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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Elektronisk handel har medfört att förhållandena på ett flertal varumarknader 

förändrats. Den nya tekniken leder till ökad konkurrens samt gör det enkelt och 

billigt för konsumenten att jämföra priser. Enligt ekonomisk teori borde ökad 

konkurrens och lägre sökkostnader leda till lägre priser på marknaden. 

Skivmarknaden är vidare en marknad med ständig teknologisk utveckling. Den nya 

formen av lagring och reproduktion av musik i så kallade mp-3 filer är den senaste i 

raden av uppfinningar som på ett revolutionerande sätt förändrat marknaden. Den 

nya tekniken har även gjort det möjligt att kopiera orginalskivor i det egna hemmet.  

Teknologisk utveckling leder enligt teorin till minskade produktionskostnader och 

lägre priser. Syftet med denna uppsats är att undersöka om priserna på Internet är 

lägre jämfört med traditionella butiker. Uppsatsen studerar vidare om mp-3 filerna 

samt piratkopieringen påverkar prisbildningen och antalet sålda cd-skivor.  Studien 

visar att priserna på Internet är lägre än i traditionella butiker, vilket tyder på att den 

ökade konkurrensen har påverkat prisbildningen. Resultatet av den andra 

undersökningen visat att det inte med säkerhet går att dra några generella slutsatser 

vad gäller mp-3 filer och piratkopiering med avseende på prisbildning och såld 

kvantitet cd-skivor. Mycket tyder dock på att denna nya form av teknologi haft en 

betydande inverkan på skivmarknaden som helhet.  
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ABSTRACT 
 

 

 

 

Electronic commerce has changed the fundamental conditions for many markets. 

This new technology increases the competition and makes price comparison easier 

for the consumer. According to economic theory this will impact on the price 

formation, and most importantly lead to lower prices. The market for phonogram is 

also a market with a continuous technological progress. The new form of storage 

and reproduction of music in, so-called mp-3, files is the latest form of innovation 

that has changed the market in a revolutionary way. The new technology has also 

made it possible to copy original records at home. Technological progress leads 

according to theory to lower production costs and lower prices. The purpose of this 

study is to explore if prices on the Internet are lower compared to conventional 

stores. The study also explores if the mp-3 files and pirate copying effects price 

formation and quantity of sold cd-records. The study shows that the prices on the 

Internet are lower compared to conventional stores, which indicates that the fiercer 

competition has effected the price formation. The result of the second study, which 

is somewhat uncertain, shows that the mp-3 files and pirate copying does not 

directly effect price formation and quantity of sold cd-records. There are however 

several factors that indicates that this new form of technology have effected the 

market for phonogram as whole. 
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FÖRORD 
 

 

 

Vi vill tacka Mårten Aglander på Warner Music och Peo Berghagen på Stockholm 

Records för era informativa intervjuer samt vår handledare Stefan Hellmer som 

hjälpt oss under hela uppsatsskrivandet.  
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Kapitel 1 

INLEDNING 

 

 
 

 

1.1 Problemdiskussion 
Idag säljs cirka 32 miljoner cd-skivor i Sverige per år och cd-branschen har en 

omsättning på cirka 1.9 miljarder kronor (www.ifpi.se). Den svenska musikindustrin 

med artister som Roxette, Cardigans och A-Teens har inbringat miljoner i 

exportintäkter samt satt Sverige på världskartan med besked.  

 

Skivmarknaden är en bransch i ständig förändring. Handeln med cd-skivor startade i 

traditionella musikaffärer och varuhus som exempelvis redan sålde lp-skivor. Idag 

säljs skivor i huvudsak genom detaljhandeln, postorder och via Internet. Den 

sistnämnda kallas e-handel, vilken har expanderat kraftigt under de senaste åren via 

nätbutiker som till exempel ”cdon.se” och ”ginza.se”. Denna utveckling syns inte 

minst i den svenska ekonomin, då svenskarna är de flitigaste e-handelskunderna i 

hela Europa (www.affärdata.se). 

 

Utvecklandet och användandet av den nya tekniken, med Internetanvändandet i 

spetsen, är en av de mest revolutionerande förändringarna inom världsekonomin. De 

senaste fem åren har en enorm expansion av Internet som handelsplats skett, denna 

har blivit ett alternativ och ett komplement till de traditionella marknadsplatserna 

(McQuivey et al 1998). Expansionen av Internet som handelsplats har bland annat 

medfört en ökad konkurrens på cd-marknaden och gjort det möjligt för konsumenter 

att med ett enkelt knapptryck jämföra priser, vilket har gjort det svårare för 

traditionella skivbutiker att överleva. Kommer denna utveckling att vara början till 

slutet för traditionella butiker?  

 

Den nya tekniken med mp-3 filer gör det möjligt för konsumenten att ladda ner och 

bränna sin egen skiva. Detta tar endast någon minut och kan genomföras till 

bråkdelen av kostnaden för att köpa ”samma” skiva i handeln. Det enda som behövs 
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för att möjliggöra detta är en Internetanslutning, en dator och en cd-brännare. 

KaZaA, som är en av världens största Internetsiter för nedladdning av mp-3 filer, har 

sedan starten haft över 70 miljoner nedladdningar och bara under en vecka laddas 

mer än 5 miljoner mp-3 filer ned (www.kazaa.com). Piratkopiering av cd-skivor är 

även ett stort problem för musikbranschen. Konsumenter kan om de innehar en cd-

brännare kopiera originalskivor, även detta till bråkdelen av kostnaden att köpa 

samma skiva i handeln. Denna utveckling är idag ett av de största hoten mot 

skivbranschen då de kan få allt svårare att sälja sina produkter. Kommer denna 

utveckling att leda till skivindustrins död? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att jämföra priser på cd-skivor i Internetbutiker med priser i 

traditionella butiker. Vidare skall undersökas hur skivbranschen samt pris och såld 

kvantitet av cd-skivor påverkats av den ökande användningen av mp-3 filer och  

piratkopiering. 

• Är det billigare att handla cd-skivor på Internet jämfört med att handla dem i 

en traditionell butik?  

• Kan man se att mp-3 spridningen och piratkopiering påverkat pris och såld 

kvantitet av cd-skivor? 

 

1.3 Metod och material 

Uppsatsen är delvis en empirisk studie av cd-priser i Internetbutiker och i 

traditionella butiker. Alltså är denna del av uppsatsen en kvantitativ undersökning. 

Vi har valt att undersöka priserna på de 20 översta albumen på P3´s topplista under 

en vecka. Materialet till denna analys har samlats in genom att besöka såväl 

Internetbutiker som traditionella butiker. All data från e-handelsföretagen samlades 

in från företagens webbsidor. De valda butikerna är Ginza och Joynet. De 

traditionella butiker som valts ut är Åhléns och OBS Stormarknad. Data samlades in 

genom personliga besök i butikerna.  

 

Uppsatsen är vidare en empirisk studie av hur användandet av mp-3 filer och 

piratkopiering påverkat priser och såld kvantitet av cd-skivor. Denna del av 



 3 
 
 

uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på analys av data från SCB (Statistiska 

centralbyrån), IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) samt på 

två djupintervjuer med marknadschefer på valda skivbolag. De valda skivbolagen är 

Warner Music samt Stockholm Records. 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen analyserar endast handel med cd-skivor och inga andra produkter, så de 

slutsatser som dras är inte generella för e-handel i stort utan de gäller endast för cd-

marknaden. Anledningen till att cd-marknaden analyserades är att cd-skivor är bland 

de populäraste produkterna som handlas på Internet. Cd-skivor är även en homogen 

produkt vilket underlättar jämförelser, om en konsument köper en cd-skiva på 

Internet kan denne hitta en exakt likadan skiva i en traditionell affär.  

 

På grund av tidsbegränsning innefattar prisstudien två Internetbutiker och två 

traditionella butiker på den svenska marknaden. Vi valde Internetbutikerna Ginza 

och Joynet eftersom dessa två är förhållandevis stora och väletablerade på 

marknaden samt har ett brett sortiment av titlar till försäljning. Åhléns och OBS 

Stormarknad är nästintill de enda traditionella butiker som tillhandahåller musik till 

försäljning i Luleåområdet vilket medförde en begränsning vid urvalet.  

 

Vi har valt att studera medelpriser på populärmusik med hjälp av siffror från SCB 

och IFPI samt intervjuer med Warner Music och Stockholm Records för att analyser 

skivmarknaden med avseende på mp-3 filer och piratkopiering. Anledningen till att 

endast medelpris på populärmusik analyserades är att det annars skulle vara svårt att 

få fram ett jämförbart medelpris då prisdifferenserna mellan olika kategorier av cd-

skivor kan vara stora.   

 

Denna uppsats koncentreras endast på B2C handel (Business to Consumer), det vill 

säga handeln från företag till konsumenter (Fredholm 1999). 

 

Med avseende på konkurrenter till cd-skivor har vi valt att avgränsa oss till mp-3 

filer och hembränning/kopiering av egna cd-skivor.  
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1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett bakgrundskapitel, kapitel två, som beskriver e-handel samt 

e-handel med avseende på cd-skivor. Kapitlet innehåller vidare en beskrivning av 

mp-3 filer och piratkopiering av cd-skivor. I följande kapitel, kapitel tre, redovisas 

tidigare forskning. I kapitel fyra presenteras relevanta ekonomiska teorier. Teorierna 

som presenteras behandlar fullständig konkurrens, oligopol, nätverksmarknader och 

teknologisk utveckling. I kapitel fem redovisas de empiriska resultaten, dessa består 

av en prisjämförelse mellan traditionella butiker och e-handelsbutiker. Kapitlet 

redovisar vidare pris och kvantitetsutvecklingen på cd-marknaden och slutligen 

presenteras de intervjuer som genomförts. Till sist, i kapitel sex, kopplas de 

teoretiska utgångspunkterna samman med de empiriska resultaten och uppsatsens 

frågeställningar besvaras. 
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Kapitel 2 

BAKGRUND 

 

 

 

 

Begreppet e-handel eller elektroniska affärer betyder att affärssystem länkas 

samman till varandra via ett världsomspännande nätverk för att på ett effektivt sätt 

kunna överföra information mellan olika aktörer (Fredholm 1999). Vanliga 

produkter som handlas över Internet är exempelvis hemelektronik, böcker och cd-

skivor, varav den senaste är av vikt för denna uppsats. Den kommersiella handeln av 

cd-skivor är idag utsatt för en ökande konkurrens från mp-3 filer som bränns i de 

svenska hemmen till ”egna” cd-skivor. 

