökaren 
använder sig av, vilket räknas fram ur datamaterialet från stickprovet. Vi 
har valt att använda oss av procenttal i redovisningen av resultaten för att 
detta på ett bra sätt tydliggör förhållandet mellan de olika svarsalternativen. 
När urvalet har dragits som ett obundet slumpmässigt urval och 
stickprovsstorleken ligger i intervallet 5-10 % beräknas medelfelet för 
skattningen enligt formeln (Lekvall & Wahlbin, 2001) 
 
Mf = √p[1-p]/n.  
 
Där p är det beräknade medelvärdet i procent och n är stickprovsstorleken. 
 
Vi har även räknat om det finns samband mellan olika variabler i 
undersökningen för att få ett bättre förklaringsvärde i undersökningen. 
Dessa uträkningar har dock visat på att det inte finns några samband, därför 
har vi valt att inte gå vidare med den här typen av statistisk undersökning. 
 
 

2.5 Källkritik  
 
Vad är det då som är sanning i det forskningsmaterial som tas fram? Har vi 
nått fram till ett resultat med hög sanningsgrad? Det finns två sorters källor 
som forskaren kan använda sig av. Det är kvarlevor och berättande källor. 
Med kvarleva menas de undersökningsobjekt som inte lämnar avsedd 
information, med berättande källor avses sådana objekt som lämnar 
avsiktlig information. I den berättande källan passerar informationen 
genom ett subjektivt forum och är således alltid utsatt för förvrängningsrisk 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). I den här undersökningen har de personer 
vi genomfört intervjuer med i stor utsträckning varit tillmötesgående och 
givit ett tillförlitligt intryck. Dock kan den information som lämnats till oss 
i vissa fall varit ofullständig då karaktären på vissa frågor till sin natur 
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kunnat upplevas som känslig av vissa intervjuobjekt. Detta kan ha berott på 
vilken position de har inom bolaget eller vilket bolag inom musikindustrin 
de representerat. Något som också bör tas i beaktande är att några av de 
personliga intervjuer som genomförts har genomförts med personer utsedda 
av bolagen. Detta behöver inte vara något negativt då det förhoppningsvis 
har inneburit att vi fått tala med dem som besitter störst kunskap inom 
ämnet men det kan även vara så att det kan finnas någon annan med lika 
goda kunskaper inom bolaget som hade svarat annorlunda vilket vi och 
läsaren ska ha i åtanke. 
 
Vi har som utgångspunkt i våra intervjuer försökt ha så öppna ögon som 
möjligt för att kunna utläsa det som sägs mellan raderna för att på så vis 
kunna ställa följdfrågor. Vi har utgått ifrån att ingen av våra källor har 
lämnat rent lögnaktiga svar. 
 
En annan viktig punkt som Alvesson & Sköldberg (1994) tar upp är 
uppgiftslämnarens medvetna eller omedvetna intresse att lämna 
information som är vinklad. Något som också är viktigt att ta i beaktande är 
förståelsens aktualitet, här handlar det om avstånd och beroende. Som 
grundregel kan man utgå ifrån att ju mer aktuell som informationen är 
desto större tillförlitlighet har den. Vad det gäller uppgiftslämnare kan en 
riktlinje dras att ju närmare grundkällan man kommer desto tillförlitligare 
är informationen. Desto fler led som passeras innan informationen kommer 
forskaren tillhanda, desto troligare är det att grundbudskapet har förvrängts 
på ett eller annat sätt under resans gång. Vi är också medvetna om att vår 
tolkning av det insamlade materialet kan påverka resultatet i en subjektiv 
riktning då vi inte är helt fria från åsikter och förförståelse om ämnet som 
granskas.  
 
Vid de intervjuer som vi genomfört finns det en viss risk att de personer 
inom branschen har incitament för att inte lämna ut all information som de 
besitter för att de inte vill att den ska bli föremål för granskning och 
komma till allmän kännedom i en offentlig handling. De intervjuade har 
haft möjlighet att vara anonyma om så önskats även om vi i största möjliga 
utsträckning försökt undvika detta. Detta skulle kunna gälla vilken 
affärsstrategi som bolaget tänkt tillämpa inom en snar framtid och som de 
då kanske inte tycker är lämpligt att sprida i förväg.  
 
Vid enkätundersökningar finns det alltid en risk med de färdiga 
svarsalternativ som finns, detta kan få som följd att respondenterna inte har 
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möjlighet att svara helt sanningsenligt från deras sätt att se på saken. 
Frågornas formulering kan också ha inverkan på hur den svarande tolkar 
frågorna, vissa frågor och svarsalternativ kan vara av ledande karaktär eller 
känslig natur (Lekvall & Wahlbin, 2001). Vi har även vid 
enkätundersökningen genomfört tester av frågeformuläret för att erhålla 
kännedom om hur respondenterna har upplevt formuleringarna av frågorna 
och de svarsalternativ som de haft tillhands. Detta har vi gjort för att i 
möjligaste mån undvika ledande frågor och svarsalternativ. Att enbart 
vända sig till studenter som anses representera en grupp som inte är 
köpstark i en undersökning som behandlar prisnivåer är också något som 
bör beaktas. Vi har haft frågor i undersökningen där svaren kan vara 
svårtolkade som exempelvis den fråga som berör prisnivån på musik i 
dagsläget. En fråga av denna typ kan generera svar som inte helt stämmer 
överens med vad respondenterna egentligen tycker vilket är något som bör 
tas i beaktande. Vi har därför valt att presentera resultaten av 
enkätundersökningen i bilaga 2. Detta är en signal från oss till läsaren att vi 
är väl medvetna om att denna typ av frågor riktade till en 
undersökningspopulation som studenter är väldigt svårtolkade och att vi 
inte kan dra allt för stora slutsatser av det insamlade materialet.  
 
 

2.6 Generaliserbarhet, validitet samt reliabilitet  
 
Schofield (i Kvale, 1997 s.212) nämner att generaliseringen har tre mål. 
 

• Att studera det som är, vilket innebär att forskaren försöker fastställa 
det allmänna. 

• Studera det som kanske kommer att finnas. 
• Söka efter det som kan finnas, vilket handlar om att finna situationer 

som forskaren tror är ideala och exceptionella och studera dem och 
se vad som händer där. 

 
Vi anser att vår forskning i detta arbete har generaliserbarhet. Det kan 
generaliseras beträffande vilket förhållande studenter vid Linköpings 
universitet har till digitala nedladdningar och deras åsikter om detta, vilket 
överensstämmer med den första punkten. Vi har genom frågeställningarna 
också försökt fastställa hur denna grupp kommer att agera vid förändringar 
inom detta område vilket kan härledas till det andra målet.  
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Vi har även intervjuat personer med olika befattningar inom 
musikbranschen. Här kan också generaliseringar göras rörande de två första 
punkterna. Detta genom beskrivningar av hur musikindustrin ser ut i 
dagsläget, men även vilka tankar respondenterna har beträffande framtiden 
och hur den kommer att se ut. 
 
Enligt Jacobsen (2002) handlar validering om resultatens riktighet. Han 
nämner två olika tillvägagångssätt som kan användas för att kontrollera 
undersökningens validitet. Värdering genom prövning gentemot andra, här 
kan det handla om att forskaren kontrollerar sitt material gentemot de 
objekt som undersökts eller att materialet kontrolleras mot andra 
sakkunniga samt annan teori och empiri. Det andra tillvägagångssättet är en 
kritisk genomgång av källor och information från dessa källor. Här handlar 
det om att kontrollera om det är rätt enhet som undersökts och om dessa har 
förmedlat information som är sann. Vi har i denna undersökning 
kontrollerat det insamlade materialet mot den teori som vi använt oss av 
samt även kritiskt granskat de källor vi använt oss av och den information 
som de tilldelat oss. Detta gör att denna undersökning enligt oss har en hög 
validitet. 
 
Det är också viktigt att undersökningen har en hög reliabilitet med vilket 
menas att den är tillförlitlig enligt Jacobsen (2002). Här nämner han tre 
sekvenser som i en undersökning bör tas i beaktande. (1) 
Undersökareffekten som kan uppstå mellan i detta fall respondenten och 
intervjuaren. Vi har i möjligaste mån försökt hålla en så neutral profil som 
möjligt för att undvika denna effekt men ett visst mått av detta kan ha 
funnits och påverkat respondenten hur denna har svarat. Jacobsen (2002) 
nämner också (2) kontexteffekten som en punkt att ta i beaktande. Här är 
det frågan om den miljö som intervjun har genomförts i och att det oftast är 
bättre att genomföra undersökningen i en miljö som är naturlig för den 
undersökte. Intervjuerna har i denna undersökning genomförts på en plats 
som för den intervjuade har varit naturlig. Med 6 av respondenterna har 
intervjun genomförts på deras arbetsplatser och med en i dennes hem. I 
detta sammanhang är det också viktigt att tänka på om intervjun har 
genomförts överraskande eller planerat. Det kan vara värt att beakta med 
hänsyn till vilka svar som erhålls då en överraskande intervju är lämpligt 
om forskaren vill få fram spontana åsikter och en planerad intervju lämpar 
sig bättre om forskaren vill tillhandahålla planlagda och genomtänkta svar. 
Vi har med samtliga respondenter bestämt tid i förväg så att denne har 
kunnat svara på våra frågor i lugn och ro. Vi var av den åsikten att denna 



 
2. Metod & vetenskap 

 30 

typ av svar skulle lämpa sig bäst i undersökningen. Samme författare 
nämner också (3) vikten av att vara noggrann vid nedteckningen av det 
insamlade materialet. Det går nämligen aldrig att få bättre data än de vi kan 
registrera. Vid samtliga personliga intervjuer och vid den intervju som 
genomfördes via telefon har vi använt bandspelare för registrering för att 
ingen information skulle gå till spillo. Med tanke på dessa tre faktorer anser 
vi att undersökningen har en tillfredsställande reliabilitet.  
 
 

2.7 Relevans  
 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) är det värderingar som styr 
vad som är relevant. Undersökningens relevans är tydlig. Den har en tydlig 
koppling till alla som är intresserade av musik och då inte minst vi själva. 
Priserna på musik är definitivt något som konsumenterna tar hänsyn till 
vilket inte minst har märkts de senaste åren när allt fler har lämnat sina 
tidigare inköpsställen för denna vara, för att på egen hand finna nya kanaler 
där många av dessa är illegala, för att tillhandhålla musiken.  
 
 

2.8 Sammanfattning 
 
Vi har i detta kapitel beskrivit olika vetenskapsfilosofiska inriktningar, i 
detta fall positivism och hermeneutik. Vi har också tillkännagivit att vi till 
största delen har använt oss av den hermeneutiska tolkningsmetoden. 
Därefter gick vi igenom induktion samt deduktion och konstaterade att 
denna uppsats har inslag av båda synsätten. 
 
Vi har beskrivit olika undersökningsmetoder och dess för- och nackdelar. I 
detta fall har det rört sig om såväl kvalitativa som kvantitativa 
tillvägagångssätt. En noggrannare belysning har gjorts av personliga 
intervjuer och enkätundersökningar. Vi har också förklarat varför vi valt 
dessa metoder och vilka risker som finns med dessa tillvägagångssätt.  
 
Vi har påvisat de källkritiska punkter som en vetenskaplig undersökning är 
förenad med och vilka av dessa som berör/kan beröra denna uppsats. 
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Vi har beskrivit de mätinstrument som finns tillhanda vid undersökningar, 
validitet, reliabilitet och hur vi anser att denna undersökning uppfyller 
kraven på dessa. 
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3. Grundläggande prissättningsteori 
 
I detta och nästa kapitel presenteras de teorier som senare kommer att 
användas som hjälpmedel i analysen. Det här kapitlet kommer att behandla 
grundläggande prissättningsmetoder och prisstrategier. 
 

“May be a price to pay” (Alan Parson Project, Turn of a friendly, 1980) 
 
 

3.1 Prissättningsmetod 
 
Marn et al (2004) menar att när ett företag lanserar en ny produkt på 
marknaden är det inte ovanligt att de sätter priset fel. Det vanligaste felet är 
att priset sätts för lågt eftersom företaget helst vill se en snabb tillväxt i 
marknadsandelar. Det kan vara mycket svårt att sätta ett pris på en produkt 
och företaget måste besitta kunskaper inom många områden. 
Utgångspunkten för prissättning är vilken prissättningsmetod som skall 
användas, de vanligaste metoderna är att antingen utgå ifrån produktens 
kostnader eller att utgå ifrån hur produkten kommer att värderas på 
marknaden (Nagle, 1987). Ett tredje alternativ som också kommer att 
presenteras här är prissättning utifrån hur konkurrenterna prissätter sina 
produkter (Montgomery, 1988).  
 
 

3.1.1 Påläggsprissättning 
 
Det enklaste sättet att sätta ett pris är att ta kostnaderna och sedan lägga till 
ett pålägg räknat i procent. Flera författare däribland Nagle (1987), Marn et 
al (2004) och Cressman Jr (2004) anser att denna prissättningsmetod är en 
dålig metod, detta beroende på att den enbart fokuserar på företagets egna 
kostnader och inte på vad som händer runtomkring företaget. Ofta räknar 
företaget att en viss volym skall säljas och får på så vis fram en 
styckkostnad men om försäljningsvolymen inte uppnår (eller överstiger) 
produktionsvolymen spricker hela kalkylen. Detta beroende på att de fasta 
kostnaderna fördelas på färre (eller fler) enheter. Risken finns att priset 
sätts lägre än vad kunden är beredd att betala vilket innebär att företaget 
inte når upp till sin fulla vinstpotential. Ett företag kan också sätta priset så 
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att det skall ge en viss procentuell avkastning på investerat kapital. Denna 
metod har samma utgångspunkter som föregående, och har även samma 
brister (Nagle, 1987).  
 
De två hittills genomgångna metoderna har sin utgångspunkt i kostnaderna 
och kan sammanfattas i följande modell. 
 

 
Figur 3.1 Kostnadsbaserad prissättning (Kotler & Armstrong, 2004 s. 

360) 
 
 

3.1.2 Prissättning utifrån uppfattat värde 
 
Denna metod bygger på att priset på en produkt sätts utifrån vilket värde 
den uppfattas ha av konsumenterna. Nyckeln för att denna metod skall 
fungera är att företaget kan göra en riktig bedömning av hur värdet 
uppfattas på marknaden, detta kan vara mycket svårt. Det finns en klar risk 
att värdet över- eller undervärderas. Därför krävs det noggranna 
marknadsundersökningar innan priset sätts (Nagle, 1987). 
 
Den ansedda konsultgruppen Strategic Pricing Group3 hjälper företag med 
prissättning. De anser att all prissättning skall utgå ifrån hur kunder 
uppfattar värdet av produkter. De trycker också starkt på hur viktigt det är 
för företaget att kommunicera produktens värde gentemot kunderna. 
Således är det inte tillräckligt att genomföra marknadsundersökningar utan 
företaget måste också påverka kunderna så att de uppfattar att produkten 
har ett högt värde. En produkt kan ha ett högt värde men kundernas vilja att 
betala understiger värdet, i detta fall har företaget inte lyckats med 
kommunikation mot kunderna. Det kan vara frestande i ett sådant läge att 
sänka priset så att det motsvarar kundernas betalningsvilja, Strategic 
Pricing Group anser dock att det är fel, istället skall de förbättra sin 
marknadsföring (kommunikation) så att kunderna förstår hur bra produkten 
är. Även Cressman Jr (2004) trycker på hur viktigt det är för företagen att 
kommunicera med kunderna för att få dem att förstå vilket värde produkten 
har. 
 
                                                 
3 www.strategicpricinggroup.com  

Produkt Kostnader Pris Kund Värde 
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Det kan vara lätt att tro att värdet räknas utifrån kvalitén på en produkt. 
Hanan & Karp (1991) anser att så behöver det inte vara alla gånger utan det 
finns fler sätt att skapa värde på. Ett lysande exempel på detta är IBM, 
deras datorer var inte lika bra som flera av deras konkurrenters. Hanan & 
Karp (1991) menar att datorindustrin var full av produktbesatta säljare, 
IBM var under många år den enda konsulten inom branschen – de sålde 
värde.  
 
Den här metoden utgår således ifrån hur produkten värderas på marknaden, 
detta kan beskrivas med följande modell (Kotler & Armstrong, 2004). 
  

 
Figur 3.2 Värdebaserad prissättning (Kotler & Armstrong, 2004 s. 

360) 
 
Det viktiga för företagen är att hitta en bra avvägning mellan pris och nytta 
för kunderna (Marn et al, 2004). Med andra ord är det viktigt att räkna ut 
hur värdet uppfattas av kunderna.  
 
Marn et al (2004) menar att det är fel att erbjuda en produkt med högt värde 
till ett lågt pris, detta kan istället få negativa effekter. Mycket troligt i en 
sådan situation är att kunder till en början köper av företagets produkt 
vilket innebär att deras marknadsandel växer. Konkurrenter som vill vara 
kvar på marknaden kommer då att sänka sina priser för att öka sin 
försäljning. Till slut kommer marknadsandelarna att vara tillbaka nära 
utgångsläget, men med den negativa effekten att prisnivån inom branschen 
har sänkts och vinsterna har minskat. Företaget skall istället för att sätta ett 
lågt pris hitta den prisnivå som motsvaras av värdet på produkten. Utfallet 
blir i sådana fall att företagen på marknaden kommer att behålla sina 
marknadsandelar utan att prisnivån sänks. (Mer om konkurrenter och 
prissättning se 3.2.3).  
 
Förutsättningen för att företaget skall kunna placera sin produkt på 
marknaden till rätt pris är alltså en noga avvägning mellan kundens 
uppfattade pris och nytta (Marn et al, 2004). Problemet är då hur företaget 
skall veta hur kunderna uppfattar värdet på en produkt, detta löses enklast 
genom marknadsundersökningar (för en noggrann genomgång se 3.2.2). 
Det uppfattade priset på en produkt kan mätas genom att ta reda på 

Kund Värde Pris Produkt Kostnader 
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efterfrågeelasticiteten (se 3.2.2). Den uppfattande nyttan med en produkt 
som företaget säljer till en kund kan delas upp i tre delar (Marn et al, 2004). 
 

• Funktionell nytta, rör produktens fysiska egenskaper såsom 
exempelvis en processors kraft i en dator. Detta är den nytta som är 
enklast att mäta och oftast den enda nytta som företaget bryr sig om 
att mäta. 

• Processnytta, är det som gör transaktioner mellan en säljare och 
köpare enklare, snabbare och mer effektiva att genomföra. Exempel 
här är enkel tillgång till produktinformation eller möjligheten att 
använda Internet vid transaktioner. 

• Relationsnytta, är den nytta som uppstår då kunden ingår i ett 
ömsesidigt förhållande med säljaren. Exempel som kan nämnas här 
är personlig service. Denna nytta har på senare tid blivit allt viktigare 
inom ett antal branscher. 

 
 

3.1.3 Konkurrensbaserad prissättning 
 
En tredje metod för att sätta priset är att utgå ifrån hur konkurrenterna sätter 
priset. Priserna tenderar att sättas i samma nivå som konkurrenterna. Denna 
metod är ganska vanlig, när det är svårt att mäta elasticiteten på efterfrågan 
anses det vara klokt att sätta priset i nivå med konkurrenterna. När 
marknadsdominanten ändrar sitt pris är det troligt att mindre företag inom 
samma bransch också ändrar sitt pris utan hänsyn till kostnader eller 
efterfrågan (Montgomery, 1988). Framförallt är detta mycket vanligt där 
konkurrensen kännetecknas av oligopol, prisskillnaderna mellan olika 
företag är i en sådan situation minimala eller obefintliga (Nagle, 1987). 
 
 

3.2 Faktorer som påverkar prisstrategier 
 
Nagle (1987) pekar på tre punkter som ett företag måste gå igenom innan 
en prisstrategi formuleras, det är (1) företagets kostnader, (2) hur 
marknaden reagerar vid olika priser och (3) hur konkurrenterna agerar. 
Dessa tre områden ska vi nu gå igenom i tur och ordning.  
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3.2.1 Bedöma kostnader 
 
Lägsta pris som kan sättas bestäms av företagets kostnader. Priset skall 
täcka kostnader samt förhoppningsvis ge en vinst. Normalt brukar det 
skiljas mellan två sorters kostnader, nämligen fasta och rörliga kostnader. 
Nagle (1987) menar också att ett företag vid prissättning måste ta hänsyn 
till halvfasta kostnader. Det är kostnader som är fasta upp till en viss 
volym, men för att kunna öka den volymen måste nya investeringar göras i 
exempelvis nya maskiner. De kostnader som företaget skall ta hänsyn till 
vid prissättning är de som påverkas av volymen, alltså rörliga och halvfasta 
kostnader. Vidare bör en prissättare skilja mellan kostnader som går att 
undvika och sådana kostnader som inte går att undvika (sunk costs). Det är 
bara de kostnader som går att undvika som är intressanta vid prissättning, 
sunk costs har företaget oavsett de vill det eller inte (Nagle, 1987).  
 
 

3.2.2 Analysera marknaden   
 
Det är oerhört viktigt att ett företag förstår förhållandet mellan pris och 
efterfrågan. Det första som skall göras när företaget bedömer efterfrågan är 
att bedöma de faktorer som påverkar konsumenters priskänslighet. Det 
finns en mängd faktorer som påverkar priskänsligheten hos kunderna, 
nedan beskrivs några av dem (Nagle, 1987). 
 

• Unikt värde. Detta är förmodligen den viktigaste faktorn som 
påverkar priskänsligheten. Köpare är mindre priskänsliga för en 
produkts pris när produktens unika värdeskapande attribut särskiljer 
sig från konkurrenters produkter.   

• Medvetenhet om substitut. När kunder känner till många substitut 
till företagets produkt blir de allt mer priskänsliga. Substitut kan vara 
både konkurrerande produkter i företagets sortiment och 
konkurrenters produkter. 

• Svårigheter att jämföra alternativ. Detta är en vidareutveckling av 
föregående faktor. Kunder är mindre priskänsliga när det är svårt att 
jämföra en produkts pris med konkurrenters erbjudande. 

• Totala utgifter. En köpare är mer priskänslig när utgiften är stor, 
både räknat i absoluta termer och i förhållande till köparens inkomst. 

• Sunk investment. Om en kund har investerat i en vara blir han 
mindre priskänslig för kompletterande produkter som behövs för att 
varan ska uppnå den prestanda som önskas.  
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Det finns ett antal metoder för att bestämma hur priskänsliga kunder är för 
en produkt, Dolan & Simon (1996) nämner fyra olika metoder.  
 

• Expertutlåtande. Tanken är här att företaget tillsätter en grupp av 
experter som skall komma fram till hur marknaden reagerar vid olika 
prisnivåer. Oftast är det medarbetare från det egna företaget som 
fungerar som experter vilket innebär att kostnaderna för denna metod 
blir relativt låga. Den stora nackdelen är att det kan vara svårt för 
personer från det egna företaget att veta hur kunder tänker. 

• Kundundersökningar. Denna metod kan delas upp i två varianter. 
Den enklaste är att gå direkt ut till kunderna och fråga vad dom 
tycker om olika priser eller hur dom skulle reagera vid 
prisförändringar. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att det är 
billigt att genomföra, nackdelen är att kunder kan över- eller 
underskatta sin betalningsvilja. Den andra varianten innebär att 
kunden hela tiden ställs inför två olika alternativ, varje alternativ har 
sina egenskaper. När kunden gjort sitt val kommer två nya alternativ 
som kunden får välja mellan. Denna procedur upprepas ett antal 
gånger, och när undersökningen är klar körs materialet i en dator. 
Resultaten från detta skall då visa vilka egenskaper hos en viss 
produkt som kunden värderar högst. Den stora fördelen med denna 
metod är att den får med fler variabler än priset, på så vis kan 
företaget bedöma vad det är som bygger upp värdet hos produkten. 
En nackdel med metoden är att den kan ta tid att genomföra. 

• Prisexperiment. Går helt enkelt ut på att företaget testar hur kunder 
reagerar vid olika priser på marknaden. Exempelvis kan företagets 
produkter ha olika pris vid olika försäljningsplatser. Fördelen med 
detta är att företaget enkelt får reda på hur kunderna reagerar vid 
olika prisnivåer, nackdelen är att det kan bli kostsamt för företaget. 

• Analys av historiska data.  Här används tidigare priser för att 
statistiskt analysera vad som händer med volym och marknadsandel 
vid prisförändringar. Denna metod används bäst när det gäller 
etablerade produkter på marknaden. Det kan dock vara en stor fara 
att förlita sig alltför mycket på det som varit.     

 
När företaget bestämt hur priskänsliga konsumenter är och när de har 
räknat ut hur efterfrågan ser ut på en produkt kan de räkna ut 
efterfrågeelasticiteten. När en liten ökning i priset leder till stor sänkning i 
efterfrågan är efterfrågan elastisk, men om efterfrågan bara sjunker lite 
grann är efterfrågan oelastisk (Dolan & Simon, 1996).  
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Det är svårt att säga något generellt om efterfrågeelasticiteten, den varierar 
mycket mellan olika produkter och hur långt tidsperspektivet är (Dolan & 
Simon, 1996). När efterfrågan är elastisk finns det anledning för företaget 
att sänka priset eftersom det leder till ökade volymer och ökade intäkter. 
Baker et al (2001) påpekar att alla produkter har en priszon där efterfrågan 
inte förändras. Om företaget ändrar priset inom priszonen kommer alltså 
inte efterfrågan att påverkas. Detta intervall är olika brett för olika 
produkter, för märkesprodukter kan ett företag höja priset ganska ordentligt 
utan att efterfrågan sänks medan exempelvis ett företag som handlar med 
finansiella produkter kan räkna med stor förändring av efterfrågan vid 
prisförändringar. Det viktiga för företagen blir att försöka hitta det högsta 
priset inom priszonen. Ett företag som ligger i mitten av intervallet kan 
höja sin vinst avsevärt ifall priset höjs inom priszonen. 
 
 

3.2.3 Analysera konkurrenter 
 
När ett företag sätter ett pris på en produkt är det mycket viktigt att 
analysera konkurrenters kostnader och priser. Exempelvis kan företaget 
använda benchmarking för att jämföra sina kostnader gentemot 
konkurrenters och på så vis få reda på var någonstans de har 
kostnadsfördelar och kostnadsnackdelar. Företaget måste också analysera 
konkurrenters produkter för att se om exempelvis kvalitén skiljer sig åt. 
Om produkterna är jämbördiga kan inte företaget sätta ett högre pris 
eftersom de då inte kommer att sälja speciellt mycket. Om företaget 
däremot kan erbjuda en bättre produkt kan de sätta priset högre än 
konkurrenternas och vice versa (Kotler, 1997). Marn et al (2004) anser att 
det handlar om att hitta rätt prisposition gentemot konkurrenterna. Det 
gäller att hitta den prisnivå som positionerar produkten på ett rätt sätt 
gentemot konkurrenterna i varje marknadssegment som produkten erbjuds 
på. Desto större potential det finns för priskonkurrens på marknaden desto 
viktigare är det att analysera hur konkurrenterna kommer att använda priser 
för att marknadsföra sig. Nagle (1987) menar att det finns fyra olika 
situationer där priskonkurrensen på marknaden kan variera. Dessa är 
kooperativ prissättning, anpassande prissättning, opportunistisk prissättning 
samt plundringsprissättning. 
    
Kooperativ prissättning 
Enligt Nagle (1987) inträffar denna situation då det finns ett fåtal företag 
som dominerar marknaden och alla har stora marknadsandelar. Det vanliga 
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är då att prisförändringar sker kooperativt, när ett företag ändrar sitt pris 
följer de andra efter. Företagen är lojala mot varandra och försöker inte ta 
marknadsandelar ifrån varandra. Det finns inget som säger att företagen 
håller exakt samma pris, men när priset ändras behålls tidigare differenser i 
priserna. Anledningen till att de fungerar så här beror på att företagen har 
ett gemensamt intresse av att hålla en stabil prisnivå. Alla företag vet att 
dom inte tjänar något på en ordentlig prissänkning eftersom övriga företag 
då kommer att följa efter, vilket kan leda till ett priskrig. Givetvis får inte 
företagen diskutera prisnivån med varandra eftersom det är olagligt, men 
att ändra sitt pris när en konkurrent gjort detsamma för att försvara sin 
marknadsposition är fullt lagligt.    
 
Anpassande prissättning 
Den här situationen gäller företag med små marknadsandelar. De här 
företagen initierar inga prisförändringar utan de anpassar sig till priserna 
satta av större konkurrenter eller av marknaden och försöker göra det bästa 
av situationen. Om ett litet företag skulle få för sig att öka sin 
marknadsandel genom att sänka sitt pris ordentligt skulle större 
konkurrenter inte oroa sig särskilt mycket. Den totala effekten för ett stort 
företag räknat i marknadsandelar är mycket liten ifall en liten konkurrent 
skulle öka sin försäljning. Det ekonomiskt mest lönsamma för ett stort 
företag är således att inte följa efter ifall en liten konkurrent sänker sitt pris. 
Nagle (1987) menar också att företag som anpassar sin prissättning efter 
större konkurrenter ofta har små marginaler att arbeta med vilket innebär 
att det inte finns något utrymme för prissänkningar. Ytterligare en aspekt 
att ta med i beräkningarna är att företag med få marknadsandelar inte har 
den produktionsapparat som krävs för att kunna möta en efterfrågehöjning 
vid ett eventuellt sänkt pris. 
 
Opportunistisk prissättning 
Vid opportunistisk prissättning används priset som ett konkurrensmedel. 
Om andra företag höjer priset på en produkt, bibehåller det opportunistiska 
företaget det nuvarande priset för att kunna vinna några marknadsandelar. 
Vid motsatt förhållande, när de andra företagen istället sänker priset är det 
opportunistiska företaget snabba med att matcha prissänkningen. 
Opportunistiska företag initierar ofta egna prissänkningar och har ofta 
andra typer av erbjudanden såsom exempelvis rabattkuponger, allt för att 
kunna vinna några marknadsandelar.  
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Plundringsprissättning 
Detta är raka motsatsen till kooperativ prissättning och är ganska ovanligt. 
Ett företag som använder sig av plundringsprissättning kan sätta priset för 
att skada andra företag även om det innebär en förlust för det egna 
företaget. Denna strategi kan, enligt Nagle (1987) användas av stora företag 
för att lära mindre konkurrenter en läxa. Stora företag kan anse att mindre 
företag sätter ett för lågt pris vilket kan skada branschen. Taktiken blir då 
att lägga sitt pris så lågt att mindre företag får svårt att följa efter. Efter ett 
tag höjs priset igen och då ska förhoppningsvis de mindre företaget förstå 
att det inte fungerar att sätta ett alltför lågt pris och istället anpassa sig till 
marknadspriset. Strategin kan också användas för att eliminera en 
konkurrent genom att sätta riktigt låga priser. I sådana fall måste de företag 
som sätter det låga priset vara finansiellt mycket starka för att klara av en 
period med sämre resultat.  
 
Enligt Marn et al (2004) bör dock företag undvika prissänkningar, han 
anser att strategin allt som oftast är tveksam utav ett antal olika 
anledningar. För det första så krävs stora volymökningar vid en 
prissänkning för att behålla tidigare vinstmarginal. Enligt ett index från 
1200 stora företag krävs det en volymökning 17,5 % vid en prissänkning på 
5 % för att behålla samma vinstmarginal. En sådan stor volymökning är 
enligt Marn et al (2004) oerhört ovanlig. För det andra leder prissänkningar 
bara till tillfällig tillväxt i marknadsandelar. Efter ett tag reagerar 
konkurrenterna genom att sänka priserna och återvinner då 
marknadsandelar. I slutändan är marknadsandelarna tillbaka vid tidpunkten 
innan prissänkningarna men prisnivån i branschen har sänkts. För det tredje 
förvrids kundernas prisuppfattning. När priserna sänks (om än bara 
tillfälligt) anpassar sig kunderna snabbt till den nya prisnivån. När sedan 
priserna höjs igen är inte kunderna villiga att betala eftersom de har vant 
sig vid det lägre priset. För det fjärde kan balansen mellan pris och nytta för 
kunderna sättas ur spel vid prissänkningar. När flera företag pressar 
prisnivån nedåt blir kunderna allt mer intresserade av priset och bryr sig 
inte lika mycket om nyttan med produkten. Detta beror på företagen själva, 
när det kommunicerar med kunderna talar de bara om hur lågt priset är och 
framhäver inte nyttan med produkten. För det femte, hoppas en del företag 
att konkurrenter skall försvinna från marknaden vid prissänkningar 
(priskrig). Men konkurrenternas reaktion kan bli tvärt om, de kan få en kick 
av priskriget och tänker inte ge upp frivilligt och stannar därför kvar på 
marknaden.  
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Kotler & Armstrong (2004) beskriver en modell där olika alternativ för ett 
företag presenteras när en konkurrent sänkt sitt pris. Om företaget anser att 
det skulle skada företaget att sänka priset till den nivån kan de istället hålla 
fast vid nuvarande pris. Förhoppningsvis förlorar de inte allt för många 
marknadsandelar och troligtvis skulle de förlora mer på att sänka priset. 
Alternativt kan de vänta och se vad som händer och försöka samla in så 
mycket information som möjligt om effekterna av konkurrentens 
prissänkning. Dessa två strategier kan dock skada företaget ifall 
konkurrentens prissänkningsstrategi visar sig vara lyckosam, och när de väl 
agerar kan det vara för sent.  
 
Istället för att bara stå och kolla på när konkurrenten sänker priset kan 
företaget agera. Kotler & Armstrong (2004) anser att företaget kan agera på 
fyra olika sätt. Första alternativet är att sänka priset så att det matchar 
konkurrentens. De bedömer att de skulle förlora alldeles för stor 
marknadsandel till konkurrenten och måste därför sänka priset. Nackdelen 
är dock att vinsterna kommer att dala på kort sikt. Om det gäller en ny 
produkt kan det dröja innan produktens försäljning tar fart och att vara för 
ivrig genom att sänka priserna kan leda till priskrig. Om försäljningen inte 
tar fart direkt efter lanseringen beror det, enligt Cressman Jr (2004), sällan 
på att priset är fel utan på bristande kommunikation med potentiella kunder 
i marknadsföringen, därför bör andra alternativ övervägas innan priset 
sänks. Andra alternativet är att behålla priset på nuvarande nivå men att 
förbättra kvalitén. Företaget anser i en sådan situation att det blir 
lönsammare att behålla priset och istället arbeta för att förbättra kvalitén än 
att sänka priset. Alternativ tre är att både höja priset och höja kvalitén. På 
så vis försöker företaget lansera sin produkt som en märkesvara med hög 
kvalité. Båda alternativ två och tre kräver att företaget lyckas övertyga 
konsumenterna om att deras produkt är bättre än konkurrentens. Slutligen, 
alternativ fyra är att företaget lanserar ett nytt lågprismärke (fighting 
brand). Detta kan fungera när marknaden är priskänslig och inte skulle 
köpa ett argument som att företagets produkt håller högre kvalité än 
konkurrentens (Nagle, 1987). Dessa alternativ sammanfattas i modellen 
nedan. 
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Figur 3.3 Reaktioner på konkurrenters prisförändringar (Kotler & 

Armstrong, 2004 s. 386) 
 
 

3.3 Prisstrategier 
 
Nagle (1987) anser att det finns två stycken olika huvudprisstrategier ett 
företag kan använda sig av när en ny produkt lanseras. De är 
skummningsprissättning och penetreringsprissättning, nedan följer en 
genomgång av dessa. Därefter följer en genomgång av segmenterad 
prissättning, psykologiska aspekter av prissättning samt icke-linjär 
prissättning. 
 
 

3.3.1 Skummningsprissättning 
 
Skummningsprissättning handlar, enligt Nagle (1987), om att sätta priset 
för att fånga de kunder som inte är speciellt priskänsliga. Priset sätts 
således högt vilket innebär att marginalerna blir höga men även att 
produktens marknad blir begränsad. Strategin fungerar enbart när det finns 
tillräckligt många köpare som inte är känsliga för priset. Om vinsten blir 
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större när företaget säljer till de mindre priskänsliga kunderna jämfört med 
att sälja till ett större marknadssegment, det vill säga sätter ett lägre pris, 
kan skummningsprissättning vara en bra strategi. Den normala anledningen 
till att kunder är prisokänsliga beror på att de värderar produkten mycket 
högt. Enligt Cressman Jr (2004) är skummning en tveksam strategi. 
Normalt används strategin när företaget haft höga utvecklingskostnader och 
snabbt vill täcka dessa kostnader genom det höga ingångspriset. Risken är 
dock att alldeles för få kunder väljer att köpa produkten vilket betyder att 
skummningsstrategin inte fungerar.  
 
De företag som använder sig av skummningsprissättning måste också vara 
vaksamma på konkurrensen. När priset sätts högt kan det locka till sig 
konkurrenter som ser att det finns pengar att tjäna på marknaden genom att 
sätta ett lägre pris. En lösning på detta problem är enligt Nagle (1987) att 
skydda sin produkt genom patents eller copyrights. En annan lösning för 
företaget kan vara att bygga ett så pass starkt varumärke att de inte behöver 
bry sig om konkurrenter som konkurrerar med ett lågt pris. 
 
Nagle (1987) menar att marknaden bara kan bli skummad för en begränsad 
tid vid ett visst pris. Vad företaget kan göra då är att använda sig av något 
som kallas för sekventiell skummning. Denna strategi lämpar sig bäst för 
varor som kunder bara köper en gång. Priset sätts i inledningsskedet högt 
för att komma åt de köpare som är prisokänsliga. När produkten väl sålts 
till detta marknadssegment kan de inte sälja mer produkter till samma pris, 
taktiken blir då att sänka priset för att komma åt nästa marknadssegment. 
Denna procedur fortsätter tills det antingen inte finns några mer köpare 
eller det inte är lönsamt att sänka priset ytterligare. Den stora faran med 
denna strategi är att potentiella kunder lär sig att priset sänks hela tiden och 
därför väntar tills produkten har ett riktigt lågt pris. En lösning på detta 
problem kan vara för företaget att lansera nya versioner till ett lägre pris 
som inte är lika attraktiva som originalversionen.  
 
 

3.3.2 Penetreringsprissättning 
 
Penetreringsprissättning handlar om att sätta ett lågt pris för att få en stor 
försäljningsvolym. En förutsättning för att denna strategi skall fungera är 
enligt Nagle (1987) att en stor del av kunderna på marknaden är relativt 
priskänsliga. Odifferentierade produkter, vanliga handelsvaror, är de 
produkter som lämpar sig bäst för penetreringsstrategin. Strategin lämpar 
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sig bäst när företagets kostnader som varierar med volymen är låga, då 
innebär ett lågt pris att företaget kan täcka sina rörliga (och halvfasta) 
kostnader. Penetrering behöver dock inte innebära att företaget pressar på 
sina marginaler, det låga priset kan också bero på att företaget lyckats 
pressa sina kostnader.  
 
Precis som företag som använder sig av skummningsprissättning måste 
företag som använder sig av penetreringsprissättning tänka på hur 
konkurrensen ser ut. Om konkurrenter inte accepterar att företaget sätter ett 
lågt pris och de i sin tur sänker sina priser faller hela penetreringsstrategin 
och det kan bryta ut ett priskrig på marknaden (Nagle, 1987). Cressman Jr 
(2004) ställer sig frågande till om penetrering av marknaden är en bra 
strategi. Enligt honom brukar strategin rekommenderas när produkten är 
lätt att kopiera, via det låga priset skall konkurrenter hindras från att ge sig 
in på marknaden. Detta kan fungera till en början, men när produkten blir 
allt mognare kommer konkurrenter ge sig in på marknaden vilket innebär 
sänkta priser. Produkten där penetrering används som prissättningsstrategi 
innebär således ett lågt ingångspris som sedan kommer att sjunka vid ökad 
konkurrens.  
 
 

3.5.3 Segmenterad prissättning 
 
Segmentering handlar om att dela upp köpare i olika segment. 
Förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika segment vilket innebär att 
priserna kan varieras mellan segmenten. Skillnaderna i priserna har dock 
inte sin utgångspunkt i kostnaderna. Om prissegmenteringen görs på rätt 
sätt kan företaget öka sin vinst. Nagle (1987) nämner en rad olika sätt att 
prissegmentera marknaden. 
 

