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Sammanfattning 
 
Musikbranschen står idag inför ett stort förändringstryck då den verksamhet den är baserad 
på, skivförsäljning, på bara några år har tappat en tredjedel av sin omsättning. Ett stort hot 
mot skivförsäljningen är den ökande nedladdningen av musik via Internet. Musik är en vara 
som konsumeras i många olika former; inte bara via skivor utan genom radio och TV, 
konserter, på diskotek, under träningspasset på gymmet och så vidare. Alla dessa former ger 
intäkter till upphovsmännen samt artisterna och har idag stor betydelse för dem. Denna 
uppsats ämnar anlägga ett brett perspektiv på musikmarkanden och redogöra för hur dessa 
olika former hänger samman och påverkar varandra. 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera marknaden för musik ur ett ekono-
miskt teoretiskt perspektiv, för att sedan analysera musiknedladdningens välfärdsekonomiska 
påverkan på denna. En del av detta syfte uppnås genom att utifrån ekonomisk teori beskriva 
hur människor väljer när de konsumerar musik. Vidare kommer konkurrenssituationen på 
skivmarknaden granskas samt dess påverkan på pris och mångfald av skivor. Uppsatsen har 
ett visst fokus på upphovsmannen så dennes möjligheter till ersättning kommer att undersökas 
mer ingående. Slutligen innehåller uppsatsen resonemang kring effekterna av nya sätt att 
distribuera musik med tonvikt vid distribution via Internet. 
 
Uppsatsen har varken en ren objektivistisk-behavioristisk eller subjektivistisk-tolkande ansats 
utan hämtar element från båda. Majoriteten av den nationalekonomiska forskningen härrör ur 
den första av dessa ansatser och denna uppsats går således i viss mån utanför den national-
ekonomiska huvudfåran. Uppsatsen har sin teoretiska bas i neoklassisk nationalekonomi och 
utöver detta sker en djupare genomgång inom området konsumentteori. Empirin till uppsatsen 
består främst av information från branschorganisationer, utredningar från statliga organisa-
tioner och tidigare uppsatser inom området. 
 
Undersökningen av musikmarknaden visar att det råder relativt låg konkurrens, med fem 
dominerande aktörer, i Sverige såväl som internationellt. Detta leder till högre priser och ett 
mindre utbud än vad som skulle råda vid mer välfungerande konkurrens. Den del av 
skivpriset som tillfaller upphovsmännen är endast drygt sex procent. Upphovsmännen får 
majoriteten av sin ersättning från andra källor, i Sverige främst från STIM för framförande i 
radio och TV. 
 
Musik blir vid distribution via Internet en vara utan rivalitet och exkluderbarhet; en kollektiv 
vara. Ur välfärdssynpunkt vore det således önskvärt att konsumenter fick sprida fonogram 
fritt, dock uppstår då problemet med hur upphovsmän och artister ska få ersättning. Eftersom 
intäkter från skivförsäljning inte längre spelar lika stor roll för upphovsmän och artister 
behöver emellertid detta inte vara något stort problem. Vidare kan nedladdning av musik via 
Internet vara välfärdshöjande även vid dagens ersättningssystem, givet att nyttoökningen av 
att fler får konsumera skapade verk överstiger minskningen i nytta av färre nya verk. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund och problematisering 
 

Musik har konsumerats i olika former i hundratals år och formerna har utvecklats mycket 
under denna tid. Från att vara något som måste konsumeras samtidigt som den framförs då 
livemusik var den enda formen, via allt mer förfinade inspelnings- och uppspelningstekniker, 
kan musik idag konsumeras närhelst konsumenten vill. Redan för flera hundra år sedan fanns 
det människor som levde av musik, innan ljudinspelningen kom igång var det dock främst 
tonsättare som kunde göra detta. Under 1900-talet har musik blivit en omfattande industri som 
omsätter mycket pengar och där vissa aktörer, såsom upphovsmän, artister och skivbolag, 
tjänar stora summor. Grunden för denna industri har varit att det blev tekniskt möjligt att 
mångfaldiga ljudinspelningar till en låg kostnad. 
 
Idag står musikbranschen inför ett stort förändringstryck. Den tekniska utvecklingen har gjort 
det möjligt att distribuera musikinspelningar via Internet till en i det närmaste obefintlig 
kostnad. Detta innebär ett stort förändringstryck på musikbranschen som under lång tid har 
baserat sin lönsamhet på försäljning av musikinspelningar. Det innebär också stora 
möjligheter till att musikkonsumenter och –producenter ska mötas på nya sätt och att musik 
kan distribueras i en annan form än en förpackad plastskiva. 
 
Det pågår en debatt om huruvida nedladdningen via Internet kommer att ta död på musik-
branschen eller inte och ofta präglas denna debatt av tyckande snarare än kunnande. 
Oberoende vetenskapliga undersökningar om de långsiktiga effekterna av musiknedladd-
ningen är sällsynta. Detta gör det intressant att ur ett ekonomiskt teoretiskt perspektiv 
undersöka vilka effekter musiknedladdningen har på musikutbudet samt de olika inblandade 
aktörerna. För att kunna blicka framåt måste man dock även ha kunskap om nuläget, samt 
utvecklingen fram till dess vilket gör att denna uppsats även kommer att behandla dagens 
situation samt den historiska bakgrunden. 
 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera marknaden för musik ur ett 
ekonomiskt teoretiskt perspektiv, för att sedan analysera olika ersättningssystems välfärds-
ekonomiska påverkan på denna. Detta kommer att ske ur dels ett konsumentperspektiv och 
dels ett producentperspektiv. Med musik avses här inte bara skivor utan allt från 
bakgrundsmusik i TV-program och musik på radion, till CD-skivor och MP3-filer. För att 
uppnå ett bredare perspektiv på musikmarknaden än dagens av skivbolag dominerade 
marknad kommer en historisk översikt att ingå som ett hjälpmedel i analysen. 
 

1.3 Frågeställningar 
 

Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar: 
 

• Vilka faktorer avgör konsumenters val av musik? 
• Hur ser strukturen och konkurrensenssituationen ut på musikmarknaden och vilka 

effekter får det på pris och mångfald? 
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• Vilka möjligheter till ersättning finns för upphovsmännen - historiskt, idag och i den 
närmsta framtiden? 

• Hur påverkas musikmarknaden av alternativ distribution av musik, exempelvis via 
Internet? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Uppsatsens fokus ligger i första hand på populärmusik då de bakomliggande mekanismerna 
för utbud och efterfrågan inom konstmusiken eller den ”seriösa musiken”, beroende på hur 
man väljer att benämna den, i vissa avseenden skiljer sig från populärmusiken. Exempelvis är 
konstmusiken i högre grad offentligt finansierad medan det inom populärmusiken finns ett 
mer försäljningsrelaterat ersättningssystem för upphovsmän och artister. Uppsatsen har också 
ett visst fokus på den svenska musikmarknaden. Olika länders musikmarknader skiljer sig 
något åt men i stort bör resultaten vara applicerbara även internationellt sett. 
 

1.5 Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsens första kapitel utgörs av inledning inklusive en begreppsdiskussion där de för 
uppsatsen viktigaste begreppen diskuteras. Andra kapitlet är ett metodavsnitt där aspekter som 
gjort arbetet med denna uppsats lite speciellt behandlas. I kapitel tre följer en introduktion till 
musik som vara där några av de speciella egenskaper som musik har, diskuteras i korthet. 
Detta kapitel innehåller också en historisk översikt på musikmarknaden. Uppsatsens fjärde 
kapitel ger en teoretisk referensram av för denna uppsats relevant konsumentteori och 
applicerar denna på musikmarknaden. I kapitel fem presenteras det empiriska materialet som 
utgörs av institutioner och aktörer på musikmarknaden. Sjätte kapitlet består av analys av 
musikmarknaden idag och nedladdningens påverkan på denna. I sjunde kapitlet presenteras 
uppsatsens slutsatser och åttonde kapitlet utgörs av slutdiskussion. 
 

1.6 Definitioner – begreppspresentation/diskussion1

 

1.6.1 Musik – fonogram – skiva  
 

Musik är ett brett begrepp som omfattar levande musik, allt från en ensam trubadur på gitarr 
till ett framförande av en symfoniorkester; inspelad musik, allt från CD-skivor till ringsignaler 
på mobiltelefoner; samt representationer av musik såsom notblad. 
 
Begreppet fonogram täcker in många olika former av ljudbärare med inregistrerat ljud som 
kan spelas upp för avlyssning. I vissa fall inkluderas förpackningen (omslag, tillhörande text 
och bilder etcetera) i begreppet fonogram men i denna uppsats avses endast de inregistrerade 
ljuden. Med fonogram avses CD-skivor, kassettband, grammofonskivor, MiniDisc, DAT-band 
etcetera men också MP3-filer på en dator eller MP3-spelare, ringsignaler på mobiltelefoner 
och liknande. På senare år har den teknologiska utvecklingen gjort att begreppet fonograms 
omfattning har växt. För en översikt över fonogramteknologins utveckling, se 3.3 Historisk 
översikt. 
 

                                                 
1 Definitionerna bygger på Nationalencyklopedin och är anpassade för uppsatsen 
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Med skiva avses i denna uppsats ett fonogram förpackat för konsumentmarknaden. I dag är 
den helt dominerande formen CD-skivor, även om MiniDisc och DVD-audio förekommer och 
kassettband och LP-skivor finns kvar om än i liten utsträckning. I begreppet skiva ingår, till 
skillnad från i begreppet fonogram, även förpackningen och eventuellt extra material som 
medföljer själva CD-skivan. Ett konstnärligt utformat konvolut liksom bilder och text som 
medföljer produkten har även de ett värde som är inkluderat i begreppet skiva. Alla skivor är 
således fonogram, men begreppet fonogram är bredare och täcker in även andra ljudbärare, 
såsom MP3-filer. 
 

1.6.2 Upphovsman – artist 
 

Denna uppsats har ett visst fokus på upphovsmannen då denna är själva grundförutsättningen 
för ett musikaliskt verk. I vilken utsträckning artister är utbytbara är en i många avseenden 
subjektiv fråga men det får anses vara en allmän uppfattning att det är upphovsmannen som 
står för huvuddelen av det konstnärliga skapandet bakom ett musikaliskt verk. Med upphovs-
man avses i denna uppsats den eller de personer som komponerat musiken och skrivit texterna 
i de fall (oftast) som musiken innehåller texter. Rollfördelningen är dock tämligen flytande 
och många olika typer av arrangemang finns inom musikbranschen. Mellan extrempunkterna 
som kan representeras av den ensamme personen som skriver och framför all sin musik själv 
och de fall där artisten enbart sjunger och inte har något med komponerandet och textskrivan-
det att göra finns en rad mellanting.  
 

1.6.3 Privatkopiering – piratkopiering 
 

Med privatkopiering avses i denna uppsats mångfaldigande av fonogram som är tillåten inom 
lagstiftningens ramar, till exempel att spela av en väns CD-skiva på kassettband. Med 
piratkopiering avses illegalt mångfaldigande av fonogram, exempelvis en kopierad CD-skiva 
som säljs vidare, eller att efter den 1 juli 2005 ladda ner upphovsrättsligt skyddad musik från 
Internet. 
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2. Metod 
 

2.1 Vetenskapsperspektiv 
 

Inom nationalekonomin finns det två övergripande kunskapssyner som kan benämnas på olika 
sätt. Gustavsson använder begreppen den säkra och exakta vetenskapen respektive den inkän-
nande och tolkande vetenskapen. Samhällsvetenskap som ligger inom den första kategorin har 
naturvetenskapen som ideal. Säker kunskap ska baseras på något som är stabilt och oföränder-
ligt. Det finns en sann kunskap att söka och det existerar en referensram som är lika för alla. 
Rationalitet och objektivitet är viktigt att sträva efter i jakten på säker kunskap. Anhängare till 
den inkännande och tolkande vetenskapen menar att det finns många fenomen som inte låter 
sig fångas i termer av säker och exakt vetenskap. Här söker man tolka och förstå snarare än att 
finna kausalsamband och förklara.2
 
O’Sullivan går in specifikt på kunskapssynen inom nationalekonomi och identifierar en 
objektivistisk-behavioristisk ansats samt en subjektivistisk-tolkande ansats. Han skriver att 
situationen inom nationalekonomin går att spåra till olika kunskapsideal inom den central-
europeiska och den anglosaxiska samhällsforskningen. Den objektivistisk-behavioristiska 
ansatsen är dominerande i den anglosaxiska forskarvärlden medan den subjektivistisk-
tolkande ansatsen dominerar den central-europeiska. Då en stor andel av de ledande 
teoretikerna inom nationalekonomin hör till den anglosaxiska forskarvärlden leder detta till att 
nationalekonomin som ämne tenderar att använda en objektivistisk-behavioristisk ansats. Den 
objektivistisk-behavioristiska ansatsen söker allmängiltiga kausalsamband för att formulera 
regler som kan testas empiriskt. Anhängare av den subjektivistisk-tolkande ansatsen menar 
dock att de missar en viktig poäng, att människor är subjekt; är självmedvetna och har en egen 
fri vilja. De menar att nationalekonomin bör undersöka människors subjektiva val i en social 
miljö, och att man inte kan söka enkla kausalsamband av extern stimuli.3
 
Denna uppsats avser bland annat att analysera konsumentmönster vid konsumtion av musik 
och skapa förståelse för hur och vad konsumenter väljer. Jag anser att musikkonsumtion inte 
är något som går att angripa genom att söka enkla kausalsamband utan det är nödvändigt att 
se till människors komplexa val och till den sociala kontexten. Denna uppsats kommer således 
att till viss mån frångå den nationalekonomiska huvudfåran, den som O’Sullivan benämner 
objektivistisk-behavioristisk ansats, och även använda element ur en kvalitativ ansats. Syftet 
med uppsatsen är att förstå och förklara musikmarknaden snarare än att mäta någon speciell 
aspekt av den. Vidare har uppsatsen ett holistiskt perspektiv snarare än ett atomistiskt då 
musikmarknaden kommer att analyseras i sin helhet och inte brytas ned till enstaka bestånds-
delar som analyseras var för sig. 
 
De ovan nämnda kunskapssynerna skiljer sig även åt i hur de ser på tidigare erfarenheter. Den 
säkra och exakta vetenskapen ser tidigare erfarenheter främst som något negativt som färgar 
resultaten och som forskaren ska frigöra sig från. Den inkännande och tolkande vetenskapen 
ser däremot tidigare erfarenheter som både en belastning och en tillgång. Denna kunskapssyn 
är överens med den tidigare om att tidigare erfarenheter kan färga resultaten på ett negativt 
sätt. Den menar dock även att det ligger i människans natur att angripa ett nytt område med de 
erfarenheter man bär med sig sedan tidigare, oavsett man önskar det eller ej. Tidigare erfaren-
                                                 
2 Gustavsson, Bengt (Red) (2003), Kunskapande metoder, s. 9-14 
3 O’Sullivan, Patrick J. (1987), Economic methodology and freedom to choose, s. 52-59 

 - 4 -



Johan Svensson  Toner för miljoner 

heter gör att man når insikter man annars inte skulle göra och gör att forskaren inte behöver 
börja från noll.4 Som musikintresserad hade jag mycket erfarenheter från musikbranschen 
redan innan jag började arbetet med denna uppsats. Dessa erfarenheter har gjort det lättare att 
förstå och sätta sig in i olika aspekter under arbetets gång, samtidigt som jag hade en rad 
förutfattade meningar. Genom att vara medveten om att tidigare erfarenheter kan färga 
resultatet på ett negativt sätt hoppas jag kunna undvika det i största möjliga mån. 
 

2.2 Induktion, deduktion och abduktion 
 

Vid i princip all forskning är forskarens roll att relatera teori och verklighet till varandra. 
Forskaren kan förhålla sig till empiri och teori på i huvudsak två olika sätt; induktion och 
deduktion. Med deduktion menas att forskaren utifrån allmänna principer och befintliga 
teorier drar slutsatser om specifika företeelser. Utifrån befintlig teori härleder forskaren 
hypoteser som sedan prövas empiriskt. Den befintliga teorin avgör vilken information som 
ska samlas in, hur denna ska tolkas och hur man ska relatera resultaten till teorin. Induktion 
innebär att forskaren studerar sitt intresseområde utan förankring i befintlig teori. Utifrån 
resultaten av empiriska studier formuleras sedan teorier. Risken med induktion är att man inte 
vet något om den skapade teorins generaliserbarhet då den bygger på empiriskt underlag som 
är specifikt för just den undersökning som forskaren genomfört.5
 
Abduktion är ett förhållningssätt som påminner om induktion i att forskaren utgår från 
empirin. Med abduktion är syftet till forskningen att söka dra slutsatser om orsaker till en 
given situation utan att direkt kunna manipulera dessa. Exempel på detta är undersökning av 
spår på en brottsplats, eller en läkares diagnos av en sjuk patient. Ett problem är att man inte 
har entydiga samband, ett symptom som hög vilopuls kan ha en rad olika orsaker. Forskaren 
utgår därför från sannolika samband, uteslutning av olika faktorer, komplettering med tester 
etcetera. Abduktion kräver ingående erfarenhet av det område forskaren undersöker, 
erfarenhet av liknande fall etcetera för att kunna relatera en given situation till tidigare 
slutsatser.6
 
Denna uppsats använder sig inte av någon renodlad variant av de tre ovan nämnda förhåll-
ningssätten. Mycket av den nationalekonomiska forskningen bygger på allmänt accepterade 
principer och teorier, så också denna uppsats, och har därmed en deduktiv ansats. Man bör 
dock vara medveten om att valet av teoretisk bakgrund inte är värderingsfritt utan färgas av 
forskarens förförståelse samt personliga preferenser. Utöver detta har stora delar av uppsatsen 
ett närmast abduktivt förhållningssätt då en given situation, musikmarknaden i Sverige idag, 
analyseras. Detta relateras till nationalekonomisk teori och slutsatser om hur de olika 
faktorerna sannolikt samverkar söks, snarare än enkla orsak-verkan - samband. 
 

2.3 Val av empiri 
 

Empirin till denna uppsats består dels av dokument från olika aktörer inom skivbranschen 
såsom STIM (svensk intresseorganisation för upphovsmän till musik) och IFPI (svensk gren 
av internationell intresseorganisation för skivbolag). Båda dessa organisationer gör under-
sökningar och publicerar dessa i tryckt form såväl som elektronisk form. Kulturdepartementet 

                                                 
4 Gustavsson, Bengt (Red) (2003), Kunskapande metoder, s. 9-14 
5 Patel, Runa och Davidson, Bo (1994), Forskningsmetodikens grunder, s. 20-21 
6 Wallén, Göran (1996), Vetenskapsteori och forskningsmetodik, s. 48 
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har genomfört en undersökning av musikmarknaden (Malm 1997) som är intressant för denna 
uppsats då den ger ett annat perspektiv på problematiken. Gunnar Petri (2000) har skrivit om 
utvecklingen av upphovsrätten inom musiken genom historien, en bok som bidrar mycket till 
den historiska bakgrunden i uppsatsen. 
 