 

2.1 E-handel 

Handel med varor och tjänster har funnits sedan urminnes tider. Det har genom 

historien skett åtskilliga förändringar av hur och var handeln bedrivits. I och med 

introducerandet av Internet har nya chanser öppnat sig för företag, de har möjlighet 

att nå en global marknad. Detta öppnar möjligheter för små företag och 

konkurrensen mellan företag hårdnar vilket borde gynna konsumenter. Det är under 

de senast åren som Internet blivit en allt mer frekvent marknadsplats som breddar de 

befintliga försäljningskanalerna via e-handeln. Tekniken som Internet baseras på är 

billig, lättillgänglig och enkel. Näthandeln har även vissa klara fördelar i jämförelse 

med traditionell handel exempelvis genom lägre kostnader. Kostnader för e-

handelsföretagen uppstår främst på två sätt; för de tekniska lösningarna och för 

marknadsföringen. (Fredholm 1999) 

 

Det finns olika typer av e-handel, dels den direkta och dels den indirekta. Den 

direkta e-handeln, som tog fart under 1998, uppstår när köparen i samband med 

köpet får sin vara levererad via Internet. Exempel på en sådan tjänst kan vara köp av 

viss musik eller olika programvaror som laddas hem. Den indirekta e-handeln 

uppkommer genom att affärstransaktionen sker elektroniskt men själva varan 
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levereras på traditionellt vis, alltså inte via Internet. Exempel på tjänst kan vara köp 

av hemelektronik. (Fredholm 1999). 

Ett land som Sverige där datoranvändandet nått en hög mognadsgrad och där det 

stora flertalet medborgare idag har tillgång till en dator ses av många internationella 

medier och bedömare som ett av de mest intressanta länderna med avseende på e-

handel. Till exempel rankar The Economist Intelligence Unit Sverige som det näst 

bäst rustade landet i världen för e-handel efter USA. Faktorer som denna tidskrift 

baserar sin analys på är exempelvis antalet Internetuppkopplade hushåll, 

infrastruktur för Telecom och ekonomisk stabilitet. (HUI 2000) 

 

Det stora intresset för e-handel grundar sig på att den skulle kunna skapa en bättre 

och mer effektiv marknad. Det är lättare att göra prisjämförelser, pristransparens, 

som i slutändan leder till lägre priser. The Economist gör en jämförelse med gamla 

tiders marknadsplatser där hög pristransparens och därmed hög priskänslighet 

skapade ökad konkurrens och lägre priser. Internethandeln medför en ny permanent 

marknadsplats där information om priser är omedelbart tillgängliga. (Economist 

2000-02-26) 

 

Den nya tekniken, med bland annat Internet, har inneburit en rad omvälvande 

förändringar för världsekonomin och naturligtvis även för den svenska ekonomin. 

Den nya ekonomin har tre utmärkande drag; 

1) Den är global, det vill säga världsomspännande.  

2) Den värdesätter immateriella företeelser som till exempel information, relationer 

och idéer.  

3) Dess beståndsdelar är väl sammanlänkade. 

(Konkurrensverket 2001) 

 

2.1.1 Definition på e-handel 

IT-propositionens definition på E-handel: ..."alla situationer där parter utväxlar 

affärsinformation via olika former av telekommunikation och där minst en part har 

ett ekonomiskt intresse av kommunikationen"(Konkurrensverket 2001). 
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I Konkurrensverkets rapport från 2001 definierar Fölster i sin artikel ”Det finns 

ingen handel som E-handel” E-handel som ..."All handel där kunden på en hemsida 

väljer och beställer från ett varusortiment" (Konkurrensverket 2001). 

 

2.1.2 Fördelar och nackdelar med E-handel 

En fördel med E-handel är att de särskilt resurssvaga aktörerna, till exempel enskilda 

konsumenter, på ett enkelt sätt kan få en överblick både gällande sortiment samt pris 

på varor (Konkurrensverket 2001). En annan fördel är att kostnaderna för företagen 

reduceras genom att manuellt arbete med registrering och kontroll minskar. Detta 

ger även större leveranssäkerhet samt kortare leveranstider. Ytterligare fördelar är 

att geografiska skillnader suddas ut och marknaderna blir mer internationaliserade. 

Även det faktum att Internetmarknaden är öppen för handel dygnet runt gynnar 

konsumenterna. (Fredholm 1999) 

 

Den nya tekniken är billig, enkel och lättillgänglig samt den har en rad olika 

användningsområden. Tekniken öppnar möjligheter för små företag och 

konkurrensen mellan företag hårdnar vilket borde gynna konsumenter. Näthandeln 

har även klara fördelar i jämförelse med traditionell handel då dessa saknar fasta 

kostnader i form av butiker och butiksanställd personal. (Fredholm 1999) 

 

En nackdel med E-handel är att konsumenternas tillit till den nya tekniken, särskilt 

vad gäller betalning över Internet, är bristfällig (Konkurrensverket 2001).  

 

2.1.3 E-handel och cd-skivor 

Compact Disc, vanligtvis benämnd cd, är en skiva för optisk lagring av information i 

digital form. Cd-skivan utvecklades under åren 1974-83 av ledande företag inom 

grammofonindustrin och det är inom musikindustrin som den idag har sitt 

huvudsakliga användningsområde genom lagring av musik. (www.ne.se) 

 

År 1982 var det stora genombrottsåret för kommersiell handel av cd-skivor och 

sedan dess har handeln stadigt ökat (www.eb.com). Försäljning av cd-skivor sker 

idag vanligtvis genom postorder, detaljhandeln och Internet, varav den sistnämnda 
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är den nyaste handelsformen.  Några av de stora e-handelsföretagen som säljer cd-

skivor är Ginza, CdOn och Joynet. 

 

Handeln med cd-skivor har fått ett stort genombrott på nätet vilket kan ses som en 

naturlig utveckling eftersom denna produkt lämpar sig väl för försäljning över 

Internet. De har en hög grad av standardisering och själva formatet lämpar sig bra 

för frakt via paket eller brev. Många återförsäljare erbjuder även möjligheter till 

provlyssning via nätet samt recensioner och tips på anda skivor inom samma genre. 

Cd-skivor har en ungdomlig målgrupp och även detta faktum kan ses som en 

bidragande orsak till genombrottet, då dessa är flitiga och rutinerade användare av 

Internet. (HUI 2000) Enligt Fredholm är den troliga utvecklingen att cd-skivor på 

sikt kommer att försvinna från den traditionella marknaden. (Fredholm 1999) 

 

2.2 MP-3 och piratkopiering 

Skapandet av mp-3 filerna har inneburit en revolutionerande förändring för lagring 

av musik. Filerna skapades av tyska ingenjörer och står för Motion Picture Experts 

Group-Layer-3. Mp-3 är ett ljudformat som genererar nästan lika bra ljud som en 

cd-skiva men upptar bara cirka 1/10 till 1/20  av platsen i datorns minne. Varje 

musikminut på en cd-skiva behöver 10 megabytes utrymme. Samma ”musikminut” 

kan i mp-3 format lagras på 1 megabytes eller mindre. Elvis Presleys ”Hound dog” 

lagrad på en cd-skiva behöver 24 megabytes diskminne medan en mp-3 fil med 

samma låt endast behöver 2 megabytes. Med ett 28.8 kilobit modem tar det cirka 1,5 

timme att ladda hem denna låt i cd-format från en annan dator. Om filen istället 

formateras till ett mp-3 format tar nedladdningen cirka 3,5 minuter. (Alexander 

2002) 

 

Det råder inget tvivel om att denna nya teknik medfört en enorm effektivisering av 

den digitala industrin. Denna ökade effektivitet i kombination med det faktum att 

fler datorer är uppkopplade mot Internet via kabel istället för modem leder till en 

betydande ökning av filöverföringshastigheten.  (Alexander 2002) 

 

Mp-3 filerna fick sitt stora genombrott i och med etableringen av Napster år 1999. 

Denna tjänst på Internet var avsedd för gratis utbyte av musikfiler mellan 
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privatpersoner. Som mest användes tjänsten av 50 miljoner användare. I juli 2001 

var siten tvungen att stänga som en följd av rättsprocesser som ledde till stora 

förändringar i verksamheten. Senare samma år inledde Napster samarbete med 

musikbranschen och medieföretag för att omvandla tjänsten till en betaltjänst där 

upphovsmännens rättigheter respekteras. (www.ne.se) 

 

Några av dagens vanligaste Internetsiter för nedladdning av mp-3 filer är Guntella, 

Freenet och KaZaA. KaZaA, som är en av världens största, har sedan starten haft 

drygt 70 miljoner nedladdningar och bara under en vecka laddas mer än 5 miljoner 

mp-3 filer ned till användare runt om i världen (www.kazaa.com).  