• Segmentering via köparens identifikation. Detta går ut på att 
identifiera olika köpare och ta ut olika priser av dem. Exempelvis är 
priset ofta lägre för barn och ungdomar att gå på en fotbollsmatch 
jämfört med vuxna personer. Detta beror på att dessa kundgrupper 
har en lägre inkomst och är därför mer priskänsliga. 

• Geografisk segmentering. En produkt kan ha olika priser på olika 
platser. Exempelvis kan en tandläkare ha flera mottagningar på olika 
platser i en stad och priserna kan skilja sig åt mellan de olika 
platserna. Återigen beror detta på att kundgrupperna skiljer sig åt 
beträffande priskänslighet. Det kan också bero på att konkurrensen är 
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hårdare i ett segment vilket innebär att priserna pressas i dessa 
segment. 

• Tidssegmentering. När kunder i olika marknadssegment köper vid 
olika tidpunkter går det att dela upp dem i segment med 
utgångspunkt i tiden för inköpet. Exempelvis kan teatrar erbjuda 
lunchföreställningar till reducerade priser för att locka till sig 
priskänsliga kundgrupper såsom exempelvis pensionärer och 
arbetslösa. Likadant kan restauranger ofta ha billigare priser under 
lunchtid.  

• Segmentering via inköpskvantitet. När kunder i olika segment 
köper olika kvantiteter kan man prissegmentera dem beroende på hur 
stora kvantiteter de köper. Detta kan ske via exempelvis 
volymrabatter och orderrabatter. Det kan också kallas för icke-linjär 
prissättning varom mera nedan (3.3.5). 

• Segmentering via produktdesign. Denna segmentering handlar om 
att erbjuda flera olika versioner av produkten för att nå ut till olika 
segment. Nyckeln till att det här skall fungera är att den produkten 
med lägre pris inte räcker till för att tillfredställa de prisokänsliga 
kunderna men att de priskänsliga kunderna är beredda att köpa. Ett 
exempel är flygbolagen som kan tillfredställa både prisokänsliga 
affärsresenärers och priskänsliga semesterresenärers behov. 
Semesterresenärerna får en rabatt på priset eftersom de bokar biljett 
långt i förväg medan affärsresenärer betalar ett högre pris för att 
kunna flyga någonstans då det uppkommer ett behov för dem att resa 
iväg.  

 
 

3.3.4 Psykologiska aspekter av prissättning 
 
När kunder gör ett köp är de inte alltid helt rationella utan det finns också 
psykologiska aspekter som spelar in. Dessa aspekter bör företagen ta 
hänsyn till i sin prisstrategi.  
 
En psykologisk aspekt som påverkar kunders preferenser är när priser 
slutar på udda nummer, ofta en 9: a. En kund uppfattar exempelvis att 199 
kronor är betydligt billigare än 200 kronor. 199 kronor uppfattas som det 
ligger i 100 kronors klassen och inte i 200 kronors klassen (Kotler, 1997). 
Enligt Nagle (1987) så spelar den här effekten in mer i vissa situationer än i 
andra, men det är dock omöjligt att säga när effekten har betydelse. 
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En annan aspekt handlar om hur en marknadsförare kan skapa ett 
referenspris för en kund (Nagle, 1987). Ett referenspris är det pris som en 
kund anser vara rimligt att betala för en produkt. Referenspriser påverkas 
av de priser som kunden känner till för tillfället samt de priser han har sett 
förut. Om marknadsföraren lyckas etablera ett högt referenspris hos kunden 
och sedan sätta ett pris som är lägre än detta, kommer detta pris att 
uppfattas som prisvärt hos köparen. Ett exempel på det här är att visa ett 
alternativt pris jämte försäljningspriset (Tidigare _____kronor Nu 
_____kronor). Ett annat exempel är att visa på att vårt företags produkter är 
billigare än konkurrentens (Deras pris _____kronor, Vårt pris 
_____kronor). 
 
 

3.3.5 Icke-linjär prissättning 
 
När ett företag säljer för samma styckpris oberoende kvantiteten kallas det 
för linjär prissättning. Men så förhåller det sig normalt inte, från listpriset 
kan vissa avdrag göras i form av olika rabatter, detta kallas för icke-linjär 
prissättning. Ett företag som använder sig av strategin med icke-linjär 
prissättning kan tjäna stora pengar ifall det utförs på rätt sätt (Dolan & 
Simon, 1996). Nedan följer några exempel på olika typer av rabatter. 
 

• Volymrabatter. Detta är ett vanligt avdrag som innebär att kunder 
får någon form av rabatt när de köper in stora volymer. Denna typ av 
rabatt beror på kundens betalningsvilja, en kund är beredd att betala 
mer för första enheten än för andra och så vidare (Dolan & Simon, 
1996).  

• Årlig volymbonus, erhålles för kunder som köpt in stora volymer 
under året (Marn et al, 2004). 

• Orderrabatter. Ett företag vill hellre hantera få stora order än 
många små order. Därför kan företag ge rabatter när en kund 
beställer mycket i en och samma order (Nagle, 1987). 

• Bidrag för marknadsföring, är ett bidrag som ges för att 
återförsäljaren skall marknadsföra en produkt (Marn et al 2004). 

• Promotion. Detta är en rabatt som används under en begränsad tid 
och är huvudsakligen till för att kunden skall prova en ny produkt. 
Promotion finns i olika former, däribland rabattkuponger och 
gratisprover (Nagle, 1987). 
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3.4 Sammanfattning 
 
Detta kapitel har behandlat grundläggande prissättningsteorier. Vi har 
berört påläggsprissättning, värdebaserad prissättning och 
konkurrensbaserad prisättning. Vi har även belyst de faktorer som är 
viktiga för företagen att analysera när de ska välja prisstrategi. Dessa är att 
analysera kostnader, marknaden och konkurrenter. Kapitlet har beskrivit 
olika prisstrategier såsom skumning och penetrering av marknaden.  
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4. Priser i en digitaliserad värld 
 
Detta andra teorikapitel tar upp de teorier som blivit aktuella under senare 
år. Först behandlas priser på Internet, därefter följer en genomgång av 
prissättning på information. Kapitlet avslutas med en kort genomgång av 
upphovsrättsskyddet i Sverige. 
 

“21st Century (digital boy)” (Bad Religion, Against the Grain, 1990) 
 
 

4.1 Priser på Internet 
 
Internet har gett nya möjligheter för prissättning. Både köpare och säljare 
kan dra nytta av denna tekniska utveckling. Här följer en genomgång av 
hur Internet har förändrat prismöjligheterna ur både köpares och säljares 
synvinkel. 
 
Säljare kan sänka priserna men samtidigt också öka sina vinstmarginaler. 
Detta beror på att via Internetförsäljningen kan säljarna sänka sina 
distributions- och lagerkostnader. Kort sagt så skär tillverkarna bort vissa 
led i distributionskedjan, på det viset sparar företaget pengar, och denna 
kostnadsminskning kommer både säljare och köpare till nytta (Kotler & 
Armstrong, 2004). Det får dock inte glömmas bort att distributörer och 
återförsäljare ofta fyller viktiga funktioner. De är specialister inom sina 
områden och utför aktiviteter som producenterna inte klarar av att utföra 
själva (Nagle, 1987). Nedan visas tre alternativa distributionskedjor, den 
första är den traditionella och den tredje är den variant där säljaren och 
köparen drar mest nytta av Internet (Benjamin & Wigand, 1995)  
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Figur 4.1 Värdekedjor (Benjamin & Wigand, 1995 s.67) 

 
Genom varje led lägger respektive part på ett pålägg vilket innebär att 
produkten blir dyrare desto fler parter som är inblandade. Nedan visas ett 
exempel på hur mycket priset påverkas (Benjamin & Wigand, 1995). 
Produkten i detta fall är en CD-skiva och beloppen skall bara ses som ett 
exempel. 
 
 Producent Grosshandlare Återförsäljare Konsument 

Value Added 70 40 40  

Pris 70 110 150 150 

Tabell 4.1 Value added 
 
Exemplet visar tydligt att när skivan skall gå igenom hela kedjan skall tre 
parter göra vinst vilket innebär att konsumenter kommer att få betala 150 
kronor. Däremot om producenten, i detta fall skivbolag eller artist, 
använder Internet kan både grosshandlarna och återförsäljarna skäras bort 
från kedjan och konsumenten behöver bara betala 70 kronor. Även det 
andra alternativet i värdekedjorna ovan kommer konsumenten till nytta då 
återförsäljaren kan köpa direkt från producenten. Ett Internetföretag som 
lyckas nå ut till sin kundgrupp på ett bra sätt innebär betydligt lägre priser 
för kunderna. Eftersom det kan finnas mycket pengar att tjäna för 
producenten kan också denne tjäna mer pengar än ett traditionellt företag 
som inte utnyttjar Internet. Kostnadsbesparingen genom att två led i 
värdekedjan tas bort innebär alltså vinster för både producent och 
konsument. Benjamin & Wigand hävdade 1995 att mellanleden i 
distributionen inom vissa branscher kommer att försvinna helt inom sinom 
tid. Urban (2004) påstår också att det var många andra personer som trodde 
att mellanleden skulle försvinna, men facit visar att det i själva verket 
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kommit till fler aktörer i mellanleden. Detta beror helt enkelt på att det 
finns uppgifter att sköta som inte producenter har tillräcklig kunskap för att 
klara av.  
 
Med hjälp av den nya teknologin kan företag kartlägga köpbeteenden hos 
olika konsumenter och på så vis skräddarsy erbjudanden till kunden. Baker 
et al (2001) skriver att när en kund går in i en traditionell affär vet 
personalen allt som oftast ingenting om vad kunden vill ha. På Internet kan 
dock Internetföretaget ta fram information om hur kunder tidigare har 
handlat. Exempelvis kan en säljare på nätet upptäcka att en kund mestadels 
köper bluesskivor, nästa gång denna kund loggar in på sidan kan denne då 
få speciella erbjudanden som passar kundens preferenser. Detta kan leda till 
att konsumenten köper skivor som han aldrig skulle ha köpt annars.  
 
Ytterligare en fördel för säljarna på Internet är de slipper vara låsta vid 
vissa priser. När en producent skickar ut sin prislista till deras köpare är det 
dessa priser som gäller tills en ny prislista skickas ut. Denna bundenhet har 
inte Internetsäljare, utan de kan ändra sina priser dagligen för att kunna 
anpassa sig till kostnader och efterfrågan hos kunderna (Kotler & 
Armstrong, 2004). Denna flexibilitet vid prissättningen kan, enligt Baker et 
al (2001), också användas för att mäta hur priskänsliga kunderna är. Sådana 
studier har tidigare varit mycket kostnads- och tidskrävande för företag att 
genomföra men med Internet kan företaget enkelt under en viss tid ändra 
priset för att sedan se hur försäljningen påverkas. På detta sätt får företaget 
billigt och snabbt reda på hur priskänsliga kunderna är. 
 
HUI: s Forskningsrapport S55 (2000) menar att det i den traditionella 
handeln har varit omöjligt för konsumenterna att göra en total genomgång 
av olika företags priser för att kunna handla där det är billigast. Istället har 
konsumenten fått leta efter bästa priset på en produkt i ett geografiskt 
avgränsat område. För att utöka detta geografiska område måste 
konsumenten lägga ner mycket tid och energi vilket innebär att de så 
kallade sökkostnaderna blir mycket höga. Internethandeln tar bort många 
av de problem förknippade med att hitta det lägsta priset och 
sökkostnaderna reduceras. Det skall dock inte glömmas bort att antalet 
unika Internetsidor är oerhört många, vilket betyder att det kan bli svårt för 
konsumenten att hitta rätt. Istället väljer kunden välkända Internetsidor 
istället för de sidorna där priserna är som lägst. Det finns också tecken på 
att det är välkända handlare som ökar sin försäljning mest på Internet. Så i 
slutändan har inte sökkostnaderna minskat speciellt mycket ändå.  
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HUI: s Forskningsrapport S55 (2000) säger att det kan finnas en lösning på 
detta problem, nämligen shoppingagenter (på engelska shopping bots). En 
shoppingagent är oftast en Internetsida som erbjuder konsumenter att göra 
prisjämförelser. Rent praktiskt går det till som så att kunden skriver in 
exempelvis en CD-skivas namn i sökmotorn hos shoppingagenten, agenten 
söker då igenom sitt register och levererar för kunden de platser på Internet 
som säljer skivan samt vilket pris de tar för den. Desto mer kunden lär sig 
att använda dessa agenter desto mer kan denne sänka sina sökkostnader och 
även inköpskostnader då kunden kan hitta det billigaste alternativet. Men 
agenterna medför också en del frågetecken. Det är agenten själv som väljer 
vilka företag som kommer med i agentens register, detta medför 
trovärdighetsproblem. Frågor som kunden bör ställa sig innan han använder 
sig av agenternas tjänster är vilka handlare som är med i registret och 
varför, vem det är som äger agenterna, hur sidorna finansieras, finns det 
kommersiella intressen som styr konsumenterna mot vissa handlare. 
Slutsatsen blir ändå att sökkostnaderna för konsumenterna blir lägre tack 
vare Internet och om konsumenten kan använda Internet på ett riktigt sätt 
kommer de också att hitta de butiker som har de lägsta priserna.  Baker et 
al (2001) pekar på att det dock fortfarande är väldigt få konsumenter på 
Internet som söker de lägsta priserna, istället återvänder de till de sidor som 
de känner till eller tidigare varit inne på.  
 
 

4.2 Prissättning på information 
 
Med information menas i den här uppsatsen material som kan distribueras i 
digital form. En stor del av det som tidigare bara gick att få tag i fysisk 
form kan idag digitaliseras. Exempel på detta är nyheter, musik och film. 
Musik som läggs ut på Internet för nedladdning är alltså information 
(Shapiro & Varian, 1999). (Ett annat ord för detta är engelskans content 
som på svenska betyder innehåll, i fortsättningen kommer dock ordet 
information att användas). 
 
Information har, enligt Shapiro & Varian (1999), en del särskilda 
egenskaper som här ska förklaras. För det första är informationen dyr att ta 
fram, kostnaden för att producera den första kopian kan bli mycket stor. Ta 
som exempel en filminspelning, innan filmen är redo för biosalongerna 
skall stora belopp betalas ut till skådespelare och andra personer som 
arbetar med filmen. Men att kopiera (reproducera) filmen i större volymer 
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är dock billigt, marginalkostnaden blir väldigt låg för varje extra kopia som 
görs. Om informationen läggs ut på Internet blir marginalkostnaden i 
princip noll. Således, information är dyr att producera men billig att 
reproducera. Den låga reproduktionskostnaden är det som gör information 
ekonomisk attraktivt, men enligt Shapiro & Varian (1998) är det också 
dessa låga kostnader som gör information ekonomiskt farligt för företagen. 
Många producenter av information gör misstaget att tro att ekonomiska 
lagar inte gäller för deras produkter. Trots informationens speciella 
egenskaper är de utsatta för konkurrens på marknaden och måste ta hänsyn 
till samma saker som företag som arbetar med fysiska varor i sin 
marknadsföring. 
 
En annan viktig egenskap är värdet på informationen. All information har 
ett värde för personer men värdet skiljer sig åt mellan olika personer 
(Shapiro & Varian, 1999). Det är ganska självklart att en person som gillar 
Johnny Cash kommer att värdera en Cash-skiva högre än en person som 
inte gillar honom. Shapiro & Varian (1999) menar att desto högre 
tillgänglighet informationen har desto mer värdefull blir den. Exempelvis 
kan sägas att en film som går på TV har låg tillgänglighet eftersom tittarna 
måste anpassa sig till vissa bestämda tider men om filmen finns att hyra i 
närmaste videobutik har den hög tillgänglighet eftersom tittaren själv kan 
bestämma när denne vill se filmen. Värdet på hyrfilmen är alltså högre än 
när samma film går på TV och kostar därför också mer. Enligt detta 
resonemang borde digital information (exempelvis musik) på Internet ha ett 
högt värde beroende på den höga tillgängligheten och således inbringa ett 
ganska högt pris (Boysen i Wennman, 2000).  
 
Men så verkar inte fallet vara med musik och annan information, hävdar 
Wolff (2003). Istället verkar det vara ett motsatt förhållande som gäller, 
desto högre tillgänglighet information har desto lägre värde har det. Detta 
kan bero på att människor blir alltmer vana att få information billigt eller 
gratis via Internet. 
 
Shapiro & Varian (1999) hävdar att prissättningen på information kan bli 
lite speciell. Som tidigare nämndes har ett företag ofta lagt ner mycket 
pengar på att producera den första kopian, dessa är fasta kostnader som 
företaget i efterhand inte kan göra något åt (sunk costs). Företaget bör alltså 
sätta ett sådant pris så att dessa fasta kostnader täcks. Att utgå ifrån 
marginalkostnaden för produkten och sedan använda sig av 
påläggsprissättning är något som inte fungerar med information eftersom 
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marginalkostnaden är mycket låg. Istället måste företaget sätta det pris som 
motsvaras av hur kunderna värderar produkten (Shapiro & Varian, 1998). 
När kostnaderna för den första kopian är täckta genom god försäljning kan 
dock företaget sänka priset på produkten eftersom även ett lågt pris ger 
vinst med tanke på den låga marginalkostnaden. 
 
Vid försäljning av information är egentligen inte kostnadssidan av speciellt 
stort intresse, de kostnader företaget har kan de inte påverka och 
kostnaderna kommer heller knappt inte att öka. Därför blir det viktigare för 
företaget att ha koll på intäktssidan. Säg att företaget sätter produktens pris 
till 100 kronor och säljer då endast till de personer som är verkligt 
intresserade av produkten, eller att de sätter priset till 50 kronor och då 
säljer till en betydligt större grupp. I första fallet säljer företaget 1 miljon 
exemplar av produkten och i det andra fallet säljer de 2 miljoner exemplar, 
intäkten i de båda fallen blir samma, nämligen 100 miljoner kronor. Om vi 
således antar att kostnaderna inte ökar vid ökad volym gäller det för 
företaget att hitta det pris som ger den högsta intäkten (Shapiro & Varian, 
1999).   
 
Shapiro & Varian (1999) diskuterar tre olika sätt att hantera och prissätta 
information. Dessa är (1) ge ut olika versioner av information (versioning), 
(2) ge ut olika information i paket (bundling) och (3) erbjuda 
konsumenterna att prenumerera på information (subscription).  
 

 

4.2.1 Versioning 
 
Här handlar det helt enkelt om att nå ut till olika marknadssegment genom 
att ge ut olika versioner av produkten. Exempelvis kan företaget ge ut en 
version till proffs en annan version till amatörer. Detta kan ske genom att 
producenten tar bort vissa egenskaper hos den ursprungliga versionen för 
att kunna sälja till ett lägre pris till amatörer. På så vis kan företaget sälja 
till olika pris till olika marknadssegment (Shapiro & Varian, 1999). Ta 
ovanstående exempel och säg att det gäller ett dataspel, den ursprungliga 
versionen kostar 100 kronor och säljer 1 miljoner exemplar. Företaget kan 
då ta bort vissa egenskaper hos dataspelet i en andra version (exempelvis 
möjligheten till online-spel) för att sälja till det andra marknadssegmentet 
för 50 kronor. Den totala intäkten för företaget blir då 150 miljoner kronor 
istället för bara 100 miljoner kronor. Ett annat exempel rör kvalitén på en 
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ljudfil, vissa musikfantaster med känsliga öron är säkert villiga att betala 
mer för en högupplöst ljudfil. Eftersom kostnaderna inte ökar nämnvärt vid 
två versioner kan ljudproducenten släppa två versioner, en med högupplöst 
ljud och en med lite sämre ljudkvalité.  
 
Enligt Shapiro & Varian (1999) är det normala att den bästa versionen 
produceras först och sedan tas funktioner bort från denna version för att 
skapa en andra version, det innebär rent konkret att kostnaderna för att 
producera den andra (sämre) versionen är högre än för den första 
versionen. Här utgör ljudfilen ett bra exempel, först produceras (i och med 
inspelningen) en högupplöst fil med mycket bra ljudkvalité. Därefter kan 
filen komprimeras till Mp3-format som är av lite sämre kvalité.    
 
Ett annat exempel på versioning är att använda sig av fördröjningar. Ny 
information brukar värderas högt av kunder. De kunder som då vill få sin 
produkt så snabbt som möjligt får vara beredda att betala ett högre pris än 
de kunder som kan vänta ett tag (Shapiro & Varian, 1999). Som exempel 
kan nämnas paketleveranser, de som vill få sin produkt levererad före 
klockan 12.00 nästa dag får betala mer än dem som låter ha posten sin gilla 
gång. Om vi går tillbaka till exemplet ovan kan vi återigen se att företaget 
kan utnyttja fördröjningar för att komma åt olika segment av marknaden för 
att på så vis få maximala intäkter. 
 
Ytterligare ett alternativ av versioning är att ge konsumenterna 
gratisversioner (exempelvis demos av datorspel). När det gäller information 
som distribueras via Internet kommer ett företag inte göra någon förlust på 
gratisversionen eftersom marginalkostnaden är noll. Förhoppningen är att 
kunden skall gilla gratisversionen och betala för att få en annan (bättre, mer 
komplett) version (Shapiro & Varian, 1998).  
 
Det finns många olika sätt att ge ut olika versioner, det viktiga för 
producenten är att hitta de olika versioner som delar upp marknaden i 
sådana perfekta segment att det ger den högsta möjliga intäkten för 
företaget. Enligt Cressman Jr (2004) är det oerhört viktigt att också se till 
att segmenten verkligen hålls åtskilda. Om en person som tillhör ett 
segment som skall betala ett högre pris än ett annat segment kan köpa från 
lågprissegmentet kan hela idén med segmentering och versioning falla. 
Versioner som lanseras för lågprissegmentet får alltså inte vara alltför 
attraktiva för då lockar versionen till sig kunder som egentligen ska köpa 
en dyrare version. Om det motsatta inträffar, att personerna från 
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lågprissegmentet köper versioner som är avsedda för personer i ett annat 
segment som har ett högre pris är det bara att tacka och ta emot för 
företaget.  
 
Ytterligare en sak som informationsproducenter bör se till är att det inte går 
att göra om en sämre version till en bättre. Shapiro & Varian (1999) skriver 
att Microsoft erbjöd två versioner av Windows NT där den ena versionen 
var betydligt dyrare. Skillnaden mellan versionerna var dock inte speciellt 
stor och de datorkunniga kunderna kunde omvandla den billiga versionen 
till den dyra utan några större problem. Informationsproducenterna måste 
således se till att göra det omöjligt eller åtminstone mycket svårt för kunder 
att uppgradera sämre versioner utan att betala för det.  
 
Hur många versioner en informationsproducent bör lansera är mycket svårt 
att säga. Shapiro & Varian (1999) anser dock att en version är för lite. Det 
första en informationsproducent bör göra är att bestämma hur de vill 
segmentera marknaden. Men en producent av information kan också ha för 
många versioner. Kostnaden för att tillhandahålla många versioner kan bli 
dyr. Konsumenterna kan också bli konfunderade när det finns många 
versioner att välja mellan. Producenten måste vara väldigt tydlig mot sina 
kunder så att de vet vilken version som är lämplig för just dem.  
 
Till sist ska vi klargöra skillnaden mellan on-line och off-line versioner. 
Precis som nämndes ovan har människor blivit allt mer vana med att de 
versioner som hittas på nätet är mycket billiga eller gratis, men i många fall 
är off-line versioner mer användarvänliga. En tidning är betydligt trevligare 
att läsa i sin fysiska form än framför datorn och musiken låter förmodligen 
bättre i ett par ordentliga stereohögtalare än datorns små högtalare. Likaså 
kan kunderna vara villiga att betala mer för off-line versionen ifall de får 
med en manual (datorspel, datorprogram) eller ett häfte med artistens texter 
(CD-skivor). Återigen gäller det att hitta den rätta avvägningen av 
prissättning mellan olika versioner för att tjäna maximalt (Shapiro & 
Varian, 1999). 
 
 

4.2.2 Bundling 
 
Bundling handlar om att två eller fler separata produkter erbjuds till kunden 
i ett paketpris (Shapiro & Varian, 1999). Ett bra exempel på bundling är 
Microsoft Office där ordbehandlare, kalkylprogram, databas och 
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presentationsprogram erbjuds i ett paket. Samtliga dessa program kan 
också köpas separat. För att visa på hur företaget kan tjäna pengar på det 
här följer nedan ett räkneexempel. Tabellen visar hur mycket person A och 
B är beredda att betala för en ordbehandlare och ett kalkylprogram. 
 
 
 Ordbehandlare Kalkylprogram 
A 120 kronor 100 kronor 
B 100 kronor 120 kronor 

Tabell 4.2 Exempel 1 på bundling 
 
Om företaget sätter priset på ordbehandlaren och kalkylprogrammet till 120 
kronor kommer person A endast köpa ordbehandlaren och person B 
kommer endast att köpa kalkylprogrammet. Detta innebär att företagets 
intäkter bara blir 240 kronor. Om priset istället sätts till 100 kronor för båda 
programmen kommer både person A och B köpa bägge programmen, 
företagets intäkter blir då 400 kronor. Det tredje alternativet är bundling, 
ordbehandlaren och kalkylprogrammet erbjuds då till ett paketpris som är 
220 kronor. Vid detta läge är både A och B beredda att betala 220 kronor 
och företagets intäkter kommer att bli 440 kronor. 
 
När produkter bara erbjuds i paket kallas det för, enlig Dolan & Simon 
(1996), pure bundling. När produkter erbjuds i både paket och som separata 
produkter kallas det för mixed bundling. Office-paketet är ett exempel på 
den senare varianten. En vidareutveckling av denna variant är att kunden 
betalar fullt pris för exempelvis ordbehandlaren och får då en rabatt på 
något annat program i Office-paketet, detta kallas för mixed-leader 
bundling.  Dolan & Simon (1996) menar att företag tjänar mer pengar vid 
pure bundling än när produkterna erbjuds var för sig men de menar att mest 
pengar går att tjäna när mixed bundling används. På så vis kan företaget 
sälja både till dem som bara vill ha en produkt och till dem som vill ha hela 
paketet. Om vi tittar på tabell 4.3 har det tillkommit två personer C och D 
till tabellen ovan. C är beredd att betala mycket, 150 kronor, för 
ordbehandlaren men är inte beredd att betala särskilt mycket för 
kalkylprogrammet. Det omvända förhållandet gäller för person D. Om 
produkterna bara erbjuds i ett paket för 220 kronor kommer endast A och B 
att göra ett inköp, intäkten blir då 440 för företaget. Men om produkterna 
både säljs separat för 150 kronor styck och i paket för 220 kronor kommer 
samtliga personer att öppna plånboken. A och B köper paketet, person C 
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köper ordbehandlaren och person D köper kalkylprogrammet. Den totala 
intäkten för företaget blir då 740 kronor. 
 
 
 Ordbehandlare Kalkylprogram 
A 120 kronor 100 kronor 
B 100 kronor 120 kronor 
C 150 kronor 10 kronor 
D 10 kronor 150 kronor 

Tabell 4.3 Exempel 2 på bundling 
 
Enligt Shapiro & Varian (1999) säljs information ofta i paket. Tidningar är 
ett paket av olika artiklar och CD-skivor är ett paket av låtar. Troligt är att 
den som köper en CD-skiva bara vill åt vissa låtar men får med andra låtar 
på köpet, vilka i framtiden kan visa sig ge mycket nöje för skivköparen. 
Utvecklingen av nedladdning av musik via nätet ger kunden en möjlighet 
att blanda ihop en egen skiva med favoritlåtar. Eller ta exemplet med 
Microsoft Office, en kund kan anse paketpriset som attraktivt trots att hon 
inte är intresserade av ett kalkylprogram. Men om hon i framtiden får för 
sig att använda ett kalkylprogram kommer hon givetvis att använda det som 
köptes i Office-paketet, detta kalkylprogram upplevs då som det är gratis.  
 
 

4.2.3 Subscription 
 
Med subscription menas helt enkelt att en kund prenumererar på en viss 
tjänst. Detta är framförallt vanligt när det gäller tidningar. Subscription har 
stora likheter med bundling, kunden får tillgång till en mängd artiklar (när 
det gäller tidningar) men alla intresserar inte kunden (Shapiro & Varian, 
1999). Subscription är en variant som börjat användas inom musikindustrin 
på Internet. Kunden betalar då en viss summa varje månad och får då 
tillgång att lyssna på ett stort antal låtar via exempelvis streaming 
(Internetradio).   
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4.3 Upphovsrättslagen 
 
Som antagligen alla känner till har det varit mycket prat om upphovsrätt 
den senaste tiden. En ny upphovsrättslag kommer att träda i kraft den 1 juli 
2005. Det finns dock en del partier i riksdagen som motsätter sig den nya 
lagen som för övrigt bygger på ett EG-direktiv. Tanken med den nya lagen 
är att det skall bli klarare regler om vad som gäller vid hanterandet av 
upphovsskyddade verk. Nedan följer en jämförelse av de viktigaste 
punkterna mellan den nuvarande upphovsrättslagen och den nya 
upphovsrättslagen (Justitiedepartementet, 2005). 
 

• Upphovsrätten stärks, framförallt vad gäller den digitala miljön. 
• I nuvarande lag är det förbjudet att lägga ut upphovsrättsligt material 

på Internet utan tillstånd från rättighetshavaren. Däremot har hittills 
inte gällt något uttryckligt förbud att kopiera olagligt material för 
privat bruk. Den nya lagen innebär också att sådan kopiering blir 
förbjuden. Precis som det i andra sammanhang är förbjudet att dra 
nytta av andras brottsliga handlingar ska man inte heller få göra det 
när det gäller upphovsrättsligt material. 

• Rätten att kopiera för privat bruk finns i nuvarande lag och kommer 
att finnas kvar. Det kommer alltså fortfarande vara tillåtet att för 
privat bruk till exempel kopiera film från TV, kopiera ett extra 
exemplar av en inköpt CD-skiva eller kopiera material som lagts ut 
på Internet med rättighetshavarens tillstånd. Det är alltså inte tillåtet 
att kopiera material från Internet om man inte har tillåtelse ifrån 
rättighetsinnehavaren. Fildelningsprogrammen kommer dock inte 
förbjudas utan det är själva kopieringen som sker utan tillstånd från 
rättighetsinnehavaren som förbjuds. Tanken är inte heller att ingripa 
mot privatpersoner som laddar ner material någon gång då och då 
utan bara då allvarliga brott befaras. 

• Nya regler införs om skydd för tekniska åtgärder, till exempel 
krypteringar av upphovsrättsligt material som säljs för nedladdning 
från Internet. Detta innebär att det blir straffbart att tillverka och sälja 
produkter för kringgåenden av sådana tekniska åtgärder. Även själva 
kringgåendet blir förbjudet. Precis som det är förbjudet att stjäla en 
CD-skiva i butiken blir det alltså förbjudet att utan att betala ta sig 
igenom en teknisk åtgärd för att ta en kopia av en film eller av musik 
som säljs för nedladdning från Internet. 
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4.4 Sammanfattning 
 
Det här kapitlet har behandlat hur prissättningsmöjligheterna förändras i en 
digitaliserad värld. Först visades att distributionskedjan kan förändras när 
handel bedrivs över Internet. Teorier säger att flera led kan skäras bort i 
distributionskedjan, men verkligheten har istället visat att det istället 
kommit fram nya aktörer i mellanleden. Vi har också visat att Internet ger 
försäljare möjligheten att exempelvis kartlägga köpbeteenden hos 
konsumenten samt att de kan ändra priserna på daglig basis. 
 
Därefter gick vi igenom prissättning på information, bland annat tog vi upp 
att hög tillgänglighet på musik borde generera ett högt pris men att så inte 
verkar vara fallet. Vid prissättning på information kan producenterna 
använda sig av versioning, bundling och subscription. 
 
Kapitlet avslutades med en genomgång av den planerade nya 
upphovsrättslagen, där det viktigaste att notera är att det blir olagligt att 
ladda hem musik från Internet utan tillstånd ifrån rättighetsinnehavarna.   
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5. En introduktion till musikbranschen 
 
Detta kapitel är tänkt som en inledning i hur musikbranschen ser ut, både 
traditionellt men framförallt i den digitala eran. Först kommer en kort 
presentation av hur musikbranschen ser ut idag, därefter följer en 
genomgång av olika format. Kapitlet avslutas med en presentation av de 
legala musiktjänster som finns i världen och de som finns i Sverige. 
 

“The Big Music” (Waterboys, A Pagan Place, 1984) 
 
 

5.1 Musikbranschens organisationer och dess utseende 
 
Musikbranschen domineras idag av fyra stora skivbolag, Sony/BMG som 
alldeles nyligen har fusionerats, EMI, Warner samt Universal. Bredvid 
dessa finns ett stort antal mindre bolag som till stor del producerar och 
distribuerar musik inom snävare genres. Fördelningen av de svenska 
marknadsandelarna för 2004 var att dessa fyra stora bolag hade 86,3 % av 
marknaden med Sony/BMG som det ledande bolaget med 26 % av 
marknaden tätt följd av EMI med 23 % och Universal med 21 %4.  
 
I Sverige består musikbranschen även av tre viktiga organisationer som 
tillvaratar artister, musikers och skivbolagens intressen och rättigheter. IFPI 
(International Federation of the Phonographic Industry) som är en 
internationell organisation som bildades för snart 70 år sedan och där den 
svenska sektionen bildades i slutet av 1960-talet. Den verksamhet som de 
bedriver består av att ge skivbolagen bättre rättsligt skydd samt att tillvarata 
de rättigheter upphovsrättslagen ger, de inkasserar även ersättningar vid 
offentlig användning av musik som de sedan fördelar till skivbolagen. De 
har också under senare år börjat bedriva antipiratverksamhet5.  
 
SAMI (Svenska artisters och musikers intresseorganisation) bildades 1963 
och arbetar för att tillgodose musikers och artisters intressen. 2003 hade 
intresseorganisationen 17 000 musiker och artister anslutna som 
medlemmar. SAMI inkasserar ersättning vid offentligt framförande av 
musik via exempelvis radio, TV, offentliga lokaler som caféer, 
                                                 
4 www.ifpi.se/02.images/01.top/02.subnav_pdf/02.statistik/pdf/Marknadsandelar_2004.pdf (2005-04-14) 
5 www.ifpi.se (2005-03-15) 
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frisörsalonger vilka får erlägga en årlig avgift för att framföra musiken. 
Ersättningen fördelas sedan till de artister och musiker som medverkat i de 
framförda verken. De har också ett nära samarbete med en del 
internationella organisationer så att de ömsesidigt kan tillvarata varandras 
intressen. Detta innebär i praktiken att SAMI får ersättning som sedan 
fördelas av utländska organisationer när deras artister och musikers verk 
framförs internationellt6  
 
STIM bedriver sin verksamhet för att se till att kompositörer, textförfattare 
och bearbetares ekonomiska intressen tillvaratas. De har också ett 
samarbete över gränserna så att deras intressenter erhåller den ersättning 
som de är berättigade till7. STIM samlar in pengar på ett liknade sätt som 
SAMI, skillnaden mellan dem är att SAMI ger samtliga deltagande 
framförare av musiken ersättning medan STIM inriktar sig endast på 
låtskrivare, textförfattare och bearbetare. En låtskrivare får således 
ersättning från både STIM och SAMI medan en musiker som inte har varit 
delaktig i komponerandet av musiken endast får ersättning av SAMI. 
 
 

5.1.1 Försäljningsstatistik 
 
Musikbranschen hade sina mest framgångsrika år under 1990-talet då 
skivförsäljningen gick lysande och denna framgångsvåg nådde sin kulmen 
1999. Efter passeringen av detta sekelskifte började dock skivförsäljningen 
visa en nedåtgående trend som har fortsatt fram till dags dato, detta gäller 
såväl inom Sverige som internationellt. Den totala registrerade 
konsumtionen var i USA 1994 $12,068 miljoner, under toppåret 1999 var 
denna siffra $14 584,70 miljoner och under 2004 hade konsumtionen 
sjunkit till $12 154,70 miljoner. Dock hade marknaden återhämtat sig en 
aning från år 20038. Om vi tittar på världsmarknaden har det inte hänt 
speciellt mycket avseende värdet på försäljningen mellan 2003 och 2004. 
Försäljningen av fysiska skivor har fortsatt att sjunka men det har 
kompenserats av en stark uppgång av den digitala försäljningen via nätet i 
framförallt USA och England 9 . I Sverige har det totala värdet av 
skivförsäljningen haft en nedgång på 33.6 % sedan 2001. Antalet album, 
singlar och minidiskar har mellan 2003 och 2004 minskat med 18 % vilket 

                                                 
6 www.sami.se (2005-03-15) 
7 www.stim.se (2005-04-15) 
8 www.riaa.com/news/newsletter/pdf/2004yearEndStats.pdf (2005-04-04) 
9 www.ifpi.com/site-content/press/20050322.html (2005-04-04) 
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motsvarar en värdeminskning i försäljningen på 17 %10 . Den negativa 
trenden har fortsatt det första kvartalet 2005 där värdet har minskat med 
nästan 17 % jämfört med första kvartalet 200411. 
 
Under 1994 bestod konsumtionen av CD-album, kassetter med 
albumformat, singlar samt vinylskivor. Av dessa hade försäljningen av CD-
album den största marknadsandelen med 58.4 % näst efter följde 
fullängdskassetter med en andel av 32.1 %12. Fördelningen mellan olika 
ålderskategorier som konsumerade musik var marginell och inga större 
skillnader kunde utläsas av statistiken. Under 1999 när försäljningen nådde 
sin topp hade dock fördelningen av de olika format som musiken 
konsumerades i förändrats markant. CD-försäljningen stod då för 83.2 % 
av marknaden och kassettförsäljningen hade minskat till 8 %. Man kunde 
också se en förändring i olika åldersgruppers marknadsandelar av den 
totala konsumtionen. Åldersgruppen 45+ stod nu för 24.7 % av den 
registrerade konsumtionen vilket får anses vara en markant ökning från de 
15.4 % som de hade 1994. Ålderskategorierna från 15-24 år stod för en 
nästan lika stor minskning. År 2001 får de olika formaten konkurrens av ett 
nytt sådant i statistiken nämligen digitala nedladdningar. Detta 
musikformat har dock ännu inte mer än 0.2 % av marknaden men här kan 
snabbt skönjas en trend som talar för att den har potential att kunna bli 
något riktigt stort i framtiden. 2002 har den ökat till 0.5 %, 2003 är den 
uppe i 1.3 % och 2004 har denna siffra hamnat på 2 %. Sellers (2004) tror 
att denna siffra kan vara så hög som 20-25 % om fem år.  
 
 

5.2 Musikformatens utveckling från dåtid till dagens 
format 

 
Musiken har sedan det blev möjligt att spela upp dessa med hjälp av olika 
tekniska hjälpmedel haft en snabb utveckling som har lett till mindre 
fysiskt format och bättre ljudkvalité. Den första innovationen inom området 
var fonografen som utvecklades av Thomas Edison 1877, 1885 utvecklades 
fonografen av bröderna Bell till den första grammofonen. I mitten av 1930-
talet dök de första 78-varvarna upp. De var inspelade på vax och hade en 
längd på 4,5 minut per sida. 1948 lanserades den första LP-skivan som 
                                                 
10www.ifpi.se/02.images/01.top/02.subnav_pdf/02.statistik/pdf/GLF2004_m.pdf (2005-04-04) 
11 www.ifpi.se/02.images/01.top/02.subnav_pdf/02.statistik/pdf/skivforsaljning_200501_200503.pdf 
(2005-04-14) 
12 www.riaa.com/news/newsletter/pdf/2004yearEndStats.pdf (2005-04-04) 
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avlöste 78-varvarna. LP: n hade en speltid på 23 minuter per sida. Året 
därefter lanserades den första singelplattan. 1957 kom de första 
stereofoniska inspelningarna. De hade som främsta fördel att de kunde 
lyssnas på genom högtalare och stereon blev snabbt oundvarlig i var mans 
hem. 1963 kom det första kassettbandet som blev en väldigt populär 
produkt. Hela tiden kom det nya innovationer som förbättrade 
tillverkningstekniker och standarden på musiken. 1978 började digital 
teknik att användas vilket gav stora fördelar i tillverkningen. 5 år senare 
kom den första CD-skivan och 1988 hade CD-skivan större försäljning än 
LP-skivan. Ytterligare fyra år senare hade CD-skivan även gått om 
kassettbandet i försäljning och var nu det populäraste formatet (Visby-
Kjærgaard et al, 2004). Den här korta genomgången av musikhistorien 
visar på hur ständigt nya teknologier och nya format avlöser varandra. Den 
senaste utvecklingen är de digitala filer som finns på Internet.     
 