Ovanstående empiri är skriven av aktörer som antingen är inne i musikbranschen eller 
påverkar den och det finns klar risk att detta material är subjektivt. Några mer objektiva källor 
som används är till exempel Rosén (1998) för att kartlägga det juridiska läget kring upphovs-
rätt för musik. De källor till ekonomisk teori som används står även de utanför musik-
marknaden vilket stärker deras tillförlitlighet. 
 
En svårighet i arbetet med denna uppsats har varit bristen på seriösa källor som behandlar 
musikmarknaden ur ett ekonomiskt perspektiv. De mest lättillgängliga källorna har varit 
tidningsartiklar med tveksam sanningshalt varför jag sökt undvika dylika, annat än för 
begränsade uppgifter. Förutom tidningsartiklar är tidigare uppsatser en av få källor som 
behandlar detta område och ett par sådana har använts. Att musikmarknaden är ett område 
som i dagsläget diskuteras flitigt i media, samtidigt som det knappt finns någon forskning 
kring den ur ett ekonomiskt perspektiv är i sig intressant. Det är min förhoppning att denna 
uppsats ska ge några infallsvinklar inom detta område. 
 

2.4 Val av teori 
 

Denna uppsats har sin teoretiska utgångspunkt i neoklassisk nationalekonomi. Läsaren antas 
ha kunskaper i grundläggande (motsvarande A-nivå i nationalekonomi) produktions- och 
konsumtionsteori, det vill säga förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Dessa teorier 
kommer uppsatsen inte att behandla utan det förutsätts att läsaren har kunskap om dem eller 
på annat sätt (valfri grundbok i nationalekonomi är fullt tillräckligt) sätter sig in i dem. De 
teorier som tas upp i uppsatsen är de som går utöver neoklassisk teori. De teorier som 
behandlas är: 
 
Representativ konsumentmodell. Denna modell behandlar producentmakt som uppstår 
genom differentierade varor. Till exempel uppfattar inte konsumenter olika sorters läsk som 
perfekta substitut vilket gör att en läsktillverkare kan ta ut ett något högre pris än sina 
konkurrenter och ändå behålla en del kunder. (Carlton & Perloff 2000) 
 
Lokaliseringsmodeller. Dessa modeller beskriver hur stor makt producenter får beroende på 
närheten till substitut. Exempelvis kan en läsktillverkare som har en helt egen smak, till 
exempel hallonsoda, ha ett högre prispåslag än en som tillverkar en smak där det finns 
närliggande substitut, till exempel Fanta och Jaffa. (Carlton & Perloff 2000) 
 
Lancasters ”New Approach”. Traditionell nationalekonomi ser på varor i en ganska snäv 
bemärkelse, skivor konkurrerar med andra skivor. Lancaster menar dock att man inte 
konsumerar varan skiva, utan dess inneboende egenskaper som att bli road eller rörd. Detta 
leder till att skivor mycket väl kan konkurrera med även andra varor som till exempel en film 
eller en bok. (Lancaster 1991) 
 
Homo sociologicus och Social konsumtion. Dessa båda teorier kan ses lite som två sidor av 
samma mynt. Det som är gemensamt är att sociala aspekter har stor inverkan på konsum-
tionen. Teorierna om Homo sociologicus hävdar att människor påverkas av sin sociala 

 - 6 -



Johan Svensson  Toner för miljoner 

bakgrund och omgivning genom att dessa skapar individens konsumtionsmönster. Social 
konsumtion däremot innebär att individen medvetet väljer att konsumera vissa varor och 
tjänster för att tillhöra en viss grupp i samhället. (Becker & Murphy 2000 och Hargraves Heap 
1992) 
 
Analysen bygger dock inte bara på specifika teorier. Nationalekonomi utgör ett sätt att se på 
verkligheten, ett analysverktyg som överbrygger enskilda teorier. För att uppnå uppsatsens 
holistiska syfte och sätta olika fenomen i dess samband kommer även analys som ej är bunden 
till specifika teorier att användas. 
 

2.5 Metodkritik 
 

För att en uppsats ska hålla hög kvalitet måste man medvetet säkra dess giltighet. Två 
aspekter av detta är validitet och reliabilitet. Validitet innebär i korthet att mäta rätt saker och 
reliabilitet och mäta saker rätt. Med validitet menas att man verkligen kommer åt det fenomen 
man ämnar undersöka och inte mäter något annat än det man avser. Olika fenomen är 
sammanlänkade på diverse sätt och risken finns dels att man mäter ett fenomen som är 
närliggande det man egentligen söker, dels att andra närliggande fenomen påverkar ens 
undersökningsområde så att resultatet blir missvisande. Med reliabilitet menas hur nära 
verkligheten en mätmetod når. De absolut flesta mätmetoder är behäftade med mätfel av olika 
grad och ju större dessa fel är, desto lägre är undersökningens reliabilitet.7
 
Valet att studera musikmarknaden i ett holistiskt perspektiv innebär både möjligheter och 
problem. Då samtliga faktorer som påverkar musikkonsumtionen är av intresse är validitet 
relativt lätt att hantera. Om en faktor påverkar har den validitet. Detta innebär dock även att 
undersökningen kan få väldigt stor omfattning om det framkommer att det finns många 
faktorer som påverkar. Således måste det ske en avvägning mellan viljan att inkludera 
samtliga förklaringsgivande faktorer, och att göra undersökningen hanterbar. Reliabilitet är 
inte något som denna undersökning tar så stor hänsyn till, beroende på den kvalitativa 
ansatsen. Syftet är inte att mäta hur mycket olika faktorer påverkar utan endast om, och i 
vilken riktning. 
 
En svårighet med denna undersökning är den i det närmaste totala avsaknaden av material 
från oberoende källor. Det som publiceras om musikmarknaden skrivs nästan alltid av någon 
av aktörerna själva och detta gör att källkritik blir extra viktigt i uppsatsarbetet. Ett problem 
med den kvalitativa ansatsen är att resultatet i viss mån blir subjektivt, det är min tolkning 
som presenteras. Detta gör det extra viktigt att noggrant beskriva hur tolkningen har 
framkommit för att resultatet ska ha hög giltighet. Valet av teori kommer att ha stor påverkan 
på de slutsatser som dras och här sker ett selektivt urval. Det finns en mängd konsumtions-
teorier och det är inte möjligt att behandla samtliga. Genom att ha studerat området utförligt 
hoppas jag dock att jag valt de teorier som har störst förklaringskraft och som är de bästa 
verktygen för att uppnå uppsatsens syfte. 

                                                 
7 Sverke, Magnus (2003), Kvantitativa metoder, i Gustavsson, Bengt (Red) (2003), s. 55-67 
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3. Musik som vara 
 

Musik som vara har ett antal karaktärsdrag som skiljer den från andra varor och gör en analys 
av musikmarknaden mer komplicerad än en analys av många andra varor. Till att börja med är 
musik en immateriell vara som på ett eller annat sätt antar materiell form för att kunna 
konsumeras. Antingen i fysisk form som spår på en LP-skiva eller i digital form som ettor och 
nollor på en CD-skiva eller hårddisk. Det som konsumenten önskar är, i första hand, det 
immateriella verk som upphovsmannen framställt. CD-skivan är bara ett medium som länkar 
samman upphovsman med konsument. 
 
Musik konsumeras idag i många olika former, både genom aktivt val av konsumenter och 
genom att man passivt blir exponerad för musik på olika sätt. Förutom skivor kan 
konsumenter välja att se musikvideor på TV, höra musik på radion, gå på livekonserter, ladda 
ner fonogram från Internet med mera. Dessutom exponeras man som konsument för musik 
som en biprodukt av andra aktiviteter; till exempel förekommer musik ofta i olika butiker, 
bakgrundsmusik är vanligt i TV-program och reklam på reklamfinansierad TV. Alla dessa 
olika sätt att konsumera musik, aktivt såväl som passivt, ger också intäkter till upphovs-
männen och artisterna. I den offentliga debatten framstår det ofta som att försäljning av CD-
skivor är upphovsmännens enda inkomstkälla men det är långt ifrån sant. Genom STIM får 
upphovsmännen ersättning för att deras verk används i olika sammanhang. 
 

3.1 Utbud och efterfrågan 
 

För att producera musik för konsumenter att konsumera när de vill, och då åsyftas den 
immateriella varan – inte en CD-skiva, behövs en kompositör, en textförfattare och en artist. 
Det kan vara samma person som har dessa tre roller men behöver inte vara det. Utöver detta 
behövs också en inspelningsstudio och människor med teknisk, och i viss mån artistisk, 
kunskap för att spela in musik. Kompositörer och textförfattare kan ses som råvaru-
producenter, de framställer de grundkomponenter som musikupplevelsen kräver. Artister kan 
ses som förädlare som genom ett särdrag, till exempel en behaglig röst eller en fascinerande 
scenpersonlighet, förhöjer musikupplevelsen för konsumenten. Skivstudion med personal kan 
även de ses som förädlare som finputsar musiken för att ytterligare förhöja musikupplevelsen. 
 
Hur ser utbudssidan för musik ut? Kompositörer, textförfattare och artister önskar givetvis 
ersättning för sina ansträngningar så upphovsmännens möjligheter till ersättning är en faktor 
som påverkar utbudet. Något som skiljer musik från många andra varor är dock att 
upphovsmän även upplever nytta av annat än monetär ersättning. Upphovsmän vill att deras 
musik ska uppskattas av många konsumenter och upplever därmed nytta av att deras musik 
sprids. Detta gäller vid spridning av inspelad musik men också vid andra former av musik, 
exempelvis konserter. En artist får högre nytta av att spela för 30 000 människor än för 300, 
ceteris paribus. Att fler går på en konsert kan alltså vara en pareto-sanktionerad utveckling – 
nyttan ökar för några utan att minska för någon annan. Ett annat sätt för musiker att få 
bekräftelse är genom att få uppskattning från musikkritiker – något som kan men absolut inte 
behöver korrelera med uppskattning hos konsumenter. 
 
Efterfrågan på musik kompliceras av att musik finns i så många olika former och det är oklart 
om de olika formerna är substitutions- eller komplementvaror till varandra. Deras inbördes 
förhållande kan vara olika i olika situationer och även förändras över tid. Till exempel är 
musikvideon (oftast) en komplementvara till inspelad musik. Musikvideons syfte är att få 
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konsumenterna att köpa skivor av artisten som figurerar i videon. Mindre klart blir det vid 
musik på radion. Dels kan konsumenten lockas att köpa skivan av artisten om man uppskattar 
den låt som spelas på radion. Musikradio har i så fall funktionen av att låta konsumenten 
prova varan, artistens skiva, innan den köps. Radion kan dock också ersätta generell 
konsumtion av inspelad musik. Istället för att betala för musik kan konsumenten nu lyssna 
gratis på radio och därmed köpa färre skivor. Ett vanligt fenomen hos kommersiell radio är att 
ett fåtal låtar, ofta bara ett tjugotal, spelas om och om igen – ofta flera gånger varje dag. Detta 
kan mycket väl göra att konsumenterna blir mätta på de artister som spelas på den 
kommersiella radion och väljer att köpa andra skivor. 
 
Musik, och då främst inspelad musik även om de flesta av resonemangen är möjliga att 
applicera på andra former, kan beskrivas tillföra konsumenten nytta utifrån några kriterier. Jag 
väljer att göra en uppdelning, något artificiell men den kan ändå visa vissa särdrag hos musik 
som vara, mellan smak som är subjektivt och kvalitet som är objektivt. 
 
Smak: subjektivt – vissa gillar jazz, andra hårdrock, vissa vill ha manlig sångare, andra  
 kvinnlig, vissa vill ha distade gitarrer, andra föredrar akustiska osv. 
Kvalitet: till stor del objektivt - hur bra inspelningskvalitet en produktion håller, hur tekniskt  
 duktiga musikerna är, upphovsmännens egna bidrag till musikfloran etcetera 
 
Marginalnyttan kan antas vara avtagande vid konsumtion av samma verk, man tröttnar helt 
enkelt på skivan efter ett tag (en sanning med stor modifikation i och för sig). Här finns det 
dock enorma skillnader mellan olika verk. Vissa verk har mycket längre livslängd, både över 
tid och i form av upprepade lyssningar, än andra. Även marginalnyttan av att konsumera 
många olika verk torde vara avtagande. Finns det bara tio artister att välja på är det större 
chans att ett tillskott av en ny artist ger lyssnaren en extra upplevelse. Om det däremot finns 
100 olika jazzfusion-grupper lär inte 10 nya jazzfusion-grupper ge lika stor ökning i nytta, 
under förutsättning att de nya grupperna inte håller högre kvalitet än de befintliga. 
 

3.2 Mervärde hos varan CD-skiva utöver fonogrammet  
 

När man köper en CD-skiva är det givetvis främst musiken man betalar för. CD-skivan har 
dock visst mervärde utöver själva fonogrammet. Till exempel kan omslaget ha ett konstnärligt 
värde, det medföljer ofta texterna till låtarna, CD-skivor ser bra ut i bokhyllan etcetera. Att 
mervärdet hos CD-skivor jämfört med nedladdning av låtar från Internet är ett kraftfullt 
konkurrensmedel har branschen länge varit medvetet om: 
 

Det krävs bättre och mer sofistikerade produkter för att konsumenterna ska köpa 
skivorna. DVD-lösningar är ett exempel – man kan se videon samtidigt som man 
hör låten. Bättre, häftigare och mer genomarbetade omslag är en annan. 
Branschen har gemensamt en utmaning att kunna erbjuda konsumenten ett tydligt 
mervärde i den fysiska produkt som säljs i butikerna.8

 
Trots denna vetskap har inte speciellt mycket hänt inom detta område. Hos endast ett fåtal 
artister finns idag extramaterial av den typ som föreslås ovan. Exempel på detta är att utnyttja 
det utrymme som finns kvar på en CD-skiva till multimediaspår i datorn – till exempel 
artistens videor eller video-intervjuer med artisten. En annan lösning är att utöver CD-skivan 
skicka med en DVD-skiva med videor och annat. Andra möjliga uppslag att öka mervärdet för 
                                                 
8 IFPI Svenska Gruppen, Mångfald i musikutbudet, s. 9 
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CD-skivan som produkt är att till exempel skicka med rabatt och/eller förtur på artistens 
konsertbiljetter, skicka med en T-shirt med ett motiv relaterat till artisten eller något liknande. 
 

3.3 Historisk översikt 
 

Människor har skapat musik under tusentals år och upphovsmännens situation har förändrats 
över tiden. Utan ett fungerande rättsväsende kan det inte heller finnas något skydd för 
upphovsmän. Skyddet för musikaliska verk har under historien varit intimt förknippat med 
skyddet för andra konstnärliga aktiviteter som litteratur och teater. De första stegen mot ett 
respekterande av upphovsmännens rättigheter togs under antiken. Här handlade det dock mest 
om att skydda verken så att de inte förvanskades snarare än att skydda upphovsmännen.9
 
Boktryckarkonsten, som skulle komma få en stor inverkan även på musiken, sänkte kostnaden 
för att mångfaldiga verk jämfört med tidigare då man tvingats skriva av dem. För att skydda 
sina investeringar idkade tryckerierna påtryckningar på myndigheterna om att införa någon 
form av skydd. De första privilegierna utfärdades i slutet av 1400-talet i Italien och efter-
följdes i början av 1500-talet i Tyskland, Frankrike och England. Tryckprivilegiet gav 
tryckaren ensamrätt på de verk som privilegiet omfattande under en viss period. Detta gav 
tryckaren ett skydd mot eftertryck men gav också möjligheter till kontroll över vilka verk som 
spreds. Privilegiesystemet var främst till för tryckarna, skyddet för upphovsmännen var 
fortfarande svagt. Deras enda maktmedel var den fysiska kontrollen över manuskriptet, om 
någon avskrift kom på villovägar och hamnade hos en tryckare hade upphovsmannen ingen 
möjlighet att kräva ersättning. De första trycken av musikaliska verk gjordes i början av 1500-
talet.10

 
Den första lagstiftning som skyddade upphovsmän kom i början av 1700-talet i England. Det 
infördes efter påtryckningar från boktryckarna i städerna som nu fått konkurrens från små 
tryckerier på landsbygden. Den upphovsrättslagstiftning som följde gav upphovsmannen, eller 
den person till vilken han överlåtit sitt verk, ensamrätt till sitt verk i 14 år räknat från första 
utgivningen med möjlighet till förlängning med ytterligare 14 år. Då tryckerierna vid denna 
tid var ekonomiskt starka och välorganiserade, till skillnad från upphovsmännen, hade de 
fortfarande makten över utgivningen och upphovsmännen hade oftast inget annat val än att 
acceptera oansenliga ersättningar för överlåtelsen av sina verk. När USA:s konstitution tog 
form i slutet av 1700-talet fanns respekten för upphovsmäns möjligheter till ersättning med på 
dagordningen och de upphovsrättslagar som sedan stiftades följde den engelska modellen.11

 
I Frankrike tog utvecklingen inom upphovsrätten en något annorlunda väg. Där man i engelsk 
lagstiftning endast gav skydd mot otillåten duplicering av det fysiska verket, uppkom i 
Frankrike också ett visst skydd utanför det fysiska manuskriptet. Den stora skillnaden mellan 
böcker och musik var vid den här tiden att musik var beroende av framförandet till skillnad 
från det skrivna ordet. Ett skydd endast för framställningen av fysiska exemplar var således 
otillräckligt för musikens upphovsmän. 1791 stiftades den upphovsrättslagstiftning som gällde 
i Frankrike ända fram till 1957 och i praktiken än idag. Den nya lagstiftningen gav upphovs-
männen rätt att vidta rättsliga åtgärder mot dem som framförde deras verk utan upphovs-
mannens tillåtelse.12

                                                 
9 Petri, Gunnar (2000), Rätten till menuetten, s. 13-19 
10 Ibid, s. 27-34 
11 Ibid, s. 45-61 
12 Ibid, s. 63-80 
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Fram till slutet av 1800-talet fanns inget omfattande internationellt samarbete inom 
upphovsrättsfrågor. De avtal som slöts mellan stater var på bilateral nivå snarare än 
multilateral. Detta förändrades dock i och med Bernkonventionen 1886. Denna konvention 
gav upphovsmän från olika nationer samma rättigheter i samtliga medlemsländer som det 
landets egna medborgare hade. Ursprungligen anslöt sig Schweiz, Tyskland, Frankrike, 
England, Italien, Spanien och Belgien till konventionen men antalet medlemsländer växte 
kraftigt med tiden. En viktig del av Bernkonventionen var att den ständigt uppdaterades 
genom revisionskonferenser och därmed blev dynamisk, något som är en förutsättning för att 
vara effektiv när upphovsmännens villkor förändras.13

