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ABSTRACT 
 
The main purpose of this thesis was - on the basis of the technology shift that the Internet 
represents, which has increased the public’s availability of music - to cast light upon the 
changing situation for the record companies. By interviews, a case study was conducted based 
on two record companies, Universal Music and Pama Records. The study has shown that 
technological advancements have created new ways of distributing music, reduced obstacles 
for establishment in the music industry and decreased record companies control over their 
products. Piracy can be seen as a threat to record companies but can also work as a marketing 
channel. Through legal action, record companies have tried to stop piracy and file sharing, but 
such a strategy can only be seen as a short term solution. A long term strategy that is 
emerging is the development of new technologies, by record companies as well as by their 
cooperation with other companies. 
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INLEDNING 
 

1 INLEDNING 
 
I detta kapitel ger vi en bakgrund till det problem vi valt att studera. En problemdiskussion 
följer där vi diskuterar oss fram till ett syfte och en problemformulering innehållande två 
forskningsfrågor. 
 

1.1 Bakgrund 
 
När världen nu gått in på det första decenniet på 2000-talet, uppstår det dramatiska 
förändringar inom marknadsföringsvärlden, skriver Kotler, Armstrong, Saunders och Wong 
(2001, s 19). De hävdar vidare att branschexperter och politiker refererar till en helt ny 
ekonomi där företag måste tänka igenom sina marknadsmål och vanor, snabba förändringar 
kan snabbt göra gårdagens vinnande strategier gammalmodiga. Kotler et al (2001, s 21) menar 
att snabba framsteg inom datorkommunikation, telekommunikation, information, transport 
och andra anslutningsteknologier har haft en stor påverkan på hur företag skapar värde för 
sina kunder. Teknologiutvecklingen har skapat nya spännande vägar kring lärandet om kunder 
och hur man hittar dessa; utvecklingen har även skapat produkter och tjänster som möter 
kundens behov samt effektivare distributionsmöjligheter (ibid).  
 
Doyle (2002, s 405) förklarar att med ett stort urval av alternativ är konsumenten bortskämd 
med valmöjligheter. Han säger att i management prioriteras identifikation och utveckling av 
produkter och tjänster som är mer attraktiva för konsumenten än konkurrenternas. När 
marknadsmiljön ändras måste ledarna ta efter konkurrenternas strategier och organisation, 
menar han. Om inte dessa ändringar görs kommer enligt Doyle affärerna inte längre att passa 
för de behov som finns för stunden; de blir omoderna på grund av förändringar i 
konsumenters behov, ny teknologi och nya konkurrenter som effektivare kunnat anpassa sig 
till dessa förändringar. Kotler et al (2001, s 22) säger att den nya teknologi som inneburit de 
mest dramatiska förändringarna och driver hela den teknologiska eran är Internet. 
 
Introduktionen av nätverksteknologier som till exempel Internet har potential att förändra 
leveranssystemet hos många branscher på grund av att man inte längre tvingas kompromissa 
mellan informationens tillgänglighet och innehållsrikedom, menar Graham, Burnes, Lewis 
och Langer (2004). Detta innebär att alla kan kommunicera med alla, till i princip ingen 
kostnad alls och utan begränsningar av informationens innehållsrikedom (ibid). 
 
Rupp och Smith (2004) säger att datornätverk har funnits sedan 1970-talet, men det är först 
med den ökade spridningen av Internet som underhållningsbranschen plötsligt blivit tvungen 
att kämpa för att hitta bot mot piratkopieringen1. Papadopoulos (2004) skriver att fenomenet 
med piratkopierade och förfalskade produkter distribuerade via informella eller svarta 
marknader utgör ett betydande hot mot lönsamheten i upphovsrättsberoende branscher med 
produkter såsom musik, mjukvara, TV-spel, film och böcker. Enligt Holm (2002) finns både 
positiva och negativa effekter med piratkopiering. Han säger att de positiva effekterna är att 
fler får möjlighet att bruka varan och att originalets monopol försvinner. De negativa 
effekterna är att upphovsmännen inte får någon ersättning vilket ger dem lägre incitament att 
skapa och detta menar Holm utgör ett hot mot produktionen av intellektuell kunskap. Olika 

                                                 
1 Piratkopiering kan definieras som mångfaldigande av digitala data utan upphovsrättsägarens tillstånd (Rupp 

& Smith, 2004).  
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typer av illegal produktspridning förekommer alltså i flera branscher, men vi har valt att 
begränsa oss till musikbranschen2.  
  