För att kunna spela upp musiken behövs det olika sorters musikspelare som 
är kompatibla med dessa format. Från den gamla grammofonen med dess 
stenkakor och LP-skivor där det användes analogteknik har utvecklingen i 
dag lett till att så gott som all musik produceras med digitalteknik. Den 
digitala tekniken gör att musiken kan lagras i ett format som är betydligt 
mindre till fysisk storlek än den äldre vinylskivan samtidigt som den har en 
ljudkvalité som är bättre (Visby-Kjærgaard et al, 2004). Den digitala 
musikens spelare har gått från CD-spelaren som var den första spelaren för 
detta format till såväl mini-discar, datorer, Mp3-spelare och numera även 
mobiltelefoner. De format som finns i dag går oftast inte att spela upp på 
samtliga spelare utan konsumenten måste välja format efter vilken spelare 
den har. Tillverkarna skyddar sina format för sina egna spelare, exempelvis 
filer som laddas ner från iTunes är skyddade på så vis att de bara ska kunna 
gå att spela i en iPod (Cellini). Vi tänker här beskriva de tre format som 
används mest på marknaden. 
 
AAC (Advanced Audio Coding) är en avancerad ljudkodare som passar 
perfekt för Internet. AAC kodar effektivare än äldre format som Mp3 och 
har en ljudkvalitet som ligger mycket nära den hos okomprimerat CD-ljud. 
Enligt iTunes anser expertlyssnare att AAC-ljudfiler komprimerade med 
128 Kbit/s i princip inte går att skilja från den ursprungliga okomprimerade 
ljudfilen. Det finns en mängd olika varianter av AAC där den som 
beskrivits ovan är den bästa13. AAC i sin ultimata form används bland 
annat på iTunes. 
                                                 
13 www.audiocoding.com/modules/wiki/?page=AAC (2004-04-04) 
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Mp3 (MPEG Audio Layer III) är ett komprimerat ljudformat som blivit 
mycket populärt tack vare sin höga ljudkvalité14. Även detta format kan 
göra det svårt för expertlyssnare att höra någon skillnad i ljudkvalitén 
jämfört med CD-ljud15. Mp3 har också en fördel i att den komprimerar 
filerna väldigt mycket, filstorleken komprimeras ner till 1/12 av den 
ursprungliga okomprimerade ljudfilen. Det som komprimeras bort är sådant 
som anses irrelevant, om det görs på rätt sätt kommer inte ljudkvalitén att 
påverkas nämnvärt.  
 
WMA (Windows Media Audio) är Microsofts ljudformat. WMA använder 
en komprimeringsteknik som gör så att ingen information förloras och att 
kvalitén inte påverkas överhuvudtaget. WMA är också det ett format som 
används på många av de filer som finns hos de legala musiktjänsterna på 
Internet16. WMA-filerna är också DRM-säkrade, mer om detta nedan.   
 
Det som musikindustrin i dag jobbar med i första hand för att komma åt 
den illegala industrin är att hitta ett format som är begränsar eller 
omöjliggör vidare spridning av musiken som laddas ner på legal väg. För 
att komma tillrätta med problemet kom skivbolag och teknikbolag överens 
om att ingå ett samarbete för att lösa problemen och ut ur detta kom DRM 
(Digital Rights Management) för att kunna kontrollera digitala rättigheter 
och skydda artister samt musikbolag från den digitala onlinedistributionen 
som sker utan tillåtelse från upphovsmän och rättighetsinnehavare (O´Rear, 
2005). I dag finns det många bolag som arbetar med utvecklingen av DRM 
och den går snabbt framåt.  
 
Med hjälp av DRM-tekniken kan, enligt O´Rear (2005), distributörerna av 
elektroniskt material kontrollera vem som tar del av det och begränsa dess 
spridning. Processförfarandet är att först kontrolleras köparens identitet, 
sedan clearas betalning och slutligen får konsumenten en krypteringsnyckel 
som ger honom möjligheten att använda sin produkt på ett visst sätt. Här 
finns det många olika varianter och en del nycklar kan exempelvis ge 
tillgång till musiken endast under en viss tidsperiod, andra kan ge 
konsumenter rättigheten att överföra eller kopiera filen ett begränsat antal 
gånger (ofta tre gånger). Men sen är det ett mer komplext förfarande som 
tar vid, för efter försäljningen är det distributörens ansvar och skyldighet att 
se till att var och en som har rätt till ersättning får det.  

                                                 
14 www.musiknet.se/mp3-guiden (2004-04-04) 
15 www.audiocoding.com/modules/wiki/?page=MP3 (2004-04-04) 
16 www.audiocoding.com/modules/wiki/?page=WMA (2004-04-04) 
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5.3 Legala musiktjänster på Internet 
 
Här följer en genomgång av de viktigaste legala musiktjänsterna på Internet 
i världen, därefter går vi igenom de tjänster som finns tillgängliga på den 
svenska marknaden. 
 
 

5.3.1 Viktigaste tjänsterna i världen 
 
Under den senaste tiden har det växt fram oerhört många tjänster (över 230 
i början av 2005) som säljer musik på Internet. Nedan presenteras de 
viktigaste av dessa tjänster (IFPI: 05 Digital Music Report, 2005). 
 
iTunes17 
Apple släppte sin första iPod i oktober 2001. I april 2003 öppnades iTunes 
som är musikaffären där kunden kan köpa och ladda ner musik. Både iPod 
och iTunes har varit fantastiska succéer, vilket har hjälpt att öka vinsten för 
Apple oerhört mycket (IFPI: 05 Digital Music Report). Det har också stärkt 
Apples varumärke. iTunes finns numera i många länder i Europa och 
lanserade nyligen i Sverige. Antalet låtar som finns tillgängliga för 
nedladdning varierar mellan 700 000 och över 1 miljon beroende på vilket 
land man befinner sig i. Priset hos iTunes är väldigt enhetligt, alla låtar 
kostar $0.99. Varje tisdag släpps det dock en låt som är gratis att ladda ner. 
 
MSN Music18 
En nykomling, kom inte till de stora länderna (USA, Storbritannien, 
Frankrike, Tyskland) förrän i oktober 2004. Därefter har MSN lanserats i 
en rad andra länder och tjänsten finns nu tillgänglig i över 20 länder, även 
Sverige. I de flesta europeiska länder sköts teknologin av OD2 men i 
Skandinavien sköts den av CDON. I USA är tjänsten helt utvecklad av 
Microsoft (IFPI: 05 Digital Music Report, 2005). Antalet låtar som finns 
tillgängliga varierar beroende på land, men ligger i de flesta länder på runt 
en halv miljon låtar19. Även här är priset enhetligt, nästan alla låtar kostar 
$0.99 (i Sverige 9.90 kronor). 
 

                                                 
17 www.apple.com/itunes (2005-03-16) 
18 music.msn.com (2005-03-16) 
19 www.pro-music.org/musiconline/tracker-region-europe.htm (2005-03-16) 
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Connect20 
Detta är Sonys tjänst för att ladda ner musik. Den lanserades i april 2004 i 
USA och har därefter lanserats i de stora västeuropeiska länderna. Under 
2005 väntas en expansion i framförallt Europa. På deras servrar ligger det 
650 000 låtar tillgängliga för nedladdning (IFPI: 05 Digital Music Report, 
2005). På Connect går det att skönja en viss prisdifferentiering, på 
Storbritanniens sida kostar låtarna antingen £0.99 eller £1.09.  
 
Napster21 
Napster skapades 1999 av Shawn Fanning och blev snabbt välkänt världen 
över eftersom det var pionjären bland fildelningsnätverken. Tjänsten 
stängdes i juli 2001 men öppnades igen under oktober 2003 i USA, denna 
gång som en legal tjänst (IFPI: 05 Digital Music Report, 2005). Napster 
finns numera i USA, Kanada och Storbritannien, i dagsläget finns det mer 
än 1 miljon låtar tillgängliga för nedladdning. Napster erbjuder 3 olika 
tjänster: 
 

• Napster light. Den enklaste tjänsten, kunden betalar för varje låt 
som laddas ner. Priset för detta är $0.99. Innan kunden köper och 
laddar ner får denne chansen att lyssna på 30 sekunder av låten. 

• Napster. Detta är standard abonnemangstjänsten. Tjänsten kostar 
$9.95 i månaden. I december 2004 fanns det 270 000 abonnenter. 
Abonnenterna får för detta pris lyssna på och ladda ner så mycket 
musik som denne känner för. Kunden kan också koppla Napster till 
stereon, vilket skulle kunna jämföras med att ha en CD-växlare med 
90 000 album från 60 000 artister.  

• Napster to go. Detta är en lyxigare abonnemangstjänst som kostar 
$14.95 per månad. Skillnaden mellan denna tjänst och ovanstående 
är att här kan kunden föra över sina låtar till en mobil spelare (Mp3-
spelare, mobiltelefon etc.). På båda dessa abonnemangstjänster kan 
inte kunden bränna låtarna till en CD, utan för att kunna göra det 
måste kunden betala $0.99 per låt. Abonnenter kan också erhålla 
mängdrabatter när de köper många låtar på en gång. Det finns också 
något som heter ”buy only” låtar, dessa låtar kan inte laddas ner 
förrän kunden betalat för låten ($0.99). Kunder som har abonnemang 
på Napster kan också se varandras musikbibliotek och 
rekommendera musik till varandra. 

 

                                                 
20 www.connect.com (2005-04-14) 
21 www.napster.com (2005-03-16) 
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Rhapsody22 
Detta är RealNetworks musiktjänst på Internet. Rhapsody (tidigare 
Listen.com) var den första oberoende tjänsten som erbjöd musik från alla 
fem (efter fusionen mellan Sony och BMG är det bara fyra idag) stora 
skivbolag. Originalversionen lanserades i december 2001 och den 
versionen som finns idag lanserades i maj 2003. Rhapsody finns i USA och 
kommer att lanseras runt om i Europa under 2005 med Storbritannien i 
spetsen (IFPI: 05 Digital Music Report, 2005). Det är en ren 
abonnemangstjänst som bara erbjuder streaming vilket innebär att låtar inte 
går att ladda ner. Däremot kan kunden betala ett belopp för att bränna en låt 
till en skiva, alla låtar är dock inte tillgängliga för bränning. Hos Rhapsody 
går det att hitta ungefär 850 000 låtar (varav 750 000 låtar också går att 
bränna) och hade under slutet av 2004 625 000 abonnenter. I dagsläget 
erbjuds två olika abonnemangstjänster: 
 

• Radio Plus. Är en ren radiotjänst, det går inte att ladda ner låtar och 
det går inte att bränna låtar. Priset för detta är $4.95 per månad. 

• All access. Skillnaden mot förra abonnemanget är att här kan kunden 
också bränna låten till skiva. Abonnemanget kostar $9.95 per månad 
och varje låt som kunden bränner kostar $0.79.  

 
Virgin Digital23 
Den här tjänsten lanserades av Virgin i USA under september 2004. Det 
finns både en abonnemangstjänst (Virgin Digital Music Club) och en ren 
nedladdningstjänst (Virtual Virgin Megastore). Virtual Virgin Megastore 
har under 2005 börjat lanseras i Europa. Priserna för abonnemangstjänsten 
är $7.99 per månad, kunder får då tillgång till att lyssna och ladda ner 
musik, dock finns inga möjligheter att köpa låtar. Köpa låtar får kunden 
istället göra i Virtual Virgin Megastore där det kostar $0.99 för en låt. Det 
finns också olika mängdrabatter. 
 
 

5.3.2 Tjänster i Sverige 
 
Legala musiktjänster är en helt ny bransch i Sverige men redan nu finns det 
en rad olika sidor där musikälskaren kan ladda ner musik och samtidigt 
göra rätt för sig. Antalet låtar på de flesta svenska sidorna kan inte jämföras 

                                                 
22 www.rhapsody.com (2005-03-16) 
23 www.virgindigital.com (2005-03-16) 
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med de amerikanska eller brittiska sidorna, men eftersom branschen 
fortfarande bara är i sin vagga är det mycket troligt att servrarna kommer 
att fyllas på i en snabb takt. Nedan följer en genomgång av de tjänster som 
finns att tillgå på den svenska marknaden. 
 
Itunes24 
Lanserades i Sverige så sent som den 10: e maj 2005 och är den svenska 
sidan för Apples digitala musikförsäljning. Här har kunden ett urval av 
låtar som enligt sidan överstiger en miljon. Priset för att ladda ner en låt är 
9 kronor och för ett helt album är kostnaden från 90 kronor. 
 
MSN Music Club Sweden25 
Är den svenska varianten av MSN Music som beskrevs ovan. MSN 
samarbetar här med CDON som är den sida där kunden köper musiken. 
Priserna är väldigt enhetliga, en låt kostar 9.90 kronor att ladda ner. På 
sidan finns ungefär 400 000 låtar att köpa. 
 
Homedownloads26 
Homedownloads får sina låtar från den engelska distributören OD2. Även 
här är priserna enhetliga, låtarna kostar 9:90 kronor. Denna sida har dock 
mängdrabatter vilket innebär att priset som mest kan pressas till 8.33 
kronor per låt, vilket vi återkommer till i kapitel 7 och 8. Homedownloads 
är även den första tjänsten i Sverige som erbjuder streaming, låtarna kostar 
då 10 öre styck att lyssna på. Sidan tillhandahåller idag mer än 300 000 
låtar, men lovar att de snart kommer att ha tillgång till mer än 1 miljon 
låtar. 
 
InProdicon27 
InProdicon (Independent Provider of Digital Content) är ingen 
återförsäljare utan en svensk distributör av digital musik. InProdicon 
förmedlar musiken till en rad olika återförsäljare, däribland, Bengans, 
Blip/TV4, Göteborgsposten, Musicbrigade, Poplife, Skivhugget, och 
Åhléns. De här återförsäljarna har sidor som i stort sett ser likadana ut och 
de har samma utbud av musik. InProdicon grundades hösten 2003 och är 
enligt dem själva idag den ledande distributören av digital musik i norden. 
Priset för att ladda ner en låt är 9:90 kronor och hos sidorna finns det 
ungefär 300 000 låtar att välja mellan. 
                                                 
24 www.apple.com/se/itunes/store (2005-05-16) 
25 www.cdon.com (2005-03-30) 
26 www.homedownloads.se (2005-03-30) 
27 www.inprodicon.com (2005-03-30) 
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Vitaminic Music Club Sweden28  
Detta är en ganska originell sida eftersom artister här själva får lägga ut 
låtar. Sidan innehåller mest independentartister men det finns även artister 
som ligger på skivbolag. Artisterna som lägger ut låtar får själva välja om 
det ska kosta något att ladda ner låten. Det finns också möjligheter för 
artisterna att marknadsföra sig via Vitaminic genom att exempelvis skriva 
lite om sig själva eller att lägga upp turnéplanen. Låtarna är gratis att lyssna 
på och det finns även många låtar som är gratis att ladda ner. När låtarna 
kostar något att ladda ner är priset 10 kronor. Vitaminic erbjuder också en 
abonnemangstjänst, där kunden får obegränsad tillgång till tusentals låtar, 
priset för detta är 455 kronor för sex månader eller 729 kronor för ett helt 
år. 
 
 

5.4 Sammanfattning 
 
I detta kapitel har vi gått igenom hur musikbranschen ser ut i dagsläget. 
Först visades vilka viktiga aktörer som finns på marknaden. Därefter följde 
en genomgång över hur försäljningen av musik utvecklats de senaste åren, 
denna utveckling har varit oerhört negativ. 
 
Efter denna genomgång följde en kort redovisning över hur formaten har 
utvecklats det senaste seklet för att därefter redogöra för AAC, Mp3 och 
WMA som är de viktigaste formaten när det handlar om digital musik.  
 
Kapitlet avslutades med en presentation av de viktigaste legala 
nedladdningstjänsterna i världen samt en presentation av de tjänster som 
för tillfället finns etablerade i Sverige. 
 

                                                 
28 www.vitaminic.se (2005-04-11) 
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6. Distributionskedjan 
 
I detta kapitel redovisas hur distributionen inom musikindustrin håller på 
att förändras och vilka konsekvenser det kan få för den generella prisnivån 
på digital musik. 
 

“The times they are a-changing´” (Bob Dylan, The times they are a-
changing´, 1964) 

 
 

6.1 Fysisk distribution i Sverige 
 
För att få en bättre förståelse hur distributionskedjan håller på att förändras 
inom musikbranschen presenteras här kortfattat hur distributionen fungerar 
för CD-skivor i Sverige. Detta material utgår ifrån de svar vi erhållit ifrån 
respondenterna. 
 
Det första steget är att en artist eller låtskrivare skriver en låt. Därefter 
kommer skivbolaget in i bilden. Enligt Kalle Ekdahl arbetar artisten och 
skivbolaget tillsammans under en kreativ tid i studion, efter det sker 
tillverkning av CD-skivor i fabriker. Ekdahl säger att deras tillverkning 
sker i fabriker som tillhör koncernen medan Markku Takkunen säger att 
EMI: s tillverkning sker i en fabrik som inte tillhör koncernen. När 
tillverkningen är klar samlas skivorna hos en distributör i ett lager. 
Sony/BMG, EMI och Universal äger gemensamt en distributör 
(Entertainment Network Scandinavia) med ett lager som är beläget i 
Västergötland. När sedan skivorna hamnar hos distributörerna är det de 
som sköter försäljningen till återförsäljare. Det här kan visas med följande 
modell. 
 
 

 
Figur 6.1 Fysisk distribution 

 
Kalle Ekdahl säger att mindre skivbolag som vill lansera en artist ute i 
Europa eller USA måste skriva avtal med de stora skivbolagen för att 
komma åt distributionsmaskineriet. Bernard Löhr påstår att vi i Sverige har 

Artist Skivbolag Återförsäljare Tillverkning/
Distribution

Kund 
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en väldigt lyxig distribution på så vis att skivhandlare i hela Sverige kan ha 
release samma dag. Löhr säger också att distributionen är väldigt dyr, av 
skivans slutpris till kund tar distributionen upp ca en fjärdedel av priset 
vilket innebär mellan 40-50 kronor per album. 
 

 

6.2 Digital distribution i Sverige 
 
I och med att musik har börjat säljas i digital form via Internet har det 
tillkommit en distributionskedja för musikindustrin, denna ska beskrivas 
här. Även detta material utgår ifrån vad våra respondenter sagt. 
 
De första stegen i den digitala distributionen är de samma som för den 
fysiska distributionen, nämligen att en låt skrivs och spelas in i studio hos 
skivbolagen. Därefter försvinner dock ett steg i distributionen, någon 
tillverkning i fabriker behövs inte. Däremot behövs serverutrymme för att 
kunna lagra musiken på, detta sköts av en digital distributör exempelvis 
InProdicon. Enligt Kalle Ekdahl licensierar skivbolagen sina låtar hos 
InProdicon eller hos andra digitala distributörer. InProdicon förmedlar 
sedan låtarna till de återförsäljare som är kopplade till InProdicon. De 
andra distributörerna på den svenska marknaden förutom InProdicon är 
engelska OD2 fungerar som distributör åt Homedownloads och tyska 24/7 
distribuerar musiken åt CDON. När en kund köper en låt hos exempelvis 
Åhléns så hämtas låten ifrån InProdicons server. Det är också InProdicon 
som sköter betalningen och inte Åhléns. I stora drag kan man säga att de 
olika distributionskedjorna liknar varandra, med den stora skillnaden att det 
är olika aktörer i de båda kedjorna. I den digitala distributionen försvinner 
också kostnader för tillverkning och transport. Även lagerkostnaderna 
minskar väsentligt i den digitala distributionen. I nedanstående modell 
visas hur den digitala distributionen går till med EMI, InProdicon och 
Åhléns som exempel. 
 

 
Figur 6.2 Digital distribution 

 
 

Artist EMI Åhléns InProdicon Kund 
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6.3 Möjligheter och problem med digital distribution 
 
Tanken med detta avsnitt är att belysa vilka möjligheter och problem som 
finns med den digitala distributionen av musik. Först kommer en modell av 
Bockstedt et al (2005) presenteras där författarna går igenom hur varje led 
påverkas av en förändrad distribution, därefter följer en genomgång av vad 
våra respondenter anser om den förändrade distributionen. 
 
 

6.3.1 Sekundärkälla 
 
Bockstedt et al (2005) menar att det kan ske stora ändringar inom 
musikindustrin tack vare den digitala distributionen. Författarna menar att 
distributionen inom musikindustrin ser ut på följande sätt, de streckade 
linjerna i figuren är den nya digitala distributionen. 
 

 
Figur 6.3 Distributionskedjorna i musikindustrin (Bockstedt et al, 2005 

s.5) 
 
Det som författarna framförallt framhåller är möjligheterna till en kortare 
distributionskedja. Bockstedt et al (2005) går också igenom hur varje led i 
distributionskedjan påverkas, vilket skall förklaras här.  
 

• Artister ges en möjlighet att sköta i stort sett allting själv. Vid fysisk 
distribution har artisterna tidigare varit beroende av skivbolag för att 
få tillgång till produktions- och distributionsapparat. Men Bockstedt 
et al (2005) menar att med den digitala teknologin kan artister 
producera, spela in och distribuera sin musik utan hjälp av skivbolag. 

Artist Skivbolag Återförsäljare Tillverkning/
Distribution

Kund 

Producent 

Artist Digital återförsäljare Kund 

Rättighetsskyddare 
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Artisterna kan antingen välja att distribuera musiken direkt till 
kunderna eller så kan de välja att få hjälp av någon distributör eller 
digital återförsäljare. Vilket alternativ som än väljs så skärs något 
eller några led bort i distributionskedjan. Artisterna får också en 
större frihet när det gäller att göra musiken tillgänglig för kunder, 
antingen kan de släppa en låt då och då eller så kan de släppa ett helt 
album direkt.  

• Skivbolag kan förlora inflytande på den digitala marknaden ifall 
artister blir mer självständiga. Skivbolag och andra mellanhänder kan 
mycket väl förlora intäkter och måste hitta nya sätt att skapa intäkter 
på. Det kan bland annat vara promotion och marknadsföring av 
artisterna, eller att hitta säkra format för ljudfilerna. Bockstedt et al 
(2005) tror att skivbolag kommer att investera i digitala 
distributionskanaler antingen genom att forma allianser med 
nuvarande distributörer på den digitala musikmarknaden eller att 
lansera egna nedladdningstjänster. Graham et al (2004) pekar på att 
redan nu har majorbolagen i USA ägarintressen i de största 
digitaldistributörerna.  

• Företag för skyddande av upphovsrättigheter. Digital musik är 
lätt och billigt att reproducera, därför krävs det företag som arbetar 
med att säkra upphovsrättsskyddat material genom någon form av 
kopieringsskydd (Bockstedt et al, 2005). Ett exempel på 
kopieringsskydd är DRM som vi gick igenom i kapitel 5. 

• Fysiska återförsäljare kommer att förlora kunder när den digitala 
musiken blir allt populärare. De här återförsäljarna måste då hitta nya 
sätt att tjäna pengar på. Bockstedt et al (2005) föreslår att den 
traditionella musikaffären kan kombineras med tatueringssalonger, 
nattklubbar och liveuppträdanden. De måste ge kunden en upplevelse 
varje gång de kommer in i butiken annars kan de vara förlorade för 
gott.  

• Digitala återförsäljare är just nu inne i en period där de försöker 
skapa en kundbas. Bockstedt et al (2005) anser att när branschen 
mognar kommer återförsäljarna att differentiera sig allt mer 
gentemot varandra. Versioning och bundling är två sätt för 
återförsäljare att skapa unika produkter vilket kan tilltala kunder med 
skilda efterfrågemönster och betalningsvilja, detta återkommer vi till 
i kapitel 9. Detta kommer också att leda till differentiering i priserna, 
mer om det är kapitel 8.  

• Kunder har nu fått en chans att välja mellan att antingen köpa ett 
helt album eller att bara köpa enskilda låtar. Bockstedt et al (2005) 
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tror att kunder kommer att ta till sig den digitala musiken allt mer när 
fler produkter och tjänster introduceras på de olika Internetsidorna. 
Det kommer att resultera i att digital musik på sikt kommer att bli det 
dominerande formatet inom musikindustrin.  

 
 

6.3.2 Intervjuer 
 
För att få ett vidare perspektiv ska vi här gå igenom vad våra respondenter 
anser om några av de olika leden i distributionskedjan. Det som kommer att 
belysas är artister utan kontrakt, hur skivbolagen påverkas av en förändrad 
distribution, hur fysiska återförsäljare påverkas av att allt mer musik säljs 
digitalt samt längden på distributionskedjan. 
 

• Artister. Att arbeta utan skivkontrakt är inget som Markku 
Takkunen tror på utan han menar att ingen artist enbart kan leva på 
digital försäljning och är inte särskilt oroad över dessa artister.  
 
”Nej det har alltid funnits och kommer att finnas i framtiden. 
Enstaka artister har inte resurser att promota för att börja turnera. 
Ingen konserthall vill ta den risken, om ingen känner till artisten 
skulle någon komma till konserten tror ni?”(Markku Takkunen). 

 
Inte heller Per Boysen tror att det skulle fungera att artister arbetar 
utan skivkontrakt eftersom han tror att det blir för mycket arbete för 
dem. 
 
Erik Landt är delvis av annan uppfattning och menar att 
möjligheterna finns för artisterna att arbeta utan skivkontrakt och på 
så vis ha en direkt kontakt med sina kunder, men Landt påpekar 
samtidigt att det behövs marknadsföring för att en låt eller ett album 
ska nå framgång. 
 
”Men visst vem som helst kan ju spela in en låt knacka ihop en 
hemsida och lägga ut den och börja sälja den förutsatt att man har 
någon form av DRM-lösning men frågan är hur mycket man säljer. 
Försäljningen är ju bara en del, man brukar ju säga att ”content is 
king” och ”marketing is queen”. Någon måste marknadsföra och 
någon måste promota, någon måste se till att den här låten spelas på 
radio, det kan ju i och för sig artisten göra själv men det är ju lättare 
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om man har ett bolag med förhoppningsvis ett gäng proffs som vet 
vad man håller på med och sen flera år har etablerade kontakter, 
den delen av arbetet ser man kanske inte riktigt. Javisst det finns ju 
en möjlighet att börja sälja själv men jag tror inte att det alltid är 
den givna lösningen” (Erik Landt) 

 
• Skivbolag. Intressant är om mindre skivbolag kan gynnas gentemot 

de stora skivbolagen av digitaliseringen av musik. En som tror att det 
kommer att bli så är Per Boysen. 
 
”De kostnader som försvinner i transport-, hantering, det är ju dom 
kostnaderna som är procentuellt lägre ju större upplaga man har, är 
man liten så är det bara en fördel att slippa det.” (Per Boysen) 

 
Magnus Mårtensson är av samma åsikt som Per Boysen och tror att 
en ökad nedladdning av musik kommer att gagna de mindre bolagen 
av samma orsaker. Kalle Ekdahl tror också att detta kommer att 
gynna de mindre bolagen och att det kommer att bli lättare för dessa 
att nå ut till internationella distributionskanaler. 
 
”Det är klart att det kommer att göra, det kommer att gagna dom, 
därför de får nya möjligheter att distribuera sin musik, det har 
tidigare varit svårt att nå ut med musiken utanför landet för ett litet 
independentbolag. Så fort du ska ut i Europa eller USA måste du ha 
ett distributionsavtal med den fysiska skivan, någon säljorganisation 
där ute som ställer ut skivorna i butiken. Då får dom oftast göra ett 
avtal med majorbolagen bara för att komma åt 
distributionsmaskineriet. Det kan ju släppa helt plötsligt, har du en 
riktigt bra artist kanske du kan få ett avtal med Apple och får ligga 
på iTunes Musicstores förstasida i USA i två veckor, och sen tar det 
fart. Helt klart så finns det en stor uppsida där för de mindre 
bolagen”. (Kalle Ekdahl) 
 
Enligt Bernard Löhr finns det goda möjligheter för mindre aktörer att 
dra nytta av Internet som distributionskanal. Han tror att det finns ett 
stort kunnande bland ungdomen och att dessa kan lyckas skapa sidor 
som folk hittar till och därigenom nå framgång med försäljningen.  

 
”Ja, jag tror det absolut. Ett stort problem idag är väl att det är ett 
sånt enormt utbud, så för att sälja något idag krävs det någon som 
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kan marknadsföra det. Och den sidan, att marknadsföra i exempelvis 
TV, kostar enorma pengar. Så på den sidan tror jag det kan vara 
svårt att minska kostnaderna, men det finns många som har lyckats 
sälja sin musik på Internet genom spridning av musiken. De stora 
traditionella artisterna måste ha en stor marknadsföring. Man får 
hoppas att inte marknadsföringen äter upp det som kan sparas vid 
distributionen när kedjan skalas av.” (Bernard Löhr)  
 
Markku Takkunen är av en annan åsikt och tror inte de mindre 
bolagen kommer att få någon fördel genom försäljning via Internet 
då det är de stora bolagen som sitter på de största katalogerna.  

 
Erik Landt tror inte det spelar någon roll om det rör sig om ett 
mindre independentbolag eller om det är fråga om ett större bolag. 
Han anser att det ändå handlar om hur känd artisten är om 
försäljningssiffrorna ska bli höga. 

 
Enligt Dag Häggkvist är det inte troligt att de mindre skivbolagen 
kan skaffa sig några fördelar gentemot de större bolagen då lansering 
och marknadsföring är en viktig faktor inom musikindustrin. 

 
”... samtidigt har du ju lansering och marknadsföringar som är en 
väldigt stor del för det gäller ju att skapa en efterfrågan också och 
där kommer det nog de stora ekonomiskt starka skivbolagen och 
distributörerna att ha en ganska stark plats” (Dag Häggkvist) 

 
• Fysiska återförsäljare och CD-skivans livslängd. Erik Landt tror 

att det finns en möjlighet även för dem som ägnar sig åt fysisk 
försäljning idag att kunna fortsätta med sin verksamhet om de 
anpassar sig till de nya förutsättningar som råder med digitaliserad 
musik. Han säger att många som driver mindre butiker i dag har ett 
genuint intresse, stort engagemang och stor kunskap. Landt anser 
också att det inte är självklart att en stor fysisk återförsäljare kommer 
att lyckas inom den digitala marknaden.  Han tror att det finns goda 
möjligheter även för mindre skivbutiker att lyckas inom den digitala 
försäljningen om de lyckas skapa en sida som tilltalar kunden.  
 
När det gäller CD-skivans livslängd är det enbart Markku Takkunen 
som tror att CD-skivan kommer att spela en stor roll även i 



 
6. Distributionskedjan 

 78 

framtiden. Takkunen framhåller nämligen att när den digitala 
försäljningen ökat i USA har även den fysiska försäljningen ökat.  

 
De övriga respondenterna är mer eller mindre övertygade om att 
försäljningen av det fysiska CD-formatet kommer att försvinna i 
framtiden eller åtminstone hamna på en väldigt låg nivå 
volymmässigt. Magnus Mårtensson anser att det är troligt att dagens 
CD-format kommer att gå samma väg som vinylskivan gjorde när 
CD-formatet slog igenom. 

 
”Det känns väldigt rimligt att anta att CD-skivan på sikt kommer att 
försvinna eller åtminstone komma ner i de volymer som vinylskivan 
har i dag, men när det kommer att ske det är omöjligt att säga. Jag 
har hört allt mellan 3-20 år.” (Magnus Mårtensson) 
  
Dag Häggkvist är av samma åsikt som Mårtensson och tror att 
dagens CD-format kommer att försvinna i framtiden, men han vill 
också framhålla att det inte beror på att kvalitén på CD är för låg 
utan att CD-skivan i själva verket är ett bra format. Häggkvist säger 
att CD-skivans försvinnande till stor del hänger samman med hur 
länge det finns fungerande spelare på marknaden. 
 
Kalle Ekdahl är också inne på den linjen att CD-formatet kommer att 
försvinna på sikt men tror att CD-skivan ännu har några år kvar att 
leva. Det arbetas en del på att försöka utveckla CD-skivan för att 
göra den mer attraktiv. 

 
”Inte så snabbt, inte på en 5 års tid tror jag. Mina tre huvudområden 
är onlinedistribution, mobil distribution och det tredje är just att öka 
värdet i CD-skivan, hur värdet uppfattas. Så det finns en hel del kvar 
som man kan göra, problemet som jag ser det är att CD-skivan är 20 
år gammal och ser precis likadan ut, den har inte utvecklats… vi 
jobbar mycket med dual disc där ena sidan är en CD-skiva och den 
andra sidan är en DVD. Det finns en målgrupp där ute… 20+, som 
har någon relation till köp av musik, man gillar album och så vidare. 
Men pratar man med 14-åringar så förstår dom ju ingenting med 
album och tycker det är värdelöst för dom vill bara ha hitsen. Men 
som sagt de här 20-25-åringarna och uppåt, jag tror att dom gillar 
att äga musik.” (Kalle Ekdahl)  
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Bernard Löhr är ännu mer skeptisk till CD-skivans livslängd och tror 
att det kan gå fort innan de digitala nedladdningarna helt har tagit 
över marknaden.  

 
• Distributionskedjans längd. Kalle Ekdahl menar att Sony/BMG är 

ett musikbolag som inte är särskilt bra på tekniska plattformar och 
konsumentförpackningar. Därför behövs det någon som kan det och 
kan sätta en standard. Ekdahl menar att det inte är omöjligt att det 
kommer att bli mer direkt kommunikation mellan producent och 
konsument när det finns en enklare och mer standardiserad plattform 
för digital försäljning. Men innan Sony/BMG går ut själva och 
investerar måste marknaden sätta sig. Ekdahl menar också att det kan 
bli problem med deras redaktionella integritet om de själva skulle 
sköta försäljningen via sin hemsida. 

 
”Vi kan aldrig säga att vi tar bort den här av våra artister och 
lägger upp den här istället, det blir ju bara kaos. Allt vi släpper 
tycker ju vi är det bästa som någonsin har gjorts. Det måste finnas 
någon annan som filtrerar, antingen är det journalister i media eller 
skivhandlarna i butiken som väljer vad som faktiskt ska stå i 
hyllorna” (Kalle Ekdahl). 
 
Bernard Löhr skulle gärna se att mellanleden försvinner, han menar 
att han i form av producent arbetar direkt mot konsumenten men att 
de personer som arbetar däremellan oftast har dålig uppfattning om 
allt som har med musik att göra. Men Löhr är också inne på att det 
behövs personer som sköter marknadsföring och dylikt. De som 
producerar musiken kan inte sköta allt, de har inte den kompetensen. 
Så någon form av arbetshjälp i marknadsföringen kommer att 
behövas, hur det skall lösas vet dock inte Löhr. 
 
Dag Häggkvist menar att resonemanget kring en ökad 
direktkommunikation mellan producent och konsument är teoretiskt 
och att det inte kommer att fungera på det sättet, utan att det 
fortfarande kommer att finnas mellanhänder. Häggkvist är inte heller 
säker på att de digitala distributörer, som exempelvis InProdicon, 
kommer att lyckas och att det kommer att hända mycket inom 
området den närmaste tiden. 
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Markku Takkunen menar kort och gott att det inte är deras strategi 
att sälja direkt till konsument, utan det finns experter som sköter det.  
 
Per Hägglund menar att många trodde att mellanleden skulle skäras 
bort för 4-5 år sedan men så har det bevisligen inte blivit, utan 
istället har det dykt upp nya mellanhänder som inte ser ut som de 
gamla. 
 
”I takt med att dom gamla strukturerna försvinner så byggs det upp 
nya beroendestrukturer tyvärr.” (Per Hägglund) 
 
Per Boysen tror inte heller på en ökad direktkommunikation mellan 
producent och konsument. Dock säger han att det finns vissa 
skivbolag som drivs av fantaster som verkligen gillar musik och att 
de har en bättre kontakt med sina kunder.  

 
 

6.4 Analys 
 
I detta avsnitt skall vi analysera vad som är på gång inom 
distributionskedjan och vilka konsekvenser det kan få för prisnivån på 
digital musik. 
 
 

6.4.1 Distributionskedjans längd 
 
Bockstedts et al (2005) modell som presenterades ovan med möjligheterna 
för digital distribution stämmer inte överens med vad vi fick fram under 
våra intervjuer. En anledning till det kan vara att den svenska marknaden 
(notera att Bockstedts et al artikel är skriven utifrån amerikanska 
förhållanden) inte kommit så långt i utvecklingen men våra respondenter 
verkar ändå vara eniga om att distributionskedjan inte kommer att kortas 
av. Teorin av Benjamin & Wigand (1995) som presenterades i fjärde 
kapitlet där delar av distributionskedjan skärs bort vid en ökad användning 
av Internet verkar således inte vara tillämpar när det gäller den svenska 
musikindustrin. Precis som Urban (2004) säger i fjärde kapitlet har det 
istället kommit till nya aktörer på marknaden. Vi har konstaterat att det 
hittills inte skurits bort några led i distributionskedjan, däremot är det olika 
distributörer och återförsäljare i de två distributionskedjorna. Det finns 
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även återförsäljare som är verksamma inom båda kedjorna, exempel på det 
är CDON och Åhléns. Den huvudsakliga anledningen till detta kan 
säkerligen bero på att de olika leden inte har för avsikt att bedriva de andra 
aktörernas verksamhet vilket enligt oss tyder på att de fokuserar på sin 
kärnverksamhet, men även att de inte har den kompetens som krävs för att 
göra detta. Det är alltså omöjligt för oss att härleda några prisförändringar 
på digital musik enbart utifrån längden på distributionskedjan. 
 
 

6.4.2 Den fysiska distributionskedjan 
 
Det lär dröja ännu ett antal år innan det går se att CD-skivan försvinner från 
marknaden, då det fortfarande finns många fungerande CD-spelare ute på 
marknaden. Så länge dessa finns kvar och inte byts ut mot nya teknologiska 
hjälpmedel som Mp3-spelare eller dylikt kommer det säkerligen att bromsa 
CD-skivans försvinnande och den fysiska distributionen kommer att finnas 
kvar. Våra respondenter är i stort sett eniga om att CD-skivan kommer att 
gå samma öde till mötes som vinylskivan gjorde för ungefär 15 år sedan 
men hur lång tid det kommer att ta kan ingen säga med säkerhet. Samtidigt 
säger Kalle Ekdahl att de inte har gett upp hoppet om CD-skivan och att 
Sony/BMG fortfarande arbetar med att utveckla CD-skivan. Intressant är 
också det som Markku Takkunen säger, nämligen att fysisk försäljning ökat 
i USA när den digitala försäljningen ökat. Vi tror dock att det mer beror på 
att RIAA lyckats skrämma amerikanarna och att de följaktligen slutat att 
ladda ner musik från fildelningsnätverk och börjat köpa CD-skivor igen. 
Men det kan säkert till viss del bero på att konsumenter har laddat ner 
musiken från ett illegalt nätverk, gillat låten och sedan köpt den fysiska 
skivan. 
 
 

6.4.3 Den digitala distributionskedjan  
 
Kostnaderna är lägre i den digitala distributionen eftersom tillverkning, 
transport och lagerkostnader i stort sett inte existerar. En billigare 
distribution innebär att utbudet på musik definitivt kommer att öka. Det 
innebär också att desto mer konsumenterna tar till sig den nya teknologin 
desto mindre CD-skivor behöver tillverkas, lagerföras och transporteras. 
Bockstedt et al (2005) menar att det digitala formatet kommer att dominera 
i framtiden, vi tror också att det förhåller sig så men som vi nämnde ovan 
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är det svårt att säga hur lång tid det tar. När det digitala formatet tar över 
alltmer leder det till sänkta kostnader vilket i sin tur kan leda till sänkta 
priser på musiken. Men är det verkligen så enkelt? Nej, antagligen inte, 
bara för att en del kostnader försvinner i distributionen behöver inte det 
betyda att den totala kostnadsbilden förändras, detta resonemang kommer 
att utvecklas nedan. 
 