Övergången från analog (vinylskivan) till digital produktion (cd-skivan) och 

reproduktion av musik har haft avsevärd effekt på kostnaderna för företag inom 

musikindustrin. Med digital produktion blir kostnaderna av reproduktion och 

distribution av perfekta kopior nästan noll. Denna process har en viktig skillnad 

gentemot utvecklingen som skedde under 80-talet då användandet av kassettband 

blev vanlig. Utvecklingen med att lagra musik på kassettband ledde till att 

produktionskostnaderna sjönk medan kostnaderna för distribution var fortfarande de 

samma. Med den digitala teknologin har både produktions- och 

distributionskostnaderna minskat. (Alexander 2002) 

 

Piratkopiering, det vill säga kopiering av orginalskivor, är även ett stort problem för 

skivbranschen. Piratkopiering sker genom att konsumenten använder sig av en 

orginalskiva som via en cd-brännare kopieras till ett nästintill identiskt exemplar av 

orginalskivan. Detta sker till bråkdelen av kostnaden för att köpa ”samma” skiva ute 

i handel. Denna kopiering kan ske i obegränsad upplaga. Allt detta sker utan att 

konsumenterna betalar för sig. 
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Kapitel 3 

TIDIGARE FORSKNING 

 

 

 

 

Det finns en stor mängd studier som behandlar ämnet e-handel och dess påverkan på 

prisutvecklingen på olika varor. Många av dessa behandlar dock endast 

prisskillnader mellan nät butiker och traditionella butiker. Undersökningar som 

behandlar prisskillnader över tiden är däremot relativt få. Vi har valt ut fyra studier 

som anses relevanta för vår egen undersökning. 

 

3.1 Tidigare prisjämförelser 

I forskarrapporten Vad kostar en limpa på nätet? – så kan Internethandeln pressa 

priser studerar Fölster och Petterson prisskillnaderna mellan Internetförsäljning och 

traditionell butiksförsäljning i Sverige. Denna prisjämförelse visar att en cd-skiva är 

i genomsnitt mellan 10-30 procent billigare på nätet jämfört med Stockholms stora 

skivbutiker om fraktkostnaden exkluderas. Leveranskostnaderna är ofta en fast 

avgift per leverans och varierar i denna studie mellan 0-69 kronor. Den relativa 

betydelsen av denna kostnad minskar alltså ju fler cd-skivor som köps. (HUI 1999) 

 

I HUI:s tredje prisjämförelse av e-handeln Är det billigare på nätet? jämförs 

priserna i e-handelsbutiker med priser i traditionella butiker. De två tidigare 

studierna visar att prisnivån för handel på Internet är igenomsnitt 10 procent lägre än 

i den traditionella handeln när leveranskostnaderna exkluderats. Dessa studier visar 

vidare att cd-skivor hade den största prisfördelen med 20 procent lägre priser på 

Internet jämfört med traditionella butiker.   

 

Denna tredje studie visar att för enstaka produkter så som PC-spel, hemelektronik 

och böcker ligger den genomsnittliga kostnaden 1,4 procent lägre hos e-

handelsbutikerna jämfört med de traditionella butikerna. Prisnivån på cd-skivor på 

nätet ligger cirka 16 procent lägre än i den traditionella handeln om fraktkostnaderna 

exkluderas. (HUI 2000) 
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3.2 Brown (2000) 

I denna artikel analyserar Brown hur Internet användningen vid köp av försäkringar 

(priset on-line) påverkar priset på den traditionella marknaden (priset off-line). 

Undersökningen omfattar livförsäkringar tecknade från och med år 1992 till och 

med år 1997. Genom att kombinera data över Internetanvändning med 

försäkringsbolagens data möjliggjordes en analys och en dokumentering över tiden. 

Denna visade hur Internetanvändningen, med reducerade sökkostnader som följd, 

påverkade konkurrensen på försäkringsmarknaden.  

 

Resultatet av denna undersökning visar att Internet har haft en betydande inverkan 

på att reducera sökkostnaderna. Resultaten visar vidare att tillväxten av Internet har 

reducerat livförsäkringskostnaderna med 8-10 procent och ökat 

konsumentöverskottet med $ 115-215 miljoner per år. Även konkurrensen på 

försäkringsmarknaden har påverkats av den nya tekniken. 

 

Studien bekräftar den tidigare vedertagna teorin om att minskade sökkostnader leder 

till att priset sjunker. Internet har gjort det lättare för konsumenter att jämföra priser 

på samma varor hos olika företag för att fatta sitt köpbeslut.  

 

3.3 Alexander (2002) 

Alexander utreder i sin studie sambandet mellan digital distribution och 

marknadsstrukturen inom musikindustrin.  Alexander menar att skivindustrin och 

dess markand är mycket koncentrerad. Denna marknad består av fem företag, som 

ger upphov till en oligopol marknad. Dessa fem företag innehar hela 95 procent av 

marknaden.  Dominansen på marknaden kan ses som ett resultat av de stora 

företagens kontroll över distribution och promotion av produkterna. Vidare anser 

Alexander att den nya tekniken med användandet av mp-3 filer, vilken möjliggör 

digital överföring mellan konsumenter av musik på ett snabbt och enkelt sätt, 

sannolikt kommer att påverka marknadsstrukturen. Trots att denna verksamhet till 

viss del är olaglig är den omfattande och mycket svår att kontrollera. Försök att 

komma tillrätta med detta problem har gjorts. Två av företagen som har varit 

verksamma inom området, MP3.com och Napster.com, har båda blivit dömda i 

domstol.  
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Ett större hot mot marknaden är dock den nya distributionsteknologi som till 

skillnad från teknologin som ovanstående företag använder inte behöver centrala 

servrar. Exempel på de som sprider musik via denna teknologi är Gnutella och 

Freenet. Dessa använder uteslutande decentraliserade peer-to-peer distributions 

nätverk i vilken en användare agerar både konsument och distributör. Detta innebär 

att en användare kan skicka vidare sina egna filer till andra, ta emot filer från andra, 

samt skicka dessa vidare utan att använda en central server.  
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Kapitel 4 

EKONOMISKA TEORIER 

 

 

 

 

Marknaden för cd-skivor eller musiktitlar kan karakteriseras som en 

nätverksmarknad med stordriftsfördelar, snabb teknologisk utveckling och 

tillräckligt många aktörer för att beskrivas som en fullständig konkurrens marknad 

(Shy 2002). Marknaden för skivbolag kan däremot karakteriseras som en 

oligopolmarknad, detta eftersom den består av fem jämnstora företag som 

tillsammans innehar cirka 95 procent av marknaden (Alexander 2002). 

 

4.1 Fullständig konkurrens 

Fullständig konkurrens är en marknadsstruktur som kännetecknas av att det finns ett 

flertal företag på marknaden. Det är fritt för nya aktörer att ta sig in på marknaden, 

alltså existerar inga inträdeshinder. Alla företag på marknaden producerar en 

homogen produkt. Vidare är producenter och konsumenter är pristagare, alltså de 

har ingen möjlighet att påverka priset. Denna typ av marknad kännetecknas även av 

att fullständig information finns tillgänglig för producenter och konsumenter. 

(Sloman 1997) Slutligen existerar inga sökkostnader (HUI 2000). 

 

Dessa faktorer leder till en för konsumenterna fördelaktig prissättning då företagen 

sätter priset lika med marginalkostnaderna, vilket ger företagen en vinst lika med 

noll, men en normalavkastning på satsat kapital. 

 

Exempel på en marknad som kan liknas vid en fullständig konkurrensmarknad kan 

vara valutamarknaden.  

 

4.2 Oligopol 

Skivbranschen, med sina fem jämnstora företag, kan beskrivas som en 

oligopolmarknad. Oligopol är en marknadsstruktur där det finns ett fåtal firmor som 
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delar på marknaden, dessa skapar inträdeshinder mot nya etableringar. Det råder 

vidare interdependens på marknaden vilket innebär att en firma påverkas av andra 

firmors beslut. På dessa marknader är produkterna vanligen heterogena eftersom 

produktdifferentiering är ett viktigt konkurrensmedel. En oligopolmarknad leder 

vanligen till stordriftsfördelar i produktionen. (Sloman 1997) Exempel på en 

oligopolmarknad kan vara den svenska bensinmarknaden med. 

 

4.3 Nätverksmarknad 

Marknaden för cd-skivor definieras av Shy som en nätverksmarknad. Utmärkande 

för denna typ av varumarknad är följande;  

 

1) Komplement, kompatibilitet och standard 

2) Konsumtionsexternalitet 

3) ”Switching Cost” och ”Lock In”  

4) Stordriftsfördelar i produktionen 

 

1) Komplement, kompatibilitet och standards 

Varorna på en nätverksmarknad har följande egenskaper; 

 

-Komplement: Varor på nätverksmarknader är en typ av komplementvaror, det vill 

säga en vara måste konsumeras tillsammans med en annan typ av vara. 

Konsumenter på denna marknad köper ofta hela system. Ett exempel kan vara att en 

cd-skiva inte är användbar utan en cd-spelare. 

 

-Kompatibilitet: För att kunna producera komplementvaror så måste de olika 

produkterna/varorna vara kompatibla, det vill säga de måste vara samstämmigt 

uppbyggda så det går att kombinera dem.  

 

-Standard: För att produkterna/varorna skall vara kompatibla så krävs att de är 

uppbyggda efter samma principer, dessa principer kallas även standards. 
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2) Konsumtionsexternaliteter 

Konsumtionsexternaliteter innebär att nyttan för att använda produkten påverkas av 

hur många andra konsumenter som använder liknande eller kompatibla produkter. 

Till exempel; har jag en cd-spelare och ett antal cd-skivor ökar min nytta av dessa 

produkter om mina vänner också har cd-spelare och cd-skivor så att vi kan låna 

skivor av varandra. Ett annat exempel kan vara telefoner, om jag har en telefon så 

ökar min nytta om mina vänner också har en telefon så att vi kan ringa till varandra.  