Passman (2002, s 344) beskriver hur det i USA var lagligt att fritt trycka upp skivor i vilka 
mängder som helst fram till 1972. Efter 1972 har de som tillverkat piratkopior hittat kryphål i 
lagstiftningen, vilket författaren menar har lett till att artister och skivbolag genom åren 
förlorat åtskilliga miljarder i ersättning för sina produktioner. Under det sena 1970-talet var 
det en stark debatt rörande nedgången av skivförsäljningen på grund av introduktionen av 
kassettbandet, förklarar Rupp och Smith (2004). De säger att många förutspådde att detta var 
slutet på den musikaliska kreativiteten eftersom musik då kunde bli kopierad utan någon 
betalning. Som historien visar har underhållningsbranschen växt sig ännu större som ett 
resultat av att de kunnat erbjuda mer innehåll och variation, menar de vidare. Idag möter 
branschen igen utmaningen som kan hjälpa dem att skapa framtiden, om dessa krafter 
strategiskt kan vändas till något positivt (ibid). 
 
Den internationella musikmarknaden är oligopolistisk, och de fem största skivbolagen 
(majorbolagen3) står för ca 85 % av den globala försäljningen, skriver Papadopoulos (2004). 
Enligt Graham et al (2004) har musikindustrin traditionellt varit väldigt statisk, där aktörerna 
har varit väletablerade och etableringen av nya aktörer i musikleveranssystemet har varit 
högst begränsat. De beskriver att det historiskt sett var tre nivåer mellanhänder mellan musik-
skaparen och konsumenten: skivbolaget, distributören och försäljningsstället. Majorbolagens 
ledande position har enligt dessa författare traditionellt varit uppbyggd genom vertikal 
integration och tillväxt-genom-förvärv. De berättar att genom att integrera vertikalt har dessa 
bolag inte bara kontrollerat andra länkar i leveranssystemet, utan även åstadkommit 
stordriftsfördelar.  
 
Internet innebär stora rättsliga problem för musikbranschen, säger Passman (2002, s 427). 
IFPI (2005) skriver att skivbolagen å ena sidan måste ta till sig ny teknologi, samtidigt som de 
å andra sidan försöker motverka den.  
 
Denna bakgrund anser vi leder fram till en intressant diskussion gällande den nya teknologins 
effekter på musikbranschen.  

                                                 
2 Musikbranschen, benämns även som musikindustrin, kan definieras som den verksamhet som omfattar 

publicering och försäljning av musik i olika former, främst fonogram men även musikalier 
(http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=musikbr
anschen&btn_search=S%F6k+i+NE&h_history=1).  

3 Majorbolag är stora, multinationella koncerner som består av flera skivbolag. De sköter det mesta själva, 
inklusive distribution, vilket innebär att de har en stor fördel mot de mindre bolagen när det gäller global 
distribution av musik (definition utformad med vägledning från Passman, 2002, s 71).  
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1.2 Problemdiskussion  
 
Randall (2004) skriver att den historiskt sett lukrativa branschen för de stora skivbolagen idag 
försöker klara av en stark störning: fildelning4. Han säger vidare att fildelningsprogram som 
Morpheus, Grokster och Kazaa tillåter användare att ladda ner musik över nätet, på så kallade 
peer-to-peernäverk5. Zhang (2002) förklarar att dessa nätverk tar upp mindre bandbredd och 
de attraherar till och med fler användare än föregångaren Napster, den webbsida som trotsade 
upphovsrättslig lagstiftning och till följd av det blev stämd och nerstängd av RIAA 
(Recording Industry Association of America). Dong, Li, Chen och Zheng (2002) menar att 
dessa P2P-nätverksteknologier representerar ett kraftfullt nytt paradigm för nätverk. De säger 
att denna typ av gratistjänst för utbyte och delning av MP3-filer har blivit vida accepterat och 
till och med växt till en trend bland onlinetjänster; dock har det samtidigt uppstått svåra 
problem att skydda digitala filer utifrån den intellektuella äganderätten, då dessa system 
tillåter delning av otillåtna MP3-filer. Zhang (2002) säger även att musikindustrin nu 
genomgår en stor förändring. Utbredningen av teknologi som CD-brännare, MP3-spelare, 
bredband och P2P-nätverk accelererar förändringen av förutsättningarna för aktörer inom 
branschen (ibid). 
 