En frågeställning som känns relevant att analysera är om skivbolagen 
behövs inom den digitala distributionskedjan. Det kan inte sägas att 
skivbolagen har agerat på ett kraftfullt sätt när Internet ser ut att bli en 
kanal att räkna med i framtiden. Dock sitter skivbolagen fortfarande på 
rättigheterna till mycket musik, de har stor kunskap inom marknadsföring 
och åtminstone de stora bolagen har välutvecklade kontaktnät till 
exempelvis radion. Det gör att det inte ser alltför dystert ut för skivbolagen 
i dagsläget, dessutom kommer säkerligen dessa att behövas i stor 
utsträckning när utbudet ökar och marknadsföringen behövs i en allt större 
omfattning. Det lär artisterna behöva på en marknad som antagligen 
kommer att omfattas av ännu hårdare konkurrens.  
 
I dagsläget är vi av den åsikten att branschen måste göra konsumenterna 
medvetna om existensen av de Internetsidor som finns vilket kan komma 
att kräva stora marknadsföringsåtgärder. Vi kan alltså konstatera att det 
krävs marknadsföringsinsatser både när det gäller att nå ut med musiken 
(på grund av det ökade utbudet) och när det gäller att få allmänheten att 
öppna ögonen för Internetsidorna. Hur de sänkta distributionskostnaderna 
förhåller sig till en höjning av marknadsföringskostnaderna kan vi dock 
inte säga någonting om vilket gör det svårt att härleda några 
prisförändringar utifrån en förändrad distribution. Vi kan bara göra som 
Bernard Löhr, nämligen hoppas att de minskade distributionskostnaderna 
inte äts upp av ökade marknadsföringskostnader.  
 
Som Bernard Löhr nämner tidigare står distributionens kostnad för 40-50 
kronor av den fysiska skivans kostnad. Här kan det ses att det digitala 
albumets pris har anpassats i viss mån efter den sänkta kostnaden. I dag 
kostar de flesta album runt 100 kronor vid nedladdning från Internet vilket 
är just runt 50 kronor billigare än när ett album köps i fysiskt format.  
 
Ett alternativ att förkorta distributionskedjan är att skivbolagen bedriver 
digital försäljning direkt från sin hemsida. Problemet med det är att 
skivbolagen anser att allt som de ger ut är det bästa som någonsin gjorts 
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och att de inte själva kan välja vilka artister som skall ligga på förstasidan 
(Kalle Ekdahl kallar det för redaktionell integritet). Utan precis som Ekdahl 
säger behövs det andra oberoende parter som filtrerar vilken musik som ska 
finnas på en förstasida. Det är därför inte särskilt troligt att de stora 
skivbolagen kommer att bedriva försäljning av downloads via sin egen 
hemsida. Däremot kan den möjligheten finnas för mindre skivbolag, men 
återigen krävs det marknadsföringsinsatser för att nå ut med musiken vilket 
gör det svårt att säga om prisnivån skulle pressas i en sådan situation.  
 
När det gäller styrkeförhållandet mellan stora skivbolag och små skivbolag 
är som synes våra respondenter oeniga. Några menar att de stora 
skivbolagen sitter inne på stor kunskap om marknadsföring och därför har 
lättare och nå ut till allmänheten med sin musik. Ett annat argument som 
Erik Landt och Markku Takkunen framför är att de stora skivbolagen har 
lättare att sprida sin musik då det är de som sitter på de bästa artisterna och 
bästa katalogerna. Per Boysen, Kalle Ekdahl och Bernard Löhr tror dock att 
mindre bolag kommer att gynnas gentemot giganterna när det gäller digital 
musik, detta beroende på att de får tillgång till en billigare och enklare 
distribution. Vår åsikt är att mindre skivbolag får en fördel genom att de får 
tillgång till billigare distributionskanaler men att nackdelen med de 
marknadsföringsåtgärder som vi tror kommer att krävas som följd av ett 
större utbud kommer att vara mycket stora. Om det i slutändan blir några 
kostnadsbesparingar är omöjligt att säga men vi tror knappast att prisnivån 
kommer att påverkas. Slutsatsen av detta är således ett ökat utbud av musik 
på den digitala marknaden som troligen inte kommer att generera lägre 
priser då det kommer att krävas större marknadsföringsinsatser för att 
synas.   
 
 

6.4.4 Artister utan skivkontrakt 
 
Bockstedt et al (2005) tar upp två alternativ för artister som arbetar utan 
skivkontrakt, antingen kan de sköta allt själva eller så kan de ta hjälp av 
någon distributör eller digital återförsäljare. Vid det andra alternativet 
försvinner minst en part i distributionskedjan nämligen skivbolaget och 
eventuellt också distributören. En sida där artister utan kontrakt (och även 
små skivbolag) kan få hjälp att distribuera sin musik är Vitaminic. Men 
som vi skrev i kapitel 5 kostar låtarna runt 10 kronor, vissa låtar är dock 
gratis, även på denna sida vilket innebär att priserna inte pressats. Det är 
naturligtvis svårt för en distributör eller återförsäljare att skriva enskilda 
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kontrakt med alla artister som vill distribuera sin musik via deras 
Internetsida förutsatt att de inte har ett litet utbud och därför är det lättare 
att sätta ett enhetligt pris för all musik. En lösning på detta skulle vara att 
en artist hyr eller leasar serverutrymme från en återförsäljare av digital 
musik och då får ett visst antal MB att disponera över. Artisterna får då full 
frihet att själva bestämma vilka priser de vill ta för sina låtar och betalar 
förslagsvis en månadsavgift till återförsäljaren. 
  
Den andra situationen är när artister väljer att arbeta helt utan hjälp från 
skivbolag, distributörer och återförsäljare. Om låtar säljs direkt via en 
artists hemsida behövs inga mellanhänder och vi får en direktkontakt 
mellan producent och konsument. Problemet är, som Erik Landt sa i citatet 
ovan, att det kan vara svårt att få igång någon försäljning, en artist som 
ingen människa känner till har naturligtvis svårt att sälja något. Per Boysen 
menar att artister inte har tid att sköta allting själv, vi tror dock att det finns 
vissa artister där kompetensen finns att sköta sin egen marknadsföring. Ett 
band med ambitioner att bli världskända behöver garanterat hjälp med 
marknadsföring medan en artist som bara spelar för att det är roligt inom ett 
mindre geografiskt område och har stark lokal förankring har bättre 
förutsättningar att lyckas med sin egen marknadsföring. 
 
Det finns massor av artister som aldrig når sin stora dröm att få ett 
skivkontrakt med ett etablerat skivbolag men nu behöver de inte ha den 
drömmen, genom att släppa sin musik på Internet når de ut till hela världen 
på en gång. Vi är övertygade om att det i framtiden kommer att komma 
fram artister som blir världskända utan skivkontrakt men att en stor 
majoritet av dem som kommer lyckas globalt är knutna till skivbolag som 
kan hjälpa dem med marknadsföringen. Vi tror också att en del etablerade 
musiker kommer att ta chansen att frigöra sig från skivbolagen för att 
kunna få behålla en större del av intäkterna själva. Om artisten redan är 
etablerad är möjligheterna att lyckas som sin egen betydligt större. De 
etablerade artisterna har i en större utsträckning tillgång till de kontakter 
som behövs än en artist som ännu inte är etablerad. Detta blir enligt oss 
mycket svårare för mindre artister som inte har tillgång till de rätta 
kontakterna inom musikbranschen. Däremot tror vi att det kommer att 
finnas en del mindre artister utan allt för höga ambitionskrav som kommer 
att arbeta utan skivkontrakt. Dock tror vi inte, precis som våra 
respondenter, att andelen artister som kommer att direktkommunicera via 
Internet kommer att bli allt för stor men visst kommer de att finnas.  
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Vad blir effekterna på priserna om det blir en ökad direktkommunikation 
mellan artister och deras fans? Det naturliga borde naturligtvis vara att 
priset sjunker eftersom det är färre aktörer som skall tjäna pengar. Istället 
för att artisten, skivbolaget, distributören och återförsäljaren är det bara 
artisten och eventuellt någon marknadsförare som skall tjäna pengar. Det är 
dock viktigt att säga att mellanled inte bara ökar en produkts pris utan de 
utför även värdehöjande aktiviteter, såsom exempelvis lagring och 
marknadsföring (Nagle, 1987). En artist som arbetar utan skivkontrakt kan 
inte bara strunta i att utföra dessa arbetsuppgifter utan de måste göras. Av 
vem och hur de utförs är inte av så stor betydelse, viktigare att notera är att 
det kostar pengar. Även om artisten får större intäkter när denne arbetar 
utan kontrakt är det högst troligt att även kostnaderna ökar. Det är således 
omöjligt för oss att göra något uttalande om prisnivån kommer att bli lägre 
när artister arbetar utan skivkontrakt.  
 
Bandet Phish som nämndes i första kapitlet lägger ut alla sina spelningar 
via sin Live-Phish sida, detta är ett typexempel på när ett band 
kommunicerar direkt med fansen. Dock har de inte en lägre prisnivå på sina 
album jämfört med andra legala nedladdningstjänster. Antagligen beror det 
på att Phish har anställda som sköter om deras hemsida och marknadsföring 
och därför ska ha en del av den vinst som görs på försäljningen. Samtidigt 
finns det ingen anledning för Phish att sänka priset eftersom de gör så pass 
stora vinster redan vid nuvarande prisläge, de finns kunder som värderar 
musiken så högt att de är beredda att betala priset.  
 
Även om det är svårt att säga något om prisnivån i stort är det troligt att 
prisdifferentiering kommer att synas tydligt mellan redan etablerade artister 
som arbetar utan skivkontrakt och mindre ännu inte etablerade artister. De 
redan etablerade artisterna har möjligheten att lägga sig på en betydligt 
högre prisnivå än de artister som ännu inte slagit igenom. Vi tror inte att det 
skulle finnas någon anledning för en artist som exempelvis Bruce 
Springsteen att sänka priset på sin musik om han började distribuera den 
från en egen hemsida eftersom många kunder värderar Springsteens musik 
högt.  
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6.5 Sammanfattande diskussion 
 
Helt klart är att en digital distributionskedja oavsett längd ger möjlighet till 
ett betydligt bredare utbud för konsumenten när väl all musik digitaliserats. 
Att den digitala distributionen är billigare än fysisk när det gäller 
produktion, lagerhållning och transporter råder det heller inga som helst 
tvivel om, men frågan är om skivbolagens totala kostnadsbild förändras. 
Vid ett ökat utbud och nya möjligheter för artister att arbeta utan 
skivkontrakt kommer skivbolagen behöva satsa mer på marknadsföring för 
att fortsatt kunna spela en roll inom musikbranschen. Det är således svårt 
att kunna uttala sig om förändringar i prisnivån enbart utifrån en förändrad 
distributionsform. 
 
Att möjligheterna för artister att arbeta utan skivkontrakt ökar i en 
digitaliserad värld är också tydligt. En ökad direktkommunikation bör 
rimligtvis leda till sänkta priser eftersom led skärs bort i 
distributionskedjan. Vi tror dock inte att det är så enkelt, mellanleden ökar 
inte bara priset utan de utför också aktiviteter som höjer värdet på 
produkten, dessa aktiviteter måste även utföras av artister som arbetar utan 
skivkontrakt. Den aktivitet vi tänker på är (framförallt) marknadsföring där 
det kommer att behövas läggas stora belopp för att allmänheten skall kunna 
få kännedom om musiken. Återigen kan vi inte säga något säkert om 
prisnivån bara för distributionsmöjligheterna förändras. 



 
7. Betalningar 

 87

7. Betalningar 
 
Vi kommer i detta kapitel beskriva hur betalningsströmmarna går mellan 
aktörerna inom den digitala musikindustrin. Tyngdpunkten kommer att 
ligga på de problem som finns med betalningar i dagens läge där en stor 
del av omsättningen försvinner i transaktionsavgifter. 
Transaktionsavgifterna kommer att belysas ur både återförsäljarnas och 
konsumenternas ögon. 
 

“Money, Money, Money” (Abba, Arrival, 1976) 
 
 

7.1 Digitala distributörer 
 
Betalningsflödet mellan skivbolag och digitala distributörer går från den 
digitala distributören till skivbolagen. Här är konstruktionen uppbyggd att 
den digitala distributören betalar ett förskott till skivbolagen för att få 
tillgång till musiken. Enligt Robert Gustavsson är förskotten till bolagen 
dyra. Han uppger också att betalningen från slutkunden går in på ett 
klientmedelskonto som InProdicon hanterar. Sedan betalar InProdicon 
månadsvis ut ersättningar till aktörer som STIM, N©B, SAMI och 
skivbolag vilket också bekräftas av Kalle Ekdahl. Det är också InProdicon 
som har kontrollen över betalningsförfarandet och redovisar till övriga 
inblandade parter vilket gör att skivbolagen har lämnat ifrån sig en del av 
kontrollen över försäljningen, vilket dock inte Ekdahl ser några större 
problem med i dagsläget. 
 
”Det är ju en fördel med att ha InProdicon då slipper man ju ha 10 biblar 
med 10 olika återförsäljare och alla 10 har allt på sina servrar men nu är det 
ju InProdicon som har all musik hos sig och dom kan ha 100 återförsäljare 
men det är InProdicon som sköter allt, dom ser vad som skickas via 
servern. Det är en av fördelarna med att ha den här modellen med 
skivbolag, grossister, distributör och återförsäljare Det ligger ju någonstans 
i InProdicons intresse att få igång försäljningen, än så länge är volymen 
inte så stor så just nu är det inget större problem. Vi måste helt enkelt lita 
på dom.” (Kalle Ekdahl) 
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7.2 Kreditkort och transaktionsavgifter 
 
När information eller produkter ska distribueras via Internet skiljer det sig 
från vanliga inköp såtillvida att det inte finns någon möjlighet att betala 
kontant. När dessutom varan, tjänsten är digital till formatet har oftast inte 
konsumenten någon möjlighet att få betala i efterskott med faktura (se 
undantag nedan). Den form av direktbetalning som kan ske i samband med 
inköpet är att kunden uppger sitt kreditkortsnummer eller att betalning sker 
med hjälp av någon form av elektronisk plånbok. Enligt Erik Landt är det 
inte lika accepterat att uppge sitt kreditkortsnummer vid inköp via Internet i 
Sverige som det är i exempelvis USA. Han kan tänka sig att detta kan bli 
ett problem. 
 
”Men så finns det en annan sak gällande betalningar, i USA är det helt ok 
att ha ett kreditkort när du är 16 år och det är det inte här i Sverige och i 
Europa, jag vet i och för sig inte hur det är i England. Det är inte heller 
något konstigt med att föräldrarna för över pengar till ditt kreditkort när 
du är 16 år och man ser det inte heller som något problematiskt att ge ut 
sitt kreditkortsnummer på Internet i USA vilken kan vara en anledning till 
att iTunes har haft en nästan explosionsartad utveckling där borta, vi får 
väl se den dagen Apple kommer till Sverige om det blir en liknande 
utveckling här, jag är inte helt övertygad om att det kommer att vara så. 
Jag tror att den skandinaviska konsumenten har andra kriterier för hur 
man ska betala det digitala innehållet oavsett om det är en låt eller en bild 
eller en ringsignal eller vad det nu än rör sig om.” (Erik Landt)  
 
Harris (2004) nämner att av försäljningspriset som i USA är 99¢ går 25¢ i 
royalty till artisten och den del av beloppet som sedan blir kvar ska fördelas 
mellan övriga inblandade aktörer. Men i denna transaktion tillkommer 
ytterligare en part vid genomförandet av betalningstransaktionen nämligen 
banken eller något kreditinstitut som tillhandahåller betalningslösningar till 
försäljningssidan. Banken tar en transaktionsavgift vid varje debitering av 
kontokortet. Enligt Bockstedt et al (2005) fördelas de 99¢ som en låt kostar 
i USA enligt följande, ägaren till inspelningen (vanligtvis skivbolaget) får 
70¢ till 75¢ och kreditkortsinstituten tar en avgift på 27¢. Det innebär att 
återförsäljarna får oerhört knappa marginaler att arbeta med. 
 
Avgiften som banken tar ut är i pengar inte så stor men då låtarna har ett 
försäljningspris som är lågt blir det en stor procentuell del av beloppet som 
försvinner ut ur musikkedjan till den externa aktören. I Sverige är 
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grundavgiften för att använda kredit- eller betalkort vid betalning enligt 
Daniel Nilsson som regel 2 kronor. Om företaget är med i Svensk Handel 
blir summan något lägre och hamnar då på 1:50 kronor, men är det fråga 
om små företag som exempelvis den lokala kiosken som dessutom inte är 
medlemmar i Svensk handel kan avgiften vara 3 kronor. Det beror således 
på vilka avtal som finns mellan företag och kreditinstitut hur stora 
transaktionsavgifterna blir. Till den fasta avgiften tillkommer dessutom en 
procentuell avgift på det belopp som omsätts som är mellan 2-5 %. Den 
procentuella delen utgör då en summa mellan 20-50 öre för en låt som 
kostar 9:90 kronor och till detta kommer den fasta avgiften på mellan 1:50-
3:00 kronor vilket gör en slutsumma på transaktionsavgiften någonstans 
mellan 1:70-3:50 kronor vilket alltså motsvarar en procentuell andel som 
ligger mellan 17-35 %.  
 
I figuren nedan visas hur betalningsflödena blir vid konsumentens 
betalning. 
 

 
Figur 7.1 Betalningsflöden 

 
Magnus Mårtensson är av den åsikten att problemen med 
transaktionsavgifter kommer att lösas med en ökad marknad.  
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”… en fråga mellan InProdicon och kreditinstituten… men när det väl blir 
volymer så löser sig dom här frågorna och då hamnar dom i ett helt annat 
förhandlingsläge.” (Magnus Mårtensson) 
 
Kalle Ekdahl är av den åsikten att frågan med vilket betalningssätt som 
används är väldigt aktuell då han ser en problematik i den. Han tycker att 
det i dag inte finns något vettigt betalningssystem för småtransaktioner via 
Internet. 
 
”Det är ju en jäkligt aktuell fråga. SMS är kanske det bästa och mest 
effektiva sättet betalningssättet för mikrobetalningar i Sverige idag på 
nätet, man har försökt att komma fram med nya sätt att betala på nätet 
sedan 1996 men det har aldrig satt sig riktigt det är för ihåligt. Men 
problemet med SMS är att där går 30 % till operatörerna. Och om man 
jämför med kreditkortsbetalning traditionellt så tar dom 2 % i avgift, men 
med ett visst minimum på 1, 2 eller 3 kronor vilket gör att det slår oerhört 
hårt mot småbetalningar. Det finns oerhört många alternativ med det har 
inte riktigt satt sig ännu.” (Kalle Ekdahl)   
 
Per Boysen tycker att en plånbok i digitalt format skulle vara en bra lösning 
på problemet. 
 
”Det hade Liquid-audio ... De hade det så att man satte in pengarna i en 
digitalportmonnä och det är en bra lösning tror jag.” (Per Boysen) 
 
Per Hägglund konstaterar kort och gott att det inte finns plats för 
bankavgifter i ett musikfilspris. Bernard Löhr däremot tror att bankerna och 
näthandeln kan komma fram med bättre avtal. Löhr menar att om 
näthandlarna har ett avtal med en viss bestämd bank skulle de kunna gå ut 
till bankerna och förhandla för att få fram ett förmånligare avtal.  
 
 

7.3 Betalningsmöjligheter hos svenska digitala 
återförsäljarna 

 
Vi har tittat på de olika återförsäljarnas hemsidor för att ta reda på hur 
betalningsförfarandet ser ut och vilka eventuella kostnader som tillkommer 
i varje enskilt fall. CDON29 accepterar vid nedladdningar endast betalning 
                                                 
29 www.cdon.com (2005-04-27) 
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med VISA eller Mastercard och då tillkommer ett betalningstillägg på 5 %. 
Denna procentsats läggs på det totala beloppet vid försäljningen och de har 
ingen övre gräns för detta. Dock lämnar sidan information om att andra 
betalningssätt kan vara möjliga inom en snar framtid.  
 
Homedownloads30 har ett annat betalningsförfarande vid inköp från deras 
sida. Här måste kunderna först köpa ett s.k. Pay n´ Play kort. Dessa kort har 
olika värde och desto högre belopp kortet har desto billigare blir styckpriset 
på musiken. Detta kan liknas vid en form av rabattsystem. Det finns dock 
en begränsning med dessa kort och det är att deras giltighetsperiod är 
begränsat till ett år och den summa som då finns kvar på kortet när 
giltighetstiden går ut är förbrukad och tillfaller Homedownloads. I ett 
initialt skede vid införskaffandet av detta kort så betalar kunden beloppet 
med sitt betal- eller kreditkort vilket gör att kunden endast behöver betala 
en transaktionsavgift. Det tillkommer inte heller några transaktionsavgifter 
vid ett köp. 
 
InProdicons återförsäljare har flera olika alternativ när det gäller betalning 
av inköpen. Här kan kunden betala via Internetbank, kreditkort eller med 
hjälp av en virtuell plånbok som heter Payex som tillhandahålls av en 
samarbetspartner till InProdicon som heter Wallit AB. Väljer konsumenten 
att betala via sitt Payex-konto tillkommer inga avgifter. Vid betalning via 
Internetbank tillkommer ett belopp på 6 kronor per gång. Vid betalning 
med kredit- eller betalkort tillkommer en grundavgift på 2 kronor + 2,25 % 
av totalbeloppet.  
 
Tyvärr har vi inte haft möjligheterna att undersöka hur 
betalningslösningarna ser ut hos iTunes. 
 
 

7.4 Andra digitala betalningssätt 
 
Då betalningslösningar på Internet ännu är en bransch som är i sin linda 
och någon standard ännu inte har utformats tänker vi här presentera 
ytterligare ett par alternativ som finns i dagsläget på den svenska 
marknaden för att kunna jämföra med de alternativ som ovannämnda bolag 
använder sig av. 
  
                                                 
30 www.homedownloads.se (2005-04-27) 
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Paynova31 är en virtuell plånbok som är kostnadsfri för kunden att skaffa. 
Sen är det bara för kunden att göra en överföring från det egna bankkontot 
till plånboken. Fyller kunden på sin virtuella plånbok med ett belopp som 
är 99 kronor eller högre är transaktionen kostnadsfri, vid belopp som 
understiger 99 kronor får kunden betala en avgift som är 5 kronor. Minsta 
insättning i plånboken som accepteras är 25 kronor. När pengarna är 
överförda till plånboken är det sedan gratis för kunden att genomföra sina 
betalningar på Internet om den Internetsida som inköpen görs ifrån 
accepterar Paynova som betalningssystem. Den är anpassad så den klarar 
av de flesta större valutor. Uttag kan också göras av de medel som satts in i 
plånboken och då debiteras kunden en avgift som motsvarar 4 % av uttaget 
belopp, dock lägst 20 kronor. Ännu är ingen av de aktörer som distribuerar 
legal musik anslutna till detta system. Att ansluta sig som återförsäljare till 
detta system är gratis, det tillkommer inte heller några fasta månadsavgifter 
utan den ersättning som handlaren får betala till Paynova är en procentuell 
transaktionsavgift på försäljningsbeloppet.  
 
Pay & Read32 tillhandahåller en annan betalningslösning än Paynova. Deras 
tjänst fungerar så att kunden skaffar sig ett Pay & Read konto där ingen 
insättning av betalningsmedel behöver göras. En gång i månaden skickas 
en faktura till kunden för de inköp som genomförts eller om kunden så 
önskar kan betalning ske direkt via kort eller bank varje månad. Pay & 
Read tillhandahåller också andra betalningssätt förutom fakturering i 
efterskott, varianter på det är förskottsbetalning direkt till webbsidan, 
direktbetalning via kort/bank och de har även möjlighet att hantera 
betalningar via telefon och SMS. Kunden har tillgång till sitt konto och kan 
under månaden logga in på sitt konto och se vilka inköp som gjorts. Den 
kostnad som tillkommer är en procentsats på det omsatta beloppet.  
 
 

7.5 Analys 
 
I dagsläget finns, enligt det som nämnts ovan, ingen enhetlig standard för 
hur betalningar via Internet ska genomföras på ett enkelt och säkert sätt. 
Det finns många som inte är villiga att lämna ut sina kreditkortsnummer på 
Internet av oro för att det ska komma i orätta händer. Detta är något som vi 
tror kan göra att kunden till och med väljer att avstå från köp. 

                                                 
31 http://www.paynova.com/swe/privat/planboken/about.asp?icp= (2005-04-26) 
32 http://www.pay-read.se/ 
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Betalningslösningarna är även ett stort problem för branschen som helhet 
då transaktionsavgiften tar en stor del av beloppet vid 
kredit/betalkortstransaktioner och användandet av så kallade e-plånböcker 
ännu inte har slagit igenom. För återförsäljare eller de som hanterar 
betalningarna borde det vara av stor vikt att komma tillrätta med detta 
problem. Det ger inte bara möjligheten att utöka försäljningen utan också 
utrymme att såväl sänka priset som höja marginalerna. Det ska även sägas 
att det borde vara av stort intresse för såväl skivbolag som artister att detta 
problem kan lösas då det vid en ökad försäljning även genererar högre 
intäkter till dessa parter.  
 
 

7.5.1 Problemet med transaktionsavgifter 
 
De betalningsflöden som finns idag är de vi får leva med för tillfället och 
det är svårt för oss att komma fram med ett bättre system. Vi kan dock 
påvisa att dagens system har ett stort problem, nämligen 
transaktionsavgifterna som för tillfället är för höga. Det har varit mycket 
svårt för oss att få fram några exakta belopp på transaktionsavgifterna och 
de svar vi fått har skilt sig åt. Daniel Nilsson hävdar att avgiften kan variera 
väsentligt beroende på hur stort företaget är medan Bockstedt et al (2005) 
menar att avgiften i USA är 27¢. Hursomhelst är det ingen vågad gissning 
att de transaktionsavgifter som svenska aktörer får betala är väldigt stora 
relaterat till försäljningsbeloppet. 
 
Den enda svenska aktör som arbetat med att sänka de avgifter som skall 
betalas till kreditinstituten är Homedownloads. Genom att få kunden att 
köpa Pay n´ Play kort behöver bara en transaktionsavgift betalas. Desto 
högre belopp på Pay ´n Play kortet desto bättre är det för Homedownloads. 
Systemet ger också fördelar för kunderna eftersom styckpriset på låtarna 
sjunker, mer om detta i kapitel 8. Det är högst troligt att även andra svenska 
återförsäljare snart ser fördelarna med systemet och inför ett liknande 
själva.  
 
Bernard Löhr tror att näthandlare kan förhandla med olika banker och på så 
vis få fram förmånligare avtal. Mycket troligt är att stora aktörer har ett 
bättre förhandlingsläge gentemot banker är vad små aktörer har. Eftersom 
vi bedömer att de svenska aktörerna för digital försäljning av musik är 
relativt små ger det dem ett svagt förhandlingsläge i dagens läge. Men 
desto mer försäljningen ökar desto större omsättning kommer exempelvis 
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InProdicon att få vilket kan ge dem ett gynnsammare förhandlingsläge 
gentemot banker och kreditinstitut. Det finns alltså skäl att anta att en ökad 
handel av digital musik kommer att leda till lägre transaktionsavgifter 
vilket i sin tur ger återförsäljarna chansen att öka sina marginaler och 
eventuellt sänka priserna. Vi kan också hoppas att det kommer något 
system vid mikrobetalningar som löser problemen med de höga 
transaktionsavgifterna, vid en mognare marknad är det troligt att ett sådant 
system utvecklas.  
 
 

7.5.2 Betalningsalternativ för kunderna 
 
Som vi såg ovan kan köparen av digital musik belastas med extra kostnader 
förutom själva inköpspriset i form av transaktionsavgifter. 
 
CDON är de som enligt oss inte ser ut att ha arbetat något med 
betalningslösningar till konsumenterna då de endast kan ta emot betalning 
med VISA eller Mastercard vilket vi tror begränsar 
försäljningsmöjligheterna och utesluter vissa potentiella kunder från att 
använda deras nedladdningstjänst. Vi tycker också det är en svaghet att de 
inte kan ta bort avgiften för kreditkortsanvändandet vid inköp som 
överskrider exempelvis 100 kronor, vilket många mindre butiker gör, när 
detta är det enda alternativ som erbjuds konsumenten. 
 
Homedownloads har även de endast en betalningslösning som de 
godkänner och det är betalning med Pay n´ Play kortet. Att det bara finns 
ett sätt att köpa musiken på kan ses som en svaghet men Homedownloads 
har styrkan att de faktiskt är billigast. Vid köp av höga valörer på Pay n´ 
Play kortet blir låtpriset pressat samtidigt som det inte tillkommer några 
transaktionsavgifter för kunden. En annan nackdel kan vara att ett köpt kort 
måste förbrukas inom ett år, men vi anser det snarare upp till kunden att 
införskaffa den valör på kortet som passar bäst för honom. 
Homedownloads betalningssätt kan vi tänka oss passa ungdomar om de 
väljer att tanka ner musiken legalt, till utformningen är det väldigt likt 
kontantkort till mobiltelefoner vilket kan göra att det skapar ett 
igenkännande för dessa.  
 
InProdicons styrka är att de ger kunden olika valmöjligheter när det gäller 
vilken betalningslösning som ska användas. Kunden behöver inte 
införskaffa ett Payexkonto om han inte vill även om det är det billigaste 
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alternativet. Det ges möjlighet att betala med såväl kredit- och betalkort 
som att betala med bank via Internet, avgiften är förvisso något dyrare men 
om kunden inte är priskänslig och tycker något av dessa alternativ är bättre 
så finner vi inget problem med detta.  
 
Om vi granskar Paynovas alternativ är det lämpligt för de konsumenter som 
handlar relativt mycket via Internet och då från de sidor som accepterar 
Paynova som betalningsmetod. Nackdelen är att urvalet av handlingsställen 
på Internet är begränsat. Paynova ger liksom Pay & Read den fördelen att 
konsumenten inte behöver lämna ifrån sig sitt kreditkortsnummer till alla 
handlare på Internet. I Paynovas fall behöver kunden endast lämna ifrån sig 
sitt kortnummer till just Paynova, hos Pay & Read kan kunden slippa uppge 
kortnumret överhuvudtaget. Vi tror precis som Erik Landt säger att det 
finns en oro hos en del svenskar att lämna ifrån sig sitt kortnummer på 
Internet.  
 
Pay & Reads alternativ är fördelaktigt för konsumenterna på så vis att de 
endast behöver göra en betalning per månad och denna i efterskott, dock 
kan avgifterna bli höga. Vi kan dock inte säga något bestämt om detta då vi 
inte vet hur hög den procentsats är som Pay & Read tar ut av återförsäljaren 
för genomförda transaktioner och vi vet inte heller om det tillkommer 
någon fakturaavgift till kunden eller om återförsäljaren belastas med denna. 
Vår känsla är att denna betalningslösning inte är särskilt bra för 
konsumenterna, vi tror nämligen att avgifterna vid detta system blir 
betydligt högre jämfört med andra betalningslösningar. 
 
Betalning via SMS som Kalle Ekdahl nämner är också ett alternativ som är 
enkelt men här kommer trafikavgiften till. Är inte priskänsligheten hög hos 
kunden kan detta vara ett tillämpbart betalningsalternativ dessutom kan det 
vara tilltalande för konsumenten när det gäller säkerheten då den betalande 
inte behöver lämna ut något kortnummer och förfarandet är enkelt att 
genomföra. Fördelen med att betala med SMS är åldersgränsen, för att få 
ha ett kreditkort måste innehavaren vara 18 år men för SMS finns ingen 
sådan åldersgräns. Betalning med SMS löser inte heller återförsäljarnas 
problem, istället för att betala avgifter till kreditinstituten får de betala 
avgifter till teleoperatörerna. 
 
Att använda sitt kreditkort vid så kallade mikrobetalningar är ett relativt 
dåligt alternativ enligt oss. Här spelar förstås faktorer som förhållandevis 
dyr transaktionsavgift och skepsis för att lämna ut sitt kortnummer roll. Är 
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det däremot fråga om en konsument som inte känner obehag att betala med 
sitt kreditkort via Internet är detta en betalningslösning som fungerar 
utmärkt. Då det i samband med inköp av musik inte rör sig om stora belopp 
kan procentsatsen som går till transaktionskostnad uppfattas som orimlig 
men i verkligheten kanske det inte bekymrar de flesta kunder i någon större 
utsträckning om totalbeloppet blir 5 kronor högre vid inköp av ett album 
eller 50 öre dyrare för en låt som man verkligen vill ha. Då tror vi att det är 
betydligt viktigare att de betalningssätt som används är användarvänliga 
genom i första hand enkelhet och säkerhet. Därför finner vi det av vikt att 
de som hanterar betalningarna kan erbjuda olika betalningsalternativ för att 
i möjligaste mån undanröja eventuella hinder som kunden kan uppleva vid 
betalningen och försöka tillfredsställa alla konsumenter på bästa möjliga 
sätt. Här anser vi att det på sikt säkerligen kommer att uppstå en viss vana 
och acceptans från konsumentens sida med betalningar via Internet och det 
kommer säkert att minska den eventuella oro som vissa kunder känner i 
dag.  
 
 

7.6 Sammanfattande diskussion  
 
Att en stor del av omsättning vid försäljning av digital musik försvinner i 
transaktionsavgifter är givetvis ett stort problem vid prissättningen. För 
återförsäljarna gäller det att öka omsättningen vilket kan ge dessa en bättre 
förhandlingsposition gentemot banker och övriga aktörer som 
tillhandahåller betalningslösningar. Om de får bättre villkor så att inte lika 
mycket av omsättningen försvinner i avgifter finns möjligheter att sänka 
priserna eller alternativt ta bort de transaktionsavgifter som kunderna hos 
flera återförsäljare i dagens läge får betala. Vi kommer i nästa kapitel 
konstatera att priskänsligheten på digital musik är hög, skulle 
transaktionsavgifterna kunna pressas och det i sin tur leder till sänkta priser 
finns det anledning att tro att försäljningen av digital musik kommer att 
öka. 
 
Om vi tittat med konsumentens ögon på de alternativ för 
betalningslösningar som finns i dagsläget så har de flesta sina fördelar och 
de kan alla vara lämpliga beroende på vilken typ av konsument som ska 
göra inköpen.  
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8. Prissättning inom musikbranschen 
 
Det här kapitlet kommer till en början att handla om vilka 
prissättningsmetoder som används i dagsläget, med huvudfokus på digital 
försäljning men även fysisk försäljning kommer att beröras. Kapitlets 
huvudpoäng är dock vad vi tror och vad vi tycker ska hända i framtiden 
när det gäller prissättning inom digital försäljning. Ytterligare ett område 
som skall belysas är hur konkurrensen påverkar prissättningen. Kapitlet 
avslutas med en granskning av dagens priser på digital musik och hur 
elasticiteten ser ut. 
 

“The price you pay” (Bruce Springsteen, The River, 1980) 
 
 

8.1 Priser inom den fysiska försäljningen 
 
Återförsäljare inom musikbranschen har allt som oftast haft en enhetlig 
linje när det gäller prisnivån på skivorna. De olika kategorier som alla 
större bolag använt sig av har i stora drag kunnat kategoriseras som fullpris 
och budgetpris. Fullpris gäller i första hand nyproducerade alster, men även 
en del äldre album som är omtyckta av den stora massmarknaden har också 
de kunnat betinga fullpris. I dagsläget betalar konsumenten mellan 150-180 
kronor för ett fullprisalbum. Det andra prisläget som skivbranschen 
använder sig av är budgetpris, inom denna kategori finns album som inte är 
nya men fortfarande kan säljas fast till ett billigare pris, här brukar priset 
variera mellan 79-99 kronor. Till detta brukar komma någon form av rea 
som genomförs varje år där priserna är lägre men där utbudet är begränsat. 
Priserna på CD-singlar ligger i dagsläget på ungefär 30 kronor och dessa 
brukar som regel innehålla två låtar. De bolag som säljer fysiska produkter 
via Internet som Ginza33 och CDON34 ligger som regel mellan 10-20 i lägre 
i pris än de traditionella skivbutikerna men vid beställningar därifrån 
tillkommer frakt vilket gör att slutpriset till konsumenten inte förändras i 
någon större utsträckning. Hos Ginza och CDON kan man få rabatt om 
beställningen som görs överskrider en viss summa, antingen genom gratis 
frakt eller att ett visst procentavdrag görs från den totala summan.  

                                                 
33 www.ginza.se (2005-04-22) 
34 www.cdon.se (2005-04-22)   
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8.2 Prissättning och konkurrens inom den digitala 
musikbranschen 

 
Med digitala ljudfiler och distribution via Internet finns stora möjligheter 
för bolagen och återförsäljarna att i en betydligt större utsträckning 
differentiera sig när det gäller priset. I det initiala skede som branschen 
befinner sig i dagsläget kan det inte ses någon differentiering ännu. Priset 
som konsumenten får betala just nu är runt 100 kronor för ett helt album 
eller 9:90 kronor för en låt (undantaget iTunes). 
 
 

8.2.1 Intervjuer 
 
De personer som vi har intervjuat har olika syn på framtiden och Bernard 
Löhr tror inte vi kommer att få se någon ökad prisdifferentiering hos de 
stora bolagen. 
 
”Dom stora traditionella skivbolagen som jag känner till kommer säkert att 
söka sig mot ett sorts enhetligt pris. De stora skivbolagen har ju snart gått 
ihop allihop och idag finns det bara ett fåtal stora bolag kvar. Vad gäller 
dom stora skivbolagen, där kommer vi inte att se någon prisdifferentiering, 
däremot kan vi få se viss prisdifferentiering hos mindre bolag.” (Bernard 
Löhr) 
 
Löhr tror också att det kan finnas en psykologisk faktor med att sätta priset 
till 9:90 kronor och han menar att det alltid fungerar på det viset.  
 
Markku Takkunen är också skeptisk till om det kommer att ske någon 
större prisdifferentiering och användande av olika prisstrategier inom det 
digitala området. Han tror att det kommer att se ut likadant på den digitala 
marknaden som inom den fysiska marknaden med ett pris för nyheter och 
någon form av budgetpris för lite äldre skivor. Han tror i och för sig att om 
något bolag skulle sänka priserna skulle de i ett initialt skede kunna skaffa 
sig fördelar gentemot sina konkurrenter men nämner också att det skulle 
vara högst sannolikt att övriga bolag skulle följa efter. 
 
”Naturligtvis kan det komma i framtiden eftersom det förekommer inom 
den fysiska försäljningen, där man har olika priskategorier med ett högt 
pris på nyheter och ett lägre pris på äldre musik. Medan det inom 
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downloading i dagsläget bara finns ett pris per låt. När downloading är 
mycket bredare kommer vi att få se olika priskategorier där också. Kanske 
den som gör något först kan få någon nytta av det, vanligtvis så följer alla 
andra efter.” (Markku Takkunen) 
 
Per Boysen tror inte heller att vi kommer att få se prisdifferentiering i 
någon större utsträckning åtminstone inte vad det gäller de stora bolagen, 
däremot kan det finnas möjlighet att så blir fallet bland independentbolag. 
 
”Nej det tror jag inte, det är ganska dåligt för skivbolag att göra så. 
Skivbolag vet ju inte vilka skivor som kommer att sälja och inte kommer att 
sälja. Men alla kostar lika mycket att tillverka men det är framförallt 
marknadsföringen som är dyr. Tillverkning, mekanisering och producering, 
kostar inte så mycket utan det är promotion som kostar… och det gör att 
det är oerhört svårt för skivbolagen och veta när dom får en demo när dom 
signar upp ett band och börja ta kostnader för att spela in och 
marknadsföra det här bandet. Det är svårt för dom att veta hur mycket det 
kommer att sälja… därför tror jag inte skivbolagen vill genomföra det här 
med olika priser utan de vill ha ett enhetspris. Då kommer om något 
plötsligt blir en hit och säljer bra också att generera pengar som man kan 
täcka underskott av andra artisters lanseringar som inte har sålt. Det här 
handlar om det ska prissättas efter den popularitetsgrad det har kommer 
man aldrig att få den här jättevinsten när ett okänt band plötsligt får en hit 
och blir känd… Med dom här nykomlingarna där kan man verkligen få in 
det som det kostar med alla dom som inte drar in pengar.” (Per Boysen)  
 
Boysen tror precis som Bernard Löhr att prissättningen i dagsläget kan vara 
satt utifrån psykologiska aspekter men att det egentligen inte ska ha så stor 
betydelse. 
 