 

3) “Switching Costs” och “Lock In” 

Konsumenter blir låsta vid en produkt genom att det exempelvis tar tid och är svårt 

att byta produkt; alltså konsumenter fastnar i olika system av standards som är svårt 

att ta sig ur (lock in). Det är inte bara svårt och krångligt att byta system det kan 

även vara kostsamt att byta produkt/system, denna kostnad kallas ”Switching Cost”. 

Hur stor graden av ”Lock In” blir beror på hur stora ”Switching Cost” är.  

 

4) Stordriftsfördelar 

Första exemplaret av en produkt i en nätverksmarknad kostar enorma summor att 

producera medan de efterföljande kopiorna blir väldigt billiga att reproducera (Shy 

2001). Stordriftsfördelar leder ofta till en ökad koncentration på marknaden, detta 

kan i slutändan resultera i en oligopolmarknad (Brown 2000). Ofta finns på dessa 

marknader en väldigt dominant ledare som upptar en stor del av marknaden (Shy 

2001). 

 

Cd-marknaden karakteriseras av stordriftsfördelar då den första cd-skivan som en 

artist spelar in kostar enorma summor att producera medan den andra kopian, tredje 

kopian och så vidare kostar nästintill ingenting att reproducera (Shy 2001). Detta 

exemplifieras i grafen nedan. 
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Figur 4.1 Beskrivning av stordriftsfördelar med hjälp av mc= marginalkostnader och ac= 
genomsnittskostnader                                                                                     
                                                                                                        
Nationalencyklopediens definition av stordriftsfördelar: ”fördelar med att 

produktion i stor skala ofta är tekniskt och ekonomiskt sett mer lönsam än 

produktion i mindre skala p.g.a. bättre arbetsfördelning, inlärning samt mekanisering 

och automatisering. I storskalig produktion används som regel mer specialiserade 

tjänster av olika slag och en mer avancerad produktionsteknik. Detta medför bl.a. 

ökade investeringar i maskiner och anläggningar, men i och med att de fasta 

kostnaderna slås ut på en större produktionsvolym blir produktionen ändå mer 

lönsam”(www.ne.se)  

 

Det finns flera olika anledningar till att stordriftsfördelar uppkommer några av dessa 

presenteras nedan; 

- Odelbarhet: 

En maskin kan exempelvis inte delas upp i mindre enheter. Ett litet företag kan inte 

utnyttja maskinen fullt ut vilket ett stort företag kan. 

- Stora företag kan ha egen forskning och utveckling (FoU). 

- Storskaliga reklamkampanjer: 

(Pass et al1994) 

 

4.4 Teknologisk utveckling 

Betydande stordriftsfördelar kan leda till teknologisk utveckling. Cd-marknaden och 

Internet marknaden karakteriseras av en ständig teknologisk utveckling. Överföring 
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av information förbättras hela tiden, nya användningsområden för den nya tekniken 

dyker ideligen upp. Teknologiska framsteg, nya uppfinningar samt förbättringar av 

existerande produkter, är viktiga faktorer för en växande marknadsekonomi. Dessa 

leder till minskade produktionskostnader, lägre priser samt bättre produkter till 

konsumenterna. Inom till exempel hemelektroniken har utvecklingen lett till bättre 

ljudreproduktion, genom att ersätta vinylskivan med kassettbandet och senare cd-

skivan. Dessa nya produkter underlättade lagringen samt överföringen av musik. 

(Pass et al 1994) 

 

Att bedriva forskning är mycket kostnadskrävande. För att främja FoU, Forskning 

och Utveckling, kan staten utfärda patent. Ett patent är ett lagligt dokument som ger 

uppfinnaren ensamrätt på skapandet av en produkt. Det garanterar 

monopolrättigheter för patentinnehavaren och uppmuntrar till produktutveckling. 

Man kan säga att ett patent fungerar ungefär på samma sätt som en tull, det hjälper 

till att skydda den egna produktionen. Det finns två mål med patent: 

- Man vill sporra företag att utveckla sin expertis inom sitt område. 

– Man vill göra innovationerna tillgängliga för allmänheten så fort som möjligt. 

(Shy 1995) 
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Kapitel 5 

EMPIRISK UNDERSÖKNING 

 

 

 

 

I detta kapitel redovisas vår prisjämförelse mellan cd-skivor inköpta via e- 

handelsföretag respektive via traditionella butiker. Siffror från SCB och IFPI 

redovisas. Vidare presenteras intervjuer gjorda med personer på skivbolag angående 

mp-3 filernas och piratkopiringens  inverkan på pris- och kvantitetsutveckling av cd-

skivor. 

 

5.1 Empirisk studie av prisbildningen på cd-skivor i traditionellrespektive e-

handel 

De 20 översta albumen som låg på P3´s topplista i Sverige vecka 17 år 2002 

användes till denna analys. Denna lista hämtades från Sveriges Radios hemsida 

(www.sr.se).  

 

All data från Internetbutikerna Ginza och Joynet samlades in via företagens 

webbsidor.   Prisuppgifter från de traditionella butikerna samlades in genom att vi 

själva besökte butikerna, Åhléns och OBS Stormarknad, och tog reda på priset. (se 

bilaga 1) 

 

Tabell 5.1 Prisjämförelse 

Butik Åhléns  OBS 
Stormarknad 

Ginza Joynet 

Medelpris 181.15  177.50 158 164 

Högsta Pris 229 199 179 199 

Lägsta Pris 145 159 139 149 

Totalt Pris 3 623 3 534 3 160 3 280 

 

Fraktkostnaderna som tillkommer vid köp av cd-skivor från e-handelsbutiker har 

exkluderats i vår undersökning. Dessa var för Ginza 0 kronor vid köp av 20 cd-
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skivor, vid köp av en till fyra skivor var kostnaden 29 kronor, vid köp av fem till åtta 

skivor var denna 79 kronor. För Joynet är fraktkostnaden 39 kronor oavsett hur 

många skivor man köper.  

 

Vår undersökning visar att det finns betydande skillnader i pris mellan e-

handelsföretagen och de traditionella butikerna. Vidare blev det totala priset av att 

inhandla alla 20 skivor 3 623 kronor hos Åhléns, som var dyrast, medan det totala 

priset hos den billigaste butiken, Ginza, blev 3 160 kronor. Även högsta och lägsta 

pris på cd-skivor skiljer sig åt mellan de olika inköpsställena. I nätbutikerna var 

lägsta pris 139 kronor medan lägsta pris i traditionell butik var 145 kronor.  Det 

högsta priset i traditionell butik var 229 kronor respektive 179 kronor i nätbutik.  

 

5.2 Empirisk studie av mp3-filernas påverkan av pris och kvantitet på cd-

marknaden 

I denna analys har vi använt oss av siffror från SCB och IFPI samt av intervjuer på 

två skivbolag. 

 

Figur 5.1 visar att medelpriserna på populärmusik mellan åren 1990 till 2000 ökat. 

(Se bilaga 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5.1 Medelpriser på cd-skivor, populärmusik, åren 1990 till 2000 
Källa: SCB Martin Ribe 2002 
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Nästa figur, med siffror från IFPI, visar att försäljningen av cd-skivor ökade kraftigt 

från år 1990 fram till och med år 1994 för att sedan plana ut och stagnera något 

under de följande åren. Från år 1997 och framåt har försäljningen av cd-skivor visat 

en svagt uppåtgående trend. (se bilaga 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2 kvantitetsutveckling på cd-skivor, åren 1990 till 2000 

Källa: IFPI 2002 

 

Dessa siffror kommer att analyseras vidare i kapitel sex. 

 

5.3 Intervjuer 

5.3.1 Warner Music 

Företag: Warner Music Sweden AB 

Namn och befattning: Mårten Aglander, marknadschef. 

Adress och telefon: Eriksbergsgatan 27, Box 1228, 164 27 Kista, 08-752 26 00 

Omsättning: Cirka 250 miljoner i Sverige. 

Antalet anställda: Cirka 55 stycken i Stockholm varav vissa jobbar i Kista där 

ekonomin, data och distribution sköts och vissa jobbar i city där anställda inom 

försäljning och marknadsföring sitter.  

Affärside: Att marknadsföra och sälja musik, inte att sälja cd-skivor och lp-skivor 

det tillhör hardwareföretagen. 
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Kort företagshistorik: Warner Music AB är Time Warners skivbolag. Time Warner 

är världens största mediekoncern där exempelvis Warner Brothers, Time, 

Newsweek, HBO (kabel-tv bolag) och AoL (Internetleverantör) ingår. Warner 

Music är deras musikdel som är ett av de fem jämnstora företagen på 

skivmarknaden. De andra är BMG, Sony, Universal och EMI. Grunden till Warner 

Musics svenska del, Warner Music Sweden AB, lades år 1979 när Warner Music 

köpte Metreonome. Metreonome bildades av Börje Ekberg och Anders Burman på 

1940-talet, de började med jazzmusik med bland annat Quincy Jones och hade 

senare på 1960-talet Cornelius Wresvijk som en av sina artister.  

 

Idag finns inom Warner Music Sweden AB nästan all typ av musik utom den 

renodlade dansbandsmusiken. Deras artister är bland annat Madonna, Cher, Red Hot 

Chili Peppers, Supernatural och Linkin Park. 