Digitala ljudfiler distribueras via P2P-nätverk i princip utan marginalkostnad, förklarar 
Papadopoulos (2004). Han belyser att framstegen inom hemdata och introduktionen av CD-R-
skivan har möjliggjort framställning av enstaka digitala reproduktioner av ljudinspelningar. 
Diversifiering av format använda vid piratkopiering har inte bara gjort att denna typ av 
hantering ökat, utan även gjort det svårare att kontrollera och förebygga piratkopiering (ibid). 
Randall (2004) förklarar att musikälskare har idag tillgång till mer musik än någonsin och de 
behöver inte betala för det. Han säger vidare att över 60 miljoner användare fildelar online 
idag och hävdar att den siffran kommer att växa. Enligt Randall så hävdar chefer inom 
musikbranschen att denna lavinartade ökning av gratis musik kommer att förstöra 
skivbolagens möjlighet att anställa artister och sälja deras musik vilket gör att branschen 
gradvis vittrar bort. Även Dong et al (2002) instämmer i att privatpersoners utbyte av 
musikfiler genom P2P-nätverk innebär ett stort hot mot skivbolagen. Media- och 
underhållningsbranschsegment är enligt Vogel (2004, s 306) till synes väl positionerade för att 
gynnas av Internets tillväxt. Men vad gäller effekter på branschens struktur och vinster kan 
man enligt honom konstatera att Internet ofta raserar lika mycket som det gynnar.  
 
“Piratkopiering hotar överlevnaden av musikindustrin och dess artister” är budskapet som 
sänds ut av musikindustrins stora skivbolag (Universal, Warner, BMG-Sony Music och EMI) 
och deras branschorganisationer RIAA och IFPI, skriver Curien, Laffond, Lainé och Moreau 
(2004). Enligt dem kan fildelningen via P2P-nätverk som Kazaa, eDonkey, eMule, Gnutella, 
BitTorrent, Morpheus etc. till stor del förklara den 21 % stora försäljningsminskningen på 
CD-skivor i USA under perioden 2000-2003. De hävdar att P2P skapar en ersättande effekt, 
då gratis musiknedladdning blir ett substitut till fysiska CD-skivor; vidare förklarar författarna 
försäljningsminskningen som en följd av de ökande antal bredbandsanvändare och fildelare på 

                                                 
4 Fildelning kan definieras som att göra filer tillgängliga att ladda ner för andra användare över Internet, men 

även mindre nätverk (http://en.wikipedia.org/wiki/Filesharing). 
5 Peer-to-peer kan enligt Rupp och Smith (2004) definieras som delning av dataresurser och tjänster genom 

direkt utbyte. Ett peer-to-peernätverk tillåter potentiella användare att dela digital data utan att de publicerar 
data på Internet. Denna typ av kommunikation används ofta av de olika Internetsiter (som t ex Napster och 
Kazaa) där illegala musikfiler finns tillgängliga. Vi kommer hädanefter att benämna detta P2P. 
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Internet. Därav den intensifierade jakten på ”digitala tjuvar”, exempelvis nämner de att 
skivbolagen stämde 2947 fildelare i USA mellan september 2003 och juni 2004. I motsats till 
detta kommer Oberholzer och Strumpf (2004) i sin undersökning fram till att fildelning inte 
har någon signifikant effekt på försäljningen av ett genomsnittligt album. De påvisar att en 
drastisk minskning av försäljningen i musikindustrin har skett, men att fildelning på sin höjd 
kan förklara en ytterst liten del av denna minskning. De säger att detta resultat är rimligt på 
grund av att filmer, mjukvara och TV-spel är aktivt nedladdade och dessa branscher har 
fortsatt att växa sedan introduktionen av fildelning.  
 