 
De första ljudinspelningarna av musik gjordes förmodligen 1887 i Thomas Alva Edisons 
laboratorium på cylinderfonograf. De första cylinderinspelningar som utgavs kommersiellt 
kom redan 1890 i USA. De var mycket dyra och användes främst till coin-in-the-slot 
maskiner (föregångare till jukeboxen) som stod i apotek, barer och hotell. En stor begränsning 
var att man använde vaxrullar som var svåra att mångfaldiga och gjorde kostnaden för kopior 
hög. En annan begränsning var den korta speltiden på vaxrullar och tidiga skivor, drygt två 
minuter. Denna korta speltid levde kvar till mitten av 1900-talet och bidrog till att många 
kompositörers verk inte gavs ut på fonogram då de helt enkelt var för långa. Enkla, korta verk 
premierades genom teknikens begränsningar framför de stora klassikernas mera omfattande 
verk.14

 
I mitten av 1920-talet gjordes de första elektroniska inspelningarna vilket möjligtgjorde en 
återgivning av ljud som låg mycket närmre verkligheten än de tidigare akustiska inspel-
ningarna. Det blev nu också möjligt att spela in mer komplicerade framföranden, till exempel 
verk med körer och hundratals musiker, som tidigare varit meningslösa då ljudkvaliteten inte 
gjort dem rättvisa. Under 1940-talet kom två tekniska innovationer som skulle spela stor roll 
för fonogramindustrin. Den första var magnettapen som i början av 1950-talet användes av 
fonogramproducenter världen över för att framställa masterkopior som sedan används för att 
masstillverka fonogram. Den andra viktiga innovationen var övergången i slutet av 1940-talet 
från schellack till vinyl som tillverkningsmaterial för skivor. Vinylen höll högre kvalitet och 
var tätare vilket reducerade bakgrundsbruset och möjliggjorde betydlig längre inspelningar, 
från stenkakornas fem minuter per sida till upp till tjugofem minuters speltid per sida.15

 
Den första inspelningen i stereo gjordes 1954 men nådde inte ut till någon större publik förrän 
1958. Stereotekniken gjorde det möjligt för lyssnaren att höra varifrån olika ljud kom och 
förhöjde på så sätt lyssningsupplevelsen. Kassettband introducerades på marknaden 1963 och 
hade från början sämre kvalitet än skivor men hade fördelar i kompakthet och mindre slitage 
än skivor. Med tiden förbättrades kvaliteten på kassettband och mot slutet av 1970-talet var 
den jämförbar med kvaliteten på LP-skivor. LP-skivan var det dominerande musikformatet 
från början av 1950-talet till mitten av 80-talet då kassettband under några års tid var det mest 
säljande formatet, fram tills slutet av 80-talet då CD-skivan hade blivit en etablerad standard 
och det dominerande formatet. En viktig utveckling inom skivindustrin var övergången från 
analog inspelningsteknik till digital. Denna övergång innebar att en mängd oönskat brus 
försvann från inspelningarna och ljudet blev mycket renare. Detta märktes tydligt redan på 
LP-skivor men fick ännu större betydelse när CD-skivorna kom då man slapp överföra den 
digitala masterkopian till en analog LP-skiva utan kunde använda digitalt ljud direkt i 
                                                 
13 Petri, Gunnar (2000), Rätten till menuetten, s. 118-121 
14 Day, Timothy (2000), A Century of Recorded Music, s. 1-7 
15 Ibid, s. 16-20 
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hemanläggningen. CD-skivan hade förutom överlägsen ljudkvalitet också fördelen att den till 
skillnad från LP-skivan inte uppvisade något slitage vid normal användning.16

 
Den förmodligen viktigaste händelsen under 1990-talet inom skivindustrin var den digitala 
distributionens framväxt. Att den tog fart under 90-talet berodde i huvudsak på tre faktorer: 
komprimeringsteknik, fildelningsnätverk och bredbandsutbyggnad. Komprimeringstekniken 
MP3 (förkortning för Motion Picture Experts Group Layer 3) gjorde det möjligt att 
komprimera musik så att det behövs mindre än 1/10 av utrymmet på en CD-skiva. Till 
exempel tar en låt som är 3,5 minuter lång bara 3,5 MB utrymme i MP3-format jämfört med 
37 MB utrymme i CD-format (det finns olika komprimeringsnivåer, idag används oftast en 
något lägre nivå som ger större utrymmesbehov men också mindre kvalitetsförluster). Detta 
gjorde att det gick betydligt snabbare att föra över fonogram via Internet. 1999 skapades 
fildelningsnätverket Napster som kopplade samman dess användares MP3-samlingar och 
gjorde det möjligt att ladda ner fonogram ur ett stort utbud. Napster blev snabbt mycket 
populärt och hade 50 miljoner registrerade användare innan de blev åtalade av den 
amerikanska skivindustrin och fick stänga ner. Det har dock kommit nya program efter 
Napster som fungerar på snarlikt sätt så nedstängningen av Napster har på intet sätt betytt 
slutet på fildelningen. Den tredje faktorn, bredbandsutbyggnaden, gjorde att fler användare 
fick tillgång till Internetuppkoppling med hög överföringshastighet, vilket även gör det 
snabbare att ladda ner MP3-filer (med 10 Mb uppkoppling tar det bara några sekunder att 
ladda ner en låt). Dessa tre faktorer har samverkat för att den digitala distributionen skulle ta 
fart på allvar i slutet av 1990-talet och fortsätta öka under 2000-talet.17

                                                 
16 Day, Timothy (2000), A Century of Recorded Music, s. 20-23 
17 Kjellström, Annika (2001), An Economic Analysis of the Napster Case, s. 188-189 
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4. Teori 
 

Detta kapitel tar upp konsumentteori som är relevant för uppsatsens under-
sökningsområde och applicerar denna på musikmarknaden. Kapitlet är således 
inte endast bestående av teoretisk referensram i konventionell betydelse utan även 
analys. Påpekas bör att en uppdelning mellan skivmarknaden och musik-
marknaden förekommer vid flera tillfällen där skivmarknaden avser den 
kommersiella marknaden med skivor medan musikmarknaden avser marknaden 
för musik i alla dess former. 

 

4.1 Representativ konsumentmodell18

 

Då musik i allra högsta grad är en differentierad vara är den representativa konsument-
modellen en god utgångspunkt för analys av denna marknad. I den representativa konsument-
modellen påverkas den efterfrågekurva en producent möter av samtliga andra producenters 
utbud. I motsats till fallet med homogena produkter har dock producenterna här viss 
marknadsmakt genom att produkterna är differentierade – heterogena. Exempelvis så upplever 
konsumenter inte en skiva med Britney Spears och en med Michael Jackson som perfekta 
substitut utan vissa föredrar den ena framför den andra. Detta möjliggör att olika producenter 
kan sätta olika priser på varan utan att förlora hela sin försäljning vilket är fallet vid 
homogena produkter. 
 
Vid analys av välfärdseffekter tar man i den representativa konsumentmodellen hänsyn till två 
egenskaper; pris och mångfald (antal märken eller olika produkter på marknaden). Två 
motverkande faktorer avgör hur stor mångfalden blir i jämviktsläget vid monopolistisk 
konkurrens. Den första faktorn är att varor inte produceras trots att priset är högre än 
marginalkostnaden om de fasta kostnaderna är så stora att företaget går med förlust vid 
jämviktsläget. Detta leder till alltför låg mångfald. Den andra faktorn är att företag inte räknar 
in de förluster andra företag gör genom minskad försäljning om de själva lanserar ett nytt 
märke. Till exempel kommer intäkterna från försäljning av Britney Spears skivor minska om 
ett annat skivbolag introducerar en ny artist som har samma egenskaper som Britney. Detta 
bolags vinster kommer till stor del från försäljning som annars hade tillfallit Britneys 
skivbolag. Om de båda produkterna är nära substitut medför valmöjligheten ingen stor 
välfärdsökning för konsumenterna och tillsammans med höga fasta kostnader kan mångfalden 
bli inoptimalt hög. 
 
Hur stor marknadsmakt ett företag har avgörs av antalet konkurrenter och hur goda substitut 
deras varor är till företagets egna. Marknadsmakten avgör i sin tur företagets förmåga att sätta 
pris över marginalkostnad. En marknad med få, väl differentierade varor tenderar således att 
kännetecknas av högre priser i förhållande till marginalkostnad än en marknad med många 
aktörer där varorna är goda substitut. Skivmarknaden innehåller många olika varor vilket 
pressar priserna neråt. Samtidigt är varje artist och låtskrivare unik vilket gör att inga skivor är 
perfekta substitut och möjliggör en prissättning långt över marginalkostnad. 
 

                                                 
18 Carlton, Dennis W. Perloff, Jeffrey M. (2000), Modern Industrial Organisation, s. 209-215 
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4.2 Hotellings lokaliseringsmodell19

 

Hotelling utvecklade en modell där det finns två butiker i en stad som består av en enda lång 
gata. Då det finns en transportkostnad för konsumenterna kommer de att välja den butik som 
är närmast om priserna är identiska. Detta leder till att butikerna, om det är möjligt, kommer 
att flytta närmre mitten tills båda butikerna ligger i mitten av gatan. Denna modell har 
sedermera utvecklats för att illustrera effekten av varors olika egenskaper. 
 
Ett exempel på hur Hotelling’s modell kan appliceras på skivmarknaden är att se en musik-
genre som en enskild marknad och urskilja en egenskap som kan beskriva musiken. Om 
marknaden är hip hop skulle egenskapen kunna vara aggressivitet i texterna. Ena ändpunkten 
skulle då kunna vara religiös rap utan svordomar och personangrepp medan andra ändpunkten 
är rap fylld av svordomar, hatiska budskap och direkta personangrepp. Antag att det i 
ursprungsläget finns två artister på marknaden lokaliserade såsom modellen nedan visar. Den 
vänstra ändpunkten utgörs här av ”from” hip hop medan den högre utgörs av mycket 
aggressiv hip hop. Då kommer båda dessa artister att söka sig mot mitten (i) för att attrahera 
fler konsumenter. Detta skulle till slut leda till att båda artisterna lägger sig mitt i skalan för 
att attrahera så många konsumenter som möjligt.  
 

Artist 1 i Artist 2
 

Figur 1. Hotellings modell applicerad på hip hop-marknaden 
 
Man kan också föra in olika prissättning i modellen. Om en producent sätter lägre priser än 
den andra kan denne locka till sig vissa kunder som ligger närmre konkurrenten på egenskaps-
skalan. Hotellings modell är dock kraftigt begränsad då den inte ger utrymme för ny-
etableringar och blir därmed inte speciellt gångbar som verktyg för att analysera musik-
marknaden. En marknad så som beskrivs ovan där de enda två artisterna på marknaden ligger 
nära mitten skulle ge utrymme för lönsamma etableringar av nya artister som ligger närmre 
ändpunkterna vilket inte Hotellings modell tar hänsyn till. 
 

4.3 Salops cirkelmodell20

 

Ett problem med Hotellings lokaliseringsmodell är avsaknaden av jämviktslägen om 
aktörerna utan kostnader kan förändra både priser och egenskaper. Salops cirkelmodell är en 
utveckling av Hotellings modell som ersätter den raka linjen med en cirkel. Genom att 
modellen nu saknar ändpunkter öppnas möjligheten för jämviktslägen, samtidigt som 
möjligheten för fler än två aktörer förs in i modellen. Dessutom tar Salops modell hänsyn till 
att en utomstående vara kan vara ett bättre alternativ för konsumenten än den differentierade 
varan. Till exempel kan den differentierade varan som ovan vara hip hop med olika grad av 
aggressivitet och den utomstående varan vara popmusik. 
 
För att illustrera Salops cirkelmodell används här exemplet ovan som utgångspunkt. 
Konsumenterna antas vara jämnt fördelade över cirkeln. De två befintliga aktörerna benämns 

                                                 
19 Carlton, Dennis W. Perloff, Jeffrey M. (2000), Modern Industrial Organisation, 216-217 
20 Ibid, 217-225 
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α och β i figur 2, medan de nya aktörerna benämns a-f. Konsumenterna väljer att konsumera 
den musik som ligger närmast deras preferenser med hänsyn tagen till pris. De kan således 
välja en skiva även om det finns alternativ som ligger närmre deras preferenser om den är 
billigare än de andra. För att locka till sig kunder kommer de nya aktörerna att välja 
egenskaper på musiken som särskiljer dem från andra producenter vilket också ger större 
mångfald för konsumenterna. Denna utveckling kommer att fortsätta tills det inte längre finns 
några vinster för producenter vid nyetableringar och marknaden, i form av en musikgenre, är 
mättad. Konsumenterna är dock inte begränsade i sina val till endast hip hop utan väljer att 
konsumera en annan produkt, till exempel popmusik, om nyttan av denna produkt med hänsyn 
tagen till pris är högre. 
 

 
Figur 2. Salops cirkel och marknaden för hip hop 

 
Salops cirkel kan också användas för att illustrera konsumenters val då begreppet marknad 
ges en vidare definition. Istället för att se marknaden som en enskild musikgenre kan 
marknaden ses bestå av olika sätt att konsumera musik; till exempel köpa en CD-skiva, ladda 
ner en MP3-fil från Internet, titta på MTV, lyssna på reklamradio etcetera. Den utomstående 
varan kan då vara något som ger konsumenten en liknande upplevelse, till exempel en 
biofilm. Med detta perspektiv på marknaden illustreras att en konsument som helst 
konsumerar en CD-skiva, ändå väljer att lyssna på radio om kostnadsreduktionen av att 
konsumera musik via radio istället för skivor överstiger minskningen i nytta för konsumenten. 
 
Något som lokaliseringsmodellen inte kan förklara är dock fenomenet med efterföljare på 
musikmarknaden. Så snart en ny subgenre eller ett nytt koncept slår igenom och blir en 
kommersiell succé kommer snart en rad efterföljare. Raden av exempel kan göras lång: New 
Kids On The Block gav upphov till en svärm pojkband, Britney Spears blev föregångaren för 
många unga kvinnliga sångerskor med utmanande image, Eminem gjorde att vita rappare fick 
utrymme på en marknad som tidigare varit exklusiv för svarta rappare och så vidare. Enligt 
lokaliseringsmodellerna skulle skivbolagen lansera artister som skiljer sig åt från dem som 
redan finns på marknaden. Speciellt då musikproducenter inte konkurrerar med pris så är 
lokaliseringsmodellerna oförmögna att förklara fenomenet med musikaliska efterföljare. 

e 

α
Utomstående vara

a f 
Popmusik 

b 

c 
d 

β
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4.4 Lancasters ”New Approach” 
 

Den traditionella konsumentmodellen med ”ordinal utility” har utsatts för kritik då dess 
förklaringsmöjligheter på flera områden är begränsade. Kelvin Lancaster kritiserade modellen 
på flera områden och utformade en alternativ modell. En kritik han framförde var att ingen 
hänsyn tas till varors inneboende egenskaper. En konsument som konsumerar endast 
diamanter är lika rationell som en som konsumerar endast bröd medan en konsument som 
ibland konsumerar diamanter och ibland bröd är irrationell. Vidare antar den traditionella 
konsumentmodellen att varor har en och endast en egenskap som konsumenten efterfrågar. 
Likaledes finns det endast en vara som kan tillfredsställa konsumentens efterfrågan för en viss 
egenskap. Äpplens enda egenskap är ”äppelhet” och konsumentens enda väg att tillfredställa 
efterfrågan på ”äppelhet” är genom att konsumera äpplen.21

 
I Lancasters modell är konsumenterna inte intresserade av varor i sig utan av de egenskaper 
som varorna för med sig. Relationen mellan varor och dess egenskaper kan till största delen 
beskrivas objektivt, exempelvis har ett äpple fruktsmak (som dock uppskattas olika mycket 
hos olika konsumenter), är mättande och ”nyttigt”. Medan konsumenternas preferenser utgår 
ifrån egenskaper är dock budgetrestriktionen beroende av varorna i sig. Individens val är 
således beroende av varornas priser såväl som dess egenskaper. Individernas preferenser 
avgör hur stor vikt de lägger på olika egenskaper när de väljer vad de ska konsumera, vilket 
gör att två individer med samma budget kan välja olika varor beroende på deras preferenser.22

 
Lancasters modell belyser att konsumenten inte bara köper en mängd ljudvågor registrerade 
som ettor och nollor på en plastbit när hon eller han köper en CD-skiva. Istället är det 
egenskaper som musiken konsumeras för; till exempel underhållning, välbefinnande, roande, 
tankeväckande etcetera. Konsumenter gör sina val utifrån sina preferenser. De som föredrar 
en hög grad av egenskapen aggressivitet hos musiken väljer annan musik än de som föredrar 
att musikens främsta egenskap ska vara humor. På så sätt agerar konsumenter som väljer 
Metallica lika rationellt som de som väljer Markoolio. Detta synsätt innebär också att en 
komisk biofilm mycket väl kan vara ett bättre substitut för Markoolio-köparen än en 
Metallica-skiva eftersom den har mer av den egenskap, humor, som konsumenten önskar. 
Lancasters modell ger ett perspektiv som har klara fördelar för att beskriva musikkonsumenter 
jämfört med ett perspektiv som sätter varan i första rummet. 
 
En annan brist med den traditionella modellen var enligt Lancaster antagandet om att varor 
som konsumeras var för sig har samma grad av egenskaper som varor som konsumeras 
tillsammans. Hänsyn tas inte till att en måltid som avnjutes i goda vänners sällskap har andra 
egenskaper än en som konsumeras på egen hand.23

 
Att det inte bara är vad man konsumerar utan också hur har stor betydelse för musik-
marknaden. Samma musikstycke får olika betydelse om det konsumeras hemma genom CD-
spelaren, i MP3-spelaren på en träningsrunda, på disko tillsammans med många andra 
människor eller på livekonsert med andra människor som kommit dit för att lyssna på just den 
artisten. Inramningen kan höja upplevelsen av musiken vilket kan ses som en förklaring till 
varför konsertbiljetter ofta kostar 300 kronor, trots att man kan köpa en live-skiva för under 

                                                 
21 Roth, Timothy P. (1989), The present state of consumer theory, s. 63-65 
22 Lancaster, Kelvin (1991), Modern Consumer Theory, s. 4-6 
23 Roth, Timothy P. (1989), The present state of consumer theory, s. 63-65 
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200 kronor och då spela den så många gånger man vill. Denna aspekt visar också varför man 
måste se på musikmarknaden i ett bredare perspektiv än endast försäljning av skivor. 
 