 

Försäljningsutveckling för ert företag: 

Försäljningen av cd-skivor ökade starkt till och med åren 1998-1999, nästföljande år 

minskade försäljningen för att sedan plana ut. Anledningen till varför försäljningen 

ökade starkt under nästan hela 1990-talet kan enligt Aglander bero på att cd-skivor 

var ett nytt musikformat som fick sitt genombrott vid år 1990. Många konsumenter 

köpte då sina skivor en gång till och genom detta fick branschen ett uppsving. Att 

försäljningen på senare år börjat plana ut kan bero på dels cd-skivans egen 

produktlivscykel, den har en utveckling liknande vinylskivan som hade en kris på 

1980-talet, nedgången kan även ha ett samband med mp-3 spridningen.  

 

Målgrupper, vilka är de, har de förändrats? 

Warner Music Sweden AB har ingen speciell musikinriktning nu, detta fungerar inte 

enligt Aglander på grund av att musiktrender är allt för kortlivade för att 

skivbolagen skall kunna överleva genom att endast satsa på en enda genre. 

Skivbolagen måste vara med överallt för att kunna fortleva, annars skulle de kanske 

kunna existera i cirka två år. Har man all typ av musik så får man helt naturligt alla 

möjliga målgrupper.  

 

På den senaste tiden kan man säga att äldre blivit en större målgrupp, förut såldes 

knappt några skivor till de personer som var över 60 år men idag sker en stor del av 
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försäljningen till denna grupp. Warner Music Sweden AB har också på den senaste 

tiden även inriktat sin marknadsföring till viss del mot den äldre publiken då denna 

grupp har råd att köpa skivor och finner nöje att ha skivan med medföljande 

texthäfte et cetera. Det är idag svårt att sälja skivor till tonåringar, det är inte många 

personer i denna grupp som köper skivor utan de kanske laddar ner från Internet 

eller bränner av kompisars cd-skivor istället. Men Aglander tror inte att 

marknadsföringen kommer att bli uteslutande riktad mot de äldre. Exempel på band 

som fortfarande säljs till ungdomar (90% tonåringar) är Linkin Park, de säljer 

troligen så bra eftersom ungdomarna köper hela konceptet och livsstilen. 

 

Skivmarknaden upplever idag en stor förändring då allt mindre ungdomar köper 

skivor medan den äldre generationen köper att mer skivor. Anledningen till att 

köpkraften inom branschen fortfarande är stark kan vara att de äldre börjar köpa mer 

skivor. Musikintresset är idag större än någonsin.  

 

Angående marknadsföring så görs inga kampanjer för att lyfta fram Warner Music 

Sweden AB utan kampanjer görs för att lyfta fram en speciell artist/skiva. Det finns 

inga överspilleffekter mellan olika skivbolag, om Universal går bra har det ingen 

effekt på Warner Music Sweden AB. Däremot om exempelvis Madonna skulle sälja 

bra så kan de dra folk till skivbutikerna och eventuellt skulle skivförsäljningen i 

allmänhet kunna gå upp. 

 

Vad kostar en skiva (topplistemusik) att framställa för er? 

Alla fullprisskivor kostar ungefär lika mycket för skivbutikerna att köpa in och 

priset är drygt 100 kronor. Är skivorna däremot några år gamla så kostar de cirka 60 

kronor att köpa in för skivbutikerna exklusive moms. Skillnader i pris mellan 

fullprisskivor beror bland annat på vem artisten är.  

 

Kan skivbolagen påverka priset på skivor i handeln? 

Skivbolagen kan påverka detta genom att priset de sätter är det som skivbutikerna 

sedan måste betala. Skivbutikerna sätter i sin tur vilket pris de vill på skivan. De 

vanligare priserna ligger på 179, 189 och 199 kronor. 
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Kan cd-priserna ha bidragit till att mp-3 fått sån genomslagskraft? 

Troligen inte enligt Ahlander, skivorna är inte dyra i förhållande till vad de kostar att 

ta fram och att marknadsföra. De kan även användas för evigt. I Sverige går få 

skivor som säljs med vinst, det finns inga övervinster för skivbolagen.  

 

Har mp-3 spridningen någon inverkan på ert företag? 

Skivbolagen har en svår sits just nu när en hel generation har lärt sig att musik ska 

vara gratis.  Mp-3 har givetvis en inverkan på Warner Music Sweden AB och alla 

andra skivbolag. Om man jämför mp-3 med e-mail och sms, vem skulle vilja betala 

för att skicka ett e-mail idag när det alltid varit gratis medan sms betalar folk 

däremot dyra pengar för. Skillnaden jämfört med e-mail är att sms aldrig varit gratis. 

De som påverkas mest av mp-3 spridningen är artisterna som förlorar inkomst för 

sin musik genom att den sprids gratis via mp-3.  Den typ av musik som drabbas mest 

av mp-3 filerna är hitmusiken. 

 

Faror och möjligheter med mp-3: 

Mp-3 filerna är både ett hot och en möjlighet. Mp-3 filerna blir en möjlighet när det 

finns ett fungerande system som tillhandahåller filerna på ett lagligt sätt. Grunderna 

till sådana system byggs upp internt på olika nivåer genom till exempel Music Net 

och Warner Mail. Dessa grunder skall sedan kunna appliceras på nationella Internet-

siter så att konsumenterna kan ladda hem musikfilerna och samtidigt betala för dem, 

allt på laglig väg. 

 

Ett stort problem är att det är lagligt att ladda hem musik för eget bruk. Enligt 

Aglander borde det lobbas fram en lagändring inom detta område för annars 

kommer det att vara svårt för skivbolagen att kunna ta betalt för musik som laddas 

hem via Internet i framtiden. 

 

Kopieringsskydd borde vidare kunna användas tillsammans med lagliga förhinder. 

Det är inte den privata kopieringen av filer som skivbolag reagerar mest emot. Det 

är den kommersiella sidan med företag och organisationer, till exempel Napster, 

KaZaA och Morpheus som lägger ner miljoner på att stjäla upphovsskyddat material 

och sprida det vidare som enligt skivbolagen måste bort. 

 



 24 
 
 

Ett annat problem för skivbolagen är att radiokanaler hämmar försäljningen av viss 

typ av musik genom att den spelas frekvent, via detta får många konsumenter sitt 

behov tillgodosett.  

 

Använder ni mp-3 filer till att lansera okända band? 

Warner Music anser att detta principiellt fel då man jobbar emot gratisspridning av 

mp-3 filer. Det finns dock artister som gör det och ser det som en möjlighet men 

dock inte någon Warner Musics artister. Björn Rosenström är ett exempel på en 

artist som kom fram via fildelning genom Internet. 

 

Arbetar ni mot mp-3 spridningen? 

Ja, tillsammans med de andra skivbolagen, Napster är tillexempel borta och 

Mp3.com är numera laglig alltså de stjäl inte upphovsrättskyddat material. Nu vill 

skivbolagen utarbeta en lämplig nivå för vad det skall kosta för att exempelvis ladda 

ner en låt för en konsument, detta skall utarbetas tillsammans med lagliga 

organisationer. Det är väldigt svårt att hitta en lämplig nivå för vad konsumenterna 

är villiga att betala. 

 

Vilket är det största hotet, att folk sprider mp-3 filer via Internet eller att folk 

bränner av en skiva och gör kopior av denna? 

Just nu är det troligt att det största hotet är att folk bränner av en skiva och ger 

kopior av dessa till vänner och bekanta. De som laddar hem musik från Internet är 

oftast storkonsumenter av musik och dessa köper även troligen mycket musik.  

 

Samarbeter ni med hardware företag (t.ex. Sony) för att motverka möjliggörning av 

kopiering av cd-skivor? 

Vissa samarbeten finns, men det är inte alldeles självklart eftersom det är lagligt att 

kopiera för eget bruk så hardwareföretagen behöver inte jobba mot detta. Dock är 

många nya skivor kopieringsskyddade så att man ej kan spela dem i datorer, 

exempel på artister som har detta skydd på sina skivor idag är till exempel Shakira, 

Anastacia, Celine Dion och Markoolio, de flesta av dessa artister tillhör Sony. 

Warner Music avvaktar dock med detta så länge för att undersöka hur 

kopieringsskydden fungerar eftersom vissa av dessa system har haft en del problem. 
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Sammanfattningsvis angående mp-3 filer så kan det enligt Aglander sägas att allt är 

positivt med dem förutom att gratisdistributionen hann före. Vidare kommer troligen 

3G mobilnätet att ge nya möjligheter för mp-3 filer 

 

Utvecklingen med mp-3 filer: 

Om 10 år kommer det troligen att finnas ett sätt som kopplar samman datorer, 

bilstereo et cetera så att man kan använda ett kort med sin musik som tankats ner via 

mobiltelefoner eller Internet. Här kommer troligen 3G nätet att ha stor inverkan, det 

förväntas inte vara gratis. Kanske är musik via mobiltelefonen nästa stora 

utvecklingsfas. Denna utveckling bekostas i huvudsak av hardwareföretag men även 

Warner Music bidrar till utvecklingen av detta via tester. Om denna utveckling 

lyckas så att den blir enkel, laglig och lättanvänd kan vårt företag komma att få ett 

jättelyft. 

 

Fredholm (1999) påstår att traditionell försäljning av cd-skivor kommer att 

försvinna på sikt. Hur ser ni på det påståendet? 

År 1999 trodde Aglander det men inte nu längre. Snarare kommer 

distributionsformen av musik att ändras. För Warner Music Sweden AB spelar det 

ingen roll om musiken säljs via mp-3 filer eller via cd-skivor huvudsaken är att den 

genererar intäkter. Troligen kommer cd-skivan finnas till försäljning i butiker långt 

in i framtiden. 

 

Tror ni att det kommer att bli handel mellan artist och konsument i framtiden, det 

vill säga att mellanleden försvinner? 

Visst skulle det kunna bli så men då måste ju artisterna skapa sin egen stab 

innehållande exempelvis ekonomer, marknadsförare och så vidare. Detta skulle bara 

fungera för stora artister som exempelvis Madonna.  