De stora skivbolagen använder sig inte bara av rättsliga åtgärder mot fildelningssystemen, 
utan har även börjat bilda egna distributionsnätverk genom Internet, säger Walsh, Mitchell, 
Frenzel och Wiedmann (2003). Vissa musikföretag har även släppt egna kommersiella 
fildelningstjänster medan andra istället försöker stämma de olagliga fildelningssystemen 
(ibid). 
 
IFPI (2005) förklarar att de enligt skivbolagen lagliga nedladdningstjänsterna som Apples 
iTunes, Napster, Sony Connect och MSN Music har spridits internationellt under 2004. De 
säger även att prenumerationstjänster ökar stadigt i USA och påvisar att betalande 
prenumeranter för de stora tjänsteleverantörerna - Rhapsody, Napster, MusicNet, MusicMatch 
och eMusic - har mer än fördubblats på ett år. 
 
Genom möjliggörandet av musikdistribution online har Internet stört det normala tillväga-
gångssättet att utföra affärer i musikindustrin, lagar ses över och kommer troligtvis att ändras 
från grunden, liksom ekonomin och maktförhållandena i branschen, säger Meisel och Sullivan 
(2002). Rupp och Smith (2004) anser att underhållningsbranschen måste fokusera på att skapa 
bättre distributionsvägar och även förändra de system som ger artister kompensation för utför 
arbete. Graham et al (2004) menar att allt mera handel börjar ske elektroniskt och musik kan 
distribueras elektroniskt. Mycket tyder på att distributionen av musik till stor del kommer att 
ske elektroniskt i framtiden (ibid). Rupp och Smith (2004) menar vidare att digital teknologi 
och expansionen av bredbandsaccess kommer att omvandla alla underhållnings- och 
mediasegment genom att öppna nya distributionskanaler. Internet kommer att visa sig vara en 
effektiv kompanjon snarare än en fruktad konkurrent, menar författarna. 
 
Enligt Meisel och Sullivan (2002) har majorbolagen länge sett Internet som ett hot - och inte 
en möjlighet - mot sina investeringar i tillverkningsföretag och sin roll som mellanhand 
mellan artister och konsumenter. Vidare skriver de att många independentbolag6 dock inte 
enbart sett P2P som ett hot. Eftersom dessa skivbolag har svårt att nå ut till den stora massan 
med sin musik ser vissa istället P2P som en extra marknadsföringskanal som kan stimulera 
skivförsäljningen, menar författarna. Horner och Swiss (1999, s 232) skriver att independent-
bolagen hittills använt sig av Internet betydligt flitigare än majorbolagen. Genom Internet har 
independentbolagen kunnat nå sina kunder direkt, utan att behöva ta hjälp av majorbolag eller 
andra mellanhänder vid distribution av sina produkter, berättar de. Enligt Doyle (2002, s 407) 
behöver framgångsrika företag inte vara först med ny teknologi; det räcker att vara en snabb 
efterföljare. Företag som motsätter sig teknologiska förändringar riskerar idag en snabbare 
föråldring än tidigare, menar han.  
 