Lancaster ifrågasatte också antagandet om välinformerade konsumenter när det gäller varors 
egenskaper och förmågan att väga varornas pris mot konsumentens egen nytta av varorna. 
Bristande information hos konsumenter beskrivs i Lancasters modell som en orsak till att 
konsumenter inte väljer den kombination av egenskaper som ger högst nytta till lägst kostnad. 
Genom detta synsätt menar Lancaster att konsumenter kan vara ineffektiva, på samma sätt 
som en fabrik som använder inoptimal produktionsteknik är ineffektiv. På så sätt kan 
konsumenter anses göra val som inte maximerar deras nytta utan att frångå antagandet om 
rationella konsumenter. En följd av detta är att information till konsumenter kan medföra 
välfärdsförbättringar.24

 
Musikkonsumenter har liksom många andra konsumenter ofullständig information. Det är 
omöjligt att känna till samtliga artister i världen som kan vara av intresse för en konsument. 
Musik är i stor utsträckning en erfarenhetsvara, för att veta om man uppskattar ett musikaliskt 
verk bör man höra det. Detta underlättas dock något av tidigare erfarenheter av verk från 
samma artist samt recensioner i olika media av det aktuella verket. Detta leder till en välfärds-
förlust då konsumenter ofta missar de verk som skulle ge dem högst nytta till förmån för 
suboptimala verk ur nyttosynpunkt. 
 
Antagandet att antalet egenskaper som konsumenten efterfrågar är litet i förhållande till 
mängden varor som erbjuds på marknaden ger en förklaring till varför varje enskild 
konsument endast konsumerar en bråkdel av de varor som erbjuds. Lancaster menar att 
aggregerad efterfrågan således inte kan förklaras i termer av en representativ konsument som 
konsumerar samtliga varor, utan måste förklaras genom diversifierade preferenser. 
Konsumenter med olika preferenser väljer olika kombinationer av varor för att tillgodogöra 
sig de egenskaper de önskar. 
 
Objektiva och universella förhållanden mellan varor ges av deras inneboende egenskaper. 
Intuitiva koncept som likhet mellan varor, vad som särskiljer en ny vara från differentierade 
existerande varor och vikten av samkonsumtion av varor, som tidigare saknade teoretisk 
grund, kan nu förklaras genom dess gemensamma eller skiljda egenskaper och proportionen 
av dessa egenskaper. Varugrupper kan således beskrivas som ett antal varor som delar 
grundläggande egenskaper, dock i olika proportioner, som inte delas av varor utanför 
gruppen. Vidare blir differentiering av produkter kvantifierbar som ett mått på hur stora 
skillnaderna mellan varornas egenskaper är inom en grupp.25

 
Lancasters modell ger också en teoretisk grund för begreppet mervärde (att en CD-skiva har 
ett värde utöver själva fonogrammet). Genom att förpacka CD-skivan med ett estetiskt 
tilltalande omslag, bifoga låtarnas texter, få bilder på artisterna så att konsumenten kan sätta 
ett ansikte på musiken och så vidare ges produkten CD-skiva egenskaper utöver de som är 
inneboende i fonogrammet. En konsument som önskar lyssna på musik och ha något snyggt i 
bokhyllan kan således stå inför valet att antingen köpa en CD-skiva, eller ladda ner musiken 
från Internet och köpa ett prydnadsföremål. 
 

                                                 
24 Lancaster, Kelvin (1991), Modern Consumer Theory, s. 4-6 
25 Ibid, s. 4-6 
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4.5 Homo sociologicus 
 

Homo economicus är den neoklassiska synen på hur individer agerar. De är rationella 
nyttomaximerare på så sätt att de väljer att konsumera den kombination av varor som ger dem 
högst nytta. Deras agerande behöver inte vara själviskt, men även till synes altruistiska 
handlingar är i själva verket ett uttryck för individens nyttomaximerande. Exempelvis kan en 
förälder ge dyra presenter till sitt barn, vilket gör barnet lyckligt och vetskapen om att ha ett 
lyckligt barn tillför föräldern nytta. I en mängd situationer i verkligheten begränsas dock 
individens val av andra människors agerande. Enligt Homo economicus perspektivet påverkas 
individen av andra människors direkta agerande. Homo sociologicus utvidgar dock påverkans-
faktorerna till att även omfatta normer och samhällsroller. Med samhällsroll avses här att 
omgivningen förväntar sig att en person kommer att agera på ett visst sätt i en viss situation. 
Samhällsroller är ett sätt att ge uttryck åt normerna och konformitet till normer blir ett 
incitament för individen att agera på ett visst sätt.26

 
Homo sociologicus lever sitt liv efter sociala regler, samhällsroller och relationer med andra 
människor. Under uppväxttiden byter Homo sociologicus roller och socialiseras in i nya 
beteendemönster för att passa in i omgivningen. Detta synsätt kan dock fortfarande vara 
kompatibelt med synen på individen som rationell nyttomaximerare. Att följa rådande normer 
kan ge individen nytta genom det välbefinnande som följer av en känsla av samhörighet. 
Likaså kan undvikande att bryta mot rådande normer förklaras av att den sociala stig-
matisering som kan resultera av agerande som ligger utanför rådande normer, sänker 
individens nytta.27

 
Social samhörighet är med största säkerhet en viktig förklaringsfaktor till individers val av 
musik. En person som bor i Harlem konsumerar sannolikt annan musik än en som bor i 
Beverly Hills. Att bo i Harlem och lyssna på kristen rock (vilken produceras mer eller mindre 
uteslutande av vita män - kvinnor och personer med invandrarbakgrund är mycket sällsynta 
inom denna genre) innebär ett tydligt brott mot rådande normer och kan därmed minska 
individens nytta. Likaväl är det ett brott mot rådande normer att lyssna på gangsta-rap 
(aggressiv rap, ofta med uppmaningar att ta livet av poliser och rasister) om man bor i en 
välbärgad förort. På liknande sätt kan musik användas för att bryta mot sociala normer. Om 
man har åsikter som skiljer sig från den närmsta omgivningens kan ett sätt att markera det 
vara att lyssna på ”avvikande” musik. Till exempel kan ungdomar i vita välbärgade förorter 
lyssna på gangsta-rap för att särskilja sig från omgivningen. 
 
Även under en persons livstid förändras personens musikval beroende på vilka sammanhang 
hon ingår i. Till exempel kan en person förväntas lyssna på hitlistornas lättsmälta pop under 
grundskoletiden. Under gymnasietiden och framför allt högskoletiden förväntas personen 
lyssna på alternativ musik som helst ingen annan har hört talas om (detta fenomen lever dock 
kvar inom den sociala gruppen musikjournalister högre upp i åldrarna). Medelålderns 
musikval bör enligt rådande normer i Sverige bestå av dansbandsmusik och gubbrock av 
artister som varit aktiva sedan personens ungdom. Som pensionär är normen att ens 
musikkonsumtion ska består av visa och dansbandsmusik. Detta är givetvis en mycket grov 
förenkling och generalisering men kan ändå belysa att individer i viss utsträckning väljer 
musik, eller åtminstone musikgenre, efter det sociala sammanhang de ingår i. 
 
                                                 
26 Hargraves Heap, S. et al (1992), The Theory of Choice, s. 62-72 
27 Ibid, s. 62-72 
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4.6 Social konsumtion 
 

Modern konsumentteori antar oftast att individers val inte påverkas direkt av andra 
människor, utan endast indirekt genom att andra människors agerande påverkar priser och de 
institutionella ramarna. Becker och Murphy framhåller dock att även direkt påverkan är 
vanligt och har stor betydelse för individers val. Individer påverkas av hur omgivningen beter 
sig, vad som är socialt accepterat, gällande beteende och konsumtion. De tar även efter de 
mönster som olika förebilder lever efter, exempelvis landets ledare, kulturellt eller sportsligt 
framstående personer etcetera. Detta är ett välkänt faktum inom reklamvärden där annonsörer 
använder kända personer för att öka sin försäljning.28 Även en del musikartister uppnår denna 
position och får erbjudanden om mycket lukrativa kontrakt för att marknadsföra andra företag. 
Ett annat vanligt fenomen är att artisterna även medverkar i andra produkter, såsom böcker 
och filmer. Ofta sker detta inom skivbolagets moderbolag som därmed utnyttjar de 
synergieffekter som uppstår då marknadsföringen för artistens olika produkter gynnar 
varandra. 
 
Enligt Becker och Murphy strävar individer inte bara efter att maximera sin nytta genom 
konsumtion av varor och tjänster utan även genom att höja sin status. Status beror på många 
olika faktorer varav vissa inte är påverkbara, exempelvis ens föräldrars status. De flesta 
faktorer kan dock individen själv påverka, till exempel inkomst och förmögenhet; yrke; 
utbildning; konsumerade varor; föremål i individens ägo etcetera. Individens status ökar ofta 
direkt vid ökad inkomst. Status kan dock även ”köpas” genom att inkomsten används till att 
köpa varor som ger högre status, till exempel diamanter, exklusiva bilar, dyrbara hem i 
exklusiva områden och liknande. Individer kan också ”köpa” status genom att välja ett yrke 
som ger lägre inkomst men högre status än ett i övrigt lika yrke.29

 
Förutom ens egen status ger också samhörighet med andra personer med hög status nytta. Till 
exempel är nyttan högre av att bo i ett område med många högstatuspersoner än ett i övrigt 
identiskt område med mestadels lågstatuspersoner. Denna samhörighet kan dock bygga på 
många olika saker, exempelvis att man konsumerar likadana märkesvaror, tillhör samma 
slutna förening eller samlar på likadana värdefulla föremål. Högstatuspersonerna försöker på 
olika sätt utesluta personer med lägre status eftersom nyttan med varan eller aktiviteten 
minskar om fler personer med lägre status deltar. Ett vanligt sätt är att se till att varan eller 
aktiviteten är kostsam då personer med hög status ofta också har hög inkomst. Exempel på 
detta är höga medlemsavgifter för golfklubbar, höga priser på märkesvaror som inte motiveras 
av högre nytta av produkten i sig etcetera. Personer med hög status fungerar som ledare och 
kan locka personer med låg status, efterföljare, till att konsumera en vara eller delta i en 
aktivitet.30

 
En statusdimension finns säkerligen med i konsumtionsmönstren för musik. Musik är en stor 
del av livet för många konsumenter och att dela musiksmak blir ett sätt att skapa samhörighet 
samt skilja sig från andra ickeinsatta. Det blir då också hög status, ofta främst inom den egna 
gruppen, att ha en specifik musiksmak. Till exempel kan en person som lyssnar på hårdast 
möjliga musik få hög status bland dödsmetallare, men låg status bland indiepoppare. Musik 
kan också användas för att signalera att man som person besitter vissa kvaliteter, till exempel 
att man är kulturellt belevad. 
 
                                                 
28 Becker, Gary S. Murphy, Kevin M. (2000), Social Economics, s. 3-7 
29 Ibid, s. 105-107 
30 Ibid, s. 74-83 
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Becker och Murphys terminologi kring hög- och lågstatuspersoner kan vara ett sätt att 
förklara tillfälliga uppsving för vissa genrer, exempelvis pojkband. När många högstatus-
personer börjar lyssna på en genre får denna genre hög status och attraherar därmed lågstatus-
personer som vill höja sin egen status. Detta gör att genren växer snabbt i popularitet och det 
konsumeras mycket musik ur genren. Med tiden sänks dock genrens status eftersom allt fler 
lågstatuspersoner söker sig till den. Detta gör att högstatuspersonerna söker andra genrer 
vilket ytterligare sänker genrens status. Efter ett tag reagerar även lågstatuspersonerna på detta 
och söker sig bort från genren. Det är möjligt att denna utveckling tar några års tid vilket är så 
länge som de tillfälliga uppsvingen brukar hålla i sig. 
 
Varor kan få plötsliga stora ökningar i efterfrågan på grund små initiala förändringar. Becker 
och Murphy skiljer här på mode och modenycker. Mode uppstår genom de mekanismer som 
beskrivits tidigare. En liten grupp personer med hög status börjar konsumera en vara, vilket 
gör den mer attraktiv för andra personer då samhörigheten med högstatuspersoner ger nytta, 
och därmed höjs efterfrågan på produkten. Modenycker beror dock inte på att högstatus-
personer konsumerar varan utan även lågstatuspersoner kan starta en modenyck. Det som ger 
upphov till modenycker är att varors popularitet i sig leder till ökad efterfrågan, en social 
multiplikator i efterfrågan, och därmed kan små förändringar eskalera till stora ökningar i 
efterfrågan. Efterfrågan för modenycker är dock instabil och små negativa förändringar i 
efterfrågan för en vara som är att beteckna som modenyck kan leda till att den tappar stort i 
efterfrågan. Ett typiskt exempel på en färsk modenyck är Pokemon som under något år var 
enormt populärt för att sedan nästan helt försvinna.31

 
Det förefaller som att mode och modenycker är vanligt förekommande på musikmarknaden. 
Det kan dock vara svårt att korrekt identifiera dem. Mode kan sägas uppstå i de fall då flera 
välrenommerade musikkritiker samtidigt hyllar en artist och artistens försäljning ökar kraftigt 
till följd av detta. Musikkritikerna fungerar då som ledare och skapar trenderna åt de 
efterföljande konsumenterna. Att försäljningen ökar till följd av goda recensioner behöver 
dock inte innebära en modenyck utan kan även bero på att konsumenterna har bristande 
information, att de inte känner till en viss artist och att de genom recensionen upptäcker 
artistens kvaliteter. För att det ska ses som mode enligt Becker och Murphys terminologi ska 
det vara ledarnas beteende, snarare än varans egna kvaliteter, som styr konsumenternas 
beteende, vilket inte är fallet då konsumtionen ökar till följd av mer välinformerade 
konsumenter. Det är således svårt att avgöra när det föreligger mode och inte. Ett sätt att 
upptäcka ett mode kan vara att följa försäljningen när en tidigare hyllad artist får dålig kritik. 
Om artisten förlorar försäljning även på de tidigare hyllade skivorna är det ett tecken på att 
den under en period högre försäljningen var en följd av mode. 
 
Modenycker kan uppstå både för enskilda artister och för subgenrer. Ett vanligt sätt för 
artister att jobba sig uppåt i musikbranschen är att börja lokalt med små spelningar och lokal 
skivförsäljning. Efter att ryktet om artisten etablerats på lokal nivå och börjat sprida sig får ett 
större skivbolag upp ögonen för artisten som får erbjudande om ett bättre skivkontrakt och 
nationell eller internationell lansering. Att kalla detta för modenyck är dock missvisande då 
dessa mekanismer är grundläggande för hur musikbranschen fungerar. Då är tillfälliga 
uppsving för subgenrer eller speciella koncept något som ligger närmre Becker och Murphys 
begrepp. Exempel på detta som nämnts tidigare är 90-talets många pojkband och den våg av 
unga kvinnliga sångerskor med utmanande image som följde Britney Spears. Det som känne-
tecknade dessa subgenrer eller koncept är att de snabbt blev mycket populära, höll sig 

                                                 
31 Becker, Gary S. Murphy, Kevin M. (2000), Social Economics, s. 133-143 
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populära under några års tid och föll sedan kraftigt i popularitet. Trots att skivbolagen 
fortsatte med samma koncept som visat sig lyckosamt innan föll försäljningen kraftigt för 
dessa artister efter några års tid. Musiken i sig hade inte förändrats utan snarare 
konsumenternas preferenser. 
 

4.7 Summering av teori 
 

Musik är en speciell vara i den bemärkelsen att den kännetecknas av stor mångfald och 
diversifiering, mer än för de flesta andra varor. Denna mångfald har också ett stort värde då 
preferenserna skiljer sig mycket mellan olika konsumenter. Mångfalden har även ett värde om 
man bortser från att konsumenter har olika preferenser. Avtagande marginalnytta av ett 
musikaliskt verk gör att andra verk, även om de är väldigt nära substitut och ibland även just 
för att de är nära substitut, höjer konsumentens nytta. Mångfald har således ett egenvärde som 
bör tas hänsyn till vid bedömningen av välfärdseffekter. 
 
Musik konsumeras i många olika former och dessa former kan vara både komplement- och 
substitutionsvaror till varandra. Om man bara tittar på skivförsäljning riskerar man att missa 
viktiga samband, som att musik på radio kan ersätta köp av skivor. Efterfrågan på musik beror 
inte heller bara på musikmarknadens aktörer. Genom att se musiken som en bärare av olika 
egenskaper (såsom roande, tankeväckande, provocerande etcetera) blir även andra varor än 
annan musik substitutionsvaror till ett musikaliskt verk. Andra underhållningsbranscher, 
såsom film- samt TV- och datorspelsindustrin, utgör både samarbetspartners och konkurrenter 
till skivindustrin. 
 
Musik är mer än bara fonogram och måste analyseras på ett sätt som sätter fonogrammet i 
dess sammanhang. Ett sådant sammanhang är på vilket sätt man väljer att konsumera musik; 
skivor, konserter, nedladdning från Internet med mera får effekter på den nytta konsumenten 
får av musiken. Ett annat sammanhang utgörs av sociala faktorer. Inte bara konsumentens 
egna preferenser utan också hur människor i personens omgivning konsumerar musik 
påverkar de val konsumenten gör. Såväl inre faktorer, musikens inneboende kvaliteter, som 
yttre faktorer, till exempel vilken musik ens vänner lyssnar på, avgör vilken konsumtion ett 
musikaliskt verk uppnår. 
 
Denna teorigenomgång är dels tänkt att ge en ekonomiskt teoretisk bild av efterfrågesidan på 
musik, och dels att vara ett avstamp inför kommande analys. De infallsvinklar som här tagits 
upp och det breda perspektiv som förhoppningsvis framträder ska genomsyra fortsättningen 
av denna uppsats och min förhoppning är att detta ska belysa musikmarknaden på ett 
intressant och givande sätt. 
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5. Musikmarknaden – institutioner och aktörer 
 

Detta kapitel beskriver de institutioner som är centrala för musikmarknaden, 
liksom strukturella förhållanden och konkurrensförhållanden på musik-
marknaden. Vidare redogörs för olika former av ersättning till musikproducenter 
och utvecklingen av dessa, samt en åskådliggörning av kostnaderna bakom en 
CD-skiva. 