 

Fördelar och nackdelar med e-handel och cd-skivor: 

Warner Music Sweden AB säljer många skivor via Internet genom till exempel 

CdOn och Ginza men det spelar ingen roll för dem var skivorna säljs. 
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Hot med e-handel av mp-3filer: 

Ett problem med filer inköpta via Internet är att man med ett knapptryck kan skicka 

filen vidare, detta måste förhindras genom exempelvis ett lagligt skydd och skydd 

för filerna så att de eventuellt bara kan laddas hem en gång. Ett sådant skydd som 

det senare tror Aglander kan finnas på marknaden i slutet av detta år. 

 

5.3.2 Stockholm Records 

Företag: Stockholm Records 

Namn och befattning: Peo Berghagen, Marketing Manager. 

Adress, telefon, e-mail: Banérgatan 16, Box 55757, 114 83 Stockholm, 08-629 68 

00, peo.berghagen@umusic.com 

Omsättning: Cirka 60 miljoner. 

Antalet anställda: Bolaget har 15 stycken anställda. 

Affärsidé: Lansera svenska artister utomlands. 

Kort företagshistorik: Bolaget startades av Ola Håkansson och Polygram 

International för 10 år sedan. Den första januari år 2002 köptes hela bolaget upp av 

Universal som i sin tur ägs av Vivendi, en fransk jättekoncern som bland annat äger 

Canal + och Connex. Stockholm Records affärsidé är att hitta svenska artister för 

lansering utomlands. Den svenska marknaden är för liten för att driva ett skivbolag 

med bara lokala svenska artister, därför är lansering utomlands nästan en 

nödvändighet. Det finns dock ett litet antal artister på Stockholm Records som bara 

"signat" sig för den svenska marknaden. Exempel på dessa är Jerry Williams, 

Einbusk Singers och Lok. Bland Stockholm Records övriga artister som lanserats 

utomlands kan nämnas Cardigans, A-Teens, Stakka Bo, E-type, Mendez, Antiloop 

och Pain. Stockholm Records äger rättigheterna till ett 25-tal olika artister.  

 

Bolaget har 15 stycken anställda. 3 stycken A&R, Artist and Repetuar, dessa har till 

uppgift att upptäcka och "signa" nya artister. Vidare har de 1 Marknads chef, 1 

Produktions ansvarig, 4 personer som jobbar med promotion i tv, tidningar och radio 

varav en av dessa endast jobbar mot radio. Bolagets VD heter Ola Håkansson till sin 

hjälp har han en assistent som även hjälper företagets General Manager. Stockholm 

Records har även 3 personer som jobbar mot utlandet, International Exploatation, 
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något som bolaget är ensamma om i Sverige, de flesta andra skivbolag i Sverige har 

bara en person anställd för detta. 

 

Stockholm Records är det enda bolaget i Sverige som enbart jobbar med svenska 

artister. Detta innebär att bolaget måste stå för alla omkostnader gällande 

produktion, promotion et cetera, något som är mycket kostsamt. Andra bolag i 

Sverige har både svenska och utländska artister.  När ett bolag har utländska artister 

får de en färdig produktion och video från det utländska bolaget som de sedan 

marknadsför i Sverige. Största delen av Stockholm Records vinst kommer från 

royaltyn från andra länder.  

 

Utvecklingen på skivmarknaden: 

Enligt Berghagen har försäljningen på den svenska marknaden under de senaste 10 

åren stagnerat. Detta på grund av att skivorna kommer ut i mindre upplagor idag än 

tidigare, vidare har utbudet på marknaden ökat enormt. Det finns idag fler 

musikgenren än någonsin vilket har gjort det svårare och framförallt kostsammare 

för artister att slå igenom. Musikbranschen har blivit mer "nishad", det är mycket 

svårare att nå människor idag än det var för 10 år sedan. I dagens samhälle finns det 

otroligt mycket "brus", med brus avses många olika tv-kanaler, radiostationer et 

cetera som gör det svårare att nå fram till konsumenterna. För att lyckas idag som 

skivbolag måste man rikta in sig på ett kundsegment i taget, det går inte att som för 

10-15 år sedan nå alla på en gång menar Berghagen.  

 

Företagets målgrupp: 

Stockholm Records har alltid haft ungdomar, 15 till 24 år, som målgrupp och detta 

har inte förändrats. Men eftersom denna grupp har blivit allt svårare att nå på grund 

av det ökade ”bruset” har företaget breddat målgruppen så att man även vänder sig 

mot en lite äldre publik. Tittar man på topplistan idag är det många artister som 

attraherar en lite äldre publik, + 25. Äldre konsumenter köper mer skivor idag, detta 

kan bero på att de har mer pengar än de yngre men även på att denna grupp inte vet 

hur man laddar ner och bränner en egen skiva från nätet. Det är lättare att köpa en 

färdig skiva från en skivbutik istället för att behöva trixa med ett flertal olika 

program på datorn, särskilt om man inte har datakännedom.   
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Vad kostar en skiva (topplistemusik) att framställa för er? 

Kostnaden för en skivbutik att köpa en skiva från ett skivbolag ligger mellan 105-

120 kronor. Det finns ingen gemensam prissättnings policy mellan skivbolagen 

eftersom detta kan ses som ett otillåtet samarbete ur konkurrenssynpunkt. 

Skivpriserna i Sverige är bland de lägsta i Europa. Om skivpriserna skulle ha följt 

prisutvecklingen för liknande varor så som biobiljetter och jeans skulle en cd-skiva 

idag kosta cirka 250 kronor. 

 

Förändring av marknaden på grund av den nya tekniken med till exempel mp-3 

filer: 

Stockholm Records har märkt en förändring på marknaden i samband med den nya 

tekniken och med möjligheten att ladda ner och bränna egna skivor direkt från nätet. 

Detta märks inte minst bland de yngre konsumenterna, som är flitiga användare av 

datorer, och det är främst i den gruppen som skivinköpen har minskat. 

 

Är den nya teknologin ett hot eller en möjlighet? 

Den nya teknologin ses som en otrolig möjlighet i framtiden men i dagsläget som ett 

hot. Fram till det att man hittat ett bra sätt att ta betalt för musik som sprids via nätet 

är kopieringsskydd av skivor den enda lösningen på problemet. Detta skydd fungerar 

idag inte helt tillfredsställande, alltså är den nya tekniken ett hot. När ett system som 

gör det möjligt att ta betalt för "nätmusik" introduceras kommer den nya tekniken 

definitivt att vara en möjlighet. Den kommer att skapa en ny distributionskedja som 

förmodligen kommer att växa.  

 

Är hotet från piratkopiering av cd-skivor större än hotet från mp-3 filerna? 

Nej, det är samma sak. Ett album kan idag ligga ute på nätet dagen innan det släpps i 

handeln. På grund av detta har skivförsäljningen minskat framförallt bland 

ungdomarna och speciell i vissa genren, till exempel rap och hip-hop. Även 

försäljningen av singlar har minskat troligtvis som en följd av den nya tekniken. Att 

kopieringsskydda skivor ses idag av Berghagen som det enda effektiva sättet att 

skydda skivorna från piratkopiering. Tyvärr finns det inget riktigt bra skyddssystem 

ännu bland annat eftersom olika skivbolag använder olika system. Ett 

kopieringsskydd fungerar så att en skiva inte kan spelas eller kopieras via en dator. 
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Jobbar ert företag ekonomiskt för att utveckla system som gör det möjligt att ta 

betalt för musik via Internet? 

Stockholm Records jobbar inte med denna typ av verksamhet däremot så jobbar 

många av de stora mediekoncernerna, som till exempel Universal, BMG och 

Warner, med att få fram ett gemensamt system.  

 

Tror ni att det i framtiden kommer att finnas ett gemensamt skyddssystem? 

Ja, inom en snar framtid. Bolagen måste bara utveckla ett system som gör det 

möjligt att ta betalt samt ett bra sätt att fördela pengarna mellan de olika aktörerna. 

Det är dock inte troligt att marknaden lyckas stoppa privatkopiering och otillåten 

distribution helt men man kan göra det svårare. Människan är lat och det krävs 

fortfarande en del jobb att ladda ner och bränna en skiva från nätet.  

 

Kommer denna nya form av distributionssystem medföra kostnadsförändringar för 

ert företag?  

Skivförsäljning idag är att se till att bolaget har så mycket rättigheter som möjligt. 

För skivbolaget spelar formatet av musikreproduktionen, cd-skiva eller musikfil, 

ingen roll. Därför kommer den nya distributionskedjan, med mp-3, inte att medföra 

några ökade eller minskade kostnader för företaget. Själva cd-skivan är inte dyr att 

tillverka, det är alla kostnader runt omkring som är höga, exempelvis kostnader för 

marknadsföring och dessa är ju det samma oavsett hur musiken distribueras. Kanske 

slipper bolagen vissa kostnader för design av omslag och så vidare, men även om 

skivan läggs ut på Internet måste konsumenten informeras om att skivan finns. 

 

Hur använder Stockholm Records den nya tekniken? 

Företaget har olika aktiviteter på nätet som till exempel ett samarbete med 

Vitaminic, ett italienskt IT-företag. Detta samarbete gör det möjligt att gratis ladda 

ner skivor i mp-3 format för att kunna lyssna på dessa under en begränsad tid, 

exempelvis två veckor. Efter dessa veckor försvinner filen. Filen går inte heller att 

kopiera eller skicka vidare. Företaget använder även mp-3 filer för att skicka musik 

inom företaget som arbetsmaterial.  
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Er syn på E-handel: 

Stockholm Records ser mp-3 filerna som en slags e-handel. När problemet med att 

ta betalt har fått en lösning kommer mp-3 filöverföring att kunna ses som en slags 

handel via nätet. Bolaget ser även e-handel som postorder i förfinad form. Denna typ 

av handel har inte haft någon effekt på företaget eftersom det från skivbolagets sida 

inte spelar någon roll hur skivan når konsumenten, via en traditionell skivbutik eller 

via Internet.  