                                                 
6 Independentbolag är mindre, enskilda skivbolag som i de flesta fall endast finns representerade på en eller ett 

fåtal platser. Independentbolagen är ofta inriktade på en viss genre eller typ av musik. De saknar i många fall 
både de ekonomiska förutsättningar och internationella spridningsmöjligheter som majorbolagen har 
(definition utformad med vägledning av Passman, 2002, s 75).  
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Vi sammanfattar här vår problemdiskussion med viktiga teorier för att ge en tydligare bild hur 
vi kom fram till vårt syfte. Zhang (2002) menar att musikindustrin genomgår en stor 
förändring. Då ny teknik penetrerar musikbranschen förändras förutsättningarna i allt 
snabbare takt för aktörerna i branschen, menar han. Enligt Dong et al (2002) innebär 
privatpersoners utbyte av musikfiler genom P2P-nätverk ett stort hot mot skivbolagen. I 
motsats till detta kommer Oberholzer och Strumpf (2004) i sin undersökning fram till att 
fildelning inte har någon signifikant effekt på skivförsäljningen. Meisel och Sullivan (2002) 
skriver att genom möjliggörandet av musikdistribution online har Internet stört det normala 
tillvägagångssättet att utföra affärer i musikindustrin; lagar ses över och kommer troligtvis att 
ändras från grunden, liksom ekonomin och maktförhållandena i branschen. Rupp och Smith 
(2004) tror dock att Internet kommer att visa sig vara en effektiv kompanjon snarare än en 
fruktad konkurrent. Det alla dessa teorier tycks vara överens om är att ny teknologi framkallat 
en betydande omvälvning i musikbranschen, inte minst för skivbolagen. Att titta närmare på 
detta utifrån skivbolagens perspektiv fann vi därför som en intressant infallsvinkel. 
 
 
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med detta arbete är att utifrån det teknologiskifte som Internet inneburit och 
allmänhetens därmed ökade tillgång till musik belysa hur skivbolagens situation förändrats. 
Med ledning av detta har vi kommit fram till två forskningsfrågor: 
 

• Hur har den ökade tillgängligheten av musik på Internet förändrat förutsättningarna för 
skivbolagen?  

 
• Hur har skivbolagen gått tillväga för att möta de effekter som uppstått av den ökade 

tillgängligheten av musik på Internet? 
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2 TEORI 
 
I detta kapitel beskriver vi teorier som är viktiga för att förstå vårt ämne. Vi börjar med ett 
avsnitt med teorier kring vår första forskningsfråga som vi kallar för Förändrade 
förutsättningar. Vi fortsätter sedan med ett avsnitt kring vår andra forskningsfråga som vi 
kallar för Åtgärder och anpassning.  
 

2.1 Förändrade förutsättningar  
 
Varje ny teknologi är enligt Kotler (2003, s 170) en drivkraft för ”kreativ förstörelse”; 
transistorn skadade vakuumrörsindustrin, bilar skadade tågen och televisionen skadade 
tidningarna. Vidare säger han att istället för att anpassa sig till de nya teknologierna har 
många gamla branscher försökt att ignorera dem, med följden att deras affärsverksamhet 
sjunkit. Hittills har essensen för marknadskapitalismen inneburit att vara dynamisk och 
tolerera den kreativa förstörelsen av teknologin, vilket är priset de äldre branscherna får betala 
för framstegen som görs, menar Kotler. Vogel (2004, s 31) säger att teknologisk utveckling 
uppenbarligen har spelat en viktig roll; den ligger bakom produktivitetstillväxten och 
därigenom även det ökade utbudet av fritid. Teknologisk utveckling har också signifikant 
förändrat det sätt som vi ser på underhållningsprodukter, menar författaren. Han säger vidare 
att sådana produkter - oavsett om det är filmer, musik, TV-program, TV-spel eller ord - nu 
måste ses som sammansatta bitar av information som kan bli producerade, bearbetade och 
distribuerade som digitala delar: kodade rader av ettor och nollor som kan representera ljud, 
bilder och text. Denna nya digitala teknologi har redan ändrat nöjesbranschens ekonomiska 
landskap (ibid). 
 

2.1.1 Förändringar i leveranssystemet 
 
En ihållande brist på intäkter ger vilken bransch som helst starka varningssignaler, menar 
Rupp och Smith (2004). De säger att när fler och fler användare byter till bredband blir det 
allt lättare att ladda ner musik från Internet. Tillsammans med att utvecklingen ökar inom 
alternativa teknologier kommer detta att leda till att de problem som underhållningsbranschen 
har idag förstärks ytterligare (ibid). 
 