Enligt Dag Häggkvist finns det en komplicerad marknadsstruktur inom 
musikbranschen som gör att prissättningen ser ut som den gör i dagsläget. 
Han nämner att de flesta inspelningarna går med förlust och att dessa 
förluster måste bäras upp av de artister och inspelningar som får stora 
försäljningsframgångar. 
 
”Om en skiva kostar 10 000 kr att spela in eller om den kostar 4 miljoner 
det behöver inte ha med attraktiviteten att göra så det jämnar 
förhoppningsvis ut sig förutsatt att branschen går med ett totalt plus vilket 
den kanske inte ens gör i Sverige. Det är mer en känslighet vad 



 
9. Värde vid digital musikdistribution 

 101

konsumenten kan tänka sig att betala för något som den gärna vill ha och 
sen är resultaten så att vissa plattor säljer bara i enstaka exemplar medan 
andra säljer i flera hundra tusen. Så där är det ju definitivt annorlunda mot 
om du säljer exempelvis spannmål.” (Dag Häggkvist) 
 
Magnus Mårtensson tror inte att det kommer att vara någon stor skillnad 
mellan den traditionella skivförsäljningen och den digitala när det gäller 
olika prisstrategier. Han är dock inte av den åsikten att det är enhetliga 
priser i dag utan att det finns en viss prisdifferentiering. Samtidigt tycker 
han att det i dagsläget är väldigt svårt att sia om framtiden men anser att det 
finns möjligheter att differentiera sig i en större utsträckning. 
 
”Jag håller ju inte riktigt med att dom ligger på precis samma nivå, men 
att det skulle bli helt andra spelregler när man ger sig in på den digitala 
marknaden har jag svårt att tro. Jag tror att bolagen i den mån dom är 
inblandade i återförsäljningen att det kommer att se ganska likt ut som det 
gör idag. När det gäller traditionell försäljning så kommer det att se helt 
annorlunda ut och man pratar ju redan nu om helt nya produkter att man 
exempelvis säljer låten tillsammans med låttext osv. Att man kommer att få 
se små smidiga skivbolag som kommer med smarta lösningar och dom 
stora kommer att följa efter och även tvärtom naturligtvis, men det är 
oerhört svårt att förutspå.” (Magnus Mårtensson) 
 
Det är dock inte alla som är av samma åsikt angående prisstrategier och 
prisdifferentiering. Kalle Ekdahl tror att vi på sikt kommer att få se en mer 
differentierad prissättning, men menar att i dagsläget är branschen med 
digitala nedladdningar i ett så pass tidigt skede att det gäller att etablera ett 
nytt konsumtionsmönster och då kan det vara bra att ha ett enhetligt pris. 
 
”Jag tror Apple gör någon smart grej för att dom etablerar en ny typ av 
konsumtion och då är det bra att ha ett enhetspris som då är 9 kronor eller 
vad det är. Det är nog bra för att få folk att fatta grejen och komma igång. 
Men sen tror jag på sikt att man kommer att ha en differentierad prismodell 
där nya prerelease skulle kosta 10-12 kronor men för en gammal låt skulle 
jag kanske betala 3 kronor. På sikt tror jag helt klart att man kommer att se 
mer av en differentierad prissättning, men som sagt i dagsläget tror jag att 
det blir för rörigt för konsumenter och då tror jag det är lika bra att försöka 
sätta marknaden och försöka hitta ett enhetligt pris.” (Kalle Ekdahl) 
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Ekdahl nämner också en prisstrategi ifrån Ryssland där folk betalar 10 öre 
för en låt och sen får betala mer eller mindre för vilken 
nedladdningshastighet man vill ha vid överföringen av filen. Det här är 
dock inget som Ekdahl tror skulle fungera på andra platser. 
 
Även Erik Landt är inne på att olika prisstrategier kommer att finnas inom 
den digitala distributionen dock vet han ännu inte hur dessa kommer att se 
ut. Han anser att det ännu är alldeles för tidigt att säga något om hur det 
kommer att se ut när den digitala försäljningen börjar komma i gång på 
allvar men han säger samtidigt att det finns stora möjligheter. Han säger 
dock att inom Warner så finns det nästan lika många olika förslag på 
prisstrategier som det finns personer. 
 
”Absolut det ligger helt i linje med vad man vill göra. Det som är en av 
dom stora konkurrensfördelarna med de digitala filerna är att vi släpper 
dom samtidigt som de kommer till radion, normalt sätt kan det dröja upp 
till fyra veckor innan man släpper musiken i fysisk form. Men med den 
digitala musiken så försöker vi släppa den samtidigt som den går till radio, 
det är kanske inte alltid vi lyckas men vi försöker med det. Så fort 
konsumenten hör låten på radion så är det bara att ladda ner den till 
mobilen eller sätta sig ner framför datorn och ta hem den. Dom behöver 
inte vänta i fyra veckor och den finns där på den legala sajten och dom 
behöver inte gå ut på någon illegal sajt. Det här är en jätteviktig del i det 
hela, lättillgänglighet gentemot konsument som återigen då bör kunna 
motivera ett högre pris under en inledningsperiod, det kan dock bero på 
vem man frågar. Är det ett stort band som släppt något nytt så är man inte 
lika priskänslig.” (Erik Landt) 
 
Dock finns det några bakomliggande faktorer som i dag gör att 
prisdifferentieringen av musik är något begränsad. Robert Gustavsson 
nämner att InProdicon när de köper in musiken av de stora bolagen inte har 
någon förhandlingsmöjlighet då dessa bolag sätter enhetliga priser över 
hela världen. När det gäller inhemska eller lokala aktörer så förhandlas 
priserna fram mellan dessa bolag och InProdicon.  
 
Jessica Öqvist som representerar Åhléns och återförsäljarledet vill inte 
nämna några siffror hur de olika intäkterna fördelas men nämner att deras 
möjligheter att sätta valfritt pris begränsas av att tidigare led i 
distributionskedjan redan har lagt sig på en nivå som gör att det är svårt att 
erbjuda konsumenterna bättre priser. Hon är också av den åsikten att vi 
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troligtvis inte kommer att få se någon större prisdifferentiering av musiken 
i framtiden. Anledningen till att Åhléns inte marknadsför downloads 
motiverar hon med att deras huvudsakliga verksamhet är riktad mot de 
konsumenter som besöker deras varuhus och att marknaden för digital 
nedladdning av musik fortfarande är liten. 
 
Andreas Stighäll som är återförsäljarrepresentant för Homedownloads 
säger att de inte har möjlighet att sätta de priser de vill och det beror på 
deras leverantörer. Han tror också att det är flera faktorer som ligger bakom 
den svaga marknadsföring som finns i dag när det gäller downloads. 
 
”Här kan man tänka sig ett stort antal faktorer. Ett exempel är att 
marginalerna för närvarande är större på fysiska produkter. Sedan väntar 
man givetvis på större utrymme i pressen i samband med (den väntade) nya 
lagstiftningen, en viss osäkerhet på marknadens nuvarande storlek etc.” 
(Andreas  Stighäll)   
 
 

8.2.2 Sekundärkälla 
 
Enligt Levy (2004) sänkte RealNetworks sina priser till 49 cent på digital 
musik vilket motsvarar hälften av det tidigare priset under en 
treveckorsperiod. På varje transaktion som genomfördes blev förlusten 20 
cent. De sålde dock sex gånger så mycket musik som vid tidigare prisnivå 
och således steg omsättningen under denna treveckorsperiod med tre 
gånger. De lyckades med sitt syfte att få nya kunder. 
 
 

8.3 Analys – prissättning och prisstrategier  
 
En majoritet av dem som vi har intervjuat är av den åsikten att det inte 
kommer att bli någon skillnad i prisdifferentiering mellan den digitala 
distributionen och den differentiering som idag finns inom den fysiska 
distributionen. Dock verkar de flesta vara överens om att det finns stor 
potential till en utökad differentiering inom digital försäljning. Enligt oss 
kommer det säkert att ta tid innan vi kan urskilja någon större differentierad 
prissättning men vi anser att det är högst troligt att det kommer ske när 
marknaden har mognat.  
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8.3.1 Prissättning utifrån kostnader, värde eller konkurrens 
 
Traditionellt har skivbolagen inom den fysiska distributionen använt sig av 
en prissättningsmetod som i första hand är konkurrensbaserad men den har 
även inslag som är värdebaserat. Skivbolagen har i hänseende till priset inte 
skilt sig åt någonting utan följt varandras priser inom ett relativt snävt 
spektrum av priskategorier som nämns ovan. Det kan beskrivas som 
konkurrensanpassad prissättning vilket oftast uppstår på en marknad som 
kännetecknas av oligopol enligt Nagle (1987).  
 
Det värdebaserade inslaget i prissättningen finns när skivbolag prissätter 
något aningen högre än normalt när de tror att produkten kommer att sälja 
bra. Särskilt när skivbolagen släpper två versioner av ett album där det ena 
innehåller något extramaterial kan den versionen prissättas högre eftersom 
den förhoppningsvis värderas högre av kunden. Värdebaserat inslag finns 
också när svenska nykomlingar introduceras till ett relativt lågt pris. 
Skivbolagen tror då att det kan vara svårt att få igång någon försäljning om 
skivan lanseras till normalpris, ett slags prova på pris helt enkelt.  
 
Vi är dock av den åsikten att den värdebaserade prissättningen kan dras ett 
steg längre när det gäller digital distribution. Priset kan testas att sättas 
högre än det enhetliga för att se om försäljningen påverkas. Om det inte 
skulle fungera kan priset, enligt Kotler & Armstrong (2004), sänkas på ett 
enkelt sätt när det handlar om Internethandel, möjligheten finns att ändra 
priserna från dag till dag. Vi tror att det absolut viktigaste för 
musikbranschen när det gäller digital försäljning är att skapa ett värde för 
kunderna som de är beredda att betala för, vi återkommer med en 
utförligare analys av detta område i kapitel 9. 
 
Precis som några av de intervjuade säger är det omöjligt för ett skivbolag 
att veta hur mycket en skiva kommer att sälja exakt. Därför är det inte 
lämpligt för skivbolagen att använda sig av påläggsprissättning eftersom 
det är mer eller mindre omöjligt att göra några tillförlitliga kalkyler på 
försäljningsvolym. 
 
Nagle (1987) och flera andra författare anser att det är generellt fel att utgå 
från sina kostnader vid prissättningen men att ett företag ändå måste ta 
hänsyn till sina kostnader vid prissättningen. Nagle (1987) menar att 
kostnaderna bestämmer det lägsta pris ett företag kan sätta. Det som dock 
är av intresse för oss är att författaren skriver att bara de kostnader som kan 
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undvikas är intressanta vid prissättningen. Kostnader som inte går att 
undvika, sunk costs, är inte intressanta. Musik kan kosta stora belopp att 
producera, och när väl materialet är producerat går inte dessa kostnader att 
undvika. De kostnader som går att undvika vid musikproduktion är 
kostnaderna för att mångfaldiga musiken, det vill säga reproduktionen. Det 
intressanta med digital musik är att kostnaden för reproduktion i det 
närmaste är lika med noll, precis som för all annan information enligt 
Shapiro & Varian (1999). Lite förenklat går det att säga att i samband med 
digital musikdistribution finns det bara sådana kostnader som inte går att 
undvika. Skivbolag bör således inte lägga någon större vikt vid kostnaderna 
när priserna skall sättas på digital musik. 
 
 

8.3.2 Skummning och penetrering   
 
Skummningsstrategin går enligt Nagle (1987) ut på att en produkts pris 
sätts högt för att sälja till de konsumenter som är prisokänsliga. Det går inte 
säga att musikbranschen har utnyttjat den strategin speciellt effektivt. 
Visserligen lanseras i stort sett all musik till fullpris för att något år senare 
sänkas till budgetpris. Tanken är då att sälja till artistens fans för fullpris 
och att sedan nå ut till den breda massmarknaden med budgetpriset.  
 
Vi menar att skummningsstrategin kan användas i betydligt större 
utsträckning när det handlar om digital försäljning. Säg att Rolling Stones 
släpper nytt material och skivbolaget bestämmer sig för att skumma av 
marknaden. Priset kan förslagsvis sättas till 20 kronor låten. Rolling Stones 
fans, som för övrigt får anses vara ganska många, kommer utan tvekan att 
vara beredda att betala det priset. För att göra det hela ännu mer effektivt 
kan den digitala releasen på produkten ske några veckor innan den fysiska 
releasen. Ett riktigt fan till Rolling Stones vill givetvis ha det nya alstret så 
fort som möjligt och kommer att handla musiken digitalt, det är också 
troligt att detta fan även vill ha den fysiska skivan när den släpps och på så 
vis har skivbolaget lyckas sälja samma material till samma person två 
gånger. När de riktiga fansen gjort sina inköp kan priset sänkas för att 
skumma av nästa marknadssegment, så kallad sekventiell skummning 
enligt Nagle (1987). Faran med sekventiell skummning är att kunder så 
småningom lär sig att priserna sänks kontinuerligt och därför väntar in 
nästa prissänkning. Men som vi nämnde tidigare tror vi inte att ett riktigt 
fan orkar vänta på en prissänkning, denne vill ha materialet snarast. 
Cressman Jr (2004) menar att skummningsstrategin misslyckas om inte 
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tillräckligt många skulle köpa produkten men, återigen, skulle inte strategin 
fungera är det enkelt att sänka priserna på daglig basis när musiken säljs på 
Internet. Ytterligare en risk, enligt Nagle (1987), med skummningsstrategin 
är att den inbjuder till konkurrens då andra aktörer ser att det finns pengar 
att tjäna genom att sätta ett lägre pris. Den risken finns dock inte inom 
musikindustrin, varje artist är unik och inget konkurrerande företag kan 
erbjuda samma produkt. Det finns bara ett skivbolag i hela världen som kan 
lansera musik från Rolling Stones. Skummning är en strategi som inte 
fungerar på all musik utan bara när det finns tillräckligt många som är 
beredda att betala det höga priset.  
 
Den andra huvudstrategin inom prissättningsområdet är enligt Nagle (1987) 
penetrering där priset sätts lågt för att nå en stor försäljningsvolym. Denna 
strategi lämpar sig bäst för odifferentierade produkter, exempelvis 
spannmål som Dag Häggkvist nämner. Musik är helt klart en väldigt 
differentierad produkt, varje låt som produceras är på sitt sätt unik. Det är 
med andra ord svårt att se om penetrering går att tillämpa inom 
musikbranschen. Det vi kan tänka oss är när det gäller skivbolagens 
backkataloger (den musik som redan är producerad), priset kan då sättas 
lågt för att få en stor försäljningsvolym. Men det låga priset på 
backkatalogerna kan också motiveras utifrån att få någon försäljning över 
huvud taget. Vi återkommer till backkatalogerna i kapitel 9. Både Nagle 
(1987) och Cressman Jr (2004) nämner att ett företag som använder 
penetreringsstrategin måste ta hänsyn till konkurrensen. Men eftersom 
varje produkt är unik behöver inte skivbolagen ta det i beaktande. 
 
 

8.3.3 Segmenteringsprissättning 
 
När skivbolag vill ta ut olika priser från olika kundgrupper kallas det för 
segmenteringsprissättning enligt Nagle (1987). Prissegmenteringen har 
hittills varit begränsad inom musikindustrin. Det som kan skönjas är det 
som kallas för segmentering via produktdesign. Det är inte helt ovanligt att 
en artist släpper två versioner av sitt nya album där den ena versionen är till 
för dem som är prisokänsliga och är beredda att betala priset för den dyrare 
versionen. Här är ett exempel Kents senaste album ”Du & Jag Döden” som 
släpptes i två versioner där den ena var limiterad och kostade ungefär 50 
kronor mer. Den som köper den limiterade versionen får med annat fysiskt 
material som kan ge värde för kunden. Den typen av segmentering är 
naturligtvis svårt att göra när det handlar om digital försäljning. Men 
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däremot finns det stor potential för andra typer av segmentering via 
produktdesign, bland annat genom versioning och bundling vilket vi 
återkommer till i kapitel 9. 
 
En annan form av prissegmentering är segmentering utifrån köparens 
identifikation, där en del kundgrupper kan få ett lägre pris på grund av att 
de är priskänsliga. Det här tror vi kan vara aktuellt inom den digitala 
musikbranschen, framförallt när det gäller abonnemangstjänster. Med tanke 
på att det mestadels är barn och ungdomar, enligt vår uppfattning, som 
laddar ner musik ifrån fildelningsnätverk är det dem som musikbranschen 
vill locka över till de legala tjänsterna. De kundgrupperna är dock de mest 
priskänsliga, därför borde de få rabatt på månadsavgifterna hos 
abonnemangstjänsterna. Detta har redan provats på universiteten i USA och 
det är också önskvärt att det införs på svenska universitet när det kommer 
någon abonnemangstjänst till Sverige. 
 
Segmentering kan också ske utifrån inköpskvantitet vilket vi återkommer 
till under 8.3.5. De två andra segmenteringsformerna som vi nämner i 
kapitel 3, geografisk segmentering och tidssegmentering är knappast 
aktuella för den digitala musikbranschen. Eftersom nätet är en global 
handelsplats är det mer eller mindre omöjligt att ta ut olika priser från olika 
platser och att använda tidssegmentering genom att exempelvis ha lägre 
priser under kvällstid skulle helt enkelt inte fungera enligt oss. Kalle 
Ekdahl nämner en typ av tidssegmentering, nämligen det som används i 
Ryssland, där kunden i stort sett får låten gratis och sedan betalar för hur 
lång tid det tar att ladda ner låten. Vi håller fullständigt med Ekdahl om att 
det inte skulle fungera i andra länder, särskilt inte i västvärlden. 
 
 

8.3.4 Psykologiska aspekter av prissättning 
 
Priset för digital musik i Sverige är i dagsläget 9:90 kronor för en låt och 
ofta 99 kronor för ett helt album. Att priserna sätts på det här sättet och inte 
till 10 respektive 100 kronor är ett tydligt exempel på vad Nagle (1987) 
kallar för psykologisk prissättning. Systemet med att priset sätts just på det 
här sättet gällande digital musik finns även i de flesta andra länderna. Nagle 
(1987) menar att det kan vara svårt att veta när den psykologiska aspekten 
av prissättningen verkligen har betydelse. Bernard Löhr och Per Boysen 
tror att psykologin med stor sannolikhet har spelat in i prissättningen av 
digital musik men att den aspekten inte ska överdrivas och vi är beredda att 
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hålla med. Visserligen finns det säkerligen de personer som uppfattar 9:90 
kronor betydligt mycket billigare än 10 kronor än vad det egentligen är. 
Men att det skulle ske någon markant nedgång i försäljningsvolymen ifall 
priset höjdes med 10 öre till 10 kronor är knappast troligt, trots att vi tror 
att den digitala musiken har en hög priselasticitet (se nedan).  
 
En annan form av psykologisk prissättning som Nagle (1987) tar upp 
handlar om skapandet av ett referenspris. Vi måste verkligen tillstå att 
musikbranschen lyckats skapa ett referenspris för digital musik. Frågan är 
då om det går att utnyttja. Ett sätt att dra nytta av referenspriset är att sätta 
ett lägre pris än just detta, det är dock knappast troligt att någon 
återförsäljare är beredd att sänka priset eftersom deras marginaler i 
dagsläget är mycket små. Om det nu finns några marginaler och en 
återförsäljare lyckas pressa priset med några kronor är chansen att övriga 
återförsäljare som vill vara kvar på marknaden snabbt följer efter vilket 
bara innebär att återförsäljarna i stort sett kommer att behålla sina 
marknadsandelar men att de tjänar mindre pengar. Det ska bli intressant att 
se hur övriga aktörer kommer att agera när iTunes har startat med 
försäljning i Sverige och lagt sin prisnivå på 9 kronor. Framtiden lär visa 
om detta blir ett nytt referenspris men det är ännu för tidigt att dra några 
slutsatser då de endast funnits på den svenska marknaden en kort tid och de 
övriga aktörerna ännu inte har agerat. 
 
 

8.3.5 Rabatter och bidrag 
 
För att kunna få igång försäljningen och hitta ett bra pris till kunderna kan 
det vara värt att använda sig av det vi kallade för icke-linjär prissättning i 
kapitel 3. När det gäller musikbranschen måste vi dock ha i tanken att 
återförsäljares frihet att prissätta som de vill är begränsad. De finns många 
olika intressenter som vill ha sin del av kakan så en digital återförsäljare 
kan exempelvis inte bara en dag bestämma sig för att rea ut vissa ljudfiler. 
Ett sådant initiativ måste i dagsläget komma från skivbolag eller andra 
rättighetsinnehavare.  
 
I början av varje kalenderår brukar musikbranschen anordna en stor CD-
rea, vilket är en form av promotion. Det är önskvärt och högst troligt att 
musikbranschen även kommer att anordna en rea när det gäller digital 
musik. En period av lägre priserna kan också få den positiva effekten att 
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fler personer blir medvetna om de legala tjänsterna och fortsätter att handla 
hos dem. 
 
En form av icke-linjär prissättning är volymrabatter där kunden erhåller en 
rabatt när stora volymer köps in på en gång (Dolan & Simon, 1996). Detta 
system används idag av Homedownloads, där kunden kan betala in 500 
kronor på ett så kallat Pay n´ Play konto (se också kapitel 7). Kunden får då 
600 kronor att handla för vilket innebär att priset för en låt pressas till 8:33 
kronor. Det är dock inte bara kunden som vinner på detta utan även 
återförsäljaren. Det beror på att de bara behöver behandla en transaktion 
vilket är mycket förmånligare för dem än att behandla transaktioner varje 
gång en enskild låt köps. Det uppstår alltså en win-win situation. Detta kan 
visas genom ett exempel, en kund köper 60 låtar för 10 kronor styck, 
transaktionsavgiften är 3 kronor per låt vilket innebär att det blir 7 kronor 
kvar att fördela. Tänk istället att kunden köper ett Pay n´ Play kort värt 600 
kronor för 500 kronor, kunden kan då handla 60 låtar för styckpriset 8:33 
kronor och bara en transaktionsavgift dras som exempelvis kan vara på 10 
kronor. Om de 10 kronorna fördelas på de 60 låtarna blir 
transaktionsavgiften ungefär 17 öre per låt. Dessa 17 öre dras från priset 
8:33 kronor och vi får en summa på 8:16 kronor som skall fördelas mellan 
olika parter. Således tjänar både kund och återförsäljare på att använda 
rabattsystemet. Denna taktik används också av några av de utländska 
tjänsterna för digital musik och det vore önskvärt att övriga svenska 
återförsäljare följde efter. Så som vi ser på det finns det bara vinnare och 
inga förlorare på att införa ett sådant system.  
 
Ett annat sätt att använda sig av icke-linjär prissättning är att kunden har ett 
konto där denne samlar poäng för varje köp som görs. Därefter delas 
rabatter eller andra förmåner ut till kunden beroende på hur många poäng 
denne samlat in, ungefär det Marn et al (2004) kallar för årlig volymbonus. 
Här måste vi dock återigen ha i åtanke att återförsäljare inte har en 
obegränsad frihet att agera som de vill, men vi tror säkerligen att 
skivbolagen är beredda att förhandla inom detta område. 
 
Marknadsföringen från de digitala återförsäljarna har i våra ögon varit 
minst sagt bristfällig. De motiveringar och faktorer som representanterna 
för återförsäljarledet anger är enligt oss svaga och vill de bli aktörer att 
räkna med på marknaden är deras passiva beteende lite underligt. Det 
verkar som att de inte har något intresse av att ta vara på den möjlighet som 
finns i ett initialt skede att skaffa sig ett försprång gentemot 
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konkurrenterna. Vi tycker det ger signaler om att de tänker låta andra 
aktörer som exempelvis iTunes sätta ramarna för hur den svenska 
marknaden ska se ut. En anledning till den knappa marknadsföringen kan 
förstås vara att deras marginaler är så pass små att det helt enkelt inte finns 
några pengar för marknadsföring. En lösning på problemet med 
knapphändig marknadsföring är att skivbolagen ger distributörer och/eller 
återförsäljarna ett bidrag för marknadsföring. En ökad marknadsföring 
skulle garanterat ge allmänheten en ökad kännedom om de legala 
tjänsterna. Det kan således vara ett sätt för branschen att locka över folk 
från fildelningsnätverken till de digitala återförsäljarna och det borde ligga 
i alla parters intresse att det blir så.  
 
När/om det kommer fram något system från musikbranschen som ger 
återförsäljarna en ökad frihet i sin prissättning kommer priset med stor 
sannolikhet att användas som ett konkurrensmedel via olika typer av 
rabatter. Om prisdifferentieringen mellan olika återförsäljare ökar kommer 
shoppingagenter att kunna fylla en funktion. En agent som kan styra 
konsumenten till den billigaste säljaren minskar konsumentens 
sökkostnader. Problemet är att agenterna måste ha effektiva system som 
uppdaterar sina register kontinuerligt så att konsumenten verkligen 
dirigeras till billigaste sidan. Precis som Baker et al (2001) påstår rent 
allmänt när det handlar om Internethandel, tror vi att de flesta 
musikkonsumenterna snabbt kommer att hitta sin favorit bland de digitala 
återförsäljarna vilket kommer att minska betydelsen av shoppingagenter. 
Men för de personer som verkligen vill ha det absolut bästa priset kommer 
agenterna att ha betydelse.  Om vi ser på enkäten (se bilaga 2 figur 9) var 
79 % av Linköpings studenter beredda att leta upp den sida som har det 
billigaste priset. Viljan bland respondenterna är enligt oss god att söka upp 
det billigaste priset även om skillnaderna i praktiken inte kan anses vara 
stora och kan jämföras med prisnivåer på exempelvis glass, godis och läsk. 
Vi tror det är föga sannolikt att konsumenten i dessa fall skulle ta sig tid att 
söka upp den butik som säljer en mjukglass som är 3 kr billigare. Det ger 
fog för att det kan antas att musik har en hög priskänslighet för de 
konsumenter som deltog i denna undersökning eftersom de är villiga att 
leta upp det billigaste priset. Shoppingagenter kan således ha en större 
betydelse för den mer priskänsliga gruppen bestående främst av ungdomar 
och studenter. Vi kommer senare i detta kapitel fördjupa diskussionen om 
priselasticitet. 
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8.4 Analys - konkurrensens påverkan på 
prissättningen 

 
Under denna rubrik kommer vi att analysera hur konkurrensen kan påverka 
prissättningen för både skivbolagen och distributörerna/återförsäljarna. 
  
 

8.4.1 Skivbolagen 
 
Kotler (1997) menar att det är av stor vikt för ett företag att kunna 
analysera konkurrenters kostnader, produkter och priser. På så vis kan de få 
reda på var någonstans de har kostnadsfördelar eller hur kvalitén på deras 
produkt står sig i konkurrensen. En sådan analys skall underlätta för 
företaget att sätta priset på sina produkter. Men som vi nämnt tidigare är 
musikbranschen speciell på så vis att varje produkt som produceras är unik. 
Detta gör det svårt för skivbolagen att analysera kvalitén på konkurrenters 
produkter, när de släpper en skiva anser de själva att det är det bästa som 
någonsin gjorts som Kalle Ekdahl säger (se kapitel 6). Kotler (1997) 
skriver också att om företagen anser att de har en bättre produkt än 
konkurrenterna skall de också ta ut ett högre pris. Men eftersom 
skivbolagen själva alltid tycker att deras material är bäst skulle de leda till 
att priserna hela tiden ökade ifall Kotlers tankar skulle användas i 
praktiken. 
 
Det vi vill säga med det här är att det är nästintill omöjligt att skaffa sig 
några konkurrensfördelar, precis som några av våra respondenter säger, 
genom prissättningen eftersom det är skivbolagens artister som styr ifall det 
blir någon försäljning. Ett skivbolag kan givetvis lägga sig en bit under 
marknadspriset, men den strategin skulle inte fungera om inte artisterna i 
skivbolagets stall är tillräckligt bra. Om nu skivbolaget har ett stall med bra 
artister är det vansinnigt att lägga sig på en lägre prisnivå än 
marknadspriset eftersom bra artister säljer även till ett högre pris. 
 
Nagle (1987) menar att det finns fyra olika marknadssituationer där 
priskonkurrensen kan variera. Prissättningen hos skivbolagen skulle kunna 
karaktäriseras som en blandning mellan kooperativ- och anpassande 
prissättning. Musikmarknaden domineras i stort sett helt och hållet av de 
fyra stora skivbolagen (Sony/BMG, EMI, Universal och Warner). Dessa 
fyra stora bolag sätter priset i nivå med varandra, det kan dock skilja någon 
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tia här och där när det gäller album. De priserna är skivbolagens priser till 
distributörerna men om det avspeglas i priserna till konsumenten får inte 
skivbolagen bestämma. När det gäller fysisk försäljning så avspeglas 
priserna från skivbolagen också i distributörernas och återförsäljarnas 
priser till konsumenten. Det gäller dock inte än så länge digital försäljning, 
skivbolagens priser till exempelvis InProdicon skiljer sig åt beroende på 
artist men priserna till konsumenten är enhetliga (viss differentiering kan 
skönjas vid digital albumförsäljning). Som vi tidigare skrev är det önskvärt 
att både skivbolagen och distributörerna/återförsäljarna differentierar sina 
priser mer när det gäller digital försäljning genom exempelvis skummning 
och penetrering. Även om det inte stämmer in fullständigt på Nagles (1987) 
beskrivning skulle vi ändå vilja likna de stora skivbolagens prissättning 
som kooperativ och så kommer det också att förbli i en digitaliserad era. Vi 
tror dock inte att skivbolagen bestämmer priserna sinsemellan utan den 
kooperativa prissättningen sker inom lagens ramar.  
 
Enhetligt pris råder således hos alla de stora bolagen och ingen större 
prisdifferentiering går egentligen att se i dagsläget. Det är inget bolag som 
har försökt skaffa sig någon konkurrensfördel genom att använda sig av 
priset som verktyg och ingen har tagit på sig rollen som ledande inom 
branschen vad det gäller låga priser. Utöver de fyra stora skivbolagen finns 
det många mindre skivbolag. De här skivbolagens priser ligger i nivå med 
majorbolagens priser vilket passar in på beskrivningen av anpassande 
prissättning. Däremot, som vi skrev i kapitlet om distributionskedjan, kan 
mindre bolag gynnas av att musiken säljs digitalt på Internet. Precis som 
Nagle (1987) skriver har mindre bolag ofta en mindre produktionsapparat 
än stora bolag vilket stämmer bra in på musikindustrin. Men när musiken 
säljs digitalt behöver skivbolagen bara göra en kopia vilket kan gynna de 
mindre bolagen. Det skulle kunna ge dem ett större utrymme att använda 
olika prisstrategier. Det kan tänkas att de mindre bolagen skulle kunna 
prova på opportunistisk- eller plundringsprissättning men som tidigare 
sagts så är det svårt för skivbolagen att skaffa sig några konkurrensfördelar 
genom prissättningen.    
 
 

8.4.2 Distributörer och återförsäljare 
 
Det kan däremot finnas större möjligheter för distributörer och 
återförsäljare att testa opportunistisk- och plundringsprissättning. Innan det 
kan fungera effektivt måste dock marknaden för digital musik sätta sig, 
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samtidigt som vi måste komma ihåg de här aktörernas än så länge 
begränsade frihet.  
 
Vi har dock redan sett ett exempel på vad som skulle kunna liknas vid 
plundringsprissättning, nämligen då RealNetworks halverade priset på 
downloads. Syftet med prissänkningen var givetvis att öka sin 
försäljningsvolym vilket lyckades. Nagle (1987) skriver att 
plundringstaktiken kan användas för att skada andra företag, att 
RealNetworks chocksänkte priserna kan ses som ett sätt att skada största 
konkurrenten iTunes genom att locka över kunder till sin egen tjänst. 
Taktiken innebar visserligen en omedelbar förlust men samtidigt växte 
deras kundbas vilket kan innebära framtida vinster för RealNetworks. Det 
är högst troligt att vi framtiden kommer att få se fler distributörer och 
återförsäljare som kommer att använda sig av priset som ett 
konkurrensmedel, det är dock svårt att säga när.  
 
Den prisstrategi som vi i dagsläget ser hos de digitala återförsäljarna kan 
liknas vid vad Nagle (1987) benämner en anpassad prissättning. 
Marknaden för downloads är i Sverige för närvarande inte stor och trots att 
återförsäljarna inte är särskilt många väljer de att ha en prisnivå som 
motsvarar konkurrenternas. Det kan tyda på en osäkerhet om vilken nivå 
som är lämplig och dålig kännedom om marknadens priskänslighet. Med 
den enhetliga nivå som priset ligger på i dag vågar inte återförsäljarna höja 
priset av rädsla för att tappa den marknadsandel som de har i dagsläget och 
med ett lägre pris riskerar de att inte få någon vinst alls eller till och med 
göra förlust på försäljningen. Prissänkningar kan också få som konsekvens 
att det blir priskrig och ett priskrig på en marknad som ännu inte satt sin 
standard är inget som vi tror återförsäljarna eftersträvar, det kan enligt 
Marn et al (2004) få som följd att konkurrenterna följer efter och sen 
återgår marknadsandelarna till ursprungsläget med skillnaden att 
försäljningspriset och marginalerna är lägre. Priskrig kan också få andra 
negativa konsekvenser såsom exempelvis att priset blir det enda viktiga i 
kundens ögon och värdet på produkten inte får den betydelse som den 
borde ha. 
 
I kapitel 3 visade vi vilka möjligheter ett företag har när en konkurrent 
sänker priserna. Så som vi ser det har en digital återförsäljare endast två 
alternativ, nämligen antingen att matcha konkurrentens prissänkning eller 
inte agera över huvud taget. Eftersom återförsäljarna har i stort sett samma 
utbud är det svårt att höja kvalitén på produkterna och det är föga troligt att 
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de kan lansera något lågprismärke. Eftersom de digitala återförsäljarna i 
dagsläget har små marginaler är det troligt att en prissänkning bara är 
tillfällig (som RealNetworks) för att locka till sig kunder. En återförsäljare 
kan då hålla sin prisnivå och hoppas på att de inte förlorar alltför många 
kunder under den period som konkurrenten håller ett lägre pris eller sänka 
priset till konkurrentens nivå då de anser att de förlorar alldeles för mycket 
annars. Ett tredje alternativ kan vara för återförsäljaren att helt lämna 
marknaden, detta alternativ är enligt oss mest troligt när en prissänkning 
kan antas vara konstant och inte endast tillfällig. Som vi skrev i kapitel 5 
har iTunes nyligen etablerat sig i Sverige och lagt sig på en prisnivå under 
konkurrenternas. iTunes har förutom det lägsta priset på den svenska 
marknaden även det överlägset största utbudet vilket sätter de övriga 
återförsäljarna i en svår sits. Frågan är om de klarar av konkurrensen från 
iTunes och om deras marginaler klarar av en prissänkning. De kanske rent 
av anser att de inte har något att hämta på marknaden och istället lämnar 
densamma. iTunes kommer givetvis också få hantera små marginaler men 
eftersom Apple gör sina vinster på försäljning av iPods kanske de inte bryr 
sig så mycket om det. 
 
Vi har tidigare på en rad olika ställen nämnt återförsäljarnas begränsade 
frihet i dagsläget, frågan är om friheten kommer att öka i framtiden. Vi tror 
det. Anledningen till att det ser ut som det gör idag är att 
rättighetsinnehavarna vill ha kontroll på att de får vad de har rätt till. Men 
eftersom det i USA har kommit fram system med subscription-tjänster där 
pengar måste fördelas på ett mer schablonmässigt sätt finns det anledning 
att tro att skivbolagen är beredda att ge vanliga återförsäljare en ökad frihet.  
 
 

8.5 Prisnivå och priselasticitet 
 
De sidor som idag tillhandahåller digital musik har inga större marginaler 
att arbeta med och det spekuleras i att priserna måste höjas inom en snar 
framtid. Men en prishöjning kan få den negativa effekten att efterfrågan 
sjunker. Vi ska här gå igenom vad våra respondenter tror om dagens 
prisnivå på digital musik och priskänsligheten hos musikkonsumenterna. 
 
Markku Takkunen menar att det är mer eller mindre omöjligt att uttala sig 
om vad som händer med efterfrågan vid en eventuell prishöjning på digital 
musik. 
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Magnus Mårtensson anser att marknaden för tillfället smutsas ner av en 
ofantlig mängd illegal musik vilket gör det svårt att göra korrekta analyser 
och bedömningar av hur marknaden ser ut och vart den är på väg 
någonstans. 
 
Kalle Ekdahl tror att kunder kommer att vara beredda att betala ett rimligt 
pris för musik, frågan är dock enligt Ekdahl vad som är ett rimligt pris. Han 
tror att det enhetspris som etablerats idag kan vara bra för att få folk att 
förstå den digitala distributionen och för att komma igång med 
användandet av de legala tjänsterna. Om Apples strategi har Ekdahl både 
gott och ont att säga. 
 
”Dom går i stort sett jämnt upp och tar hem all vinst via försäljning av 
iPods. Det är ett jätteproblem. Det var väl dom som behövdes för att få 
igång branschen, få positiva skriverier om den digitala distribution och 
visa dom andra var ribban ska ligga, visa att så här enkelt skall det vara 
och så här välskött måste en musikshop va. Lika mycket som dom bidragit 
med, lika mycket har dom så klart totalt dragit proppen ur chansen för alla 
andra att göra en marknadsföring av sin produkt. Fantastiskt svårt att hitta 
någon vettig business i det, men det är ju inte så att Apple får mycket bättre 
priser ifrån skivbolagen men dom skiter helt enkelt i marginalerna. Alla 
dom skriverier som iTunes fått är givetvis bra men samtidigt lämnar det 
konkurrenterna i en prekär situation. Nu får vi se vad som händer med 
Microsoft om dom kan utmana Apple, se vad dom har i kikaren.” (Kalle 
Ekdahl) 
 
Per Boysen menar att ett stort problem är att prisnivån är för låg i dagsläget 
och att den traditionella musikbranschen får svårt att försörja sig vid 
nuvarande prisnivå. Han anser att det är Apple som har satt en prisnivå på 
marknaden som är för låg för musikindustrin, anledningen till att Apple 
satte priset så lågt var att de skulle kunna sälja iPods och att ingen skulle 
kunna konkurrera ut iTunes Musicstore. Vid en prishöjning på digital 
musik tror inte Boysen att efterfrågan följer med och folk slutar att köpa. 
 
Erik Landt är inne på samma spår som Per Boysen när det gäller Apples 
prissättning. Han menar att Apple satte priset för att kunna sälja sina 
spelare. Han tror inte heller att Apple kommer att höja priserna eftersom 
deras huvudsakliga strategi är att sälja spelare. Landt påstår också att 
dagens prisläge i Sverige ger återförsäljarna en marginal att arbeta med och 
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att det i dagens läge är svårt att prata om prisnivåer utan det finns viktigare 
saker att arbeta med. 
 
”Man kan säga att det redan i dag finns marginal som skulle kunna täcka 
att det blir en vinst på 9:90 kronor. Då kan det finnas andra anledningar 
till att dom vill höja ett pris. Men just hela den här prisdiskussionen är 
knepig tycker jag. Vi har hållet på med digital nedladdning av musik sen 
april 2004 och den större delen av det här pionjäråret som har gått har 
handlat om att cleara rättigheter med artister och digitalisera och få 
ordning på interna rutiner och se till att vända på lerkolosserna och börja 
lära sig att förstå en helt ny affärsverksamhet och det är ingenting som sker 
under en natt, det är inte en person som jobbar med det här utan det ska in 
i den vanliga arbetsrutinen. Folk kommer kanske att åka till utbildningar 
där kunskapen handlar om något helt annat än musik, exempelvis hur man 
ska kunna ta den här musiken vidare ut till en tv-kanal eller en 
radiostation. Det är vad det här första året har gått ut på och i dagsläget 
prata prisnivåer när man de facto inte vet hur stora volymerna egentligen 
kan vara för den här marknaden är jättesvårt tycker åtminstone jag.” (Erik 
Landt) 
 
Bernhard Löhr anser att det pris som etablerats idag är rimligt, han menar 
att istället för att lägga en tia i en parkeringsautomat kan man lika väl köpa 
en låt. Han påpekar också att hans situation i och med hans yrke är lite 
speciell, om han vill ha tag i något så fixar han det även om han måste 
betala för det. Löhr skulle inte tycka att det skulle bli för dyrt om priset steg 
till exempelvis 15 kronor och han tror även att andra kunder skulle klara av 
en sådan prishöjning. 
 