 

Fredholm (1999) påstår att traditionell försäljning av cd-skivor kommer att 

försvinna på sikt. Hur ser ni på det påståendet? 

Det kommer att finnas kvar skivbutiker och cd-skivor i befintlig form på marknaden 

under en lång tid framöver. Konsumenter vill fortfarande ha orginalskivor samt 

möjligheten att kunna gå in i en butik och bläddra bland skivorna, något som du inte 

kan göra i en katalog eller på nätet. Specialiserade butiker med välsorterat sortiment 

och kunnig personal kommer troligen alltid att finnas kvar enligt Berghagen. 

 

5.4 Övriga kommentarer 

Insamlandet av prisuppgifter från Internetbutiker medförde inga problem. Däremot 

var det svårare att hitta prisuppgifter på cd-skivor i traditionella butiker. Ett av 

problemen var att det finns få butiker som säljer cd-skivor i Luleå och av dessa 

valdes Åhléns och OBS Stormarknad.  Detta medförde begränsningar vid urvalet av 

traditionella butiker. Vidare fanns inte alla prisuppgifter på utvalda skivor på OBS 

Stormarknad, något som till viss del kunde insamlas via telefon med företagets 

musikdistributör, Musikservice. Trots denna kontakt saknas prisuppgifter på fyra 

valda titlar. Kontakten gav dock viss vägledning angående pris på dessa, eftersom 

skivor på topplistan vanligen säljs för 179 eller 189 kronor. För att kunna genomföra 

våran analys beslutade vi oss för att använda det lägsta angivna priset på dessa fyra 

titlar, alltså 179 kronor. 
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Kapitel 6 

ANALYS OCH SLUTSATSER 

 

 

 

 

6.1 Är det billigare att handla cd-skivor på Internet jämfört med att handla 

dem i traditionell handel? 

 

Ja, det är billigare på Internet, detta på grund av att; 

 

Enligt teorin kan Internetmarknaden för cd-skivor liknas vid en fullständig 

konkurrensmarknad, denna typ av marknad kan kännetecknas av följande;  

 

*Det finns många företag på marknaden. Det finns ett flertal olika e-handelsföretag 

som idag tillhandahåller försäljning av skivor. 

* Alla firmor producerar en identisk produkt. Alla e-handelsföretag säljer identiska 

produkter, cd-skivor. Oavsett om jag köper Linkin Parks skiva på CdOn eller Ginza 

så får jag samma produkt. 

* Producenter och konsumenter är pristagare. Konsumenterna har igen möjlighet att 

påverka priset hos ett e-handelsföretag. E-handelsföretagen betalar alla ett enhetligt 

pris för de skivor de köper in från skivbolagen, däremot kan de själva bestämma 

försäljningspris, detta varierar mellan olika företag.  

* Fullständig information finns. E-handelsföretagen är fullständigt informerade om 

priser, kostnader och marknadsmöjligheter. Konsumenter är fullständigt informerade 

om pris och kvalité. 

* Inga sökkostnader finns. För konsumenterna finns knappt några sökkostnader, det 

är enkelt att jämföra priser mellan olika butiker. Det ger ökad konkurrens och 

minskade priser. 

* Det finns inga inträdeshinder, på Internetmarknaden saknas direkta 

inträdesbarriärer. 
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Som tidigare beskrivits i bakgrunden har Internethandeln vissa klara fördelar jämfört 

med traditionell handel. Kostnader för lagerhållning, personal, och fysiska butiker är 

lägre hos e-handelsföretagen. Även kostnader för att motta beställningar är lägre för 

e-handelsföretagen eftersom kunden registrerar sin beställning. I bakgrunden 

beskrivs även den nya tekniken och dess fördelar. Den billiga lättillgängliga och 

enkla tekniken samt det höga Internetanvändandet i Sverige är en fördel för e-

handelsföretagen gentemot de traditionella butikerna.  

 

Tidigare forskning visar att det är billigare att handla cd-skivor på Internet jämfört 

med att handla dem i traditionell handel. Bland annat visar en studie av HUI att det 

är mellan 10-30 procent billigare på Internet när fraktkostnaden exkluderas. Vidare 

visar ytterligare en studie från HUI att för genomsnittliga produkter, såsom cd-

skivor och böcker till exempel, ligger den genomsnittliga kostnaden 1.4 procent 

lägre i e-handelsbutikerna än i de traditionella butikerna. Även studien av Brown 

bekräftar den vedertagna teorin om att minskade sökkostnader leder till minskade 

priser. Konsumenten kan på ett relativt enkelt och billigt sätt jämföra priser hos de 

olika e-handelsföretagen.  

 

Vår empiriska prisjämförelse stärker tidigare forskning, teori och bakgrund som 

visar att det är billigare i e-handelsbutiker än i traditionella butiker. Medelpriserna 

på cd-skivor för våra e-handelsföretag blev lägre än medelpriserna för de 

traditionella butikerna, likaså högsta och totala pris. Detta visas i tabell 5.1.  

 

6.2 Kan man se att mp-3 spridningen och piratkopieringen påverkat pris och 

såld kvantitet av cd-skivor? 

Marknaden för skivbolag kan beskrivas som en oligopolmarknad, eftersom den 

består av fem relativt jämnstora företag som innehar 95 procent av 

marknadsandelarna (Alexander 2002). Ett annat faktum som pekar på en 

oligopolmarknad är att marknaden har betydande stordriftsfördelar eftersom det 

första exemplaret av en cd-skiva kostar enorma summor att producera medan de 

efterföljande reproduktionerna tillverkas för nästintill ingenting. Vidare har 

marknaden för cd-skivor haft en betydande teknologisk utveckling. Ett steg i 

utvecklingen var att kassettbandet ersattes av det idag vanligaste formatet för lagring 
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av ljud som är cd-skivan. Teknologisk utveckling, nya uppfinningar och förbättring 

av existerade produkter borde enligt teorin leda till minskade produktionskostnader, 

lägre priser samt bättre produkter till konsumenterna.  

 

Vi har valt att presentera resultaten av denna undersökning i två delar. Den första 

delen analyserar mp-3 spridningens och piratkopieringen påverkan med avseende på 

cd-skivors pris. Den andra delen utreder huruvida mp-3 spridningen och 

piratkopieringen haft någon påverkan på kvantitet, antalet sålda cd-skivor.  

 

6.2.1 Mp-3 spridningen och piratkopieringen påverkan på priset på cd-skivor 

Till denna analys användes en sifferserie från SCB för åren 1990- 2000, se figur 5.1, 

som visar prisutvecklingen på populärmusik vidare användes intervjuer med 

representanter från skivbolagen Stockholm Records och Warner Music.    

 

Vår analys visar att cd-priserna inte har minskat, utan snarare ökat under åren 1990-

2000. Vi kan alltså inte med säkerhet säga att spridningen av mp-3 filer och 

piratkopieringen har haft någon betydande inverkan på priset för cd-skivor. Enligt 

teorin borde priserna på cd-skivorna ha minskat eftersom marknaden genomgått en 

teknologisk utveckling genom lanseringen av det nya formatet mp-3 samt 

mjöligheten att kopiera originalskivor i det egna hemmet.  

 

En anledning till att priserna inte har minskat, utan snarare ökat kan vara att den 

rådande skivmarknaden för skivbolag liknas vid en oligopolmarknad. Även tidigare 

forskning (Alexander 2002) bekräftar detta. Med få aktörer, i detta fall fem 

jämnstora företag, så är det möjligt för skivbolagen att hålla priserna uppe. Detta 

förstärks ytterligare av att konsumentmarknaden i detta fall karakteriseras av en 

fullständig konkurrensmarknad. Det finns alltså få producenter men ett stort antal 

konsumenter. Enligt Aglander kan dominansen på marknaden ge dessa företag 

betydande kontroll över distributionen och promotionen av produkterna något som 

möjliggör ett bibehållande av det rådande prisläget. Det är skivbolagen som sätter 

det pris på cd-skivorna som butikerna sedan måste betala, något som påverkar det 

pris som konsumenten i slutändan möter. Priset för en fullpris cd som butikerna 

betalar är idag ungefär 100 kronor och konsumentpriset ligger mestadels mellan 
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179-199 kronor. Enligt både Aglander och Berghagen är skivorna inte för dyra ute i 

handeln i förhållande till vad de kostar att producera och marknadsföra. Även detta 

kan vara ett skäl till att priset på cd-skivor ej minskat.  

 

På grund av det ökade "bruset" i samhället är det idag, enligt Berghagen, både 

svårare och kostsammare för artister att slå igenom. För att en artist ska lyckas krävs 

idag mycket större satsningar på marknadsföring än vad som var fallet för 

exempelvis 10 år sedan. Detta medför högre kostnader för skivbolagen. Detta kan 

vara ytterligare en av orsakerna till att cd-priserna ökat. Vidare anser Berghagen att 

den nya distributionskedjan, som skapandet av mp-3 filer orsakar, inte kommer att 

medföra några minskade kostnader för skivbolagen. Själva cd-skivan är i sig är inte 

dyr att framställa, det är kostnaderna för till exempel marknadsföring som är det 

stora posterna och dessa kostnader kommer inte att försvinna i och med det nya 

formatet mp-3. 

 

Att mp-3 skulle medföra en möjlighet för artister att sälja direkt till konsument, 

vilket i sin tur skulle leda till kortare distributionskedjor med färre mellanhänder, 

lägre kostnader och i slutändan lägre pris för konsumenten, ser varken Aglander 

eller Berghagen som en sannolik utveckling. En artist skulle i detta scenario behöva 

en egen stab för att ansvara för marknadsföring et cetera vilket i praktiken bara 

skulle vara möjligt för världsartister så som Madonna.  