Zhang (2002) förklarar att musikindustrin genomgår en stor förändring. Penetrationen av CD-
brännare, MP3-spelare, bredband och P2P-nätverk påskyndar skrivandet av nya regler, menar 
han. Graham, Burnes, Lewis och Langer (2004) antyder att vissa av de förändringar som sker, 
såsom den elektroniska distributionen av musik, är etablerad och kommer att fortgå. Andra 
faktorer, som piratkopiering och artister som oberoende av skivbolagen marknadsför sin egen 
musik, är fortfarande ganska nya företeelser och effekterna av dessa är ännu ganska oklara, 
menar de. Vad man dock kan se enligt Graham et al (2004) är att makten förflyttas bort från 
majorbolagen och istället mot artister och konsumenter. 
 
Distribution 
 
Internet har stor påverkan på hur musik distribueras, säger Graham et al (2004). Musik kan 
och blir i ökande takt distribuerad i digitala format över Internet, både legalt och illegalt, 
hävdar de. Meisel och Sullivan (2002) förklarar att onlinedistribution fritar musiken från de 
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fysiska begränsningarna hos CD-skivor. Detta betyder att konsumenter kommer att åtnjuta 
större frihet att välja de särskilda låtar de önskar köpa och slipper på så sätt betala för ett 
komplett paket som är fallet med fysiska CD-skivor, säger författarna. På samma sätt kommer 
skivbolagen att ha större frihet i sina produkterbjudanden vad gäller artister, genre, musikens 
ålder, produktintensifieringar och kombinationer med annan media, tillgång till biljetter, och 
tillgång till artister, menar de. Denna frihet är alltså ömsesidigt fördelaktig avtalsmässigt för 
båda parter, men har potential att ändra maktbalansen i dessa avtal (ibid). 
 
Vogel (2004, s 300) menar att underhållningsbranschens segment omformas eftersom Internet 
fundamentalt: 

 
• Omdefinierar och omarrangerar (men inte nödvändigtvis eliminerar) funktionen av 

mellanhänder och distributörer. 
• Ändrar naturen av kundrelationer genom att förändra proportionen av totala inkomster 

erhållna från reklam, prenumerationer och försäljning.  
• Ökar variationen och tillgängligheten av underhållningsmaterial och relaterade 

produkter och tjänster. 
• Öppnar vägar för utvecklingen av nya former av underhållningsprodukter och tjänster.   

 
Att göra en skiva förklarar Graham et al (2004) är ekonomiskt såväl som tekniskt en komplex 
process. De säger att precis som böcker, filmer, TV och andra konstformer är musik långt 
ifrån bara en produkt. Det är inte bara svårt att identifiera, utveckla och förvalta 
framgångsrika artister, de artistiska och kommersiella värdena av en skiva är beroende av 
konsumenternas estetiska preferenser, vilka varken är stadiga eller förutsägbara, menar de. 
Vidare hävdar författarna att den potenta kombinationen av Internet och P2P-
mjukvaruprogram för att utbyta musik förändrar mycket av detta. Graham et al förklarar att 
den fysiska produkten (CD-skivan) byts ut mot en digital produkt som kan distribueras via 
Internet; enligt författaren innebär detta tre stora implikationer för musikindustrin: den första 
är att den fysiska distributionskedjan blir allt mindre viktig, den andra är att majorbolagens 
kontroll över musikindustrin troligtvis kommer att bli allt svagare i takt med att andra aktörer 
får lättare att komma in på marknaden, den tredje är att den ökade illegala musikhanteringen7 
på Internet också kommer att undergräva skivbolagens position. Även Curien, Laffond, Lainé 
och Moreau (2004) säger att den teknologiska förändringen i musikproduktion och 
konsumtion troligtvis kommer att försvaga skivbolagens förhandlingsmöjligheter. Med 
digitaliseringen av musik som inte bara genererat i fildelning utan också sänkta 
inspelningskostnader har majorbolagen förlorat sin dominanta position i musikindustrin, 
menar de. 
 
Meisel och Sullivan (2002) lyfter fram att Internet tillåter en alternativ distributionsmetod 
som ger skivbolagen möjligheten att förbise traditionella återförsäljare. Författarna menar att 
då återförsäljarna tar en ansenlig del av den totala inkomsten är skivbolagen speciellt 
intresserade av sätt att komma åt denna del i värdekedjan.  
 