 

5.1 Upphovsrätt32

 

Inspelning av musik medför betydliga fasta kostnader och för att främja skapande av ny 
musik krävs ett system för ersättning till musikproducenter. Likt patenträtten syftar till att 
främja tekniska innovationer syftar upphovsmannarätten till att skydda artistiskt skapande. 
Upphovsrätten till ett verk gäller under upphovsmannens livstid och fram till 70 år efter 
dennes bortgång33. Upphovsrätten på musik är idag uppdelad på offentligt framförande och 
mångfaldigande av fonogram. Rätten till ersättning för offentligt framförande täcker in ett 
stort antal användningsområden: radio- och TV-utsändningar, bakgrundsmusik i varuhus, 
konsertverksamhet, intern-TV på hotell med mera. I princip samtliga musikaliska verks 
offentliga framföranden kontrolleras i Sverige av STIM, Svenska Tonsättares Internationella 
Musikbyrå. Genom så kallade anslutningsavtal med upphovsmän har STIM tagit över 
rättigheterna till ersättning vid offentligt framförande och framförande i förvärvsverksamhet 
inför större slutna kretsar. Denna samordning av upphovsmän genom STIM är i praktiken 
nödvändig då ett system där individuella avtal sluts mellan nyttjare av musik och upphovsmän 
skulle bli väldigt tungrott. Till exempel är det omöjligt för en upphovsman att kontrollera att 
ingen otillbörlig användning av hans verk sker i diskotek och varuhus runt om i landet. STIM 
tecknar avtal med upphovsmän och nyttjare samt utger ersättning till upphovsmän som 
relateras till det beräknade nyttjandets omfattning. 
 
Mångfaldigande av fonogram delas upp i nyinspelningar och kopior av redan gjorda 
inspelningar. Ett fonogram är skyddat mot mångfaldigande av andra än rättighetsinnehavaren 
under femtio år efter första exemplarets färdigställande. Normalt förfarande vid nyinspel-
ningar är att artisten och upphovsmannen överlåter rätten till inspelning och exemplarfram-
ställning till skivproducenten. Artisten och upphovsmannen får sedan ersättning i form av 
royalty för försålda exemplar, samt ofta en ersättning som är oberoende av försäljningens 
omfattning. Detta kontrakt som sluts mellan artister, upphovsmän och skivproducenter 
innebär också att artisten får avstå från möjligheten att spela in verken i fråga hos någon 
annan skivproducent. Dessa kontrakt innebär ofta också att artisten inte tillåts spela in några 
andra verk för någon annan skivproducent under kontraktets löptid. I kontraktet kan också 
ingå att skivproducenten har en skyldighet att producera nya inspelningar och inte bara en 
rättighet, vilket ger en säkerhet för upphovsmän och artister att deras verk når ut till 
konsumenter. En annan vanlig lösning är att skivproducenten då denna kontrakterar en artist 
får optionsrätt på till exempel tre följande album under en begränsad tid. Om den första 
skivan mottas väl bland konsumenterna utnyttjar skivproducenten sin optionsrätt till att 
framställa artistens efterföljande skivor. Om optionen däremot inte utnyttjas kan artisten 

                                                 
32 Rosén, Jan (1998), Upphovsrätten avtal, s. 173-182 
33 Internet: STIM – Upphovsrätt 
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hamna i en besvärlig situation eftersom hon/han inte får ge ut album hos någon annan 
skivproducent under optionens giltighetstid. 
 
Kopiering av redan utgivna verk kan ske för en rad ändamål, till exempel reklamfilm och 
spelfilm. Att använda ett musikaliskt verk som en del av en reklamfilm, spelfilm eller 
liknande kallas synkronisering eller ljudfästning. Till exempel synkroniseras musiken till 
speciella scener i en film för att förstärka det bildmässiga budskapet. Musikaliska verk får ej 
användas till dessa syften utan upphovsmännens och artisternas, eller de till vilka dessa 
rättigheter överlåtits, godkännande. I Sverige är det NCB, Nordic Copyright Bureau, som 
samordnar förfrågningar om synkronisering genom att artister och upphovsmän har överlåtit 
sina rättigheter till NCB och nyttjare av musiken skriver sedan avtal med NCB. Vid synkroni-
sering i reklamfilmer brukar dock upphovsmän och artister direkt tillfrågas då de kan ha 
särskilda skäl att inte förknippas med reklamfilmen i fråga. Rätten till ersättning för synkroni-
sering (och möjligheten att förhindra att verket används i specifika sammanhang) är dock ett 
komplement och inte ett substitut till rätten till ersättning för offentligt framförande. Förutom 
ersättningen för synkronisering måste nyttjare av musikaliska verk också ersätta upphovsmän 
och artister för framförandet, exempelvis då en reklamfilm spelas på TV. 
 

5.1.1 Royalty och copyright 
 

Vid försäljning av skivor går en del av intäkterna till ersättning för artisterna, vilket benämns 
royalty. Royalty bestäms som en procentsats av grossistpriset på skivor och storleken på 
denna är en förhandlingsfråga mellan artisterna och skivbolaget. Debutanter får ofta 5-8 
procent medan etablerade artister som säljer stora volymer kan få upp till 15 procent.34 I större 
delen av världen får dock de flesta artister inte några intäkter från royalties. De flesta 
skivbolag använder en affärsmodell där kostnader för att producera, distribuera och mark-
nadsföra skivorna dras från artisternas royalties. Först när royalties överstiger dessa kostnader 
får artisterna någon ersättning från försäljningen. Artisterna får istället en relativt låg fast 
ersättning för ett producerat verk. Endast de största artisterna når upp till en försäljning som 
ger dem intäkter från royalties. Här är dock Sverige ett undantag då ersättning vanligtvis utgår 
redan från första sålda exemplaret.35

 
Copyright, även kallat inspelningsrättigheter eller mekaniska rättigheter, är den del av skiv-
intäkterna som tillfaller upphovsmännen. I Sverige är det som tidigare nämnts NCB som 
inkasserar intäkterna för STIM:s räkning. Storleken på ersättningen bestäms genom för-
handlingar mellan STIM och IFPI (International Federation of the Phonographic Industry, en 
samarbetsorganisation för skivbolag).36 För närvarande (2004) går 9,009 procent av grossist-
priset före moms till copyright.37  
 

5.2 STIM38

 

STIM bildades 1923 på initiativ av Föreningen Svenska Tonsättare med avsikt att skapa en 
organisation för att tillvarata upphovsmännens intressen. 1919 års reform inom upphovsrätten 

                                                 
34 Statens Pris- och Konkurrensverk (1992), Fonogram – Pris- och konkurrensförhållanden, s. 28 
35 Kjellström, Annika (2001), An Economic Analysis of the Napster Case, s. 207-209 
36 Ibid, s. 28-29 
37 Internet: STIM – Årsredovisning 2004, s. 11 
38 STIM - Årsredovisning 2003 
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i Sverige krävde i praktiken en ordnad kollektiv förvaltning och STIM fick denna funktion.39 
STIM:s resultat före fördelning var år 2004 1041 miljoner kronor. STIM:s huvudsakliga 
inkomstkällor är inspelningsrättigheter och framföranderättigheter. Inspelningsrättigheter 
utgjorde 342 Mkr och inkasseras av NCB för att sedan fördelas av STIM. Framförande-
intäkterna uppgick till 802 Mkr där framföranden i Sverige utgjorde 481 Mkr och fram-
föranden i utlandet 244 Mkr (resten var övriga intäkter). Av de svenska intäkterna kom 62% 
från media (främst radio och TV), 15% från bakgrundsmusik i butiker och liknande, 18% från 
levande musik (vilket främst är konserter men också inkluderar diskotek etcetera) och 5% var 
övriga intäkter. STIM:s rörelsekostnader var för år 2004 102 Mkr. 
 
STIM fördelar intäkterna till upphovsmännen i stor utsträckning efter hur mycket deras verk 
använts i verksamheter som genererat inkomster för STIM. Radio- och TV-kanalerna är 
skyldiga att rapportera till Stim vilken musik de använt och dessa rapporter används sedan för 
att utge ersättning till upphovsmän. I andra fall föreligger speciella avtal. Till exempel har 
STIM avtal med Sveriges Biografägareförbund och därigenom samtliga biografer i Sverige 
om att en procent av biljettbruttointäkten tillfaller STIM som ersättning för musik i biofilmer. 
Ersättningen utgår sedan till upphovsmän efter deras medverkan med musik i filmer baserat 
på antal biobesökare per film. En annan inkomstkälla är kassettskatten, en skatt på 
inspelningsbara skivor, kassetter, minneskort och liknande som kan användas för att kopiera 
musik. Denna skatt är tänkt att kompensera för minskad försäljning av fonogram på grund av 
privatkopiering. Skatten tas in genom Copyswede och gav år 2003 18 Mkr till STIM. 
 
För levande musik avgörs ersättningens storlek av antalet besökare, andelen skyddad musik 
och entréavgiftens storlek. En konsert med fri entré ger betydligt lägre ersättning till upphovs-
männen än en konsert med dyr entrébiljett. Utbetalningen till upphovsmän sker utifrån 
rapportering från varje konsert om vilka verk som framförts. För diskotek och liknande tar 
STIM en avgift baserad på antalet besökare och entréavgiftens storlek. Ersättningen till 
upphovsmän fastställs sedan genom uppskattningar av vilken musik som spelats vilket baseras 
på topplistor som sammanställs av diskjockeys. Bakgrundsmusik kan användas i många olika 
miljöer; på bensinstationen, i mataffären, på tåget, på fotbollsmatchen, i gymmet, i lunch-
rummet på arbetsplatsen med mera. Avgifterna för dessa verksamheter regleras i avtal som 
användarna av musik slutit med STIM. Utbetalning från bakgrundsmusik baseras delvis på 
rapportering av vilka verk som spelats på radio. Utöver detta används musikrapporter när det 
gäller till exempel återkommande verk i samband med idrottstävlingar, standardiserad 
repertoar inom butikskedjor och underlag från företag som tillhandahåller musik i former 
riktade till i första hand butiker. 
 
En stor del av STIM:s intäkter kommer från utlandet och här är kopplingen mellan 
användande och ersättning till upphovsmän mindre direkt än inom Sveriges gränser. 
Bevakning av svenska verk sker främst genom aktuella länders sällskap för upphovsmän på 
uppdrag av STIM och ställs därmed under respektive lands regler. Till exempel gör detta att 
musik som spelas på studentradio i USA undantas ersättningsrätt. Utöver detta har exempelvis 
enskilda upphovsmän möjlighet att ansöka om ersättning till Ascap (USA:s motsvarighet till 
STIM) för spelning av sina verk inom USA. 
 
Utöver ersättning till upphovsmän för framförande och mångfaldigande av deras verk är 
STIM delfinansiär i olika projekt för att främja svensk musikkultur. Exempel på 
verksamheten här är återutgivning av klassiska verk, marknadsföring av svenska artister, 

                                                 
39 Petri, Gunnar (2000), Rätten till menuetten, s. 148-149 

 - 24 -



Johan Svensson  Toner för miljoner 

musiker och upphovsmän, utdelande av priser och stipendier till framstående personer aktiva 
inom svensk musik. 
 

5.3 SAMI40

 

SAMI, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, är en organisation som tillvaratar 
svenska artisters intressen, en artisternas motsvarighet till STIM. Organisationen verkar på 
liknande sätt som STIM och inkasserar medel då musik framförs offentligt. Merparten av 
intäkterna kommer från radio och TV, medan en mindre del kommer från framföranden i 
exempelvis diskotek, hotell och varuhus. 2004 fördelade SAMI 132 MKr till svenska artister. 
Figuren nedan visar utvecklingen av de medel SAMI har fördelat de senaste sex åren. 
 

 
Figur 3. Fördelade medel av SAMI 1999-200441

 

5.4 Strukturella förhållanden på musikmarknaden42

 

Det finns en mängd aktörer på musikmarknaden och internationella förgreningar spelar en 
stor roll. Musikbranschen kännetecknas av integration, såväl formell genom ägarförhållanden 
och avtal som informell genom traditioner och personliga kontakter. Den formella inte-
grationen kan vara vertikal såväl som horisontell. Den vertikala integrationen på musik-
marknaden innebär att flera delar i produktionskedjan från upphovsmannens skapande till 
avlyssning hos konsumenten är sammanlänkade genom gemensamt ägande eller samarbets-
avtal. Den informella integrationen visar sig bland annat genom samarbeten mellan fonogram-
bolag och medier som använder musik, främst radio- och TV-bolag. Ett konkret exempel på 
detta är när skivbolag samarbetar med kommersiella radiokanaler vid lanseringen av nya 
artister. Skivbolagen köper speltid för sina artister hos radiokanalerna vilket ger artisterna 
större exponering och fler sålda skivor. Radiostationerna ökar sina intäkter och skivbolagen 
säljer fler skivor genom ett samarbete som ofta är osynligt för den vanlige konsumenten. 
 
Skivbolagen är en central del av produktionskedjan för musik. Det är i dessa företag som 
beslut om publicering och massreproduktion av musik huvudsakligen fattas. De har därmed 
en nyckelposition i avgörandet om vilka upphovsmän och artister som tillåts komma fram på 
                                                 
40 Internet: SAMI - Årsredovisning 2004 
41 Ibid, s. 2 
42 Malm, Krister (1997), Musik, Massmedier och Mångfald, s. 7-10 
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marknaden. Det finns också en rollfördelning mellan olika typer av skivbolag. Små skivbolag 
har oftast en smal inriktning på sina utgivningar, antingen med avseende på geografisk närhet 
och/eller en inriktning på en viss genre, till exempel svensk hiphop eller Göteborgs-metal. Om 
en artist som ligger på ett litet skivbolag når stora framgångar tas de ofta över av ett stort 
skivbolag. ”Mycket generaliserat kan man säga att den grundläggande rollfördelningen mellan 
småbolag och storbolag är att de förra står för innovation och risktagande medan de senare 
står för marknadsföring och försäljning i större skala.”43

 
Skivköpare köper sällan en ny skiva utan att ha hört musiken, eller tidigare verk av samma 
artist, innan. Radio och TV är således viktiga kanaler för skivbolagen för att visa upp sina 
produkter och ge konsumenter en chans att få en uppfattning av varan, musiken, för att 
sedermera köpa skivan. Skivbolagen är därmed mycket intresserade av att se sin musik spelas 
på radio och TV. Reklamfinansierade radiostationer använder å sin sida musik för att servera 
rätt sorts lyssnare till annonsörerna. I ett litet land som Sverige finns inte en tillräckligt stor 
marknad för att reklamradio inriktad på smalare musik ska vara lönsam. Således sker en 
likriktning av musiken som hörs i kommersiell radio. Detta förstärks ytterligare av att radio-
stationerna använder spellistor med ett begränsat antal musikstycken för att slippa hantera ett 
allt för stort antal musikstycken. Den musik som spelas i radio begränsas till ett kommersiellt 
gångbart format där dessutom bara ett fåtal artister inom det givna formatet ges plats. 
 

5.5 Konkurrensförhållanden på musikmarknaden 
 

Världsmarknaden för fonogram domineras av fem multinationella företag, ”de fem stora”, 
med en sammanlagd marknadsandel på 75 procent: Universal Music som 2002 hade en 
marknadsandel på 26 procent, Sony Music 14%, EMI 12%, Warner Music 12% och BMG 
11%. Den största marknaden är USA som står för drygt en tredjedel av den totala världs-
handeln, därefter följer Japan, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Dessa marknader är 
också hemvist för var sitt bolag av de fem stora. Gemensamt för dessa bolag, med undantag 
för EMI, är att de ingår i stora koncerner som är verksamma inom andra medieområden men 
även inom helt andra grenar; exempelvis äger Vivendi Universal, BMG:s moderbolag, 
Connex som driver Stockholms tunnelbana och fjärrtåg till och från Norrland.44

 
Under 1960-talet växte den internationella fonogrammarknaden kraftigt och passerade under 
detta decennium både bok- och filmbranschen i omsättning. Efter att ha ökat stadigt under 
lång tid föll skivförsäljningen i början av 1980-talet för att därefter öka igen med CD-skivans 
genombrott. Bytet av format gav ökad försäljning och skivbolagen stora vinster då de kunde 
ge ut gamla inspelningar på det nya formatet, och på så sätt sälja dem en gång till. Under 
1990-talet fortsatte omsättningen att öka. Under de första åren på 2000-talet har dock 
skivförsäljningen minskat varje år.45

 
Konsumtionsmönster för musik förändras, att lyssna på skivor köpt från en butik är idag inte 
det vanligaste sättet att ta del av inspelad musik. Den mest använda musikmaskinen är i USA 
idag varken CD-spelaren eller radion utan TV-spelet.46 Skivbolagen uppstod och växte fram 
under en period då deras främsta inkomstkälla var försäljning av fonogram. Detta har dock 
förändrats och intäkter från handeln med rättigheter har gradvis utgjort en större andel av 

                                                 
43 Malm, Krister (1997), Musik, Massmedier och Mångfald, s. 9 
44 Kulturrådet (2004), Fortsatta Former, s. 11 
45 Ibid, s. 11-12 
46 Ibid, s. 12-13 
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skivbolagens totala intäkter. I början av 1990-talet blev dessa intäkter större än de från 
fonogramförsäljningen.47 Denna utveckling har fortsatt i samma riktning sedan dess och idag 
utgör handeln med rättigheter cirka 70 procent av skivbolagens intäkter. Försäljningen av 
fonogram är således inte längre deras huvudsakliga intäktskälla utan står idag för mindre än 
en tredjedel av de totala intäkterna. Om utvecklingen fortsätter åt samma håll kommer 
försäljningen av fonogram att spela en allt mindre roll och överspeglas av betydelsen av 
rättigheter.48

 
Den svenska marknaden för fonogram är en av världens 15 största vilket gör den mycket 
intressant för de stora multinationella koncernerna. Tillsammans har ”de fem stora” drygt 85 
procent av den svenska marknaden vilket är en högre marknadsandel än de har på världs-
marknaden. Den stora marknadsandelen beror dels på att de framgångsrikt marknadsfört sina 
internationella storsäljare på den svenska marknaden, och dels att de har kontrakterat svenska 
artister.49

 

5.6 Mångfald i utbud 
 

År 2002 (det senaste året för vilket det finns statistik) gavs det ut 190 svenskproducerade 
album i kategorin pop/rock (andra kategorier som andlig och klassisk musik ligger inte inom 
denna uppsats undersökningsområde). Detta var dock ett ovanligt dåligt år, genomsnittet för 
2000-2002 ligger på cirka 350 nya album per år. Totalt sett gavs det ut 5600 svenska och 
internationella produktioner i kategorin pop/rock 2002 och antalet har varit stadigt över 5000 
åren 2000-2002. Utvecklingen av antalet svenska utgivningar och totalt (svenska och inter-
nationella) visas i figur 4 nedan. Diagrammet är konstruerat så att index=1 för de båda kate-
gorierna år 1988 (för utgivningar i absoluta tal se tabell 3 i Appendix).50
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Figur 4. Antalet utgivningar i kategorin pop/rock 1988-2002 

 
Ett genomgående mönster för musikbranschen är att det är de små skivbolagen som står för 
förnyelse och risktagande. I USA står ”de fem stora” för 80 procent av försäljningen men ger 
                                                 
47 Malm, Krister (1997), Musik, Massmedier och Mångfald, s. 13 
48 Kulturrådet (2004), Fortsatta Former, s. 12-13 
49 Ibid, s. 17 
50 Internet: IFPI – Försäljning 1998-2004 
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bara ut 25 procent av titlarna. Vid sidan av dessa giganter finns mer än 2500 oberoende skiv-
bolag och 300 oberoende distributörer som omsätter 2 miljarder dollar om året. Det är de små 
skivbolagen som tar upp nya genrer och tar de stora riskerna. De som lyckas köps upp av 
någon av ”de fem stora” medan de som misslyckas går under.51

 
Storbolagen satsar ofta på ett litet antal artister som lanseras över hela världen. Musiklivet går 
dock mot segmentering, diversifiering och regionalisering. Detta leder till fler men mindre 
marknader som är svårare att överblicka. Ett exempel på detta är MTV som för att nå fler 
tittare har startat allt fler lokala kanaler. Utbudet i MTV Nordic skiljer sig kraftigt från 
utbudet i dess latinamerikanska motsvarighet. 
 