 

6.2.2 Mp-3 spridningen och piratkopieringen av cd-skivors påverkan på 

försäljningskvantitet på cd-skivor 

I denna analys användes försäljningsstatistik på cd-skivor från IFPI från åren 1990 

fram till år 2000, se figur 5.2, samt intervjuer med representanter från skivbolagen 

Stockholm Records och Warner Music    

 

Vår analys visar att försäljningen av cd-skivor ökade kraftigt från år 1990, 7.55 

miljoner stycken, fram till och med 1994, 21.88 miljoner stycken för att sedan plana 

ut och stagnera något under de nästföljande åren (www.ifpi.se). Från år 1997 och 

framåt har försäljningen av cd-skivor visa 
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t en svagt uppåtgående trend. Vi kan inte med säkerhet säga att skapandet av mp-3 

filer haft en negativ inverkan på försäljningen av cd-skivor i Sverige, det kan till och 

med vara så att den nya tekniken inneburit ett uppsving för den svenska marknaden. 

 

Enligt teorin borde priserna cd-skivorna ha minskat i och med den teknologiska 

utvecklingen som skett på marknaden under de senaste åren. I förlängningen borde 

ett lägre pris leda till ökade försäljningsvolymer enligt grundläggande ekonomisk 

teori. Vår analys visar dock att priserna på marknaden inte minskat, utan snarare 

ökat.  Detta kan eventuellt bero på att skivbolagen agerar på en oligopolmarknad 

som i förlängningen möjliggör ett bibehållande av höga priser trots teknologisk 

utveckling. 

  

Den positiva utveckling som rådde på den svenska skivmarknaden i början av 1990-

talet, med starkt ökade försäljningsvolymer, kan enligt Aglander bero på att cd-

skivan, som format, fick sitt stora genombrott. Många konsumenter valde att köpa 

sina skivor en gång till, alltså att köpa gamla skivor i det nya formatet. Vidare menar 

Aglander att en av anledningarna till att försäljningen av cd-skivor på senare år 

planat ut kan var cd-skivans egen produktlivscykel men denna stagnering kan även 

ha ett samband med spridningen av det nya formatet mp-3.  

 

Enligt Berghagen har musikintresset i Sverige aldrig varit så stort som nu. Detta kan 

vara en av anledningarna till att försäljningen av cd-skivor fortfarande ökar. De 

yngre konsumenterna köper allt färre skivor, som en följd av mp-3 spridningen och 

piratkopieringen, denna minskning kompenserats dock av att de äldre idag är flitiga 

skivköpare. Ingen kan med säkerhet säga varför musikintresset är så stort idag men 

Berghagen menar att det eventuellt är den nya tekniken med mp-3 och 

piratkopiering som gjort det lättare att sprida musiken har lett till ett ökat 

musikintresse. Det är denna utveckling som möjligen kan förklara den svaga 

uppgången av försäljningen från år 1997 och framåt.  

 

Även om det inte går att koppla spridningen av mp-3 filer och piratkopiering direkt 

till försäljningsvolymer kan man ändå spåra ett samband mellan den nya tekniken 

och skivmarknaden. Detta samband syns tydligast i skivbolagens arbete mot 

gratisspridning av mp-3 filer och kopieringsskydd av nya skivor. Skivbranschens 
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arbete har resulterat i att det bland annat blivit svårare för olagliga Internetsiter som 

tillhandahåller musik för gratisspridning att verka. Napster har försvunnit och 

Mp3.com sprider bara laglig musik. Skivbolagen jobbar även med att få fram lagliga 

sätt att sprida mp-3 filer till konsumenter, med detta menas filer som konsumenten 

mot betalning kan ladda ned från nätet. Detta tror Berghagen och Alglander kommer 

att skapa en ny form av distribueringskedja som gynnar både konsumenter, 

producenter och artister. Skivbolagen ser alltså inte mp-3 bara som ett hot utan som 

en framtida möjlighet när det skapats sätt att ta betalt för musik som sprid via nätet. I 

dagsläget saknas denna möjlighet och ju längre gratisdistributionen av musik får 

fortsätta desto svårare kommer det att bli att komma till rätta med detta problem. 

 

Man kan även se att mp-3 spridningen och piratkopieringen påverkat skivbolagen i 

och med förändringar vad gällande målgrupper. Från att nästan uteslutande vänt sig 

mot yngre konsumenter har man idag breddat sin målgrupp till att innehålla även 

konsumenter från gruppen +25. Medan de yngre i allt högre grad överger de 

traditionella marknaderna till förmån för den nya tekniken blir de lite äldre 

köpstarka konsumenterna allt viktigare för skivbolagen.  

  

6.3 Sammanfattande slutsatser 

Sammanfattningsvis visar vår undersökning att priserna på cd-skivor är lägre i 

nätbutiker än i den traditionella handeln. Detta på grund av bland annat marknadens 

karaktär, minskade sökkostnader och att handel med cd-skivor lämpar sig bra över 

nätet i kombination med det ökade datoranvändandet i Sverige. Detta har medfört att 

e-handeln fått stor genomslagskraft. 

 

Vidare kan det inte med säkerhet dras några generella slutsatser av mp-3 spridningen 

och piratkopieringen med avseende på pris och såld kvantitet av cd-skivor. Priset på 

cd-skivor har stadigt ökat från år 1990 fram till 1994 för att sedan plana ut och för 

att från år 1997 och framåt svagt öka igen. Mycket tyder dock på att 

gratisspridningen av mp-3 och piratkopieringen har haft en betydande inverkan på 

skivbranschen som helhet. Detta eftersom denna vidtagit omfattande åtgärder så som 

kopieringsskydd på nya skivor och att de arbetar med att utforma ett 
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tillfredsställande system som gör det möjligt att ta betalt för musik som laddas ned 

via nätet. 
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Bilaga 1 

Artist  Titel OBS-
Stormarkand 

Åhlens Joynet Ginza 

Kent Vapen & 

Ammunition  

179  175 159 159 

Celine Dion  A new day has 

come 

179 179 169 169 

Blandade 

Artister 

Melodifestival 

2002 

179 229 179 159 

Caesars Palace Love for the 

streets 

159 165 159 159 

Bladade 

Artister  

Melodi Grand 

Prix Junior 2002 

179 198 159 159 

The Boppers 25 years still 

boppin´ 

199 199 199 159 

Darren Hayes Spin 179 179 169 179 

Anastacia Freak of nature 179 179 169 159 

Shakira Landury service 179 169 159 159 

Bryan Ferry Frantic ingen uppgift 179 179 149 

Josh Gorban Josh Gorban 179 179 159 159 

Neil Yong Are you 

passionate? 

ingen uppgift 185 159 159 

Eddie Meduza Just like an 

Eagle - 1948-

2002 

159 202 159 159 

Louise 

Hoffsten 

Collection 

1991-2002 

179 175 159 159 

Blandade 

Artister 

The songs 

Ramones the 

same 

ingen uppgift 198 159 159 

Sten & Stanley 40/40 179 159 159 159 

Anne-Lie Rydé Det Bästa 1983-

2002 

189 165 169 159 

Nickelback Silver side up 179 195 159 149 

The Calling Camino 

Palmero 

ingen uppgift 145 149 139 

Barbados Världen utanför 159 169 149 149 
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Bilaga 2 

 

Siffror från SCB, prisutveckling på cd-skivor i kronor, populärmusik, 1990-2000. 

 

1990 132.66 

1991 140.2 

1992 141.7 

1993 140.56 

1994 147.03 

1995 146.66 

1996 156.3 

1997 158.48 

1998 157.78 

1999 155.1 

2000 160.2 
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Bilaga 3 

 

Siffror från IFPI, försäljningssiffror på cd-skivor i Sverige, miljoner stycken. 

 

 1990 7.55 

1991 11.19 

1992 15.4 

1993 20.14 

1994 21.88 

1995 21.7 

1996 20.89 

1997 22.21 

1998 23.58 

1999 24.43 

2000 26.87 
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Bilaga 4 

INTERVJUGUIDE 

FÖRETAGSINFORMATION 

Namn: 

Adress, telefon, e-mail, och fax: 

Omsättning: 

Antalet anställda: 

Intervjuad person och befattning: 

 

GRUNDLÄGGANDE FRÅGOR: 

Kort presentation av företaget, historik, affärsidé och utveckling: 

Försäljningsfakta, pris, kvantitet, procentuell förändring med avseende på topplistemusik 

mellan åren 1990 till 2001: 

Målgrupper, vilka är de, har de förändrats: 

Vad kostar en skiva (topplistemusik) att framställa och vad kostar den att reproducera: 

 

E-HANDEL: 

Er definition på e-handel: 

Har e-handeln haft någon inverkan på ert företag: 

Fördelar och nackdelar med e-handel: 

Uppdelning av handel, hur mycket säljs till traditionell handel respektive e-handel: 

Fredholm (1999) påstår att traditionell försäljning av cd-skivor kommer att försvinna på 

sikt, hur ser ni på det påståendet: 

 

MP-3: 

Har mp-3 någon inverkan på ert företag: 

Faror och hot med mp-3: 

Möjligheter med mp-3: 

Hur tror ni utvecklingen med mp-3 som konkurrent till cd-skivor kommer att se ut: 

Hur arbetar ni med/mot mp3: 

Anser ni att mp-3 filer är ett komplement eller substitut till cd-skivor: 

Samarbeter ni med hardware företag (t.ex. Sony) för att motverka möjliggörning av 

kopiering av cd-skivor: 

 

 