 

8.6 Analys – Prisnivå och priselasticitet  
 
Som visats ovan är det mer eller mindre omöjligt att säga vad som ett 
rimligt pris och hur marknaden skulle reagera vid eventuella 
prisförändringar. Det problemet som finns är återförsäljarnas knappa 
vinstmarginaler (även om Erik Landt påstår annat) vilket gör det svårt för 
dem att marknadsföra sina tjänster. Vi skall till och börja med i den här 
analysen gå igenom elasticiteten på digital musik. 
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8.6.1 Priselasticitet  
 
En faktor som påverkar kunders priskänslighet enligt Nagle (1987) är 
produktens unika värde. Det innebär att desto mer unik en produkt är desto 
mindre priskänslig är konsumenten. Enligt oss kan all musik anses vara 
unik, det finns inte två produkter som är exakt lika varandra. Det betyder 
att en kund som verkligen vill ha en speciell låt också är beredd att betala 
relativt mycket för den. Det här hänger i högsta grad samman med vad vi 
gått igenom tidigare gällande olika prisstrategier.  
 
Den andra faktorn som vi gick igenom i kapitel 3 är medvetenhet om 
substitut. Den här priskänslighetsfaktorn går inte att applicera på 
skivbolagsnivå eftersom det inte finns några substitut till en produkt. 
Undantaget vi kan tänka oss är när en kund känner för en viss musikstil 
men inte bryr sig så mycket om artisten. Exempelvis kan det tänkas att en 
kund vill ha dansbandsmusik men inte lägger så stor vikt vid om det är 
Vikingarna, Sven-Ingvars eller något annat dansband och då väljer att köpa 
den produkt som är billigast. Faktorn kan dock tillämpas på 
återförsäljarnivå, de har ungefär samma utbud och kan de differentiera sig 
åt sinsemellan kan det påverka kunders priskänslighet. En återförsäljare 
kan exempelvis erbjuda ett bättre betalningssystem som tilltalar kunderna. 
Den här priskänslighetsfaktorn tror vi kommer att få större betydelse när 
återförsäljarna får större frihet att agera. När det blir så kan det vara svårt 
för kunderna att jämföra olika alternativ om alla återförsäljare har olika 
sorters erbjudanden. När det är svårt att jämföra olika alternativ är 
kunderna också mindre priskänsliga enligt Nagle (1987).     
 
Nästa priskänslighetsfaktor handlar om kundens totala utgifter både 
beräknat i absoluta termer och i relation till inkomst. När en produkt kostar 
mycket eller när kostnaden för produkten äter upp en stor del av köparens 
inkomst är denne mer priskänslig. En låt kostar som sagt ungefär 10 kronor 
vilket är väldigt lite i både absoluta termer och relation till de flesta kunders 
inkomst. Det skulle betyda att priskänsligheten på digital musik är väldigt 
låg och att det som Bernhard Löhr sa att marknaden skulle klara av en 
prishöjning till 15 kronor stämmer. Så enkelt är det dock inte utan vi måste 
gå tillbaka till tidigare priskänslighetsfaktor (medvetenhet om substitut) 
igen. Det finns ett substitut som är gratis, nämligen den musik som hämtas 
hem från fildelningsnätverken. Vi tror att den prisnivå som etablerats idag 
ligger på gränsen för vad konsumenter är beredda att betala, skulle priset 
höjas skulle konsumenterna istället använda sig av gratisalternativet. Vi 
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kan i enkäten (se bilaga 2 fråga 5) se att det endast är 58 % som är villiga 
att betala för den digitala musiken. Dock krävs det förmodligen en 
prissänkning för att merparten av denna grupp ska vara beredda att betala. 
 
Vi måste vara observanta på att studenter inte är någon köpstark grupp och 
deras uppfattning om prisnivån kan komma att ändras förutsatt att de 
kommer ut i arbetslivet och får bättre privatekonomi. Ett köp av en låt för 
ungefär 10 kronor kanske inte ses som speciellt mycket pengar men för en 
student som inte har några stora inkomster finns det andra saker som kan 
vara viktigare att lägga pengarna på, och varför ska de betala för något som 
ändå finns tillgängligt gratis? Det kan nämnas att ingen av de personer som 
vi intervjuade inom branschen var av den åsikten att musiken betingade ett 
för högt pris i dagsläget, men de har givetvis en annan utgångspunkt i sin 
syn på prisnivån. Dels för att de arbetar inom branschen, men även för att 
de tillhör en något äldre ålderskategori som i regel har en starkare köpkraft 
än exempelvis ungdomar och studenter. 
 
Sunk investment är ytterligare en priskänslighetsfaktor som påverkar 
kunden. I fallet med digital musik kan det röra sig om de investeringar i 
musikspelare som konsumenten har genomfört för att tillgodogöra sig 
musiken. Har kunden exempelvis införskaffat en spelare som inte är 
kompatibel med alla de filformat som finns på marknaden är det troligt att 
han inte är lika priskänslig när det gäller de filformat som kan spelas upp 
på den spelare han har. Här kan vi dock se att Apples agerande med 
försäljning av låtar till sina iPod spelare inte alls stämmer överens med 
denna teori då de säljer sina låtar till ett lågt pris som inte har någon större 
marginal. 
 
Nu tänkte vi nämna något om vad vi tycker om dagens prisläge och vad vi 
tror om priskänsligheten på digital musik. Dagens prisläge är enligt oss 
rimligt, precis som Bernard Löhr säger kan en kund lika väl köpa en låt för 
en tia som att denne kan stoppa en tia en parkeringsautomat. I och för sig 
måste man parkera bilen ibland men det Löhr säkerligen menar är att 10 
kronor inte är särskilt mycket pengar vilket vi är villiga att hålla med om. 
 
Per Boysen anser att hela den traditionella musikindustrin är i gungning 
tack vare att Apple har etablerat ett så pass lågt pris att det är svårt att göra 
vinster på digital försäljning för återförsäljarna. Detta resonemang leder till 
slutsatsen att priserna bör höjas, men det lär knappast ske så länge Apple 
dominerar marknaden. Vi tror inte Apple bryr sig särskilt mycket om 



 
9. Värde vid digital musikdistribution 

 119

marginalerna på försäljning av musik så länge de gör stora pengar på 
försäljning av iPods. Skall det ske någon prishöjning är det Apple som ska 
ta det första steget.  
 
Även om flera återförsäljare gärna skulle vilja se en prishöjning för att 
förbättra marginalerna är vi mycket tveksamma om det är bra för 
branschen. Vi tror nämligen att elasticiteten på digital musik är mycket 
hög. Skulle priset höjas skulle flera konsumenter vända ryggen åt de legala 
tjänsterna och istället använda sig av fildelningsnätverken. En prissänkning 
däremot skulle förmodligen öka efterfrågan lika mycket som den sänks vid 
en prishöjning. Baker et al (2001) hävdar att alla produkter har en priszon 
där förändringar i priset inom denna zon inte påverkar efterfrågan. 
Förmodligen är priszonen för digital musik oerhört liten. Vi tror 
exempelvis att en förändring på bara någon krona skulle påverka 
efterfrågan mycket. För att ta reda på storleken för denna zon är den 
enklaste metoden att använda prisexperiment (se nedan). Det kan då ge 
utslaget att efterfrågan inte förändras i prisintervallet 9:70 – 10:30 kronor 
vilket ger återförsäljaren en möjlighet att öka sina vinster genom att höja 
priset till just 10:30 kronor.  
 
Hela 39 % av studenterna i Linköping anser att priset i dagens läge är 
mycket högt och ytterligare 49 % ansåg att priset är för högt (se bilaga 2 
fråga 7). Endast 12 % ansåg att priset var rimligt eller lågt i dagens läge. 
Troligtvis vill det till en ordentlig prissänkning för att nå ut till dem som 
anser att priset är mycket högt och det kan också vara svårt att locka dessa 
personer genom att skapa värde på annat sätt. Som vi också kan se från den 
öppna frågan i kapitel 6 är också priset den absolut viktigaste faktorn som 
påverkar ett köp av digital musik. 71 % ansåg att priset måste sänkas för att 
de ska vara villiga att köpa musiken ifrån en digital återförsäljare. Men som 
vi skrev tidigare finns möjligheten att dessa åsikter ändras när studenterna 
får arbeten och mer välfyllda plånböcker. Ett köp på 10 kronor kommer då 
inte kännas så farligt längre. Samtidigt finns en fara i att ungdomar och 
studenter blir alltmer vana i sitt användande av fildelningsnätverk att de 
inte ser någon anledning att betala för musiken. Den grupp som kan anses 
vara minst priskänsliga är de som har en trygg anställning och är vana att 
betala för den musik de vill ha. Men det är troligt att denna grupp har dålig 
vana vid användning av ny teknik såsom exempelvis Internet och även har 
stor skepsis att ge ifrån sig sitt kreditkortsnummer och därför kommer att 
fortsätta handla musiken i fysisk form. Den minst priskänsliga gruppen 
kommer således ändå inte handla från digitala återförsäljare och de som 



 
9. Värde vid digital musikdistribution 

 120 

kan tänkas göra det i stor utsträckning (ungdomar och studenter) är de mest 
priskänsliga. Musikbranschen sitter därmed i en knivig sits när det gäller 
downloads. 
 
 

8.6.2 Olika sätt att mäta priselasticiteten    
 
Det är naturligtvis av största vikt att musikbranschen tar reda på hur 
priskänsliga musikkonsumenter är så att de kan sätta det pris som ger 
maximal vinst. Dolan & Simon (1996) nämner fyra olika sätt att undersöka 
priskänsligheten, de alternativen skall vi nu gå igenom. 
 
Det första alternativet är expertutlåtanden där den stora fördelen är att 
kostnaderna för denna undersökningsmetod är överkomliga. Problemet är 
att det är svårt för experter att veta hur kunder tänker. Vi anser att detta 
alternativ är riktigt dåligt när det gäller att undersöka priskänsligheten på 
digital musik. Branschen är relativt ny vilket gör det omöjligt för experter 
att göra några korrekta kalkyler. 
 
Det andra alternativet är kundundersökningar där den enklaste varianten är 
att gå direkt till kunden och fråga kunden vad denne anser om vissa priser 
och hur han skulle ställa sig till en prisförändring. Detta alternativ skulle 
kunna fungera, vi tror dock att det krävs att en stor population undersöks 
för att resultaten skall vara rättvisande. Problemet är att kunder har svårt att 
uppskatta sin betalningsvilja vilket kan leda till över- eller 
underskattningar.  
 
Den andra varianten av kundundersökningar är att konsumenten upprepade 
gånger ställs inför två olika alternativ där denne måste välja ett. Efter en 
sådan undersökning får undersökaren en komplett bild av vad som skapar 
värde för konsumenten. Detta alternativ rekommenderar vi starkt att 
musikbranschen genomför. Det är inte bara priset som har betydelse vid 
försäljning utan även andra variabler kan skapa värde för kunden, vilka 
variabler det kan vara fås fram genom denna typ av undersökning. 
Problemet med metoden är att den kan ta lång tid att genomföra men vi 
anser trots allt att musikbranschen kan avvara den tiden får att få fram en 
bra beslutskalkyl.  
 
Det tredje alternativet för att mäta priskänsligheten är att använda sig av 
prisexperiment. Metoden går helt enkelt ut på att testa olika prisnivåer för 
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att se hur efterfrågan påverkas. Även detta alternativ anser vi vara värt att 
pröva för musikindustrin. Eftersom försäljningen sker på Internet går det 
enligt Baker et al (2001) att ändra priserna på daglig basis vilket snabbt ger 
ett bra underlag för att bedöma priskänsligheten. Initiativet för denna 
undersökningsmetodik måste komma från skivbolagen men det är inte 
säkert att skivbolagens prisexperiment slår igenom i återförsäljarnas priser. 
Det kan således vara praktiskt svårt att genomföra men går det att lösa 
anser vi att det är en mycket bra metod. 
 
Det fjärde alternativet är analys av historiska data vilket används mest 
effektivt när det handlar om etablerade produkter. Marknaden för legala 
downloads är fortfarande i ett initialt skede vilket innebär att den här 
metoden inte är att föredra.  
 
 

8.7 Sammanfattande diskussion  
 
Prissättningen på digital musik är idag väldigt enhetlig och det beror 
förmodligen på att det är en ny bransch. När marknaden får sätta sig 
kommer vi antagligen få se en ökad differentiering mellan olika typer av 
musik och eventuellt mellan olika skivbolag också. Vi anser absolut att 
skivbolagen bör använda sig mer av värdebaserad prissättning för att kunna 
tjäna maximalt med pengar. Även skummning och penetrering bör 
användas i ökad utsträckning, och då framförallt skummningsstrategin. 
Detta trots att flera av våra respondenter inte tror att skivbolagen vill göra 
så, men vad har de att förlora? Skulle strategierna slå fel kan priset alltid 
ändras på ett enkelt sätt när det gäller försäljning på Internet. 
 
Distributörer och återförsäljare har idag nästan ingen frihet alls i sin 
prissättning. När marknaden mognar tror vi dock att friheten kommer att 
öka och vi kommer att få se en ökad konkurrens mellan aktörerna i dessa 
led. Möjligheterna kommer då också öka för dem att använda sig av olika 
segmenteringsstrategier samt av olika rabattsystem.   
 
Digital återförsäljning är en ny bransch och det är svårt att veta exakt hur 
priselasticiteten ser ut. Musikbranschen borde därför göra något för att ta 
reda på det genom förslagsvis marknadsundersökningar eller 
prisexperiment. Vi tror dock att elasticiteten för digital musik är ganska 
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hög och att ungdomar och studenter är mer priskänsliga än 
förvärvsarbetande personer. 
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9. Värde vid digital musikdistribution 
 
I det här kapitlet kommer olika förslag presenteras för hur musikbranschen 
skall göra för att kunna tjäna pengar på den digitala musiken samt hur 
värdet på produkten kan ökas vid digital distribution. Kapitlet kommer 
också att behandla de problem som finns när det gäller att skapa ett värde 
vid digital musikdistribution. Varje område kommer först att behandla 
intervjumaterial eller sekundärmaterial, därefter följer vår analys. 
 

“For What It's Worth” (Buffalo Springfield, Buffalo Springfield, 1967) 
 
 

9.1 Utbud 
 
Eftersom marginalkostnaden är i det närmaste noll för att reproducera en 
digital musikfil, finns det nu möjligheter att utöka utbudet av musik. Sådan 
musik som inte säljer i en skivaffär är inte lönsam för skivbolagen men på 
Internet innebär varje försäljning av en låt intäkter medan kostnaderna är 
mycket låga. Det kan därmed finnas anledning för skivbolagen att öka 
utbudet av digital musik på Internet. 
 
 

9.1.1 Intervjuer 
 
Dag Häggkvist tror att utbudet av musik på Internet kommer att öka och 
nämner som exempel att skivbolaget Universal har rättigheter till massor av 
skivor med Louis Armstrong men att bara ett par av dessa lagerförs, nu 
finns möjligheten för Universal att erbjuda samtliga Louis Armstrongs 
skivor till försäljning via nätet. Ett annat exempel Häggkvist tar upp gäller 
klassisk musik. 
 
”Just klassisk musik som har en väldigt liten kommersiell potential i 
individuella territorier så finns det ändå ett behov att nå ut med den. I vissa 
länder kanske det bara finns efterfrågan på ett exemplar per år och då kan 
det ju vara svårt att lagerföra den just där. Du kanske säljer 87 stycken 
globalt på ett år och det är ju bra för såväl bolag som att bibehålla 
intresset för musiken.” (Dag Häggkvist) 
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Häggkvist tror också att vi kommer att få se ett ökat utbud av 
livespelningar även om han frågar sig om det är någon nytta med det. 
 
Kalle Ekdahl tror definitivt att utbudet av musik kommer att öka tack vare 
den digitala utvecklingen. Han menar att den traditionella skivbutiken bara 
har en bråkdel av alla titlarna ute till försäljning och att 20 % av de titlarna 
står för 80 % av omsättningen. Skivbutikerna har således inte råd att hålla 
ett brett sortiment, den möjligheten har dock återförsäljarna på Internet. 
Ekdahl menar också att det är viktigt att kunderna blir medvetna om att det 
finns ett stort utbud, detta kan lösas genom en teknik som relaterar ett köp 
av en viss artist till andra artister inom samma genre.  
 
”Folk som söker på Britney Spears får upp henne och folk som gillar 
Britney borde gilla Pink och helt plötsligt säljer dom Pink, och de som 
gillar Pink borde gilla Gwen Steffani och No Doubt och så säljer dom No 
Doubt och dom som gillar No Doubt borde gilla den här obskyra 60-tals 
gruppen, skapunkgruppen från England. Och helt plötsligt finns det någon 
skapunkgrupp i England som säljer mer än dom någonsin gjort bara på 
grund av den här tekniken.” (Kalle Ekdahl)  
 
När det gäller livespelningar är Ekdahl övertygad om att det kommer att 
finnas mer livespelningar som ligger ute till försäljning på nätet. Ekdahl 
poängterar också att livespelningar är fansdrivna och fungerar på band som 
har en trogen fansskara. Vidare säger Ekdahl att det inte går att ha övertro 
på livespelningar och är tveksam om det skulle fungera för ett svenskt band 
eftersom det inte går att bygga upp en tillräckligt stor fanbas på den 
svenska marknaden. I USA som har en stark turnémarknad och ett band 
kan leva på att turnera skulle det kunna fungera bättre enligt Ekdahl.  
 
Per Hägglund är helt säker på att utbudet kommer öka genom att 
skivbolagen lägger ut sina backkataloger till försäljning på Internet. 
Hägglund menar att det är skivbolagens enda chans eftersom de signar 
mindre och mindre ny musik idag. Hägglund tror på ett ökat utbud av 
livespelningar och menar att alla nya intäktsvarianter är värda att pröva.  
 
Per Boysen är inne på en annan linje när det gäller skivbolagens 
backkataloger, han menar att det finns ett värde i dessa kataloger som växer 
med tiden. 
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”Ju längre dom väntar desto mera är det värt. Och det är ju stora bolag 
och dom behöver inte göra det nu utan dom kan göra det om 30 år. Och 
dom kan ju vänta tills det finns ett säkert filformat. Där kan dom ta väldigt 
mycket betalt för exakt varje exemplar, det är så dom har tänkt. Elvis 
inspelningar ifrån replokalen ligger nog kvar i bankfacken några år till.” 
(Per Boysen) 
 
Däremot tror Boysen att utbudet av livespelningar som släpps på Internet 
kommer att öka markant den närmaste tiden. 
 
”Här tror jag att Grateful Deads filosofi kommer att slå igenom i en 
kommersiell variant, att man i princip erbjuder allt, man har en databas 
med rubbet och så får kunder browsa där, previewa, lyssna och köpa in. Så 
dom som är samlare kommer att köpa allt. Värdelösa fyllegig och sånt här 
som aldrig skulle ha getts ut kommer att finnas tillgängliga. Sen kommer så 
klart vissa artister försöka att hindra det där och hålla kollen på vad som 
ges ut. Men jag tror inte att entreprenörerna kommer att stoppa 
någonting.” (Per Boysen) 
 
Magnus Mårtensson är inte lika säker på att utbudet av livespelningar 
kommer att öka. Han menar att det finns kostnader med att lägga ut 
livespelningar, däribland upphovsrättsavgifter till upphovsmännen. 
Mårtensson tror att det blir vanligare att artister utan skivkontrakt än de 
med skivkontrakt kommer att lansera sina spelningar på nätet. 
 
Bernard Löhr menar att skivbolagen de senaste 10-15 åren gett ut massor 
av samlingar och boxar. Han säger att dom nu har möjlighet att släppa sina 
backkataloger på Internet, men han tror inte dom kommer att slänga ut 
allting på en gång, utan de kommer att försöka släppa nya produkter och 
tjäna pengar på dom. Löhr tror av utbudet av livespelningar kommer att 
öka, han menar att det alltid varit populärt med exempelvis bootlegs i 
samlarkretsar så det finns anledning att tro att det går att tjäna pengar på att 
lägga ut livespelningar. 
 
Markku Takkunen tror att utbudet av musik kommer att öka men påpekar 
samtidigt att allt gammalt material först måste digitaliseras innan det kan 
läggas ut till försäljning på Internet. Han säger dock att den största delen av 
EMI: s arkiv redan är digitaliserat. 
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Erik Landt är inne på samma spår som Magnus Mårtensson, nämligen att 
det inte bara är att slänga ut all musik direkt utan först måste de se till att 
alla rättigheter är clearade. Landt säger också att det inte är säkert att 
skivbolagen har digitaliserat hela sin repertoar. Det här kan innebära att det 
tar något eller några år innan skivbolagen fått ut sina kataloger fullt ut.  
 
 

9.1.2 Analys 
 
Det som det handlar om här är marginalkostnaden som är i det närmaste 
noll när det gäller digitala produkter (Shapiro & Varian, 1999). Eftersom i 
stort sett alla kostnader är nerlagda (sunk costs) när produkten är klar skulle 
all försäljning innebära en intäkt och inga kostnader tillkommer. Kom ihåg 
att kostnader inte har någon större betydelse vid prissättningen vid digital 
musikdistribution (se mer om detta i kapitel 8). Rent hypotetiskt skulle en 
låt som säljs för en krona innebära en intäkt på en krona (förutsatt att det 
inte existerar några transaktionsavgifter), detta eftersom 
reproduceringskostnaderna i princip är noll kronor.  
 
Skivbolag ger varje år ut massor av skivor varav bara ett fåtal drar runt hela 
branschen. Alla de skivor som inte säljer tillräckligt hamnar så småningom 
i skivbolagens arkiv. Det finns ingen anledning att sälja den fysiska 
produkten eftersom varken skivbolag eller återförsäljare skulle tjäna några 
pengar på det, utan skivorna skulle bara stå i butiken och samla damm. Dag 
Häggkvists exempel ovan med Louis Armstrong där bara några av hans 
skivor finns att få tag på (i alla fall i nytryckt format) gäller antagligen för 
många gamla artister. Dessutom har de flesta artister någon gång spelat in 
demoskivor som är oerhört eftertraktade av fansen men omöjliga att få tag 
på. Vidare finns alla de artister som inte har någon av sina skivor ute till 
fysisk försäljning längre. Med andra ord, det finns mängder av musik av 
varierande kvalité som inte går att få tag på, utan de ligger bara i något 
arkiv någonstans. Som vi såg i intervjumaterialet ovan är de flesta 
respondenter överens om att utbudet på musik kommer att öka när vi 
vandrar allt längre in i en digitaliserad värld.  
 
Med digital försäljning finns det möjlighet för alla skivbolag att lägga ut 
sina backkataloger. Även om musiken inte alla gånger håller någon högre 
kvalité finns det säkert någon person som uppskattar musiken (annars är det 
mycket märkligt att en artist har fått möjligheten att ge ut en skiva 
överhuvudtaget). Givetvis kan det vara svårt att få sålt något, men all 
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försäljning ger som bekant endast intäkter. Vi tror här att den mesta 
musiken måste prissättas relativt lågt, under enhetspriset, för att det ska gå 
att sälja något. Även om musiken bara säljer i små volymer innebär det 
intäkter för skivbolag, artister och andra rättighetsinnehavare och vi tror att 
ett skivbolag eller en artist hellre tjänar 1 öre än ingenting.    
 
Det finns också den musiken som skivbolagen skulle kunna ta riktigt 
mycket betalt för. Per Boysen pratar om Elvis inspelningar från replokalen 
som förmodligen kommer att ligga kvar i bankfacken ett tag till. 
Antagligen har han rätt och även om skivbolagen får för sig att ge ut 
materialet med Elvis så lär det i dagsläget ske i någon CD-samling snarare 
än i digitalt format. Men desto längre tiden går och ju mer den digitala 
försäljningen tar över musikmarknaden desto aktuellare blir det med att ge 
ut materialet i digitalt format. Material från Elvis Presley i en replokal 
värderas mycket högt av hans fans och de skulle antagligen vara beredda 
att betala ett högt pris för att få materialet nedladdat. Allmänt sett finns det 
mycket material i arkiven som skulle ha ett högt samlarvärde och skulle 
kunna ge alla rättighetsinnehavare stora intäkter.  
 
Frågan är dock om artister vill att deras material erbjuds till försäljning på 
Internet, precis som Boysen säger kommer en del artister vilja ha kontroll 
på vilket material som kommer ut på marknaden. Vi tror att väldigt många 
artister inte vill släppa sånt material som kan skada deras image på något 
sätt, exempelvis är det knappast troligt att Benny Andersson skulle tillåta 
att en låt med en dåligt stämd fiol skulle släppas till försäljning på Internet. 
Motsatsen är de grupper som gladeligen släpper vad som helst, det vi 
framförallt tänker på är punkgrupper. Paradexemplet är den svenska 
gruppen KSMB där gitarristen skulle sjunga men inte hängde med i tempot 
och istället började improvisera (de andra i bandet glömde att stänga av 
bandspelaren) vilket ledde till dundersuccén ”En slemmig torsk”.   
 
Innan musiken läggs ut måste, enligt Magnus Mårtensson och Erik Landt, 
först alla rättigheter clearas. Givetvis måste musiken också digitaliseras 
innan den kan lanseras på Internet. Vi tror dock inte att de är några större 
problem, om bara skivbolagen och rättighetsinnehavarna har viljan att lösa 
det så kan det nog lösas väldigt snabbt. 
 
Ett problem är givetvis att det kan vara svårt för kunden att få en bra 
överblick när utbudet blir enormt stort. Att få kunder att känna till vilket 
utbud som finns blir viktigt tror Kalle Ekdahl och då att det finns en teknik 
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som relaterar ett köp av en artist till andra artister inom samma genre. 
Ginza har en sådan teknik på sin hemsida, om kunden söker på en viss 
artist får kunden i sökresultatet en ruta som säger ”Gillar du denna 
produkt? Då gillar du säkert även följande produkter från vårt sortiment...”. 
Vår egen efterforskning visar dock att Ginza: s teknik inte är speciellt bra. 
Men en digital återförsäljare som vet vad det är för musik som de säljer kan 
säkerligen lösa det på ett effektivt sätt. I sådana fall finns det möjligheter 
att musik säljs som aldrig skulle ha sålts annars och att kunder köper musik 
de aldrig skulle ha köpt annars. Givetvis kan detta kombineras med 
erbjudanden till kunden, genom att denna kanske kan få ett billigare pris på 
den produkt han blir rekommenderad om. I enlighet med Baker et al (2001) 
kan återförsäljare kartlägga en kunds köpbeteende på Internet. Desto mer 
information återförsäljaren kan samla in desto bättre erbjudanden kan 
konstrueras till kunden. Ett sätt för återförsäljaren att samla in mycket 
information om kunderna är att kunderna får ett speciellt konto som de 
måste logga in på före ett köp av låtar. Återförsäljaren kan då enkelt 
registrera vilken typ av musik kunden gillar och utifrån det konstruera 
erbjudanden.  
 
Ett annat sätt att öka utbudet på är att fler livespelningar erbjuds till digital 
försäljning på Internet. Det amerikanska bandet Phish som vi tidigare 
nämnt har dragit in $3,5 miljoner under de senaste åren på enbart 
försäljning av material från livespelningar. Vi tror att fler artister kommer 
att se en stor potential i att lägga ut mer material från livespelningar. Här är 
vi av samma åsikt som några av våra respondenter och tror att utbudet 
kommer att öka markant med olika liveinspelningar och tidigare 
inspelningar som i dagsläget inte finns till försäljning. Dock finns det 
förstås någonstans en begränsning för hur mycket serverutrymme som 
distributörerna kan tillhandahålla. Däremot kan lagerhållarna förmodligen 
tänka sig att lägga ut enskilda spelningar från en artist. Det andra 
alternativet är att artister, i likhet med Phish, lägger ut sina spelningar på 
sin egen hemsida eller på skivbolagets hemsida. 
 
Kostnaderna för att spela in en konsert behöver inte vara speciellt höga, 
vilket innebär att det inte krävs särskilt stora volymer för att täcka 
kostnaderna. När det gäller priset kan det vara svårt att få något sålt om 
priset sätts i nivå med nuvarande marknadspris utan förmodligen måste 
priset sättas under marknadspriset för att få igång någon försäljning. 
Återigen, marginalkostnaden vid försäljning av digital musik är noll så det 
enda artisterna behöver bry sig om är intäkterna.  
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Likadant som när utbudet ökar genom att backkatalogerna läggs ut på 
Internet behövs det något som gör att kunder hittar rätt bland all livemusik 
och att försäljningen kommer igång. När det gäller backkatalogerna är det 
framförallt återförsäljaren som måste hitta en smart lösning, men när det 
gäller livespelningar tror vi att fansen spelar en oerhört viktig roll. Om 
artisterna lägger ut sina spelningar på egna hemsidor är det smart att koppla 
ett forum till nedladdningssidan där fans från jordens alla hörn kan chatta 
med varandra och rekommendera låtar till varandra. Ett fan kan exempelvis 
rekommendera en låt från en viss spelning men kan snabbt få ett svar från 
ett annat fan att den låten framfördes mycket bättre på en annan spelning.   
 
När de gäller vilka artister som vill släppa sina spelningar på Internet gäller 
samma resonemang som ovan angående backkatalogerna. Det beror helt 
enkelt på vilken kontroll en artist vill ha på det som släpps. Samtidigt måste 
vi komma ihåg det Kalle Ekdahl sa, nämligen att livespelningar fungerar 
bäst när en artist har en etablerad fansskara. 
 
Sammanfattningsvis tror vi att det finns pengar att tjäna på att lägga ut både 
backkataloger och livespelningar till försäljning på Internet. Priset kan 
sättas lågt eftersom det enda som räknas när marginalkostnaden är noll är 
intäkterna. Detta kan ge fördelar för alla parter, rättighetsinnehavaren 
eftersom de tjänar pengar och konsumenter eftersom de får möjligheten att 
köpa musik som inte finns tillgänglig i fysiskt format. Dessutom visade den 
öppna frågan i enkätundersökningen att ett stort utbud efterfrågades av elva 
stycken vilket tyder på att det finns ett intresse från konsumentens sida och 
att det är en faktor som bolag och distributörer inte kan bortse ifrån.  
 
 

9.2 Förpackningar, erbjudanden, versioner 
 
När en person idag laddar ner en låt från ett fildelningsnätverk får han 
oftast endast själva låten och inget mer. Så ser det också ut på de flesta 
legala musiktjänster på Internet, skillnaden är att på de sidorna kostar det 
pengar att ladda ner en låt. Det gäller således för musikindustrin att kunna 
erbjuda konsumenten något mer än bara låten, skapa något som 
konsumenten värderar så högt att han hellre köper en låt än laddar ner den 
gratis.  
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9.2.1 Intervjuer 
 
Bernard Löhr är framförallt orolig för att albumet håller på att försvinna 
och att artister istället bara lägger krut på några enstaka låtar. Han menar att 
ett album ska vara en beskrivande del av en artist karriär, men när 
konsumenten bara köper en låt så finns det en stor risk att ingen skiva fäster 
som helhet. Löhr anser att en lösning på detta problem kan vara att ge 
konsumenten tillgång till mer information när inköp sker på Internet som 
på något sätt hör ihop med albumet. 
 
”Om man tänker ett nätalbum, exempelvis när Pernilla Wahlgren släpper 
ett nytt album, där får man betala 10 spänn för en låt men om man laddar 
ner hela albumet på 12 låtar för man betala 90 spänn men då får man 
också tillgång till fyra videos via nätet. Ett mervärde liksom som gör att 
man kan få ihop ett material som kanske kan skriva lite om texterna som 
också kommer med förstås, ett mervärde för konsumenten så att man trots 
allt har ett intresse av att köpa hela skivan.” (Bernard Löhr) 
 
Löhr tror att det kommer att komma en del erbjudanden i form av 
exempelvis extramaterial på den musik som köps från en digital 
återförsäljare. Han påpekar dock att mängden extramaterial hänger samman 
med vilken artist det är, vissa artister vill inte släppa något som inte är helt 
genomarbetat medan andra artister inte är så noga med vad som släpps.  
 
Löhr är också orolig för konvolutsidan när det gäller digital musik. Han 
menar att när han exempelvis gick och köpte en LP-skiva satt han och läste 
varenda liten grej som stod på förpackningen och tittade på alla bilder. 
Löhr menar att den möjligheten inte finns när digital musik köps på 
Internet utan då får kunden bara själva musiken. 
 
Per Hägglund anser att det är mycket viktigt för musikbranschen att arbeta 
med vad konsumenten får mer än låten. Hägglund tror att vi kommer att få 
se mer olika förpackningar och erbjudanden av den digitala musiken på 
Internet. Precis som Löhr tror Hägglund att det kommer bli svårt att hålla 
fast vid albumkonceptet, han tror att en del artister fortsatt kommer att sälja 
mycket album medan andra bara säljer låtar. 
 
Även Per Boysen tror att det kommer att konstrueras mer erbjudanden och 
förpackningar av musiken som finns till försäljning på Internet. Han menar 
att Internet ger en möjlighet att sälja digitala varor i olika versioner och 
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bundles och på så vis kan kunden få mer på köpet och det blir billigare i 
olika sammanhang. Han påpekar också att anledningen till det är att 
marginalkostnaden verkligen är noll när det gäller digitala varor.  
 
Liksom Bernard Löhr tar Boysen upp konvolutet, han anser att LP-skivan 
var ett väldigt bra format med lättläst text och snygga bilder medan CD-
skivan är väldigt otymplig. Med digital musik menar Boysen att det finns 
en chans att ordna ett bra konvolut som är betydligt mer 
konsumentanpassat än CD-skivan. 
 
”CD-skivan är ju egentligen konsumentfientlig, den är ju inte trevlig utan 
äcklig, litet format och tappar man den i golvet så går fodralet sönder. Ska 
man läsa nåt om skivan får man ta upp en liten bok och slå upp någon sida, 
sen är det så liten text att man får ta fram förstoringsglas för att kunna läsa 
vem som lirade trummor på låt sju. Så det är ju väldigt kasst format 
egentligen. Men däremot digitala filer, om man jämför Mp3 och AAC som 
Apple säljer och när man får upp all information i datorn det tror jag är 
betydligt mer konsumentvänligt.” (Per Boysen) 
 
Markku Takkunen menar att vi kommer att få se mer olika förpackningar 
och erbjudanden när marknaden för downloads blir mognare. Han säger 
också att det finns ett intresse bland vissa kunder av extra material och att 
vid fysisk lansering av större skivor släpps ofta två versioner redan idag. En 
version med standardpris och en version som är lite dyrare som innehåller 
exempelvis en live-DVD, och de riktiga fansen till artisten är beredda att 
betala för det extra materialet.  
 
Kalle Ekdahl tror också att vi kommer att få se fler erbjudanden av 
Internetmusiken, han säger att allt som kan skapa ett mervärde är oerhört 
viktigt. Ekdahl säger också att det går att skapa ett mervärde genom att 
kombinera fysiska och digitala produkter. 
 
”Det finns numera teknik som att man kan ha ett unikt ID på varje skiva, 
vilket gör att om man bränner skivan så blir man av med skivans ID. 
Skivans ID används när man stoppar den i datorn och då får man tillgång 
till hemliga sidor som ger ett mervärde, skivan kanske har 15 låtar och går 
man och köper skivan får man en biljett till ytterligare 5 låtar som kanske 
kommer under året, det finns massor av sådana där saker som vi kikar på. 
Helt enkelt att försöka höja värdet på produkten.” (Kalle Ekdahl) 
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Liksom övriga tror Magnus Mårtensson, Erik Landt och Dag Häggkvist att 
det kommer komma fler versioner och erbjudanden av den digitala musiken 
på Internet. Mårtensson nämner som exempel att kunden får med låttexter 
vid köp av låtar och Häggkvist nämner som exempel att intervjuer med 
artisterna medföljer vid ett köp. 
 
Ett annat sätt för musikbranschen att ta betalt för sin musik kan vara att 
samarbeta med andra branscher. En respondent som på detta område vill 
vara anonym tror att vi kommer att få se en stor utveckling inom detta 
område där andra aktörer utanför musikbranschen kommer att spela en 
viktig roll när det gäller att skapa värde för kunderna och att distribuera 
musiken. 
 
”Att köpa musik på macken, tanka 50 liter så får du köpa Kylie Minogues 
senaste för x kronor. Så står man där och tankar ner med sin mobil eller så 
får du en kod eller nåt liknande. Då blir musiken en del, exempelvis köp 
kläder och få en låt på köpet. Det handlar rätt mycket om annat. Jag tror 
inte bolagen kommer att göra så mycket dom är väldigt passiva, dom är 
rätt stukade skulle jag vilja säga. Dom som kommer att agera tror jag är 
andra aktörer på gott och ont så att musiken hamnar på en massa andra 
märkliga marknadsplatser exempelvis IKEA, JC, mackar. Det senaste var 
Coca-Cola med sin sida som då använde musiken för att locka folk till sin 
vara. I och med att musik har ett så pass högt värde, kommer exempelvis 
McDonalds säkert att bli en stor musikdistributör.”  
 
 

9.2.2 Analys 
 
Det här är en vidareutveckling av föregående avsnitt om utbudet. Vår 
utgångspunkt är återigen att marginalkostnaden för digitalt material är i det 
närmaste noll kronor. Det vi tänker oss är att artister och skivbolag utnyttjar 
material (inte bara musik) som finns tillgängligt för att på så vis skapa ett 
värde vid digital distribution som kunder är beredda att betala för genom 
exempelvis olika förpackningar och erbjudanden.  
 
Både Bernard Löhr och Per Boysen anser att konvolutet är betydligt sämre 
för en CD-skiva än en LP-skiva. Boysen ser möjligheterna med digital 
distribution och tror att det går att ordna konvolutet medan Löhr är mer 
orolig. Löhrs resonemang kan härledas till det Shapiro & Varian (1999) 
skriver att off-line versioner oftast är mer användarvänliga än on-line 
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versioner. Vi ställer oss dock på Boysens sida och ser möjligheterna med 
den digitala distributionen vad gäller konvolutet. När en kund köper ett 
album eller låt på Internet kan denne få med en fil med texter och bilder, 
det vill säga den info som brukar finnas med i texthäftet som medföljer vid 
köp av en CD-skiva. Antingen kan det följa med i en vanlig PDF- fil eller 
så kan det följa med i ett utskriftsvänligt format så att köparen kan tillverka 
sitt eget CD-fodral på ett lagligt sätt. 
 
Precis som Markku Takkunen säger har det under ett par års tid funnits två 
versioner på en del större skivor. En med standardpris och en som oftast 
innehåller en live-DVD som kostar lite mer. Det är mycket troligt att den 
utvecklingen kommer att fortsätta i ökad fart med den digitala musiken. Vi 
tror också att det är nödvändigt, branschen måste på något sätt skapa ett 
värde som differentierar dem gentemot piratalternativet. Egentligen är det 
bara fantasin som sätter stopp för vad som kan erbjudas som bonusmaterial 
vid köp av musik på Internet. Det mest självklara är livespelningar, låtar 
som tidigare inte getts ut och intervjuer med artisterna. Andra alternativ 
kan vara att ett artistens favoritmatrecept följer med eller att en snygg 
skärmsläckare medföljer vid köp av en låt.  
 