Den ökade illegala nedladdningen av musik via Internet får effekter på utbudet. Då det är i 
första hand ungdomar som laddar ner, och som traditionellt sett har varit den grupp som köper 
flest skivor, har ”de fem stora” på senare tid i större utsträckning riktat sig till den köpstarka 
40- och 50-talsgenerationen som en gång i tiden satte fart på skivbranschen. Samlingsskivor 
som ”Ljuva 60-tal”, ”Absolute Seventies” och ”Absolute Unforgettable Classics” har varit 
storsäljare i Sverige under de senaste åren.52

 

5.7 Musikkonsumtionens utveckling 
 

Skivförsäljningen har efter att ha stigit stadigt under slutet av åttiotalet och hela nittiotalet, 
minskat varje år från 2001 till 2004.53 Med den definition på musikkonsumtion som används i 
denna uppsats finns det dock andra sätt att mäta konsumtionen; såsom framförandelicenser, 
intäkter från livekonserter och nedladdning av musik. Figuren nedan är tänkt att illustrera hur 
musikkonsumtionen har utvecklats beroende på vad man väljer att mäta. Diagrammet är 
konstruerat så att index=1 är satt för de tre kategorierna 1999 och visar deras relativa 
utveckling, inte utveckling i absoluta tal. (se tabell 1 i Appendix för utveckling i kronor) 
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Figur 5. Musikkonsumtion 1988-200454

 

                                                 
51 Kulturrådet (2004), Fortsatta Former, s. 12-13 
52 Ibid, s. 12-13 
53 Internet: IFPI – Försäljning 1998-2004 
54 Figuren bygger på data från Internet: IFPI – Försäljning 1998-2004 och STIM:s årsredovisningar 2000-2004 
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Här ser man till exempel att framförandelicenserna (som idag står för 70 procent av skiv-
bolagens totala intäkter) har fortsatt att öka även under 2000-talet. Mellan 2003 och 2004 då 
skivförsäljningen minskade kraftigt har framförandelicenserna haft en motsatt utveckling och 
ökat kraftigt. Konsertintäkterna har även de ökat kraftigt under 2000-talet. Detta beror dock 
inte bara på ökat konsertbesökande utan också på att STIM har utökat sina insatser för att 
följa upp konserter och inkassera ersättning55. Sett till framförandeintäkter och konsertintäkter 
har musikkonsumtionen ökat under 2000-talets första år. 
 
Tillförlitlig statistik på nedladdning av musik är svår att finna. De undersökningar som gjorts 
pekar dock på att en stor del av svenskarna laddar ner musik. I SCB:s undersökning om 
Internet-användande 2004 uppgav 23 procent av de tillfrågade att de någon gång under året 
använt Internet för att ladda ner musik och/eller spel. Detta innebär att två miljoner svenskar 
någon gång laddade ner upphovsrättsligt skyddat material.56 Nedladdningen av musik via 
Internet drog igång i stor skala i slutet av 90-talet och även om tillförlitliga undersökningar 
saknas på området har den åtminstone inte minskat, snarare ökat, under 2000-talet. Även detta 
bidrar till att den totala musikkonsumtionen i Sverige har ökat under 2000-talets första år. 
 

5.8 Kostnadsfördelning för CD-skivor57

 

Distributionskedjan för fonogram är idag vanligtvis artist-skivbolag-fonogramtillverkare-
grossist-detaljist-kund. De många stegen gör att bara en liten del av slutpriset för konsu-
menten tillfaller artister och upphovsmän. Detta avsnitt är tänkt att visa hur stor del av priset 
för en CD-skiva som tillfaller olika aktörer. Inledningsvis måste sägas att dessa siffror bara är 
tänkta att ge en grov bild av hur kostnadssituationen ser ut. De specifika siffrorna skiljer sig 
mellan olika artister och skivbolag, till exempel så får etablerade artister oftast en substantiell 
ersättning för en skiva oavsett vilka volymer de sedermera säljer. Dessutom kommer dessa 
siffror från IFPI, en organisation för skivbranschen vilket också ska tas i beaktning vid analys 
av siffrorna. 
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Figur 6. Sammansättning av priset för en CD-skiva 

                                                 
55 E-mailkontakt med Jan Tagt, STIM, 2005-08-14 
56 Internet: SCB Privatpersoners användning av datorer och Internet 2004, s. 51 
57 IFPI Svenska Gruppen, Mångfald i musikutbudet, s. 7-8 
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Momsen på CD-skivor är 25% och utgör därmed 20% av priset. Butikens påslag, som ska 
täcka kostnader för drift av butiken, utgör 28% av priset. Distributionskostnader, vilket här 
avser förpackning, lagerhållning och transport, utgör 3% av priset. Tillverkningskostnaden för 
CD-skivan, omslag och förpackning utgör 4% av priset. I detta ingår dock också kostnaden 
för den grafiska utformningen av omslaget vilket är en engångskostnad. Marknadsföring utgör 
15% av skivpriset. De största utgifterna inom denna kategori är inspelning av musikvideos 
och reklam i media och skivbutiker. Skivbolagens intäkter utgör 16% av priset. Här ingår 
bland annat kostnader för studio, diverse administrativa kostnader och täckning för de 
utgivningar som inte är lönsamma. Artisternas och producenternas royalty utgör 8% av 
skivpriset. Slutligen utgör ersättning till upphovsmän 6% av en CD-skivas pris. Kostnaden för 
att framställa själva musiken är således runt 20% (ersättning till artister och upphovsmän plus 
den del av skivbolagens kostnader som härrör från inspelningen av skivan) av priset för en 
CD-skiva. 
 

5.9 Alternativa ersättningssystem 
 

Försäljningen av skivor är en grund för hela marknadsstrukturen i musikbranschen idag men 
det innebär inte att det inte finns alternativa ersättningssystem. Ett sådant system vore att 
införa en prenumerationsavgift på en filbytartjänst på Internet och sedan låta prenumeranten 
ladda ner fritt bland tjänstens utbud.58 Ett annat tänkbart ersättningssystem är att staten 
finansierar en del av kostnaden. Detta sker redan idag i stor utsträckning för konstmusiken 
och andra konstnärliga verksamheter som film, teater och opera. Ett liknande stöd även för 
populärmusik är en möjlig utveckling.59

                                                 
58 Ahnegård, Asp, och Ström (2001), Upphovsrätten och mp3-tekniken – en utmaning för skivindustrin, s. 61-62 
59 Hellmer, Stefan, Kommer staten att ta över musikproduktionen? 
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6. Analys 
 

Detta kapitel inleds med analys av ny tekniks betydelse för musikmarknaden, både 
historiskt och idag. Efter det följer en modell som visar effekterna av privat- och 
piratkonsumtion. Sedan följer en välfärdsekonomisk analys av upphovsrätten. 
Vidare analyseras andra inkomstkällor och ersättningssystem. Kapitlet avslutas 
med en analys av orsaker till den minskning i skivförsäljning som ägt rum under 
början av 2000-talet. 

 

6.1 Den nya teknikens inverkan på musikmarknaden 
 

Den tekniska utvecklingen har genom historien haft stor betydelse för musikmarknaden. 
Dagens marknadsstruktur bygger på försäljning av skivor, en försäljning som tog fart under 
1950- och 60-talet. Innan dess hade försäljningen av fonogram endast marginell betydelse för 
musikmarknaden och dess aktörer fick ersättning från andra håll, ofta från att framföra 
musiken för publik. Skivbolagen är en ur musikhistoriskt perspektiv relativt ny företeelse, de 
har växt fram de senaste femtio åren, och är en direkt följd av den tekniska utvecklingen inom 
ljudåtergivning. 
 
Även rättssystemet har mycket stor inverkan på musikmarknaden. Det dröjde fram till slutet 
av 1700-talet innan upphovsmän fick rätt till ersättning för sina verk och ytterligare hundra år 
innan någon egentlig internationell samordning inom upphovsrätten ägde rum (se 3.3 för 
utförligare beskrivning). Rättsystemets ramar dikterar också i stor utsträckning villkoren för 
musikmarknaden och den utökning av upphovsrätten som ägt rum under 1900-talet har stärkt 
upphovsmännens och artisternas position. Den tekniska utvecklingen och utvecklingen inom 
rättssystemet påverkar även varandra, till exempel ställer fildelningen nya krav på upphovs-
rätten. Hur upphovsrätten behandlar fildelning kommer också att ha en avgörande roll för 
vilken teknisk inriktning musikmarknaden kommer att ta i den närmsta framtiden. 
 
I och med den tekniska utvecklingen har kostnaden för att göra högkvalitativa inspelningar 
minskat. Många etablerade artister har idag sin egen studio, något som endast var möjligt för 
ett litet fåtal artister när inspelningsutrustning var dyrare. Detta gör att den fasta kostnaden för 
att spela in ett fonogram har minskat. Detta borde i sin tur leda till större utbud genom att fler 
artister som inte säljer så stora volymer ändå kan täcka inspelningskostnaden. Antalet 
utgivningar per år har följt den totala omsättningen på skivmarknaden relativt väl (se figur 4 
och 5 s. 27 & 28). En brist här är att det saknas statistik för antal utgivningar 2003 och 2004, 
de år då skivförsäljningen har sjunkit mest. Vad man däremot kan se är att antalet utgivningar 
inte har ökat mer än den totala omsättningen, samt att antalet utgivningar sjönk under slutet av 
90-talet utan motsvarande minskning i skivförsäljning. Den minskning i fasta kostnader som 
ny teknik har inneburit tycks således inte ha lett till fler utgivningar. Detta tyder på att det 
finns brister i konkurrensen på musikmarknaden. 
 
Den nya tekniken har också lett till stadigt minskade marginalkostnader. Stenkakor var 
billigare att framställa än vaxrullar, LP-skivor billigare än stenkakor och CD-skivor billigare 
än LP-skivor. Den stora förändringen har dock skett med utbredningen av distribution av 
musik via Internet. Kostnaden för att föra över musik via Internet är försumbar vilket gör att 
marginalkostnaden för fonogram som sprids via Internet är nära noll. Detta gör att skillnaden 
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mellan marginalkostnad och pris för fonogram blir än mer dramatisk än den är när CD-skivor 
ses som det enda mediet för musik. 
 
Musik är, som tidigare beskrivits, en immateriell vara och kännetecknas därmed av fullständig 
avsaknad av rivalitet. En persons konsumtion av musik, här avses den immateriella varan och 
inte en skiva, inverkar inte på någon annans konsumtion. Distributionen av musik genom 
skivor ger dock ett visst faktiskt men kanske snarare skenbart intryck av rivalitet. När en 
person köper en skiva finns det ett exemplar mindre i affären för andra att konsumera. Det 
som skiljer musik från de flesta andra varor är dock att marginalkostnaden för att producera 
ytterligare en skiva är endast en bråkdel av priset och därmed är rivaliteten svag även då CD-
skivor är musikens medium. Om musikdistributionen övergår till Internet blir rivaliteten helt 
obefintlig eftersom en persons konsumtion på intet sätt påverkar någon annans. 
 
Även exkluderbarheten påverkas av teknikens framsteg inom distribution av musik. Innan 
någon form av anordning för inspelning av musik avsedd för vanliga hem fanns var exkluder-
barheten näst intill fullständig. Konsumentens enda möjlighet att konsumera fonogram var att 
köpa den av skivbolaget producerade skivan. I och med kassettbandspelare kom dock möjlig-
heten att spela av skivor. Detta krävde att man hade originalet vilket i praktiken innebar att 
man var begränsad till sina vänners skivutbud. Dessutom ledde kopieringen till en försämring 
i kvalitet. Genom övergången till CD-skivor och CD-brännarens intåg ”i var mans hem” 
förändrades situationen då det blev möjligt att göra exakta kopior, kloner om man så vill, av 
skivor – utan kvalitetsförsämring. Den största förändringen har dock kommit med fildel-
ningen. Även här sker kopieringen utan kvalitetsförsämring (egentligen sker en viss kvalitets-
försämring men den är så marginell att de flesta konsumenter inte kan avgöra skillnaden). Den 
stora förändringen är dock att konsumenterna nu, via fildelningsprogram, har tillgång till 
tusentals ”vänners” skivsamlingar. Därmed är utbudet i det närmaste obegränsat. Samman-
taget gör detta att musik i och med distribution via Internet fyller kriterierna för att vara en 
sann kollektiv vara. 
 
Ur välfärdssynpunkt vore det mest effektivt om upphovsmän och artister fick en fast summa 
för producerat verk och vidare exemplarframställning var fri, eftersom musik vid distribution 
via Internet inte har någon marginalkostnad för att framställa ytterligare exemplar, bara en 
fast kostnad för det första exemplaret. Ett problem med en sådan modell är dock vem som ska 
finansiera den fasta avgiften. Ett annat problem är att bibehålla incitament att skapa musik 
som uppskattas av många konsumenter om det inte finns någon koppling mellan popularitet 
och ersättning. Längre fram i detta kapitel kommer förslag på lösningar till dessa problem att 
analyseras. 
 

6.2 Privat- och piratkopieringens effekter 
 

För att analysera de välfärdsekonomiska effekterna av privat- och piratkopiering (legal 
respektive illegal framställning av kopior av musikaliska verk) av fonogram presenteras här 
en enkel modell som beskriver marknaden för mångfaldigande av ett musikaliskt verk. 
Musikaliska verk antas vara en normal vara med minskande efterfrågan vid stigande pris och 
utbudet antas öka med stigande pris. För analysen spelar det ingen roll om kopiorna är lagliga 
eller inte och således skiljs endast mellan original (exemplar framställda av skivbolaget) och 
kopior (exemplar framställda av någon annan, ofta användaren själv). Vid tidpunkt 0 sker allt 
mångfaldigande av skivbolaget. Genom att skivbolaget har monopolställning på varje enskilt 
verk ligger deras utbudskurva S över marginalkostnaden MC. Efterfrågan är D, kvantiteten 
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Q0, priset P0, konsumentöverskottet område A och producentöverskottet område B (se figur 
7). 
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Figur 7. Marknaden för mångfaldigande av ett musikaliskt verk60
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Figur 8. Välfärdseffekter av privat- och piratkopiering61

 
I nästa figur har vid tidpunkt 1 möjligheten tillkommit för andra att skapa exemplar av verket. 
Här antas för enkelhetens skull att marginalkostnaden att själv skapa ett verk är lika hög som 
marginalkostnaden för skivbolaget. Detta innebär att den efterfrågekurva som skivbolaget 
möter blir brantare och antar Dorg. Hur mycket brantare den blir beror på hur stor andel av 
konsumenterna som väljer att tillägna sig exemplar på egen väg och beror på exempelvis 
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lagstiftning, tekniska möjligheter, kunskap om hur man på egen hand mångfaldigar etcetera. 
Priset på original sjunker nu till P1 och kvantiteten konsumerade original sjunker till Q1-org, 
vilket gör att producentöverskottet minskar till B1. Då det är färre som konsumerar original 
minskar även konsumentöverskottet från original till A1. Därtill tillkommer det övriga mång-
faldigandet (Q1-tot - Q1-org) som gör att den totala kvantiteten konsumerade verk blir Q1-tot. 
Konsumentöverskottet ökar med område C och den totala samhällsnyttan ökar (med 
A1+B1+C-(A+B)). Antag nu istället att marginalkostnaden för att mångfaldiga fonogram på 
egen hand är i det närmaste noll, vilket är fallet vid laglig nedladdning via Internet. Då till-
kommer även område E till konsumentöverskottet och den totala samhällsnyttan, samtidigt 
som den totala konsumerade kvantiteten ökar ytterligare. 
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Figur 9. Välfärdseffekter vid höjning av MC för privat- och piratkopiering62

 
Figur 9 visar effekterna av en höjning av marginalkostnaden för privat- och piratkopiering, 
vid till exempel införandet av effektivt kopieringsskydd på skivor. Detta leder till att 
marginalkostnaden att mångfaldiga fonogram på egen hand stiger från MC1 till MC2 
(marginalkostnaden för skivbolaget är fortfarande MC1). Kopieringsskyddet gör också att 
färre klarar av, alternativt tycker det är lönt, att mångfaldiga på egen hand och efterfrågan på 
original ökar från D1 till D2. Detta gör att priset och kvantiteten på original ökar till P2 
respektive Q2-org och producentöverskottet ökar till B2. Det övriga mångfaldigandet minskar 
från Q1-tot - Q1-org till (Q2-tot - Q2-org) och den totala kvantiteten minskar till Q2-tot. Den minskade 
kvantiteten och högre marginalkostanden för övrigt mångfaldigande gör att den totala 
samhällsnyttan minskar med område E. 
 
Sammantaget ger analysen ovan vissa betydelsefulla insikter. Det övriga mångfaldigandet 
leder till minskad försäljning av original men att använda mått på det övriga mångfaldigandet 
som mått på förlorad skivförsäljning överskattar kraftigt den förlorade försäljningen. En stor 
del av det mångfaldigande som sker på egen hand är konsumtion som tillkommer tack vare 
den lägre marginalkostnaden och som inte skulle äga rum utan möjligheten. Lagstiftning och 
tekniska lösningar som höjer marginalkostnaden för övrigt mångfaldigande minskar den totala 
samhällsnyttan eftersom den totala kvantiteten konsumerade verk minskar. Resonemang kring 
                                                 
62 Egen bearbetning 
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denna enkla modell visar dock bara effekten av privat- och piratkopiering av ett befintligt 
verk. Modellen tar inte hänsyn till de minskade incitament till att framställa nya verk som den 
minskade försäljningen av original leder till. För att få med dessa effekter måste analysen 
utvidgas. 
 

6.3 Ekonomisk analys av upphovsrätten för musik 
 

Upphovsrätt har generellt sett två syften; dels att skapa balans mellan incitamenten att skapa 
nya verk och de positiva välfärdseffekterna av att ett verk sprids, dels att skydda upphovs-
männens kreativa rätt till sina verk.63 I denna uppsats och i följande avsnitt ligger fokus på 
ekonomisk analys av dess första syfte. 
 