De ekonomiska förhållandena i musikindustrin genomgår en omfattande förändring som följd 
av den begynnande revolutionen inom onlinedistribution, säger Meisel och Sullivan (2002). 
Dessa händelser tvingar branschen att anpassa sin affärsmodell till omvärldskrafterna, menar 

                                                 
7 Illegal musikhantering – Spridning och hantering av musik som strider mot upphovsrättslagstiftning. Dock i 

ett lite vidare perspektiv än piratkopiering, som riktar sig enbart mot mångfaldigande.  
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författarna. De menar vidare att den framväxande modellens karaktär omfattar följande 
faktorer: 

 
• Ökad frihet för producenter och konsumenter att designa produkten, för konsumenter 

att komma åt musiken, och för marknaden att erbjuda alternativa betalningssätt. 
• Av Internet framtvingade fusioner och samarbeten för att kombinera innehålls-

skapande enheter med distributionskanaler. 
• Nya aktörer i en prototypsfas som söker efter uthålliga affärsmodeller som i många 

fall integreras i majorbolagen. 
 
Curien et al (2004) skriver att fram tills nu har vinster från CD-skivor med få undantag haft en 
ökande funktion på marknadsföring och distributionsinvesteringar. I den fysiska världen har 
skivbolagen storskalefördelar, säger de. Graham et al (2004) förklarar att majorbolagen under 
lång tid har investerat stora summor för att kunna kontrollera distributionen av musik, ett 
exempel är att EMI köpte upp butikskedjan Virgin Megastores. Om nu framtiden ligger i 
elektronisk distribution av musik kommer dessa investeringar och de fördelar detta gett 
majorbolagen att gå förlorade, menar författarna. De säger vidare att gamla samarbetspartners 
byts ut mot nya som har bättre förutsättningar att överleva i den digitala framtiden; 
följaktligen förändras musikindustrins leveranssystem från en relativt linjär och fixerad 
struktur, baserad på långsiktiga relationer, till en mera flexibel nätverksstruktur där 
samarbetspartners kommer att bytas ut och förändras mera frekvent. Då det vertikalt 
integrerade leveranssystemet byts ut mot en mera dynamisk och flexibel nätverksstruktur 
kommer troligtvis majorbolagens makt att minska, då de inte längre kommer att ha möjlighet 
att äga och kontrollera de huvudsakliga distributionskanalerna (ibid).  
 
Uppkomsten av Internetbaserad nätverksteknologi tillåter grupper inom musikindustrin att 
verka i en virtuell miljö och handla med ett flertal leverantörer och kunder, säger Graham et al 
(2004). Dock har handeln över Internet inneburit en ny utmaning, menar de. Allt eftersom 
produktutbudet blir större ökar behovet av virtuella navigatörer som erbjuder plattformar och 
möjligheter så att parter hittar varandra; för att nå den digitala konsumenten kommer 
musikföretag och artister att behöva bygga relationer till dessa plattformar, säger författarna. 
De menar vidare att följden blir ett reducerat antal traditionella fysiska mellanhänder mellan 
artister och konsumenter, outsourcing av aktiviteter hos majorbolagen och omstrukturering av 
funktioner såsom A&R8 och marknadsföring; detta för att öka flexibiliteten så att man kan 
handla snabbt vid förändringar på marknaden och när nya möjligheter dyker upp. Graham et 
al (2004) förklarar att etablering av ett distributionssystem är en kostsam process och genom 
att kontrollera distributionskanalerna inom musikbranschen har majorbolagen traditionellt 
skapat stora hinder för nykomlingar inom skivbranschen. Detta innebär enligt författarna att 
en artist som inte har något skivbolag bakom sig i princip inte har någon chans mot dessa 
företagskonglomerater. Därför har artister antingen förblivit oberoende och fokuserat på små, 
nischade marknader, eller skrivit på långsiktiga kontrakt med majorbolag för att försöka nå 
större marknader (ibid).  
 