Bernard Löhr och Pär Hägglund tror att det kan bli svårt för 
musikbranschen att hålla fast vid albumkonceptet. Vi tror att merparten av 
musiken som säljs digitalt de närmaste åren kommer att vara enskilda låtar 
och att album även fortsättningsvis kommer att dominera på den fysiska 
marknaden. Men desto mer digital försäljning tar över från fysisk 
försäljning desto viktigare blir det för branschen att göra album attraktiva 
vid digital försäljning. Det som Löhr säger om att skicka med ett antal 
videos när ett album köps i digitalt format på nätet är ett exempel. Som vi 
skrev ovan är det oerhört viktigt att extramaterial följer med vid ett köp för 
att öka värdet på produkten för kunden, detta gäller givetvis också för 
album. Vi tror att det går att rädda albumet men det krävs att 
musikbranschen arbetar hårt för att lyckas med det. 
 
Ett sätt att ge ut versioner är enligt Shapiro & Varian (1999) att ge ut 
gratisversioner. Det är absolut något som kan fungera inom digital 
distribution. Att en låt är gratis vid lanseringen av ett nytt album kan få upp 
intresset för den artisten. Kunden kan då eventuellt bestämma sig för att 
betala för hela albumet eller andra låtar med artisten eftersom han anser att 
gratisversionen var riktigt bra. 
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Kalle Ekdahl säger att fysiska och digitala produkter kan kombineras på 
olika sätt. När kunden köper en CD-skiva får denne också tillgång till 
material via Internet. Vi tycker att detta är intressant idé. Om kunden vet 
om att det finns extra material att hämta på nätet vid ett köp av en CD-skiva 
är de mycket troligt att kunden värderar produkten högre än om det 
materialet inte finns. Det kan också vara en bra inkörsport för konsumenter 
att börja använda de legala nedladdningstjänsterna. När de köper CD-
skivan med extramaterial som måste hämtas via Internet lär de sig att 
använda de tjänster som finns och inser då vilka fördelar som finns med 
downloads. Ett exempel på att kombinera fysiska och digitala produkter är 
CDON som i samband med Carolas nya album hade ett erbjudande. Om 
kunden bokade den fysiska skivan innan den släpptes fick kunden gratis 
ladda ner en singel med Carola, en singel som för övrigt bara gick att få tag 
på som download. 
 
Ett sätt att erbjuda kunder erbjudanden och olika förpackningar är att 
använda sig av det som Shapiro & Varian (1999) kallar för bundling och 
detta vara något som efterfrågades av tre av de svarande i 
enkätundersökningens öppna fråga. Som skrevs i kapitel 4 finns det pengar 
för musikbranschen att tjäna om bundles används på ett effektivt sätt 
jämfört med att enbart erbjuda produkterna separat. Vi tänker här visa ett 
hypotetiskt exempel med den legendariske australiensiska artisten Nick 
Cave. Cave erbjuder tre produkter till försäljning på Internet, nämligen ett 
album med 10 låtar, en lång intervju där den djupt religiösa australiensaren 
pratar om sin livsåskådning samt en livespelning på 30 minuter. Albumet är 
prissatt till 50 kronor, intervjun kostar 30 kronor och priset för 
livespelningen är 40 kronor. Antag vidare att det finns fyra personer som är 
beredda att köpa någon av produkterna, deras betalningsvilja för respektive 
produkt presenteras i tabellen nedan. 
 
 Album Intervju Livespelning 
A 60 kronor 5 kronor 20 kronor 
B 30 kronor 35 kronor 15 kronor 
C 20 kronor 15 kronor 55 kronor 
D 50 kronor 0 kronor 0 kronor 

Tabell 9.1 Exempel på bundling för musikbranschen 
 
Som vi ser är person A och D beredda att köpa albumet, person B kan 
tänka sig att köpa intervjun och person C är intresserad att köpa 
livespelningen. Om produkterna endast säljs separat kommer intäkterna att 
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bli 170 kronor (50+50+30+40). Om priserna sätts i nivå med personernas 
betalningsviljor blir den totala intäkten 190 kronor (50+50+35+55).   
 
Vid bundling blir priset ifall alla personer skall vara villiga att köpa 50 
kronor, intäkten blir då 200 kronor och redan i detta fall är intäkten större 
än om produkterna säljs var för sig. Om priset på Cave-paketet istället sätts 
till 80 kronor kommer person A, B och C vara beredda att göra ett inköp 
och den totala intäkten blir då 240 kronor. Det här är exempel på vad Dolan 
& Simon (1996) kallar för pure bundling.  
 
Det går dock, i det här exemplet, att göra ännu mera pengar ifall mixed 
bundling används. Vid mixed bundling erbjuds produkterna både separat 
och i paket. Om paketpriset sätts till 80 kronor och priserna på de olika 
produkterna när de säljs var för sig är desamma som ovan, kommer den 
totala intäkten att bli 290 kronor. A, B och C köper paketet och betalar 80 
kronor och person D köper endast albumet och betalar för det 50 kronor. 
Det här exemplet på bundling är förvisso väldigt enkelt men den visar på 
principen på att det finns pengar att tjäna på det.  
 
Det finns också tillfällen då vi anser att pure bundling kan vara att föredra. 
Säg att vi har en låt av en viss artist som kostar tio kronor att köpa på 
Internet, men om kunden betalar ytterligare tre kronor följer det med något 
extramaterial som bara går att köpa i det paketet. Det extramaterialet kan 
exempelvis vara en aldrig tidigare utgiven låt eller en intervju med artisten 
som skulle vara mycket svårt att sälja i annat fall. Även mixed leader 
bundling skulle kunna fungera vid vissa tillfällen, om kunden köper en låt 
får denne chansen att köpa ytterligare något till rabatterat pris. Det är 
givetvis oerhört svårt att säga exakt vilken form av bundling som skall 
användas. Men är det något som knappt säljer något så är det absolut värt 
att pröva bundling eftersom det i alla fall kan inbringa några kronor. 
 
Ett annat sätt att utnyttja bundling på är att paketera ihop olika artister. Säg 
att vi har de två Bostonbaserade grupperna Dropkick Murphys och Street 
Dogs. Dropkick Murphys har en etablerad fansskara över hela världen 
medan Street Dogs ännu inte har uppnått någon högre status utanför USA. 
Om det är svårt att få igång försäljningen på Street Dogs kan deras låtar 
säljas i paket tillsammans med Dropkick Murphys. Säg att en Dropkick 
Murphys låt kostar 10 kronor men om kunden betalar ett par kronor extra 
medföljer även en låt med Street Dogs. Här gäller det också att 
återförsäljaren kan övertyga sina kunder genom att exempelvis skriva: 
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”Gillar du Dropkick Murphys, lyssna då på deras polare i Street Dogs – nu 
till rabatterat pris om du köper det i det här paketet.” Kunden blir då 
intresserad och köper paketet och upptäcker att de där grabbarna i Street 
Dogs inte är så tokiga. Nästa gång kunden är inne på återförsäljarens 
hemsida tänker han att han kanske skulle köpa några låtar till med Street 
Dogs, och helt plötsligt säljer Street Dogs mängder av musik 
 
Ytterligare ett sätt att använda bundling när det gäller digital musik är att 
samarbeta med andra branscher. Denna typ av bundling har redan setts, 
men då har det varit fysiska produkter. Exempelvis har Aftonbladet haft 
erbjudanden där deras läsare har fått konstruera egna skivor utifrån ett 
begränsat urval i samband med köp av tidningen. Det är troligt att vi 
kommer att få se fler branscher som vill ge sig in i den digitala 
musikbranschen, som exempel kan nämnas Coca-Cola 35  som numera 
fungerar som digital återförsäljare. Det mest anmärkningsvärda med Coca-
Colas musikförsäljning är att de har ett högre pris (€1,29 för en låt) än 
andra digitala återförsäljare. Hög tillgänglighet på musiken är också något 
som efterfrågas av sju respondenter i enkätens öppna fråga (se bilaga 2 
figur 6). Att musiken inte bara finns representerad på de traditionella 
platserna som skivbutiker, särskilda sidor för musik på Internet, konserter 
och festivaler utan även att spridning kan ske via andra branscher och 
platser som inte i första hand förknippas med musik kan innebära en hög 
tillgänglighet. Då Mp3-spelare blir allt vanligare och dessa oftast bärs av 
den musikintresserade så öppnar detta möjligheten att denna kan få en 
nästan obegränsad tillgänglighet av musik vilken plats som än besöks. Men 
hög tillgänglighet kan också tolkas som att det är lättillgängligt och då kan 
det även innefatta snabb överföring och en enkel process vid 
transaktionstillfället. Det finns många olika sätt att paketera musiken med 
andra varor, återigen är det bara fantasin som sätter gränserna. 
 
Bundling är enligt oss ett mycket bra sätt att sälja musik på men det ska 
också sägas att det finns svårigheter. Det största problemet är att det inte 
bara är för distributörer eller återförsäljare att paketera varor som de själva 
vill. Första måste alla rättigheter vara klargjorda så att alla parter vet vad 
som gäller. Om bundling skall fungera måste initiativet i dagsläget komma 
från skivbolag eller artister själva, men som vi skrev i kapitel 8 är det både 
önskvärt och troligt att återförsäljarna får en ökad frihet när marknaden 
mognar.  
 
                                                 
35 www.mycokemusic.com (2005-04-21) 
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Något som liknar bundling är subscription, kunden betalar då exempelvis 
en månadsavgift och får tillgång till en stor mängd material varav bara en 
del tilltalar kunden (Shapiro & Varian, 1999). Detta kan vara ett sätt för 
musikbranschen att få personer att komma i kontakt med musikmaterial 
som kunden annars aldrig skulle ha varit intresserad av. Som vi skrev i 
kapitel 5 har redan några stora subscription-tjänster lanserats i framförallt 
USA. En tjänst finns i Sverige, nämligen Vitaminic. Homedownloads har 
börjat med streaming där varje låt kostar 10 öre att lyssna på, detta kan 
mycket väl vara första steget till en subscription-tjänst.  
 
Sammanfattningsvis vill vi säga att det kommer bli mycket viktigt för 
branschen att erbjuda extramaterial och olika förpackningar när musiken 
distribueras digitalt, detta för att öka värdet på produkten. Om de inte gör 
det blir det svårt att konkurrera mot fildelningsnätverken. Ett sätt att 
utnyttja prissättningen på ett effektivt sätt när det gäller musik och 
extramaterial är att använda sig av bundling.  
 
 

9.3 Ljudkvalité 
 
Som vi tidigare nämnt finns det en mängd olika format på de ljudfiler som 
finns tillgängliga för nedladdning på Internet. Ljudkvalitén på de olika 
formaten kan skilja sig åt, frågan är då om det är möjligt att ta betalt mer 
för en fil med bättre kvalité. Är det möjligt att lansera två versioner med 
olika standard på ljudet och prissätta den versionen med bättre kvalité 
högre? 
 
 

9.3.1 Intervjuer 
 
Dag Häggkvist är osäker på om ljudkvalitén kommer att ha någon 
betydelse, utan all musik som laddas ner kommer att hålla en bra kvalité. 
 
”Det kommer nog inte att gå att ha en högre teknisk nivå än vad som är 
hörbart om det kommer upp på ett teoretiskt plan så tror jag det kommer 
att vara mindre intressant. Men att ljud som du laddar ner kommer att 
hålla den 100 procentiga nivån ur lyssnarsynpunkt, det tror jag nog.” (Dag 
Häggkvist)  
 



 
9. Värde vid digital musikdistribution 

 138 

Kalle Ekdahl menar att det i dagsläget är svårt för konsumenten att märka 
någon skillnad i ljudkvalitén. Han tror dock att det finns en del riktiga 
ljudfantaster som aktar sig för att köpa musik ifall de inte känner till 
ljudkvalitén, det kommer alltid att finnas entusiaster som föredrar en 
komprimerad fil över en annan. Han tror också att det är möjligt att vi i 
framtiden kommer att få chansen att köpa musiken i den 
komprimeringsgrad vi vill.  
 
”I dagsläget tror jag att det är för tidigt att göra något med filformaten, det 
är ett enkelt format och ett enhetligt pris, sen kanske man kan bygga på 
gradvis med mer avancerade format. Man ska aldrig underskatta hur svårt 
det är att sätta sådana här nya konsumentbeteenden, det är ju skitsvårt.” 
(Kalle Ekdahl) 
 
Bernard Löhr är mer positiv när det gäller ljudkvalitén och tror att vissa 
typer av musik är konsumenten beredd att betala mer för om ljudet är 
riktigt bra. 
 
”En högupplöst linjär sampling på en låt ligger på ungefär 30 MB, men om 
man tar ner det till en Mp3-fil på 192 kbit/s så blir den ungefär 6-7 MB och 
då låter den fortfarande riktigt bra och man märker ingen större skillnad. 
Däremot om man går ner på 128 kbit/s då hör jag direkt skillnad. Säg att 
man har en låt som kostar 10 spänn för en 128 kbit/s Mp3 fil och 15 spänn 
för en högupplöst fil, då tror jag… eller det är svårt att säga. Men ta 
Esbjörn Svensson Trio som exempel, då kommer 75 % av kunderna att 
köpa den högupplösta filen. Det beror alltså lite grann på vad det är för typ 
av musik. Men jag tror i och för sig att det kan vara en bra grej för 
branschutvecklingen.” (Bernard Löhr) 
 
Löhr säger också att det inte är någon egentlig skillnad i kostnader mellan 
att producera olika format, utan det som kostar något är serverutrymme. 
Löhr menar dock att skivbolagen borde ha mycket serverutrymme att lagra 
materialet i.  
 
Även Per Hägglund, Magnus Mårtensson och Markku Takkunen tror att det 
finns en del kunder som kan tänka sig att betala mer för musikfiler med 
bättre ljudkvalité, Per Boysen däremot tror inte kunder tänker så mycket på 
ljudet. 
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9.3.2 Analys 
 
Att lansera två versioner med olika ljudkvalité kan vara något att tänka på 
inom musikbranschen. Visserligen säger nästan alla våra respondenter att 
det kan vara svårt för gemene man att höra någon skillnad på olika format, 
men att det finns en del personer som har känsliga öron och kan höra 
skillnad.  
 
Bernard Löhr menar att det beror lite grann på vad det är för typ av musik 
och tar upp jazzgruppen Esbjörn Svensson Trio som ett exempel där 
kunden i de flesta fall skulle köpa den fil som är av bättre kvalité. Vi tror 
också att det finns typer av musik där ljudet är av största vikt för lyssnaren, 
som exempel kan vi tänka oss operor, pianokonserter och musik med 
mycket körsång. Det kan också finnas det omvända förhållandet, nämligen 
att folk är beredda att betala för sämre ljudupptagningar. Det vi framförallt 
har i åtanke är olika typer av punk, en sämre ljudkvalité kan säkerligen ge 
lyssnaren en större äkthetskänsla.  
 
Frågan är då om det inte är enklare för musikbranschen att bara lansera en 
version med hög ljudkvalité när det exempelvis gäller operor. Givetvis är 
det enklare men vi tror att det finns mer pengar att tjäna vid lansering av 
två versioner. En version med standardljud kan lanseras till ett standardpris 
(säg 10 kronor) medan versionen med bättre ljud kan lanseras till ett högre 
pris (säg 13 kronor). Det gäller således i överensstämmelse med Shapiro & 
Varian (1999) att segmentera marknaden för att maximera intäkterna. 
Förutsätt att det finns 1 000 personer som absolut vill köpa ett operastycke 
och priset sätts i nivå med marknaden, det vill säga 10 kronor, då kommer 
intäkterna för detta musikstycke att bli 10 000 kronor. Bland de 1 000 
personerna finns det dock 200 stycken som är extremt noga med 
ljudkvalitén. Om två versioner med olika ljudkvalité lanseras kommer 800 
personer att betala 10 kronor för filen med standardljud medan de övriga 
200 personerna är beredda att betala 13 kronor för att få filen med bättre 
ljudkvalité. Den totala intäkten för operastycket blir då 10 600 kronor, 
alltså 600 kronor mer än om bara en version lanseras. Att lansera två 
versioner som skiljer sig åt i ljudkvalitén kan ses som en variant av 
versioning där ena versionen skall säljas till proffs och den andra till 
amatörer. 
 
Det är dock viktigt att det finns en tillräcklig skillnad i ljudet på de olika 
versionerna så att marknaden verkligen kan segmenteras på ett bra sätt. Det 
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är nämligen viktigt att de olika segmenten kan hållas åtskilda (Cressman Jr, 
2004), om de 200 personerna som är noga med ljudet anser att 
standardversionen är så pass bra att de istället köper den versionen spricker 
hela idén med att segmentera marknaden med två versioner. Om däremot 
fler personer än beräknat väljer att köpa versionen med högre ljudkvalité är 
det bara en bonus för försäljaren.  
 
Det är också viktigt att det inte går, eller i alla fall göra det mycket svårt, att 
omvandla den sämre versionen till den bättre (Shapiro & Varian, 1999). Vi 
tror dock inte att det är några problem, om en fil är komprimerad på det 
viset att viss information försvinner är det naturligtvis svårt för 
musiklyssnaren att återställa det som gått förlorat vid komprimeringen. 
 
Vad gäller antalet ljudversioner anser vi att det att fullt tillräckligt med två 
versioner. Antagligen räcker det med en version för merparten av all musik, 
vi tror knappast att kunder är beredda att betala mer för en version med 
bättre ljud för exempelvis vanlig pop- eller rockmusik. 
 
Precis som Löhr sa ovan är det som kostar något vid framställningen av 
olika ljudfiler serverutrymmet som det ska lagras på. Det är dock knappast 
något större problem, distributörerna har redan nu stora servrar och det 
skulle inte vara några problem för dem att lagra någon extra fil. Shapiro & 
Varian (1999) skriver att när två versioner produceras är det normala 
förhållandet att den bästa versionen produceras först och därefter tas någon 
funktion bort från den versionen för att producera en andra version. Precis 
på det viset fungerar det när ljudfiler produceras, först produceras en 
högupplöst fil, därefter komprimeras den till önskad kvalité. Det kan 
således sägas att det kostar en aning mer att producera den andra, sämre 
versionen eftersom det tar extra arbetstid i anspråk. Denna kostnad är dock 
så liten att den knappast påverkar några kalkyler i större utsträckning.  
 
Till sist vänder vi blickarna mot enkäten. Det är enligt oss förvånande att så 
många som 45 % av studenterna är beredda att betala för en ljudfil med 
bättre kvalité (se bilaga 2 figur 8). Det är högst troligt att många av 
studenterna har haft dåliga erfarenheter av dålig ljudkvalité när filer laddats 
ner ifrån fildelningsnätverk vilket gör att de svarar på detta viset. Detta kan 
också åskådliggöras genom att 39 stycken studenter önskade att musiken 
skulle ha hög kvalité ifall de skulle köpa någon musik ifrån en digital 
återförsäljare. Förmodligen skulle studenterna ha svarat annorlunda ifall de 
visste vilken kvalité det är på det ljudfiler som säljs på Internet. Men helt 
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klart kan det finnas några av respondenterna som är oerhört noga med 
ljudkvalitén. 
 
Sammanfattningsvis tror vi att de finns musik där två olika ljudversioner 
kan lanseras och prissättas i olika prisklasser. Görs det på ett bra sätt finns 
det pengar för musikbranschen att tjäna. 
 
 

9.4 Kampen mot fildelarna  
 
En stor mängd musik laddas ner från Internet utan tillstånd. Det medel som 
musikbranschen i konsumenternas ögon framförallt använder sig av för att 
få stopp på det problemet är hot om att det är olagligt. Ett annat alternativ 
kan vara att lyfta fram fördelarna med legal nedladdning av musik, 
branschen måste bli bättre på att kommunicera med musikkonsumenterna. 
Om de inte gör det kan det bli svårt att skapa ett värde i den digitala 
musikdistributionen. 
 
 

9.4.1 Sekundärkällor 
 
IFPI tar i sin rapport Digital Music Report (2005) upp hur musikbranschen 
försöker lära konsumenter på olika nivåer fördelarna med legal 
nedladdning, eller snarare nackdelarna med illegal nedladdning. I flera 
länder i Europa har musikbranschen (i vissa fall i samarbete med 
regeringar) satsat mycket på att lära ungdomar vad upphovsrätt innebär och 
få dem att respektera värdet i musiken. I Danmark har musikbranschen 
lanserat ett gratisprogram som kan användas för att ta bort filer som 
hämtats från fildelningsnätverk, programmet riktas framförallt till föräldrar 
med barn som laddar ner musik från Internet. I USA har legala 
Internettjänster (Napster och Rhapsody) och skivbolag satsat på att göra de 
legala tjänsterna tillgängliga för studenter på universitet till ett reducerat 
pris. IFPI själva har genomfört en informationskampanj som riktar sig mot 
tusentals företag och institutioner i 21 länder. Syftet med kampanjen är att 
få företagen att förstå vilka faror som finns med att ha musik på sina 
datorer utan tillstånd från upphovsrättinnehavarna. I 10 länder har IFPI: s 
nationella grupper skickat ut mer än 45 miljoner meddelanden till 
användare av fildelningsnätverk där dessa uppmanas att sluta sprida musik 
utan tillstånd. I Sverige gick 113 artister ut i mitten av april 2005 med ett 
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öppet brev, där de klargjorde vad de tyckte om folk som inte gör rätt för 
sig, brevet bifogas i bilaga 7.  
 
Det finns ett antal anledningar enligt IFPI att inte ladda ner musik ifrån 
fildelningsnätverk (IFPI: 05 Digital Music Report, 2005): 
 

• Risk för datorkrasch. Fildelningsnätverk kan ladda ner filer till en 
användares dator som ändrar inställningarna i datorn och är omöjliga 
att ta bort. I värsta fall slutar datorn att fungera. 

• Risken att få virus. Det finns ingen kvalitetskontroll på 
fildelningsnätverkens filer och risken att få virus när musik laddas 
ner är mycket stor. 

• Risk att få adware, pop-ups och spyware. Fildelningsnätverk 
tjänar pengar genom att sälja reklam. Risken är därför stor att 
program ofrivilligt laddas ner till användarens dator som exempelvis 
registrerar allt som användaren gör. 

• Risk att komma i kontakt med pornografiskt material. När 
fildelningsnätverkens användare söker på musik är risken stor att 
träfflistan till stor del består av pornografiskt eller annat obscent 
material. 

• Risk att åka dit. Det är olagligt att sprida musik, risken finns att 
användarna åker dit.  

 
Det finns också en motpart till musikbranschens organisationer på det här 
området, nämligen de sammanslutningar som öppet förespråkar 
användandet av fildelningsnätverk. Dessa sammanslutningar har på senare 
tid fått stort utrymme i media och har blivit allt mer politiska i sin 
utformning vilket bland annat kan åskådliggöras genom att det 
genomfördes demonstrationer av de här grupperingarna den 1: a maj 
200536.  
 
 

9.4.2 Intervjuer 
 
Vad tycker då våra intervjurespondenter om kampen mot illegal 
nedladdning och den information som sprids om legala 
nedladdningsalternativ. Bernard Löhr tror att det finns en prisnivå på digital 
musik som kan vinna tillbaka en stor del av de personer som i dagsläget 

                                                 
36 www.piratbyran.org (2005-05-03) 
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laddar ner musik från sajter som saknar tillstånd men samtidigt anser han 
att det är viktigt att försöka bekämpa de illegala sajterna. Han anser att det 
ibland används fula knep för att komma åt dem men att branschen absolut 
ska försöka få bort alla uppladdningsställena. Vidare anser Löhr att 
föräldrar har ett stort ansvar att uppfostra sina barn moraliskt vad som är 
rätt att göra men att även pressen, TV och radio skall ta ett större ansvar. 
Löhr anser också att branschen borde använda mer information om 
fördelarna med legal nedladdning istället för att använda sig av hot. Till sist 
anser Löhr att lagstiftningen inte hänger med utvecklingen. 
 
”I sådana där lägen hänger inte lagstiftningen med, de enda som begriper 
något är dom som verkligen kan datorer och Internet, de är dom som 
kanske begriper hur man skall komma tillrätta med problemet. De som 
sitter på regeringskansliet och stiftar lagar hänger inte med, det är därför 
lagar kommer 5 år för sent, så det är ju svårt på det viset.” (Bernard Löhr) 
 
Kalle Ekdahl menar att det enda skivbolagen kan göra är att försöka stötta 
de som äger plattformar och dylikt för nedladdning av musik. Han menar 
att de hot som konsumenterna ofta får höra beror på att medierna gillar att 
skriva om sånt och att hoten i sig är verkningslösa ifall de inte går hand i 
hand med bra legala nedladdningsalternativ. Angående den nya 
upphovsrättslagen säger Ekdahl. 
 
”Nu pratas det mycket om den nya lagen, jag tror att den största poängen 
med lagen inte är att kunna sätta dit folk utan för att säga vad man faktiskt 
får och inte får göra. Det har tidigare varit oklart, där folk suttit och 
filosoferat och inte vetat vad som gäller, och det har bara slutat med jaha 
du tycker så och jag tycker så och det finns inget som är rätt eller fel. Så 
själva poängen är att klargöra vad man får och inte får göra.” (Kalle 
Ekdahl) 
 
Vidare säger Ekdahl att skivbolagen är otroligt dåliga att kommunicera utåt 
mot medierna och att det enda som skrivs om skivbolagen som bransch är 
när de är ute och jagar efter en stackars tonåring. Ekdahl menar också att 
det är viktigt att de digitala tjänsterna är attraktiva.  
 
”Det man har när man öppnar en digital tjänst någonstans, det man vill få 
ut är den här känslan – att fan jag orkar inte, ska jag ladda ner Kazaa och 
Spyware och hitta låtar med kanske ett dålig slut, eller en dålig remix. Alla 
dom här grejerna gör att man hellre är beredd att betala dom här 5 
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spännen för en låt för att få perfekt ljud och få den i rätt format och så 
vidare.” (Kalle Ekdahl) 
 
Magnus Mårtensson säger att taktiken för att locka över folk ifrån 
fildelningsnätverk till legala nedladdningstjänster är att försöka göra 
attraktiva produkter. På så vis har man försökt få igång den legala 
marknaden och bygga upp de tekniska plattformar som säljer så bra som 
möjligt. Precis som Kalle Ekdahl säger Mårtensson att det som skivbolagen 
kan göra är att försöka stötta de som sköter de legala tjänsterna. På frågan 
om det finns någon rimlig prisnivå på digital musik som kan vinna tillbaka 
de marknadsandelar som förlorats till den illegala marknaden svarar 
Mårtensson. 
 
”Det hoppas jag verkligen, prissättningen är ju ett av nyckelmomenten som 
måste lösas, lagstiftningen är ju givetvis en annan, kvalitén en tredje och 
folk använder ju i dag gladeligen fildelningsnätverk som smäller in både 
fem och tio spywares i datorn och det tar man gladeligen för att filen är 
gratis. Jag tror att man kan vinna över en hel del om man har legala 
tjänster som är lätta att använda, fungerar väl och som inte belastar 
datorer med andra program.” (Magnus Mårtensson) 
 
Dag Häggkvist tror att en stor del av dem som håller på med illegal 
nedladdning av musik inte gör det för musikens skull utan att de ser det 
som en sport. För att vinna tillbaka folk ifrån den illegala marknaden tror 
Häggkvist att de legala tjänsterna måste vara så pass bra att de helt enkelt 
slår ut piratalternativet 
 
Erik Landt ger i citatet nedan sin syn på illegal nedladdning, han menar 
dock att det viktigaste inte är att komma åt dem som laddar upp någon 
megabit utan de som laddar upp terabits. När det gäller den nya 
upphovsrättslagen är Landt orolig över att justitieminister Tomas Bodström 
går ut och säger att de inte ska jaga tonåringar och menar att han inte ska 
uttala sig på det viset. Landt säger också att det finns många som inte tror 
att polisen har resurser för att se till att den nya lagen följs, men han håller 
inte med och menar att piratkonsumtionen minskat i andra länder när lagen 
blivit tuffare. 
 
”Man får ju lätt uppfattningen i media att det är gäng stackars tonåringar 
som sitter och inte har några pengar och laddar ner musik och det är väl 
inte så farligt, men det beror på hur tuff man är. Jag tycker det är konstigt 
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att man i en produktgrupp som musik och även film att man som förälder 
ser mellan fingrarna och att ens barn begår en illegal handling, det finns 
något som heter upphovsrätt. Om det finns någon som skulle kopiera en 
Rembrandt så blir det stora löpsedlar och om personen som har gjort det 
här åker fast riskerar han att få ett långt fängelsestraff, men när det gäller 
musik så är det helt plötsligt ok. I min värld där jag är 
skivbolagsrepresentant är det helt sinnesjukt.” (Erik Landt) 
 
Landt påpekar också att det är viktigt att marknaden kan förse 
konsumenterna med ett alternativ som är bättre än gratisalternativet.  
 
”Jag vill påstå att vi redan i dag är mycket bättre och att riskerna att få in 
virus nästan är noll. Du vet att laddar jag hem den här låten så är det inte en 
halv låt eller en brusig version eller inte alls den låt som du haft för avsikt 
att ladda ner. Jag tror att folk någonstans är beredda att betala för 
översikten, kvalitén, enkelheten och något som jag tror mycket på 
mobiliteten. Det är något som inte fått så mycket uppmärksamhet än i 
media att det finns de här legala alternativen. Problemet som vi har i dag är 
att utbudet är avsevärt mycket mindre än piratsajterna.” (Erik Landt)  
 
 

9.4.3 Analys 
 
Enligt Shapiro & Varian (1999) är information mer värdefull desto högre 
tillgänglighet den har. Boysen (i Wennman, 2000) bygger vidare på det 
resonemanget och menar att digital musik borde ha ett högt värde beroende 
på den höga tillgängligheten. Eftersom värdet är högt borde också 
branschen kunna prissätta sina digitala produkter därefter. Men 
resonemanget verkar inte alls vara tillämpbart för den digitala musiken. 
Utan istället är det snarare att det motsatta förhållandet gäller, nämligen att 
den höga tillgängligheten på musik ger ett lågt värde (Wolff, 2003). Det är 
bara att hålla med Wolff, den höga tillgängligheten på digital musik ger den 
ett lågt värde, anledningen till det är förmodligen att folk har blivit vana 
med att saker på Internet är gratis. 
 
Det är följaktligen mycket viktigt att musikbranschen gör något som får 
värdet på produkterna vid den digitala distributionen att höjas annars kan 
det bli svårt att få folk att betala priset för musiken. Det som skrivits 
tidigare i detta kapitel om exempelvis ökat utbud, bundling och versioning 
är oerhört viktiga faktorer för att öka värdet på musiken vid digital 
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distribution. Men det är också av stor vikt att information från skivbolag 
och branschorganisationer sprids om vad legal digital nedladdning är för 
något och lyfta fram fördelarna med det. Som vi kommer ihåg från kapitel 
tre räcker det inte bara med att erbjuda en produkt som har ett högt värde 
utan kunderna måste också förstå värdet. 
 
Tyvärr är, som vi tidigare nämnde, den information som kommer från olika 
organisationer negativ. Antingen är det i form av hot eller att de lyfter fram 
nackdelarna med illegal nedladdning. Det skulle enligt oss vara betydligt 
bättre om det var positiv information som lyfter fram fördelarna med legal 
nedladdning. Antagligen vet de flesta om riskerna med att ladda ner musik 
från fildelningsnätverk, de vet om att de riskerar att få virus, de vet om att 
program installerar sig på deras dator utan deras godkännande etc. Istället 
för att någon organisation går ut och säger att användarna får virus när de 
använder fildelningsnätverk kan de säga att de digitala återförsäljarnas filer 
garanterat är virusfria. Det är inget fel i de argument som IFPI lyfter fram i 
sin rapport ovan men vi tycker att de tillsammans med riskerna vid 
nedladdning från fildelningsnätverken även kan skriva om fördelarna med 
legal nedladdning. Även det öppna brevet från 113 svenska artister har en 
väldigt negativ ton, inte ett ord nämns om de legala nedladdningstjänster 
som finns. 
 
Vår uppfattning är att det oftast är barn och ungdomar som använder 
fildelningsnätverken, vi anser att det framförallt är den gruppen som 
behöver få utbildning och information om digital musik. Förslagsvis kan 
musikorganisationerna skicka ut representanter till skolorna där de får 
undervisa barnen i ämnet, vilket redan gjorts i en del länder. Ungefär som 
Non Smoking Generation som åker runt och utbildar barn och farorna med 
rökning kan det bildas något i stil med Non P2P Generation som utbildar 
barn och ungdomar om digital musik.   
 
Det är inte bara organisationer inom musikbranschen som måste ta ett 
ansvar. Precis som både Bernard Löhr och Erik Landt säger måste föräldrar 
uppfostra sina barn moraliskt så att de lär sig skilja på vad som rätt och vad 
som är fel redan i unga år. Ett problem är att det antagligen även finns 
föräldrar som laddar ner musik från fildelningsnätverk, de föräldrarna lär 
knappast bry sig om deras barn själva börjar ladda ner musik från dessa 
nätverk. Ytterligare en anledning till att föräldrar inte uppfostrar sina barn 
moraliskt är att de själva tycker att musiken är för dyr, både för dem och 
för deras barn, och därför tillåter barnen skaffa musiken gratis. De anser 
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helt enkelt att de sparar pengar på det, de slipper köpa de skivor som deras 
barn vill ha eftersom de skaffar musiken på egen hand. 
 
De organisationer som öppet propagerar för att musiken skall släppas fri 
påverkar också musiklyssnarna i stor utsträckning eftersom de får så 
mycket utrymme i media. I stort sett dagligen går det att läsa någon artikel 
där någon person säger att det skall vara fritt att ladda ner den musik man 
vill gratis. Att detta påverkar samhället är enligt oss självklart och kanske 
borde, som Bernard Löhr säger, medierna ta ett större ansvar och inte 
skriva så mycket om det. 
 
Viktigt är också, som flera av respondenterna påpekar, att det finns en bra 
produkt som kan konkurrera med fildelningsnätverken. Först och främst 
skall den digitala musiken som säljs på Internet vara fri från virus och 
dylikt. Att det finns ett stort utbud och mycket olika erbjudanden och 
förpackningar som vi gått igenom ovan är naturligtvis av yppersta vikt. 
Men också återförsäljarens försäljningssida på Internet är viktig, den måste 
vara attraktiv i kundens ögon. Givetvis ska layouten på sidan vara 
tilltalande, viktigare är dock att det är enkelt och att det går snabbt när 
kunden gör en sökning. Enkelhet var något som efterfrågades av 12 stycken 
i den öppna frågan i enkätundersökning (se bilaga 2 figur 6), det tyder på 
att detta är en faktor som inte kan negligeras av distributörerna. Med enkel 
hantering tror vi att det dessutom kan bli en positiv påverkan på 
försäljningssiffrorna för att konsumenten har lättare att genomföra köp av 
artister som inte annars skulle ha laddats ner. Enkelheten kan enligt oss 
vara en faktor som gör att spontana inköp ökar. Desto mindre klick som 
kunden måste göra desto bättre. Dessutom ska det gå snabbt att ladda hem 
det som önskas. Av dem som tillfrågades i enkäten var det 15 respondenter 
som efterfrågade denna egenskap (se bilaga 2 figur 6). Detta är en sak som 
måste lösas av såväl leverantörer som konsumenter. Förutsatt att 
konsumenten har bredband installerat som Internetuppkoppling åligger det 
leverantörerna att anpassa sina servrar så de inte blir överbelastade och 
klarar av den efterfrågan som kommer att finnas. Om det skulle uppstå 
problem med detta är det enligt oss stor sannolikhet att konsumenterna 
kommer att byta till någon annan Internetsida som kan tillgodose detta 
behov. Men med den utveckling av tekniken som nu pågår med snabbare 
uppkopplingar tror vi inte att detta kommer att bli något problem för 
musikbranschen att lösa.  
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Provlyssning efterfrågades av tre respondenter (se bilaga 2 figur 6). Detta 
är något som konsumenten haft tillgång till vid besök i den traditionella 
skivbutiken och enligt oss är detta en tjänst som de digitala distributörerna 
måste ta med sig in i den digitala världen. Konsumenterna bör rimligtvis ha 
en möjlighet att lyssna på tidigare okänd musik för att skapa sig en 
uppfattning om det är något som är i deras smak, vilket kan leda till köp 
som annars kanske inte skulle ha blivit av. Detta är också något som finns 
till viss del på de flesta sidor. 
 
Enkla, smidiga och pålitliga betalningar är också önskvärt. Samtliga de 
nyttor (Marn et al, 2004) som presenterades i kapitel tre är således viktiga. 
Funktionell nytta är exempelvis att filerna håller hög kvalité, processnyttan 
är applicerbar när det gäller betalningar och hemsidans utformning och 
relationsnytta kan vara att en kund på ett enkelt och snabbt sätt kan få svar 
på sina frågor via antingen e-mail eller telefon. Vi ser egentligen inga 
problem att ordna allt detta. 
 
Vi skrev i kapitel 4 att en ny upphovsrättslag snart träder i kraft. Den 
största förändringen med den nya lagen är att det definitivt kommer att bli 
förbjudet att ladda hem material utan tillstånd från rättighetsinnehavarna. 
Kalle Ekdahl säger att det tidigare varit högst oklart om vad som egentligen 
gäller och att den nya lagen förhoppningsvis ska säga vad som är tillåtet 
och vad som inte är tillåtet på ett klart och tydligt sätt. Men vi tycker att 
den nya lagen redan nu har tappat lite av sin kraft när justitieministern 
Tomas Bodström går ut och säger att lagen inte är till för att sätta dit 
ungdomar som laddar ner musik då och då. Det som Bodström säger ger 
budskapet till alla att det är okej att ladda ner musik från fildelningsnätverk 
utan tillstånd från upphovsmannen så länge det inte rör sig om stora 
mängder. Visserligen stämmer det som ministern säger men uttalandet är 
helt förkastligt, enligt oss är det mycket bättre om folk tror att de kan åka 
dit ifall de laddar ner musik utan tillstånd. Ifall nedladdarna tror att de kan 
hamna i domstolen ifall de inte slutar upp med nedladdningen är chansen 
stor att de börjar handla musik på legalt vis. Vidare går det också anmärka, 
som Bernard Löhr gör, att lagen kommer 5 år för sent. Visst hade det varit 
önskvärt att arbetet med den nya lagen gått snabbare men det är ingenting 
som kan åtgärdas nu, det är bara att anpassa sig till den situation som råder 
på marknaden.  
 
Det har varit mycket skriverier att polisen inte har några resurser för att 
jaga fildelarna, vi tror dock att det finns resurser för att jaga dem som delar 
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med sig stora mängder musik. På så vis går det hand i hand med den nya 
upphovsrättslagens syfte (och Bodströms uttalande), resurser finns men inte 
för att jaga de personer som bara laddar hem musik i små volymer. Vi tror 
också att det är av stor betydelse att några personer som mer eller mindre 
bedriver musikindustrier genom fildelning åker fast och får kännbara straff. 
Det ger en tydlig signal om att det faktiskt är olagligt och att risken finns att 
åka dit. Givetvis skulle musikbranschen också kunna skrämmas genom att 
försöka sätta dit ett par personer som inte laddar ner särskilt mycket. Enligt 
oss är det dock fel att försöka hitta ett par syndabockar som får ta smällen 
för att skrämma alla andra personer som bara laddar ner små volymer. 
 
Om vi slutligen studerar några frågor från enkäten (se bilaga 2 figur 1-2) är 
det tydligt att de studenter som deltog i undersökningen är vana att använda 
Internet vid nedladdning av musik.  Enligt resultatet (se bilaga 2 figur 3) 
om den lagändring som ska genomföras syns det ganska tydligt att den i 
praktiken inte kommer att få någon större effekt. Det är bara 24 % av de 
tillfrågade som kommer att ändra sitt beteende och av dessa är det inte 
säkert att alla kommer att upphöra helt med att ladda ner musik från sidor 
som delger musik utan rättighetsinnehavarnas tillstånd. Troligare är snarare 
att de minskar sin nedladdningskonsumtion och det är inte alls säkert att de 
kommer att vara villiga att betala för musiken. Vi tycker det är en oväntat 
stor andel som inte kommer att ändra sitt beteende. Men det hänger 
säkerligen ihop med det vi skrivit ovan om Bodströms uttalanden och 
skriverierna om polisens resurser. En annan faktor som kan ha påverkat 
respondenternas svar är att de inte anser att det är moraliskt fel att ladda ner 
musik som kommer från fildelningsnätverk. En annan anledning kan vara 
att informationen om vad den nya upphovsrättslagen innebär har varit 
bristfällig, de svarande i denna enkät är helt enkelt inte tillräckligt insatta i 
de lagar som gäller för upphovsrätt. Till sist vill vi säga att andelen 
respondenter (se bilaga 2 figur 4) som använt sig av legala 
nedladdningstjänster inte är särskilt många. Om detta beror på de illegala 
gratisalternativ som finns eller att kännedomen om de legala tjänsterna är 
bristfällig eller en kombination av dessa kan vi däremot inte svara på. 
 