Upphovsrätt, likt patent, har ur välfärdsekonomisk synvinkel som funktion att främja 
skapande av nya idéer – när det gäller musikmarknaden nya musikaliska verk. Utan upphovs-
rätt skulle den eller de personer som står för skapandet ha svårt att få ersättning då deras idéer 
när de väl presenterats kan mångfaldigas. För att de ska komma allmänheten till nytta måste 
upphovsmännen få ersättning vid spridning av deras verk. Allt för stark upphovsrätt gör det 
dock svårt för allmänheten att tillägna sig nya verk och ger välfärdsförluster. Med stark 
upphovsrätt avses här faktorer såsom skyddstidens längd, skyddets omfattning (ett exempel på 
inskränkning i upphovsrätten är att studentradio i USA är befriad från avgifter för att spela 
musik), möjligheter till privatkopiering etcetera. Upphovsrättslig lagstiftning måste balansera 
mellan dessa båda syften och säkerställa incitament för skapandet av nya verk samtidigt som 
den inte skapar för stora hinder (kostnader) för allmänheten att tillägna sig verken.64 Detta 
samband illustreras i figuren nedan. 
 

Total nytta 

Nivå av upphovsrätt 
 

Figur 10. Samband mellan total samhällsnytta och nivå av upphovsrätt65

 
En striktare upphovsrätt ger starkare incitament för upphovsmän och leder därmed till att fler 
verk skapas vilket ökar samhällsnyttan. Det leder dock även till att färre konsumenter får 
tillgång till de verk som skapas vilket sänker samhällsnyttan. Det gör också att det blir svårare 
för upphovsmän att bygga vidare på tidigare verk i sitt eget skapande vilket ökar kostnaden 
för att skapa nya verk, vilket i sin tur leder till färre nya verk och lägre samhällsnytta. 
 

                                                 
63 Watt, Richard (2001), Copyright and Economic Theory – Friends or Foes?, s. 111 
64 Carlton, Dennis W. Perloff, Jeffrey M. (2000), Modern Industrial Organisation, s. 236-237 
65 Egen bearbetning, inspirerad av resonemang från Jacobsson, Tony (2000), Piratkopiering, s. 10-11 
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Skyddstiden på fonogram, 50 år, framstår som allt för lång ur ett välfärdsekonomiskt 
perspektiv. Ingen skivproducent kalkylerar att en ny utgivning populärmusik behöver femtio 
år på sig att täcka sina fasta kostnader. Oftast handlar det om ett eller ett par år som ett nytt 
verk har på sig att sälja i stora volymer. Efter denna period säljs endast begränsade volymer 
av verket, vilket då har blivit inaktuellt (givetvis en generalisering men gäller i stora drag). 
Nya fonogramutgivningars livstid har dessutom minskat med tiden så att den samhälls-
ekonomiska nyttan av lång skyddstid har minskat. Detta under en period då den faktiska 
skyddstiden inom upphovsrätten tvärt om har ökat. Vid en ur välfärdssynpunkt allt för strikt 
upphovsrätt kan möjligheten till privatkopiering vara välfärdshöjande, vilket illustreras i 
figuren nedan. 
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N1 N0

U1
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Figur 11. Privatkopieringens effekter på total samhällsnytta genom mindre strikt upphovsrätt66

 
I figur 11 ligger upphovsrätten vid tidpunkt 0 på den ur välfärdssynpunkt allt för höga nivån 
N0. Rätten till kopiering för privat bruk innebär en begränsning i upphovsrätten och sänker 
därmed nivån på denna till N1. Detta leder till att den totala samhällsnyttan ökar från U0 till 
U1. Om däremot upphovsrätten vid tidpunkt 0 skulle vara för låg ur välfärdssynpunkt skulle 
möjligheten till privatkopiering verka negativt på den totala samhällsnyttan genom att färre 
verk skapas. 
 
Ett sätt att göra upphovsrätten mindre strikt vore att korta skyddstiden för fonogram. En 
kortare skyddstid skulle ge konsumenter möjligheten att införskaffa inaktuell musik, 
inspelningar som skivbolagen redan har räknat av, till ett lågt pris. Utan copyright för 
inaktuell musik skulle priset för dessa utgivningar pressas ner mot marginalkostnaden, som 
för distribution via Internet är i det närmaste noll. Det finns givetvis en risk att billig gammal 
musik då konkurrerar ut nya utgivningar och medför en minskning i skapandet av ny musik. 
Då musik idag är en vara med relativt kort livslängd är dock denna risk inte särskilt påtaglig. 
En parallell kan dras till filmbranschen där filmers distributionssätt förändras med tiden. En 
ny film går först upp på bio, sedan till hyrvideo, därefter säljs rättigheter att sända filmen till 
speciella filmkanaler på TV som når relativt få tittare och slutligen säljs sändningsrättigheter 
till vanliga TV-kanaler. Musik som är en vara med många egenskaper som är lika filmens 
saknar denna utveckling i distributionssätt med verkets ålder. 
 
Sammantaget med den ökade betydelsen av inkomster från framföranderättigheter jämfört 
med försäljning av fonogram framstår den långa skyddstiden för fonogram som än mer 
                                                 
66 Egen bearbetning 
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omotiverad. De båda rättigheterna behöver inte heller ha lika lång skyddstid. Man kan tänka 
sig en rättsordning där skyddstiden för fonogram är några år medan framföranderättigheterna 
löper över betydligt längre tid, exempelvis femtio år. Detta skulle ge skivbolagen, upphovs-
männen och artisterna incitament att framställa musikaliska verk med lång livslängd samtidigt 
som konsumenter till låg kostnad får tillgång till fonogram vars kommersiella värde är lågt. 
Köpet av en skiva inom dess skyddstid innebär i så fall en kostnadspremie för att konsumera 
ett färskt musikaliskt verk till skillnad från äldre inspelningar. 
 
Det går också att dra paralleller till marknaden för datorspel. Här har det utvecklats en praxis 
som gör det möjligt att fritt sprida så kallad abandonware, spel som inte längre marknadsförs 
av rättighetsinnehavarna. Det är dock inte frågan om någon lagstiftning utan snarare en tyst 
överenskommelse mellan producenter och konsumenter om att inte vidta rättsliga medel då 
konsumenter sprider avräknade spel.67 Ett flertal spelproducenter släpper också själva sina 
gamla spel fritt, exempelvis till nedladdning från deras hemsida. Många använder det i 
marknadsföringssyfte genom att släppa ett gammalt spel i en serie fritt när ett nytt ska 
lanseras. Till exempel erbjuder spelföretaget Bethesda första delen i sin spelserie The Elder 
Scrolls till nedladdning via företagets hemsida för att fira seriens tioårsdag och för att väcka 
mer intresse för den kommande fjärde delen.68 Skivbolagen skulle kunna använda sig av 
liknande strategi. För att väcka intresse för en artists nya skiva släpper man en gammal skiva 
(eller bara någon/några låtar) fritt för nedladdning. Det här är en marknadsföringskanal som 
idag är mer eller mindre outnyttjad. 
 

6.4 Copyrightens och royaltyns betydelse som incitament 
 

Traditionellt har förespråkarna för upprätthållande och utökande av copyright och royalty 
hävdat att de är nödvändiga för att musik ska produceras. Förr har copyright och royalty täckt 
kostnaderna för att framställa och distribuera fonogram men i takt med att ny teknik drastiskt 
minskar dessa kostnader minskar också betydelsen av dem. Digital distribution gör att 
distributionskostnaden skulle kunna vara i princip noll och kostnaderna för inspelnings-
utrustning minskar stadigt, idag kan man bygga en professionell studio för cirka 200 000 
kronor.69 Sammantaget gör detta att betydelsen av intäkter från skivförsäljning spelar allt 
mindre roll för skapandet av ny musik. 
 
Som visas i 5.1.1 får majoriteten av artisterna och upphovsmännen inga intäkter direkt från 
skivförsäljningen. Incitamenten för att skapa musik tycks således inte komma enbart från 
ekonomiska håll utan andra faktorer spelar in. En följd av försäljning är också berömmelse 
vilket kan vara en drivkraft för artister. Att många lyssnar på ens musik blir ett erkännande att 
man skapat något bra. Ett exempel på detta är Billy Joe Armstrong från Green Day som i en 
intervju har sagt att hans drivkraft har hela tiden varit att skapa musik som folk tycker om. 
Om människor tycker om och vill sprida hans musik har han inget emot det.70 För de många 
artister som säljer i upplagor som inte når upp till den nivå då de genererar royalties till 
artisterna är kringförsäljning och biljettintäkter från livekonserter viktiga inkomstkällor. Här 
minskar snarast strikt upphovsrätt artisternas intäkter då fri musik gör att fler upptäcker 
artisterna, kommer på deras konserter och köper T-shirts etcetera. 
 

                                                 
67 Internet: Abandonware - Wikipedia, the free encyclopedia 
68 Internet: The Elder Scrolls 
69 Kjellström, Annika (2001), An Economic Analysis of the Napster Case, s. 207-209 
70 Ibid, s. 207-209 
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6.5 Alternativa ersättningssystem 
 

Som visats tidigare i 5.8 består en stor del av skivpriset av kostnader som inte har med 
framställningen av musiken att göra, bara 20% av slutpriset utgörs av kostnader som uppstår 
vid produktionen av själva musiken. Ett alternativt ersättningssystem som innehåller färre 
aktörer som inte är involverade med själva framställningen av musiken, till exempel försälj-
ning av fonogram till nedladdning via Internet, skulle alltså kunna leda till priser på fonogram 
som endast är en fjärdedel av dagens (20% plus en momssats på 25% ger 25%) vid 
oförändrad försäljning. Om man dessutom antar att lägre priser ger högre konsumtion, vilket 
är ett mycket rimligt antagande, kan priset sättas ännu lägre utan att ersättningen till vare sig 
artister, upphovsmän eller skivbolag minskar. Det framstår som ett stort slöseri med resurser 
att fortsätta med ett distributionssätt som medför så stora merkostnader. 
 
De lagliga alternativ som finns idag (exempelvis cdon.com) har priser på cirka 100 kronor för 
ett album. Sett till kostnadsbilden ter sig detta pris alltför högt. Genomsnittspriset för en 
fullprisskiva i Sverige är i dagsläget cirka 180 kronor71. 25 % av 180 kronor ger 45 kronor. 
Detta innebär att de aktörer som är mellan skivbolaget och kunden lägger på 55 kronor per 
album. Mer än hälften av priset utgörs således av kostnader som uppstår hos mellanhänder. 
Än så länge tycks de lagliga alternativen tyngas av antingen stor ineffektivitet eller bristande 
konkurrens (eller en kombination). Effekten av detta blir att incitamenten för konsumenterna 
att ladda ner musik lagligt minskar och många väljer istället att antingen ladda ner illegalt, 
eller att köpa skivor som har högre marginalkostnad. Ingen av dessa effekter är i längden 
önskvärda, varken för konsumenter eller musikproducenter. 
 
Ett annat alternativt ersättningssystem är ett lagligt fildelningsnätverk med prenumeration-
savgift (se 5.9). En stor fördel med detta system är att priset för att ladda ner ett fonogram när 
man väl betalat den fasta prenumerationsavgiften är noll, vilket är detsamma som marginal-
kostnaden för mångfaldigande via Internet, vilket höjer den totala samhällsnyttan. Det finns 
också förutsättningar för en klar koppling mellan konsumtion och ersättning då upphovs-
männen och artisterna kan få ersättning i förhållande till nedladdning av deras verk. Ett stort 
problem är dock hur man får musikkonsumenter att betala för en tjänst som redan idag finns 
tillgänglig gratis. Detta kan lösas genom att skärpa bevakningen av den illegala nedladd-
ningen av musik via Internet och höja straffen så att konsumenter inte längre vågar ladda ner. 
En sådan utveckling är dock svår att tänka sig då det skulle krävas stora rättsinsatser för att 
stävja brott då det är så många som laddar ner musik illegalt, idag i storleksordningen två 
miljoner. Ett annat sätt är att skivbolagen gör den legala nedladdningen mer attraktiv än den 
illegala. För att lyckas med detta måste man erbjuda ett mervärde för konsumenterna som till 
exempel god service. 
 

6.6 Andra inkomstkällor än skivförsäljning 
 

I deras uppsats om upphovsrätten och MP3-tekniken nämner Ahnegård, Asp och Ström nya 
affärsmodeller som ett sätt för skivbolagen att tillägna sig intäkter även när nedladdningen av 
musik via Internet fortsätter öka. En sådan affärsmodell är att det ska vara större besvär att 
ladda ner musik än att köpa skivor. Att köpa skivor ska vara så billigt, snabbt, pålitligt och 
bekvämt att det inte lönar sig att ladda ner. En annan affärsmodell ser den digitala produkten 
som ett marknadsföringsinstrument för att bygga en marknad för den traditionella produkten. 
Exempelvis kan en artist släppa en eller ett par låtar gratis på nätet för att öka försäljningen av 
                                                 
71 IFPI Svenska Gruppen, Mångfald i musikutbudet, s. 7 
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skivan. Ytterligare en modell går ut på att skivbolagen borde betrakta digitalt innehåll som om 
det vore gratis. Istället ska man få intäkter från uppföljningstjänster som support, aggregation 
och filtrering.72 Jag håller med författarna om att andra affärsmodeller kan vara en lösning 
men tycker att de missat flera viktiga modeller. 
 
Ett vanligt påstående från skivindustrin är att utan inkomster från skivförsäljning kommer inte 
någon ny musik att skapas. Detta är dock långt ifrån sanningen vilket illustreras genom den 
historiska överblicken som visar att musikskapandet har blomstrat långt innan upphovsmän 
fick inkomster från försäljning av fonogram. Möjligheterna till ersättning för andra saker än 
fonogram har inte minskat med tiden utan tvärtom ökat betydligt. Det kanske mest påtagliga 
sättet för artister, och indirekt upphovsmän, att få inkomster är att framföra sin musik mot 
betalning – livekonserter. Dessa kan antas ha ett mervärde för konsumenten jämfört med ett 
fonogram eftersom en efterfrågan finns att betala konsertbiljetter som både kostar dubbelt så 
mycket som en CD-skiva och dessutom är förbrukade när konserten är över, till skillnad från 
fonogram som går att konsumera i det närmaste oändligt antal gånger. Att konserter kan 
generera stora pengar kan exemplifieras med Gyllene Tiders Sverige-turné 2004 som drog in 
136 miljoner kronor endast i biljettintäkter73. Sedan tillkommer dessutom kringförsäljning av 
T-shirts etcetera. När det handlar om internationella arenaartister blir siffrorna ännu högre. 
 
Det finns även en möjlighet att släppa mångfaldigande av musik fritt men fortfarande behålla 
rätten till ersättning för offentligt framförande. Eftersom dessa rättigheter redan idag står för 
70 procent av skivbolagens intäkter och trenden visar på fortsatt ökning skulle det inte 
innebära något dramatiskt fall i de totala intäkterna. För upphovsmännen spelar ersättningen 
för offentligt framförande ännu större roll. Skivförsäljningen i Sverige omsatte år 2004 1258 
Mkr74. Då upphovsmännens del av intäkterna från skivförsäljning utgör cirka sex procent av 
skivpriset blev upphovsmännens del av intäkterna i storleksordningen 75 Mkr. Detta kan 
jämföras med STIM:s fördelning av framföranderättigheter som år 2004 gav de svenska 
upphovsmännen 381 Mkr75. Detta visar hur oerhört viktigt STIM är för svenska upphovsmän. 
Det finns även redan idag skivbolag som överväger att sluta sälja skivor och istället enbart 
koncentrera sig på ersättning för offentligt framförande, något som ytterligare visar hur viktig 
denna intäktskälla är. 
 
En fördel med att låta offentliga framföranden till skillnad från fast ersättning utgöra basen för 
intäkter är att incitamenten för att skapa verk som uppskattas av många konsumenter då 
kvarstår. Denna koppling mellan popularitet och ersättning riskerar dock att minskas av ökad 
mediekoncentrering där samma bolag äger många olika led i musikframställningen och 
användningen, eller om omfattande samarbetskontrakt föreligger. Ett exempel på detta är när 
skivbolag och radiokanaler ingår i samma mediekoncern och radiokanalen därför i första hand 
spelar artister från skivbolag som ingår i den egna koncernen. I så fall finns risken att 
avskaffande av rätten till ersättning för mångfaldigande leder till minskad mångfald av musik.  
 
Försäljning av produkter med artistens namn, bild på artisten etcetera har potential att omsätta 
stora summor. En parallell kan dras till filmbranschen där stora varumärken som exempelvis 
Batman, Star Wars och Jurassic Park genom försäljning av kringprodukter ger inkomster till 
filmbolagen som vida överstiger de totala biljettintäkterna. Ett exempel på detta är Disneys 
film Lejonkungen som gav $400 miljoner i biljettintäkter (intäkter, inte vinst) men genererade 
                                                 
72 Ahnegård, Asp, och Ström (2001), Upphovsrätten och mp3-tekniken – en utmaning för skivindustrin, s. 76-77 
73 Internet: Aftonbladet - Nu håvar de in miljonerna 
74 Internet: IFPI – Försäljning 1998-2004 
75 STIM - Årsredovisning 2004, s. 11 
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över $1 miljard i vinst till Disney genom försäljning av konsumentprodukter, intäkter från den 
efterföljande TV-serien, en Broadway-pjäs baserad på filmen med mera.76 Man kan tänka sig 
en framtid där fonogram distribueras gratis via Internet och fungerar som varumärkesbyggare 
för artistrelaterade produkter. 
 
Något som varit vanligt under tiden innan skivmarknaden tog fart men inte har lika stor 
betydelse idag är att upphovsmän skriver musik på uppdrag av någon. Detta förekommer dock 
fortfarande i stor utsträckning på området filmmusik och är på stark frammarsch även när det 
gäller musik till TV- och datorspel. Det finns dock även andra sammanhang där beställnings-
musik förekommer, till exempel har många stora idrottsevenemang idag en egen låt som 
skrivs på uppdrag. På denna marknad kan tidigare verk ses som en god indikation på hur 
kunniga upphovsmän och artister är. De marknadsför sig själva då deras verk når stor sprid-
ning och kan få stora inkomster i framtiden genom att producera uppskattad musik. En annan 
möjlighet för främst artister är att använda sitt anseende som artist till att göra reklam för 
andra varor. Till exempel har läsktillverkaren Pepsi kontrakterat världsartister som Michael 
Jackson och Britney Spears för att göra reklam för deras produkter. För de största artisterna 
handlar sådana kontrakt om mångmiljonbelopp. 
 