Sammanfattningsvis tror vi absolut på att det går att vinna tillbaka en hel 
del av de personer som för tillfället sysslar med fildelning. Givetvis är 
priset en viktig faktor, men det är också viktigt med information och en 
effektiv lag. Därtill är det också viktigt att de legala tjänsterna som erbjuds 
är attraktiva. Om det här sköts på ett bra sätt är det troligt att musiken som 
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har hög tillgänglighet också får ett högt värde i enlighet med Boysens (i 
Wennman, 2000) resonemang.    
 
 

9.5 Format 
 
En annan faktor som gör att den legala musiken inte har det värde som det 
förtjänar är att det idag inte finns något enhetligt format på ljudfilerna. 
Tillverkare av spelare och DRM-lösningar konkurrerar med varandra och 
låser sina egna format för konkurrenternas spelare. Om en kund köper en 
iPod kan denne endast handla DRM-skyddade filer från iTunes. Kunden 
kan således inte handla DRM-skyddad musik från exempelvis Sony 
Connect. Frågan är således om musikbranschens aktörer kan komma 
överens om ett enhetligt format.  
 
 

9.5.1 Intervjuer 
 
Kalle Ekdahl säger att det funnits en hel del olika projekt där det arbetats 
med formaten men att allt har slutat i kaos. Vidare menar Ekdahl att 
Sony/BMG som skivbolag inte kan göra så mycket åt situation utan bara 
anpassa sig och kontrollera ny teknik när den kommer. 
 
”Vi ska försöka hålla oss ifrån det där, det enda vi kan göra är såklart att 
om det kommer ny teknologi så kollar vi på det om det finns en säkerhet 
som är hög. Sen är det upp till andra aktörer på marknaden att faktiskt 
bygga standarder. Vi hoppas på att det kommer nya alternativ, att det 
kommer en säker Mp3-version, det vore fantastiskt om den både är 
kompatibel för alla spelare och också säker.” (Kalle Ekdahl) 
 
Erik Landt önskar absolut att det bara finns ett format och menar att det i 
dagsläget finns alldeles för många format på marknaden. Precis som Kalle 
Ekdahl säger Landt att ansvaret för formaten inte ligger hos skivbolagen, 
om det varit så hade det bara funnits ett format. I slutändan tror Landt att 
det kommer att handla om vilket format som kan förse 
upphovsrättsinnehavaren med det bästa DRM-skyddet. Vidare påpekar 
Landt att Warner alltid ser till att deras filer är säkrade innan de skickas 
iväg, och att de inte använder sig av det öppna formatet Mp3 
överhuvudtaget. Landt är dock mycket tveksam om de största aktörerna på 
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marknaden, Apple och Microsoft, kan enas om något enhetligt format. 
Landt säger vidare att Warner samarbetar med dem som tillverkar spelare, 
men det samarbetet gäller DRM-lösningar och inte själva formaten. Landt 
nämner som exempel mobiltelefoni där DRM-lösningar kommit mycket 
långt och han tror att det kommer hända mycket inom området den 
närmaste tiden. 
 
Magnus Mårtensson menar att det inte är skivbolagen eller några andra 
aktörer på marknaden som kommer att avgöra vilket format som kommer 
att gälla utan det är kunderna. Han menar att aktörerna som vill göra affärer 
på nätet måste anpassa sig till kundernas önskemål och att det format 
kunderna vill ha kommer att levereras tids nog. 
 
Per Boysen tror inte på något enhetligt format som kan spelas på alla 
spelare. Han menar att marknadens huvudaktörer inom området för format, 
Apple och Microsoft, inte behöver samsas för de har sina marknadsandelar 
och kan fortsätta att kriga med varandra. Boysen tar också upp 
RealNetworks som uppvaktade Apple och försökte få dem att ordna så att 
RealNetworks format gick och spela på en iPod. Enligt Boysen sa dock 
Apple nej, men när RealNetworks kom med sitt format så visade det sig 
ändå att den gick att spela på en iPod.  Cellini & Dalrymple (2004) har 
skrivit om just det här och menar att Apple var riktigt upprörda och 
funderade på att stämma RealNetworks. I ett uttalande från Apple sa de att 
det var förbluffade över att RealNetworks hade använt sig av en hackers 
taktik och etik för att bryta sig in i iPoden.  
 
 

9.5.2 Analys 
 
Att det inte finns ett enhetligt format för digital musik är ett problem enligt 
de respondenter som vi intervjuat. Det finns som sagt ett stort antal format 
på marknaden i dagsläget men det är enligt oss inte troligt att det finns 
utrymme för alla i framtiden. Vi tror att när marknaden får sätta sig en 
aning kommer det finnas ett fåtal format som kommer att konkurrera med 
varandra. Däremot kan det även i framtiden finnas en stor mängd olika 
DRM-lösningar (se kapitel 5) vilket inte behöver vara något problem mer 
än att det i vissa fall begränsar kopieringsmöjligheterna i viss utsträckning 
för konsumenten. Samtidigt kan det vara bra att det finns konkurrens inom 
DRM, aktörerna kommer då att tävla mot varandra för att hitta en bättre 
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och säkrare lösning som även i stor utsträckning kan tillgodose kundens 
behov.  
 
På sikt tror vi dock inte att det här med flera olika filformat kommer att 
vara något större problem. Det grundar vi på att i takt med att branschen 
utvecklas kommer formatens antal att minska även om det kanske inte 
kommer ner till ett enda. Det är enligt oss inte främmande utan snarare 
sannolikt att musiken kommer att finnas till försäljning i de filformat som 
marknaden efterfrågar som Magnus Mårtensson säger och då kommer det 
inte att spela någon roll för konsumenten vilken ljudspelare han har. 
Antagligen kommer återförsäljarna av digital musik erbjuda mycket stora 
utbud och skillnaderna mellan återförsäljarnas utbud kommer inte att vara 
stora. Med detta menar vi att det är sannolikt att den mesta musiken som 
finns till försäljning kommer att finnas i de format som konsumenterna 
efterfrågar. Det innebär kanske en begränsning för konsumenterna vilka 
återförsäljare som kan användas för inköp men att tillgången till ett stort 
utbud av musik likväl kan utnyttjas. Ett problem som kan uppstå när 
återförsäljarnas handlingsfrihet ökar och de kan differentiera sig 
sinsemellan med exempelvis olika förpackningar och priser är att 
konsumenten via sin spelare är låst till en viss återförsäljare. Men ett stort 
utbud hos alla återförsäljare är något som rimligtvis bör ligga i alla parters 
intresse. 
 
 

9.6 Sammanfattande diskussion 
 
I det initiala skede som branschen befinner sig i för tillfället har det enligt 
oss inte arbetats i någon större utsträckning med att skapa värde i den 
digitala distributionen. Det som kan utläsas av materialet är att branschen i 
första hand har inriktat sig på att försöka eliminera de värdeförstörande 
faktorer som finns, i detta fall fildelarna. Marknadsföringen och 
kommunikationen från musikbranschen om de legala tjänsterna har hittills, 
i våra ögon, varit bristfällig och mer resurser bör läggas ner på detta 
område.  
 
När det gäller utbudet tror vi att det går att skapa värde i den digitala 
distributionen för både producenter och konsumenter genom ett ökat utbud. 
Producenter (artister och skivbolag) får möjlighet att sälja sådant som inte 
går att sälja fysiskt och konsumenter kan få tag i musik som inte längre 
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finns att köpa i fysiskt format. Utläggning av backkataloger och 
livespelningar är två olika sätt att öka utbudet på och som kan skapa ett 
värde i den digitala musikdistributionen.  
 
Att paketera den digitala musiken på olika sätt genom exempelvis 
användning av bundling och versioning kan också skapa ett värde vid 
digital distribution av musik. Genom olika erbjudanden kan branschen 
skapa ett mervärde i musiken när de säljs på Internet. Ett speciellt fall av 
versioning är att ge ut två versioner av en låt som skiljer sig åt när det 
gäller ljudkvalitén. Detta fungerar förmodligen bara på en del musik men 
kan branschen identifiera vilken musik detta gäller finns det en möjlighet 
att de kan tjäna pengar på det.  
 
Formaten är många på marknaden och utvecklingen verkar hela tiden gå 
framåt vilket är något som kan ses som problematiskt för konsumenterna 
men även för stora delar av branschen. Vi tror att det på sikt kommer att 
lösas genom ett ökat utbud hos återförsäljarna och med ett mindre antal 
format som tillgodoser såväl branschens som konsumenternas behov.  
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10. Slutsatser 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi visa vad vi kommit fram till i denna 
uppsats. Vi kommer att utgå ifrån de frågor vi ställde i första kapitlet. De 
olika delarna i tidigare kapitel kommer att knytas samman för att i 
hermeneutisk anda tolka helheten.  Kapitlet avslutas med förslag till vidare 
forskning. 

 
“The End” (The Doors, The Doors, 1967) 

 
 

10.1 Ny distribution – förändrad prisnivå? 
 
Att distributionskedjan kommer att kortas ner i någon större utsträckning 
trots teorier om detta finns det i dagsläget inga tecken på. Genom att en ny 
distributionskanal för musik har tagits i bruk har det lett till att en hel del 
nya aktörer tillkommit på marknaden och tagit över tidigare aktörers 
uppgifter inom den traditionella distributionen. Visst tror vi att det kommer 
att finnas viss direktkommunikation mellan producent, artist och 
konsument men att denna andel sett till branschen som helhet kommer att 
vara försvinnande liten. Oavsett hur många led som medverkar i 
distributionen är det mycket svårt att tro att prisnivån skall ändras 
nämnvärt, visserligen blir distributionen billigare men den 
kostnadsbesparingen uppvägs av att det krävs ökade 
marknadsföringsinsatser. Vi har ju också tidigare visat att en viss sänkning 
av prisnivån (framförallt när det handlar om album) har skett i förhållande 
till den traditionella distributionskedjan.  
 
 

10.2 Betalningar vid digital musikdistribution 
 
Betalningsförfarandet vid distribution av digitalt material är något som 
ännu inte hittat sin slutgiltiga form. I dagsläget är systemen många och 
olika till sin utformning. De höga transaktionsavgifterna vid betalningar 
som äter upp en stor del av omsättningen är helt klart ett stort problem i 
dagsläget. Det är troligt att de aktörer inom musikbranschen som är 
delaktiga i betalningstransaktionen med slutkunden kommer att kunna 
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förhandla fram bättre villkor när volymerna i försäljningen blir större. Hur 
detta kommer att påverka priset är det dock svårt att uttala sig om, 
förmodligen kommer återförsäljarna se en ökad möjlighet att öka sina 
marginaler snarare än att de ser en möjlighet att sänka priset. Det kan dock 
räcka med att en återförsäljare utnyttjar möjligheten att sänka priserna för 
att övriga återförsäljare skall känna sig tvingade att följa efter för att inte 
förlora marknadsandelar. Ett sätt som finns i dagsläget att sänka 
transaktionsavgifterna är att kunderna får betala in större belopp i förväg 
vilket innebär att försäljaren får mindre transaktioner att behandla, denna 
taktik används i Sverige av Homedownloads. Även kunder kan belastas av 
transaktionsavgifter vid köp av digital musik, detta tror vi dock inte är 
något större problem. 
 
 

10.3 Prissättningsmetoder när musiken distribueras 
digitalt 

 
Det finns i teorin en hel del olika prissättningsmetoder som kan användas. 
Hur dessa kommer att användas inom den digitala musikbranschen är inte 
helt klart i dagsläget. I det initiala skede som branschen befinner sig i är 
priserna väldigt enhetliga och någon differentiering förekommer inte i 
någon större utsträckning. De flesta av våra respondenter tror att vi 
kommer att få se en prisdifferentiering inom digital försäljning som liknar 
den som finns inom den fysiska distributionen. Ett sådant agerande är 
enligt oss inte något som är värt att eftersträva, musikbranschen borde 
istället använda prissättningen på ett mer effektivt sätt för att göra större 
vinster. Det vi framförallt tänker på är att det värdebaserade inslaget bör 
användas i större utsträckning. En bra artist säljer även till ett högre pris än 
det enhetliga och om försäljningen går trögt finns möjligheten att på ett 
enkelt sätt sänka priset när försäljningen sker på Internet.  
 
Om olika prisstrategier skall användas måste i dagsläget initiativet komma 
ifrån skivbolagen. Distributörer och återförsäljare har inte mycket att säga 
till om och måste helt enkelt anpassa sig till marknadspriset. 
Återförsäljarna har idag små marginaler på sina försäljningar. Det är därför 
mycket önskvärt att det kommer fram ett system där skivbolagen släpper 
lite av sin kontroll för att ge återförsäljarna en större frihet när det 
exempelvis gäller att skapa erbjudanden och att använda prissättningen på 
ett mer dynamiskt sätt.  
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10.4 Värde vid digital musikdistribution 
 
Det som vi anser kommer att bli det viktigaste för branschen är att skapa ett 
värde i den digitala musikdistributionen. Det finns enligt oss många 
metoder att göra detta. Det kommer säkerligen att tillgängliggöras en hel 
del olika varianter av bundles i framtiden och även en del olika versioner 
av låtarna. Att paketera ihop olika produkter och konstruera olika 
erbjudanden är förmodligen det bästa sättet för att skapa ett värde i den 
digitala distributionen av musik. Ytterligare ett sätt är att skivbolaget lägger 
ut sina backkataloger till försäljning, även ett lågt pris kan ge 
rättighetsinnehavare en vinst eftersom marginalkostnaden i princip är noll 
vid digital försäljning.  
 
Ytterligare en aspekt som är viktig är att det sprids information om digital 
musik ifrån olika intressenter. Denna information skall inte bara lyfta fram 
nackdelarna med fildelningsnätverk utan även tala sig varma om de legala 
alternativ som finns. Att fildelare får ett stort utrymme i medierna där de 
får sprida sitt budskap är något som kan göra det svårt att skapa ett värde i 
den legala musikdistributionen eftersom dessa personer påverkar flera 
andra personer att det är tillåtet att ladda ner musik ifrån fildelningsnätverk. 
Ännu ett område som är viktigt i värdeskapandet vid digital 
musikdistribution är att de produkter som erbjuds är attraktiva, exempel på 
det kan vara bra hemsidor och enkla betalningsförfaranden. Något som 
också kan sänka värdet är att det inte finns något enhetligt format i 
dagsläget. Vi tror dock inte detta kommer att bli något större problem på 
sikt, musiken kommer enligt oss att finnas tillgänglig för konsumenten i de 
format som efterfrågas av konsumenterna. 
 
 

10.5 Konsumenters (studenters) förhållningssätt till 
digital musikdistribution 

 
Kännedomen och användandet av nedladdning av musik har en omfattande 
spridning bland studerande vid Linköpings universitet idag även om 
majoriteten av dessa nedladdningar sker från sajter som inte har rättigheter 
att distribuera musiken. Digital musikdistribution är alltså enligt oss 
ingenting som är helt nytt och främmande som ska implementeras på 
marknaden vilket är en faktor som talar för att branschens möjligheter att 
lyckas är goda. Den grupp av studenter som vi undersökt tycker i dagsläget 
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att priset är för högt och skulle knappast välkomna en prishöjning. Det är 
alltså mycket troligt att ungdomar och studenter är mer priskänsliga än 
förvärvsarbetande människor, vilket också bekräftas av våra respondenter 
som tycker att priset i dagsläget är rimligt. Det skulle betyda att när 
studenter får arbete och mer pengar att röra sig med kommer de också bli 
mindre priskänsliga. Problemet är bara att studenter i stor utsträckning vant 
sig vid fildelningsnätverk och det kan vara svårt att locka över de här 
människorna till legala alternativ. Den nya upphovsrättslagen kommer 
säkert att få en del av dem som laddar ner musik från illegala sidor nu att 
avstå och även få en del framtida konsumenter att inte börja med detta. 
 
 

10.6 Avslutande tankar 
 
Musikbranschen är klart och tydligt under förändring, nedladdningar av 
legal musik från Internet är hittilldags en växande marknad åtminstone 
internationellt och enligt oss kommer detta att ske även i Sverige inom en 
snar framtid. Vi är också av den åsikten att detta distributionssätt kommer 
att ha en total dominans på marknaden i framtiden. Detta grundar vi på att 
konsumenterna säkerligen kommer att vänja sig vid ett smidigt förfarande 
vid nedladdningar och betalningar vilket vi är övertygade att branschen 
kommer att tillhandahålla kunderna när de sedvanliga barnsjukdomarna är 
botade. Prisdifferentieringen kommer enligt oss säkerligen att utvecklas i 
en högre grad än inom den fysiska distributionen när marknaden mognat 
och skivbolagen inser möjligheterna med detta.  
 
Den enhetliga prisnivå som har etablerats på digital musik tror vi kommer 
att bestå en tid framöver. Utrymme för prissänkningar utifrån en billigare 
distribution är det svårt att säga något säkert om, men det är troligt att det 
kommer krävas ökade marknadsföringsinsatser från producenterna för att 
klara sig på en marknad som kommer att kännetecknas av allt hårdare 
konkurrens. Det är inte heller troligt att prisnivån kommer att höjas, dels 
beroende på att Apple knappast har något intresse av att höja priserna 
eftersom de tjänar stora pengar på försäljning av iPods och dels beroende 
på att det kan vara dåligt för branschen att höja priserna eftersom 
försäljningen då kan sjunka beroende på den höga priselasticiteten på 
digital musik.  
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Efter denna forskning är vi av den åsikten att det finns oändliga möjligheter 
när det gäller erbjudande, förpackningar och versioner när det handlar om 
saker som kan distribueras digitalt. Detta gäller således inte endast musik 
utan även film, böcker och nyheter. I framtiden kan det mycket väl komma 
till en punkt där varje konsument kan tillhandahålla skräddarsydd digital 
information till ett pris som motsvarar hans uppfattade värde. Det kan 
säkert komma stormarknader på Internet som har ett näst intill oändligt 
utbud av varor som kan distribueras digitalt och ger kunden möjlighet att i 
lugn och ro framför sin egen dator komponera blandningen i sin digitala 
varukorg. Om utvecklingen av digitala mottagare fortsätter skulle 
konsumenten exempelvis på morgonen ladda hem nyheterna för avlyssning 
till frukosten, en favoritlåt för vägen till bussen och sedan favoritförfattaren 
för uppläsande i hörlurarna under bussfärden till jobbet och allt detta i en 
och samma informationsmottagare. 
 
 

10.7 Förslag på vidare forskning 
 
Digital försäljning är som sagt en ny bransch och det finns många områden 
att forska vidare inom, här följer några förslag. 
 

• Vilka faktorer är det som skapar värde i den digitala musiken. Det vi 
har gått igenom gällande vad som skapar värde är långt ifrån något 
fullständigt material och det finns utrymme för betydligt djupare 
undersökningar. Förslagsvis kan en undersökning göras med hjälp av 
en marknadsundersökning där de tillfrågade hela tiden ställs inför två 
alternativ där ett alternativ måste väljas. 

• Samarbete med andra branscher är också ett intressant område att 
studera. Mobiloperatörer är en grupp aktörer som just nu arbetar 
mycket med att distribuera musik och det är troligt att även andra 
branscher vill vara delaktiga.  

• Vi har på flera ställen påpekat önskvärdheten i ett system som ger 
distributörer och återförsäljare en ökad frihet. Utformningen av ett 
sådant system är också ett intressant uppsatsämne.  
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Bilaga 1 Enkätfrågor 
 

Hej vi är två studenter som just nu håller med vårt examensarbete på 
ekonomprogrammet.  Vi studerar musikbranschen och den omvandling som håller på att 
ske genom den digitala musiken och nedladdningar från Internet.  
 

1. Har du laddat ner musik från Internet någon gång? 
 
 Ja □ Nej □ (gå till fråga 5)    

 
 

2. Om ja hur ofta laddar du ner musik från denna kanal? 
 

Dagligen □ någon gång varje vecka □ någon gång ibland □ 
 

3. Den nya upphovsrättslagen som träder i kraft vid halvårsskiftet kommer den att 
påverka hur mycket musik du kommer att ladda ner från Internet? 

 
Ja □ Nej □ 

 
4. Har du någon gång laddat ner musik från en legal sida som har rättigheten att 

distribuera musiken? 
 

Ja □ Nej □ 
 

5. Skulle du kunna tänka dig att betala för musik som du laddar ner? 
 

Ja □ Nej □ 
 

6. Vilka kriterier vill du då ska vara uppfyllda? 
 
 

……………………………………………………………………………………… 
 
7. Vad anser du om priset i dag på musik som ligger på 9,90 SEK/låt? 

 
Mycket högt □ högt □ lagom □ lågt □ mycket lågt □ 

 
 



  

 167

8. Är du beredd att betala mer för en fil med bättre ljudkvalité? 
 

Ja □ Nej □ 
        

9. Skulle du vara villig att söka på Internet för att hitta det billigaste priset? 
 

Ja □ Nej □ 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 Resultat av enkätundersökning 
 
Här tänker vi redovisa de resultat som vi samlat in i den genomförda 
enkätundersökningen. Frågorna redovisas i samma ordningsföljd som de 
placerats i frågeformuläret. 
 
 
Har du laddat ner musik från Internet någon gång? 
 
På denna fråga svarade samtliga 200 personer. Fördelningen mellan dessa 
var att 82 % (164 stycken) svarade ja och 18 % (36 stycken) tillkännagav 
att de aldrig hade gjort någon nedladdning.  
 
Medelvärde = 82 % = (164÷200)  
 
Standardavvikelsens halva bredd = 5,3 %= 1,96 (koefficienten för en 
säkerhetsnivå på 95 %37)*0,0272 
 
Standardavvikelse = 0,0272 = √0,82*(1-0,82)÷200 
 
Konfidensintervallets omfång = 82 % ± 5,3 % == 76,7 %↔87,3 % 
 
Med 95 procents säkerhet kan vi veta att detta är den procentuella andel 
studenter vid Linköpings universitet som någon gång har laddat ner musik 
från Internet.  
 

Har du någon gång laddat ner musik 
från Internet?

82%

18%

Ja Nej
 

Figur 1 
 

                                                 
37 Denna säkerhetsnivå kommer att användas vid alla konfidensvallsuträkningar. 
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Hur ofta laddar du ner musik från Internet? 
 
Här fick endast de som svarat ja på föregående fråga svara, alltså blev 
svarspopulationen 164 stycken på denna fråga. Vi hade här lämnat tre 
svarsalternativ till respondenterna att välja mellan. Dagligen, varje vecka 
samt ibland vilket var alternativet för de som inte laddade ner lika frekvent 
som de två första alternativen. Här svarade 12,2 % (20 stycken) att de 
laddade ner musik dagligen, 37,8 % (62 stycken) uppgav att de laddade ner 
musik någon gång varje vecka och 50 % (82 stycken) laddade ner musik 
mer sällan . 
 

Hur ofta laddar du ner musik?

12%

38%
50%

Dagligen Varje vecka Ibland
 

Figur 2 
 
 

Den nya upphovsrättslagen som träder i kraft vid halvårsskiftet 
kommer den att påverka hur mycket musik du kommer att ladda ner 
från Internet? 
 
Med denna fråga ville vi ta reda på om det skulle kunna gå att skönja någon 
tendens att de som i dag laddar ner musik från illegala sidor som sprider 
musiken gratis skulle ändra sitt beteende. På denna fråga svarade 163 
stycken och en av de svarsberättigade valde att avstå. 124 stycken svarade 
att de inte kommer att ändra sitt beteende och resterande 39 uppgav att de 
kommer att göra detta.  
 
Medelvärde = 24 % = (39÷163) 
 
Standardavvikelsens halva bredd = 6,6 % = 1,96*0,0335 
 
Standardavvikelse = 0,0335 = √0,24*(1-0,24)÷163 
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Konfidensintervallets omfång = 24 % ± 6,6 % == 17,4 %↔30,6 % 
 
Med statistiskt säkerställande på en nivå av 95 % kan vi veta att inom detta 
intervall finns den andel studenter som kommer att ändra sitt beteende när 
den nya lagen träder i kraft. 
 

 Den nya upphovsrättslagen som träder 
i kraft vid halvårsskiftet kommer den att 
påverka hur mycket musik du kommer 

att ladda ner från Internet?
24%

76%
Ja Nej

 
Figur 3 

 
 

Har du någon gång laddat ner musik från en legal sida som har 
rättigheten att distribuera musiken? 
 
Avsikten med denna fråga var att ta reda på om det i dagsläget fanns någon 
större andel som någon gång använt sig av legala nedladdningar och gjort 
inköp av musik via downloads. 160 stycken svarade på frågan och 24 % 
(38 stycken) uppgav att de någon gång laddat ner musik från en sida som 
haft rättighet att distribuera musik och 76 % (122 stycken) svarade att de 
aldrig gjort detta.  
 
Medelvärde = 24 % = (38÷160) 
 
Standardavvikelsens halva bredd = 6,6 % = 1,96*0,0338 
 
Standardavvikelse = 0,0338 = √0,24*(1-0,24)÷160 
 
Konfidensintervallets omfång = 24 % ± 6,6 % = 17,4 %↔30,6 % 
 
Med statistiskt säkerställande på 95 procents nivå kan vi veta att inom detta 
intervall finns den andel studenter som någon gång har laddat ner musik 
från en legal distributör. 
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 Har du någon gång laddat ner musik 
från en legal sida som har rättigheten 

att distribuera musiken?

24%

76%

Ja Nej
 

Figur 4 
 
 

Skulle du kunna tänka dig att betala för musik som du laddar ner? 
 
Här kommer en fråga som vi finner mycket intressant då den är 
fundamental för om musikbranschen i realiteten har tappat konsumenter 
och dessa har ändrat sitt beteende så mycket att de inte är beredda att betala 
för musik längre. Här kan det också finnas tecken på hur respondenterna 
ställer sig rent moraliskt till om de tycker det är rätt att ladda ner musik 
som inte ger rättighetsinnehavarna den ersättning de har rätt till. På denna 
fråga fick även de som svarade nej på om de någon gång laddat ner musik 
från Internet svara och här erhöll vi svar från 199 stycken. 58 % (116 
stycken) uppgav att de var villiga att betala för musik som laddas ner från 
Internet och 42 % (83 stycken) svarade att de inte var villiga att betala.  
 
Medelvärde = 58 % = (116÷199) 
 
Standardavvikelsens halva bredd = 6,9 % = 1,96*0,0350 
 
Standardavvikelse = 0,0350 = √0,58*(1-0,58)÷199 
 
Konfidensintervallets omfång = 58 % ± 6,9 % = 51,1 %↔64,9 % 
 
Med 95 procents säkerhet kan vi veta att inom detta intervall finns den 
andel studenter som är villiga att betala för digital nedladdning av musik. 
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Skulle du kunna tänka dig att betala för 
musik som du laddar ner?

58%

42%

Ja Nej
 

Figur 5 
 
 

Vad önskar konsumenten vid köp av digital musik? 
 
Vid enkätundersökningen lämnade vi en fråga utan svarsalternativ för att 
låta respondenterna fritt ange vad de anser som viktigt vid inköp av digital 
musik. Här kunde respondenten lämna mer än ett svarsalternativ utan 
någon inbördes rangordning om vilket alternativ de ansåg viktigast. En 
viktig fråga om musikbranschen ska kunna skapa en produkt som är 
attraktiv för konsumenten. På denna fråga valde 115 stycken respondenter 
att svara, där en del gav fler än ett svar. 
 

Vad Linköpings studenter efterfrågar vid köp av digtial musik
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Vad anser du om priset i dag på musik som ligger på 9,90 SEK/låt? 
 
I dagsläget håller de sidor som tillhandahåller downloads en enhetlig 
prisnivå. Hur uppfattar konsumenterna denna nivå? Här fick de fem olika 
alternativ att välja mellan och de kategorier som vi hade som 
svarsalternativ var mycket högt, högt, lagom, lågt och mycket lågt. 197 av 
respondenterna svarade på denna fråga och svarsalternativen fick en 
fördelning som såg ut som följande. 
 

Vad anser du om priset i dag på 
musik som ligger på 9,90 SEK/låt?

39%

49%

1%10% 1%

Mycket högt Högt Lågt Lagom Mycket lågt
 

Figur 7 
 
 

Är du beredd att betala mer för en fil med bättre ljudkvalité? 
 
Syftet med denna fråga var helt enkelt om konsumenterna var beredda att 
betala mer för bättre kvalité på ljudet eller om detta inte ansågs viktigt vid 
nedladdning av musik. På denna fråga svarade 196 av respondenterna. 45 
% (88 stycken) svarade att de var villiga att betala mer för bättre ljud och 
55 % (108 stycken) uppgav att de inte var villiga att göra detta. 
 
Medelvärde = 45 % = (88÷196) 
 
Standardavvikelsens halva bredd = 7 % = 1,96*0,0355 
 
Standardavvikelse = 0,0355 = √0,45*(1-0,45)÷196 
 
Konfidensintervallets omfång = 45 % ± 7,0 % = 38,0 %↔52,0 % 
 
Vi kan således med 95 procents säkerhet säga att det inom detta intervall 
finns den andel studenter som värderar en fil med bättre ljudkvalitet högre. 
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Är du beredd att betala mer för en fil med 
bättre ljudkvalité?

45%
55%

Ja Nej
 

Figur 8 
 
 

Skulle du vara villig att söka upp det billigaste priset? 
 
Här var vi nyfikna på om respondenterna var beredda att spendera resurser 
gällande tid för att kunna hitta det billigaste prisalternativet. På denna fråga 
fick vi respons av 197 stycken och fördelningen bland dessa var den att 79 
% (156 stycken) ansåg sig vara beredda att söka upp det billigaste 
inköpsalternativet medan 21 % (41 stycken) inte tyckte att det var värt 
mödan i detta fall.  
 
Medelvärde = 79 % = (156÷197) 
 
Standardavvikelsens halva bredd = 5,7 % = 1,96 (koefficienten för en 
säkerhetsnivå på 95 %)*0,0290 
 
Standardavvikelse = 0, 0290 = √0,79*(1-0,79)÷197 
 
Konfidensintervallets omfång = 79 % ± 5,7 % = 73,3 %↔84,7 % 
 
Med statistiskt säkerställande på 95 % procents nivå kan vi veta att inom 
detta intervall finns den andel studenter som är villiga att söka upp det 
billigaste priset. 
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Skulle du vara villig att söka upp det 
billigaste priset?

79%

21%

Ja Nej
 

Figur 9 
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Bilaga 3 Intervjuunderlag 
 
Berätta lite om företaget (historik, inriktning) 
 
DISTRIBUTIONSKEDJA 

• Hur ser distributionskedjan för musikindustrin ut idag? Är den under 
förändring? Kommer återförsäljare och distributörer att förlora 
inflytande när nedladdning av musik blir allt populärare? Hur 
kommer maktfördelningen inom branschen att förändras? Hur lång 
tid kan det komma att ta? Om det blir mer direktkommunikation 
mellan producenter och konsumenter kommer priserna att förändras 
då? Finns det något som du tror tyder på att dagens vanliga CD-
format kommer att gå åt samma håll som vinylskivorna gjorde när 
CD-format slog igenom?  

• Hur ser du på att den fysiska skivan konkurrerar med den digitala på 
nätet? (Produktkannibalism)  

 
NEDLADDNING 

• Kommer det att behövas nåt sammanlänkande forum för att 
underlätta för konsumenterna att få tag på den digitala musiken? 
Kommer det i sådant fall påverka priset för konsumenten? De sidor 
som finns idag, kommer de behövas i framtiden, borde inte 
skivbolagen gå samman och lägga ut musiken på en gemensam sida 
för att kunna pressa priserna? 

• Internationellt har den legala nedladdningen av musik ökat kraftigt 
det senaste året vad är dina tankar om den svenska marknaden när 
(om) tillgängligheten ökar här? Kommer en obegränsad 
tillgänglighet av musiken att påverka priset i någon riktning? 

• Kommer bolagen att kunna införskaffa sig konkurrensfördelar 
genom olika prisstrategier på en sådan marknad? Hur sätts priset på 
Internetmusik? Varför? När exempelvis CDON säljer en låt för 9:90 
kronor, hur fördelas dessa pengar? Hur fördelas intäkterna vid 
prenumerationstjänster som exempelvis Napster?  

• Prissättningen inom musikbranschen är idag väldigt enhetlig. 
Kommer det i dina ögon att kunna ske någon prisdifferentiering 
mellan olika artister/skivbolag om man använder sig av legala 
musiknedladdningar via Internet? Kommer priset att bli en viktigare 
ingrediens vid konkurrens mellan olika skivbolag?  
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• Vilka problem ser du med en ökad legal nedladdning av musik? 
Vilka fördelar ser du med detsamma? Tror du konsumenterna 
kommer att vara beredda att betala ett lämpligt pris för detta? Vad 
anser du är ett rimligt pris att betala för nedladdad musik från 
Internet? Kommer detta distributionssätt att gagna de mindre bolagen 
gentemot de stora bolagen eller kommer klyftan däremellan växa? 
Kommer utbudet av musik på sikt att öka? Skivbolagen sitter inne 
med jättelika musikkataloger som inte går att köpa eftersom det inte 
är lönsamt att producera, borde inte denna katalog läggas ut på 
Internet, allt material finns tillgängligt – kostnaderna att lägga ut 
musiken är i princip noll vilket innebär att all försäljning ger vinst? 
Att spela in en livespelning kostar inte speciellt mycket idag, finns 
det anledning att tro att legala bootlegs kommer att erbjudas på 
Internet?  

• Kommer det tack vare Internet finnas mer erbjudanden för kunderna 
att välja mellan (olika versioner)? (Köp den här skivan och betala X 
kronor mer så får du med en aldrig tidigare utgiven låt av artisten 
som inte kommer att säljas på annat vis) 

• Tror du att det kan finnas någon rimlig prisnivå som kan vinna 
tillbaka en stor del av de förlorade marknadsandelarna från den 
illegala marknaden? Kommer dessa priser i sådant fall påverka den 
ekonomiska lönsamheten i någon större utsträckning? Vad använder 
sig skivbolagen av för strategi för att locka till sig kunder från 
illegala sidor? Vill ni att folk skall sluta köpa skivor i handeln och 
istället handla via nätet? De sidor som tillhandahåller musik på 
Internet gör inga vidare resultat, hur påverkas efterfrågan av en 
prishöjning (elasticitet)? Kommer priset att höjas inom en snar 
framtid? När priset sätts på musik utgår ni då från kostnader eller hur 
kunden värderar produkten? 

 
BANKPROBLEMET 

• En stor del av intäkten vid försäljning av musik på Internet hamnar i 
bankernas kassor. Hur hanteras det problemet i dagsläget? Hur kan 
man komma till rätta med problemet? Vems problem är det, 
nedladdningssidornas eller skivbolagens? 

 
FORMAT 

• I dagsläget finns det en hel del digitala musikformat som inte alltid 
är kompatibla med varandra. Kommer bolagen på sikt kunna komma 
överens om ett gemensamt format för mottagarna? Kommer detta att 
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vara nödvändigt för att tillgodose marknadens behov? Förändras 
inspelningsprocessen kostnader i någon riktning med de nya 
filformat som tillhandahålls konsumenterna via Internet? Påverkas 
priset av att olika bolag tillhandahåller olika format på den digitala 
musiken? Är det möjligt att konsumenten är beredda att betala en 
premium för bättre ljudkvalitet?  

• Kommer det någon gång finnas ett helt säkert filformat som tilltalar 
kunderna? Kan inte branschen i denna specifika fråga liknas vid 
dopning inom idrottsvärlden, hackers ligger alltid ett steg före? 
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Bilaga 4 Frågor till återförsäljare 
 

1. Berätta lite kort om hur distributionen för er ser ut? 
2. När ni säljer en låt för 9:90 hur fördelas de pengarna till skivbolag, 

distributör och återförsäljare? Hur mycket tjänar ni per låt? 
3. Hur mycket av 9:90 går till kreditinstitut via transaktionsavgifterna? 

Arbetas det med att sänka dessa avgifter? 
4. Vad har ni för frihet att sätta priser? (Måste ni anpassa er till 

marknadspriset?) 
5. Vad har ni för förhandlingsläge gentemot grossister och skivbolag? 
6. Prissättningen inom musikdownloads är idag väldigt enhetlig, 

kommer det att bli en ökad prisdifferentiering i framtiden? 
7. Varför ser vi inte mer marknadsföring från downloadsajterna? 
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Bilaga 5 Frågor till InProdicon 
 

1. Hur fungerar betalningsströmmarna mellan skivbolag, InProdicon 
och återförsäljarna på Internet, och vem redovisar till vem? 

2. Vilken förhandlingsposition har ni gentemot skivbolagen vad det 
gäller priser och utbud och hur ser detta förhållande ut mellan Er och 
återförsäljarna? 

3. Priserna inom den digitala delen av musikbranschen är i dag väldigt 
enhetliga, kommer vi att få se en större prisdifferentiering i framtiden 
hos distributörer/återförsäljare? 

4. Just nu är det Ni, OD2 och 24/7 som förser återförsäljare med digital 
musik i Sverige, tror du att det kommer bildas fler bolag som utsätter 
er för konkurrens i framtiden och kommer det leda till förändrad 
prisnivå eller förändrad förhandlingsposition gentemot skivbolag och 
återförsäljare? 

5. Vad ser Ni som Er mest angelägna arbetsuppgift i dagsläget? 
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Bilaga 6 Frågor till bankman 
 

1. Kan du berätta om kreditinstituts och banker transaktionsavgifter? 
2. Går det säga exakt hur mycket som försvinner vid ett köp på 10 

kronor i transaktionsavgifter? 
3. Har stora företag lägre transaktionsavgifter än små företag? 
4. Finns det några sätt för företag att minska transaktionsavgifterna? 
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 Bilaga 7 Öppet brev från artister 
angående upphovsrätt 

 
En märklig debatt förs nu kring upphovsrätt och Internet. Att ladda hem 
musik, film, böcker och datorprogram utan att betala är på väg att bli 
politiskt korrekt. Motiven för att legalisera den här typen av stöld varierar, 
men den skada den orsakar är lika stor. 
 
Inte i något annat sammanhang ifrågasätter vi rätten till ägande – utom när 
det gäller ”konstnärligt material”. Vi accepterar att det är ägarens namn 
som står på dörren till lägenheten där han bor. Vi tycker inte att det är 
konstigt att livsmedelshandlaren tjänar pengar på den falukorv som säljs i 
butiken.  
 
Men är arbetet kreativt anses det att vi som skapar skall acceptera att vi 
plundras av andra utan att någonting tillfaller oss själva.  
 
Vi håller inte med. Vi vill inte bli bestulna. Vi vill kunna försörja oss.  
 
Vare sig vi är musiker, artister, författare, skådespelare, regissörer eller 
programmerare har vi det gemensamt att vi har upphovsrätt till det vi 
skapar. Som upphovsrättsinnehavare ingår vi ofta avtal som ger oss betalt i 
relation till hur mycket våra verk säljer. Det gör det möjligt för oss att ha 
musik, film, eller författande som yrke. Det är vårt jobb, vare sig det är en 
heltidssysselsättning eller en bisyssla. Ofta tar vi själva ekonomiska risker 
när vi gör en ny produktion.  
 
För oss artister är det fullkomligt oacceptabelt med en debatt där det är okej 
att människor stjäl skivor och film, eller för den delen tidningen Expressen, 
i affären. Men på något vis har en del tongivande röster fått för sig att det är 
okej att stjäla på Internet.  
 
Försvaret för upphovsrätten handlar inte om de största popstjärnornas 
miljoner. Det handlar inte heller om nöjesindustrins vinstintressen. För oss 
artister handlar det om möjligheten att ha den här typen av verksamhet som 
yrke. Ytterst handlar det om vad som är rätt och vad som är fel. 
 