6.7 Varför har skivförsäljningen minskat? 
 

Skivförsäljningen har minskat kraftigt under 2000-talets första år. Detta skulle kunna bero på 
en generell minskning i efterfrågan på musik men som tidigare visats (se 5.7) har efterfrågan 
på musik snarare ökat under dessa år. Förklaringen är snarare att skivbolagens kunder väljer 
att konsumera musik i andra former än skivor. Nedladdningen av musik via Internet har ökat 
kraftigt under dessa år, vilket med största sannolikhet svarar för en del av minskningen i 
skivförsäljning (se 6.2). Utöver detta översköljs konsumenter av musik i samhället och en del 
av efterfrågan mättas genom detta. Ett alternativ till att köpa skivor är att lyssna på radio där 
man kan höra musiken i princip kostnadsfritt. Om man ser musik på radio och TV som en 
substitutionsvara till musik på CD-skivor blir en naturlig följd av ökad spelning av musik i 
etermedia minskad skivförsäljning. Denna effekt förstärks av en likriktning av utbudet vilket 
illustreras i figuren nedan. 

 
Figur 12. Salops cirkel och valet mellan skiva och radio77

 

                                                 
76 McChesney, Robert W. (2001), All makt åt medierna – eller ge folk vad folk vill ha?, s. 60-62 
77 Egen bearbetning 
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Här antas utbudet bestå av många artister som är lika varandra, a-i (jämför med figur 2 där de 
olika skivorna är mer diversifierade), och på radio spelas samma mängd musik av samtliga 
artister a-i. Konsumenten föredrar främst musik från artist e men då de olika artisterna är så 
pass nära substitut blir minskningen i kostnader av att lyssna på musik via radio större än den 
minskning i nytta som följer av att inte konsumera musik av den artist konsumenten helst 
lyssnar på. 
 
Sambandet mellan musikspelning i media och skivförsäljning är dock mer komplicerat än den 
förenklade modellen ovan visar. Då musik är en erfarenhetsvara har exponering av musiken 
positiv effekt på skivförsäljningen genom att konsumenter blir medvetna om ett visst verk. 
Allt för hög exponering av verket leder dock, genom avtagande marginalnytta av att 
konsumera ett givet verk, till minskad skivförsäljning. Det finns också en möjlighet att ökad 
exponering av ett visst verk ökar försäljningen av det verket på bekostnad av andra verks 
försäljning, om olika verk ses som substitutionsvaror. Detta i samband med att ökad spelning i 
media leder till att vissa konsumenter väljer att konsumera musik via media istället för i form 
av skivor, leder till minskad skivförsäljning totalt sett. 
 
Det är också möjligt att det ökade konsertbesökandet indirekt är en följd av minskad skiv-
försäljning. Detta förutsätter att fonogram och livekonserter är komplementvaror. Eftersom 
musik är en erfarenhetsvara vill de flesta konsumenter ha hört en artist innan de går på 
artistens konsert. Då musiken blivit mer lättillgänglig genom möjligheten att ladda ner 
fonogram via Internet (även ökad radiospelning av musik ökar lättillgängligheten) ökar efter-
frågan på livekonserter. Därtill tillkommer att konsumenterna har mer monetära resurser då de 
konsumerar musik via ovan nämnda kanaler istället för skivor, resurser som de kan spendera 
på livekonserter. Att skivförsäljning och konsertbesökand har haft motsatt utveckling under 
2000-talets första år kan ha en del av sin förklaring i detta samband. Det bör dock noteras att 
sambandet även kan gå åt motsatt håll. Konsumenter som går på en konsert med en artist de 
inte har hört musik av tidigare blir mer benägna att köpa skivor om de tycker om det de hör på 
konserten. Ett av de vanligaste sätten för mindre kända artister att öka sin popularitet är just 
att ge livekonserter. 
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7. Avslutning 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser, en slutdiskussion om hur de olika 
aktörerna inom musikbranschen har agerat beträffande hotet från fildelningen, 
samt förslag till vidare studier. 

 

7.1 Slutsatser 
 

Denna uppsats kärnpunkt ligger i mötet mellan de som producerar musik, upphovsmän och 
artister, och de som konsumerar musik. Incitamenten för att producera musik kommer från 
flera områden. Förutom monetär ersättning ger berömmelse, uppskattning från konsumenter, 
erkännelse från kritiker etcetera incitament till att skapa populärmusik. Den monetära 
ersättningen kommer idag i många former; från skivförsäljning, genom STIM för offentligt 
framförande, via konsertintäkter, från sponsorkontrakt där artisters berömmelse används för 
att marknadsföra andra produkter etcetera. Skivförsäljningens betydelse för skapandet av ny 
musik har minskat de senaste åren. Ersättning för offentligt framförande står idag för 70 
procent av skivbolagens intäkter och en ännu större andel av upphovsmännens intäkter. För 
att förstå incitamenten bakom skapandet av ny musik är det således viktigt att se till hela 
musikmarknaden och inte bara skivförsäljningen. 
 
Musik kan idag konsumeras i en rad olika former som påverkar varandra. Musik på radio och 
TV kan vara komplementvaror till skivor och öka försäljningen, men kan också vid hög 
exponering vara substitutionsvaror; livekonserter är en komplementvara till fonogram av 
samma artist; fildelning är en substitutionsvara till skivor men en komplementvara till 
livekonserter. För att förstå förändringen i konsumtion av en form av musik är det således 
viktigt att känna till utvecklingen för alla former. Efterfrågan på musik beror inte heller bara 
på musikens inneboende egenskaper utan även sociala faktorer, såsom de konsumtionsval 
personer i ens omgivning gör, påverkar konsumtionen. 
 
Musikmarknaden domineras idag av fem multinationella företag som står för 75 procent av 
omsättningen på den internationella marknaden och 85 procent på den svenska. Varje 
musikaliskt verk utgör i sig ett monopol, om än med nära substitutionsvaror i form av andra 
musikaliska verk, vilket möjliggör en prissättning långt över marginalkostnad. Detta leder till 
välfärdsförluster då det finns betydligt högre efterfrågan vid marginalkostnaden än vid 
marknadspriset. Konkurrenssituationen försämras ytterligare av att fem aktörer kontrollerar 
marknaden, vilket även har en dämpande effekt på utbudet av skivor. De stora skivbolagen 
önskar inte att deras egna produkter ska konkurrera med varandra, och därmed ges det ut färre 
skivor än vad som skulle vara fallet om det fanns fler starka aktörer. 
 
Historiskt sett har upphovsmän fått ersättning för sina verk när de framförts för publik och när 
rätten att mångfaldiga dem överlåtits till någon annan. Från 1500-talet till mitten av 1900-talet 
var konserter och ersättning för tryck av noter upphovsmännens främsta inkomstkällor. Under 
1950- och 60-talet tog skivförsäljningen fart och blev en stor inkomstkälla för upphovs-
männen. I takt med den ökade användningen av musik i media har inkomster från offentligt 
framförande kommit att spela allt större betydelse. Idag har dessa intäkter avgörande roll för 
upphovsmännen, år 2004 var de drygt fem gånger större än upphovsmännens del av intäkterna 
från skivförsäljningen. För upphovsmännens del har fildelningen således inte så stor inverkan 
på de totala intäkterna. För de upphovsmän vars musik lockar många konsertbesökare kan 
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också intäkterna från konserter bli mycket stora. Dessa andra intäkter fortsätter också, till 
skillnad från skivförsäljningen, att öka så upphovsmännens möjligheter till ersättning i 
framtiden ser goda ut. 
 
Vid distribution via Internet är musik en vara som kännetecknas av icke-rivalitet och icke-
exkluderbarhet; en kollektiv vara. Ur välfärdssynpunkt vore det således önskvärt att mång-
faldigande av fonogram var fritt. Nedladdning av musik via Internet, ur ekonomisk synvinkel 
spelar det ingen roll om det rör sig om privat- eller piratkopiering, ökar konsumentöverskottet 
och minskar skivbolagens intäkter samt producentöverskottet. Antalet sålda skivor minskar 
men den totala mängden konsumerade verk ökar, i likhet med den totala välfärden då 
ökningen i konsumentöverskott är större än minskningen i producentöverskott. Analysen av 
privat- och piratkopieringen visar också att uppskattningar av omfattningen på nedladdningen 
som mått på förlorad försäljning leder till överskattning av de uteblivna intäkterna, då en stor 
del av den ökade konsumtionen inte skulle ägt rum utan möjligheten att ladda ner. 
 
Nedladdningen av musik har också en dämpande effekt på mångfalden i musikutbudet genom 
minskade intäkter från skivförsäljning. Då intäkterna från skivförsäljningen endast utgör en 
liten del av de totala intäkterna för upphovsmän och artister är dock denna effekt inte så stark. 
Minskningen i utbud måste också vägas mot de positiva välfärdseffekter som nedladdningen 
för med sig genom att fler konsumenter får tillgång till varje verk. Musikmarknadens struktur 
är inte effektivt anpassad till dagens samhälle och det finns utrymme, både för skivbolagen 
och nya aktörer, att skapa nya mötesplatser för upphovsmän, artister och konsumenter. 
 

7.2 Slutdiskussion - Vilka aktörer vill förhindra fildelning? 
 

Genom historien har det ofta varit andra än upphovsmännen själva som har propagerat för 
upphovsrättslig lagstiftning. Under 1500-talet var det de etablerade tryckerierna som ville 
skydda sig från konkurrens från nya tryckerier genom att idka påtryckningar mot makthavare 
för att instifta tryckprivilegier. När kassettbandspelaren kom hävdade skivbolagen att den 
skulle ta död på musikbranschen. Så blev inte fallet utan musikindustrin fortsatte blomstra 
även när människor hade möjligheten av spela av sina vänners skivor. Samma mönster gäller 
än idag; de som arbetar hårdast för att stävja nedladdningen av musik via Internet är 
skivbolagen och dess samarbetsorganisationer (i Sverige IFPI). En möjlig anledning till detta 
är att det är skivbolagen som är förlorarna i denna utveckling, samtidigt som såväl 
upphovsmän och artister som konsumenter är potentiella vinnare. 
 
Marknadsstrukturen på musikmarknaden idag bygger på försäljningen av skivor och de stora 
skivbolagen tycks ha låst fast sig vid denna struktur. Alla tecken tyder dock på att framtiden 
för musikbranschen ligger i förvaltande av närstående rättigheter, såsom rätten till offentligt 
framförande. Dessa rättigheter utgör idag 70 procent av skivbolagens intäkter och fortsätter 
öka. Skivbolagens maktposition bygger dock mycket på att de genom de höga fasta kostnader 
som en skivutgivning medför har kontroll över vilken musik som allmänheten får tillgång till. 
Om fonogram skulle distribueras över Internet skulle deras maktposition vara allvarligt hotad. 
Andra aktörer, till exempel mer specialiserade Internet-företag, skulle ha stora möjligheter att 
slå sig in på musikmarknaden och börja konkurrera med skivbolagen. 
 
Skivbranschen idag kännetecknas av monopolistisk konkurrens och en fullständig dominans 
av fem aktörer. De höga vinsterna som skivbolagen gör är en direkt följd av konkurrens-
situationen och skivbolagen är naturligtvis måna om att bibehålla denna lönsamma marknad. 
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Detta gör att de är villiga att spendera resurser på att påverka lagstiftare till att utforma 
regleringar som passar skivbolagen. Lagstiftare å sin sida besitter inte expertkunskaper om de 
ekonomiska aspekternas påverkan på musikmarknaden utan söker råd utifrån. Skivbolagen 
har då med mer omfattande organisering och stora resurser större möjligheter att påverka 
beslutsfattarna än musikkonsumenterna. Detta leder till att skivbolagens pretentioner tenderar 
att vägra tyngre än musikkonsumenternas, vilket i sin tur leder till samhällsekonomiskt 
inoptimal lagstiftning. Ett exempel på detta som tagits upp tidigare i uppsatsen är den långa 
skyddstiden på fonogram. 
 
I och med den första juli 2005 har villkoren för musikmarknaden än en gång förändrats efter 
påtryckningar från skivbranschen. Från att fildelning tidigare varit ett något oklart rättsområde 
och som en följd av detta varit tillåtet, är det efter den lagändring som började gälla den första 
juli olagligt att ladda ner upphovsrättligt skyddad musik via Internet. Det fanns en rad olika 
möjligheter för skivbolagen att möta det hot mot deras lönsamhet som fildelningen utgör. En 
möjlighet hade varit att hålla sig inom de institutionella ramar som gällde, acceptera rådande 
lagstiftning (som tillät fildelning) och istället förändra/förbättra sin produkt. Nu valde inte 
skivbolagen denna väg utan har istället pressat lagstiftarna att förbjuda fildelning och säkra 
skivbolagens monopolställning. Anledningen tycks enkel, i en framtid med fri fildelning 
kommer skivbolagen att möta en rad nya hot. 
 
Att förbjuda konsumenter att dela med sig av sin musik är dock inte det enda sättet för musik-
branschen att överleva och vara livskraftig. Så länge efterfrågan på musik finns kommer det 
alltid att finnas en plats för upphovsmän och artister, det är mellanhändernas situation som 
hotas när stora förändringar står för dörren. De som idag har störst makt att avgöra vilka 
produktioner som når marknaden är skivbolagen, för hundra år sedan och tidigare var det 
tryckerierna. Den nya tekniken gör det möjligt att än en gång skifta denna maktkoncentration 
och ge större makt åt upphovsmän, artister och konsumenter. 
 

7.3 Förslag till vidare studier 
 

Efter att med en nationalekonoms glasögon ha undersökt musikmarknaden är det en del 
områden jag känner vore intressanta för framtida studier. Musikbranschen befinner sig i 
dagsläget i ett förändringsskede då intäkterna från försäljningen av skivor, som utgjort 
grunden för hela dagens musikindustri, blir en allt mindre del av musikbranschens totala 
intäkter. Detta ställer stora krav på att upphovsrätten förändras i takt med den tekniska 
utvecklingen. Det framstår för mig som att lagstiftare ofta saknar tillräckliga kunskaper av de 
ekonomiska effekterna av lagstiftningens utformning. Det finns ett klart utrymme för utförlig 
undersökning om vad olika lagförslag innebär för de olika aktörerna, inte bara för skiv-
industrin utan också för konsumenterna, för att främja effektiviteten i framtida lagstiftning. 
Det finns också en klar problematik i att fem multinationella företag tycks ha så stort 
inflytande över lagstiftningen, då de har betydligt lättare att organisera sig än konsumenterna. 
Detta gäller inte bara musikmarknaden utan även närliggande immaterialrättsliga områden 
såsom film och mjukvara. Detta kan med fördel ske tvärvetenskapligt så att synvinklar från 
både nationalekonomer och jurister ges utrymme. 
 
Ovanstående utgör ett mycket omfattande studieområde. Ett mer begränsat område vore en 
analys av musikmarknaden ur Public Choice – perspektiv. För att inte denna uppsats skulle få 
allt för stor omfattning kände jag mig nödgad att avstå från detta område (med undantag för 
slutdiskussion), även om jag såg klara förtjänster med att inkludera den typen av analys. 
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Framväxten av upphovsrätt har historiskt skett på villkor som dikterats av andra än upphovs-
männen, från 1500-talets tryckerier till 1900-talets skivbolag. Dessa aktörer är mellanhänder 
mellan upphovsmännen och konsumenterna och att deras intressen har fått så mycket 
utrymme har säkerligen betytt mycket för musikmarkandens utveckling. Att mer ingående 
granska hur olika aktörer har påverkat lagstiftningen genom historien och framförallt i 
dagsläget kan förmodligen ge flera givande insikter. 
 
Ett annat område som vore intressant att gräva djupare i är vad nya distributionsmöjligheter 
innebär för upphovsmän och artister, då detta är ett område som har behandlats relativt över-
siktligt i denna uppsats. Vilka nya möjligheter till ersättning innebär Internet och den ökade 
betydelsen av intäkter från spelning i media? Att undersöka detta ur ett mikroperspektiv, 
gärna även med synvinklar från företagsekonomiskt håll, skulle kunna visa hur musik-
marknaden håller på att förändras och vart den är på väg. Skivbolagens starka ställning är inte 
given utan kan komma att försvagas i framtiden, till upphovsmäns och artisters fördel. 
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Appendix 
 

Detta appendix innehåller tabeller på den data figur 4 och 5 bygger på. 
 

Tabell 1. Musikkonsumtion 1988-2004 utryckt i miljoner SEK 
  Sverige Utlandet Totalt  

År Skivförsäljning Framförandeintäkter Framförandeintäkter Framförandeintäkter Konsertintäkter
1988 749,9     
1989 893,04     
1990 1024,44     
1991 1161,63     
1992 1273,39     
1993 1555,55     
1994 1666,12     
1995 1699,89     
1996 1585,09     
1997 1676,36     
1998 1799,47     
1999 1832,64 314 155 469  
2000 1890,33 342,9 186,4 529,3 16
2001 1889,93 347,5 271,5 619 21
2002 1780,92 375,2 265,3 640,5 28,6
2003 1521,81 380,6 249,3 629,9 30,3
2004 1257,57 480,7 243,5 724,2 30,1

 

Källa: STIM – Årsredovisningar 2000, 2001, 2002, 2003 och 2004 
 

Tabell 2. Index för musikkonsumtion 1988-2004 
  Sverige Utlandet Totalt  

År Skivförsäljning Framförandeintäkter Framförandeintäkter Framförandeintäkter Konsertintäkter
1988 0,409     
1989 0,487     
1990 0,559     
1991 0,634     
1992 0,695     
1993 0,849     
1994 0,909     
1995 0,928     
1996 0,865     
1997 0,915     
1998 0,982     
1999 1,000 1,000 1,000 1,000  
2000 1,031 1,092 1,203 1,147 1,000
2001 1,031 1,107 1,752 1,429 1,313
2002 0,972 1,195 1,712 1,453 1,788
2003 0,830 1,212 1,608 1,410 1,894
2004 0,686 1,531 1,571 1,551 1,881

 

Källa: STIM – Årsredovisningar 2000, 2001, 2002, 2003 och 2004 
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Tabell 3. Utgivningar av nya album i kategorin pop/rock i Sverige och 
 totalt 1988-2002 
 

 Utgivningar Utgivningar Utgivningar Utgivningar 
År Sverige Mkr Totalt Mkr Sverige Index Totalt Index 

1988 379 3017 1,000 1,000 
1989 307 3511 0,810 1,164 
1990 324 3742 0,855 1,240 
1991 394 3500 1,040 1,160 
1992 516 5253 1,361 1,741 
1993 494 4621 1,303 1,532 
1994 538 4455 1,420 1,477 
1995 433 5466 1,142 1,812 
1996 418 4323 1,103 1,433 
1997 631 7063 1,665 2,341 
1998 661 6840 1,744 2,267 
1999 287 5447 0,757 1,805 
2000 311 5571 0,821 1,847 
2001 488 5273 1,288 1,748 
2002 190 5604 0,501 1,857 

 

Källa: Internet: IFPI – Försäljning 1998-2004 
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