Graham et al (2004) berättar att Internet har kommit att bli den dominanta infrastrukturen 
inom musikindustrin för elektronisk handel. Kommunikation och samordning i musik-
industrin kommer inte längre att vara hierarkisk och begränsad mellan två parter utan alla 

                                                 
8 A&R (artist och repertoar) är en musikindustriterm som syftar på den avdelning på ett skivbolag som är 

ansvariga för att hitta och utveckla talanger. Avdelningen arbetar även med kontraktsförhandlingar och att 
hitta kompositörer och producenter till en artist (http://en.wikipedia.org/wiki/A&R).  
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kommer att kunna kommunicera med alla, menar de.  Graham et al (2004) hävdar att när 
etableringshindren försvinner kommer nya specialistföretag in på marknaden, vilket leder till 
ett större urval av potentiella kompanjoner. Vidare säger de att nya kombinationer av kunder, 
distributörer och samarbetspartners växer fram för att ersätta majorbolagens dominans. Det 
traditionella statiska musikleveranssystemet blir följaktligen alltmer dynamiskt när nya 
organisationskombinationer formas, menar dessa författare.  
 
Vogel (2004, s 211) anser att nedladdningen av musik från Internet till hemmadatorer eller att 
dela sådana filer på P2P-nätverk är steg som eliminerar hela förpackningen och gör det 
enklare att anskaffa musik utan att ersätta artister eller skivbolag. I teorin gör det också 
möjligt för en artist att kringgå distributörer och istället behålla kontrollen över master-
inspelningarna och erhålla en signifikant del av distributörens del, upp till 50 % av 
försäljningspriset, säger författaren. Han menar att när dessa nya former av distribution 
utvecklas, kommer de gamla fysiskt förpackade produkterna att bli mindre viktiga och 
experter i marknadsföring som kan urskilja innehåll och nå ut till konsumenterna kommer att 
bli allt viktigare. Han framhåller att alternativ prissättning och skivsläppsstrategier har börjat 
visa sig, till exempel musik på Internetskivbolag som ger bort musiken gratis för att bygga 
lojalitet till fansen och göra vinster på att sälja merchandise och konsertbiljetter.  
 
Snabba omvärldsförändringar kan utlösa stora omstruktureringar av en marknad, hävdar 
Doyle (2002, s 93).  Han beskriver exempelvis att utveckling av ny teknologi snabbt kan göra 
en marknadsledares fördelar omoderna. Likaså kan nya distributionskanaler innebära att 
företag snabbt kan ta marknadsandelar från marknadsledarna, menar han. Graham et al (2004) 
säger att nu när Internet möjliggör att länka artister och konsumenter direkt till varandra 
kommer dessa båda grupper att besitta större förhandlingsstyrka. Vidare förklarar de att allt 
fler artister skapar och distribuerar sin musik själva nu för tiden. Curien et al (2004) säger att 
med Internet och P2P-nätverk kan både marknadsföring och distribution göras online. För en 
artist som får liten eller ingen ersättning från CD-försäljning är fildelning förmodligen något 
mycket bra; den tillåter artisten att gratis sända ut sin musik i stor skala, öka 
allmänkännedomen och få mer publik till konserterna, menar de. Författarna säger vidare att 
P2P-nätverk minskar inträdeströskeln i musikindustrin genom att både minska 
distributionskostnaden och öka konsumentaccessen för artister som inte är storstjärnor; detta 
leder till att majorbolagen tappar sin konkurrensfördel gentemot independentbolag och artister 
som själva kan sköta sin karriär. Genom intervjuer med personer inom skivbolagsindustrin har 
Graham et al (2004) kommit fram till att många dock tror att majoriteten av artister 
fortfarande kommer att skriva kontrakt med skivbolag för att kunna dra fördel av de 
marknadskunskaper som finns hos dessa. Följaktligen skulle leveranssystemet troligtvis delas 
mellan de artister som ämnar sälja direkt till sina fans och de som väljer att använda sig av 
skivbolagen (ibid).  
 
Meisel och Sullivan (2002) menar att de kanske mest karakteristiska dragen hos de nya 
ekonomiska förhållandena härrör från kombinationen av digitala musikerbjudanden och 
Napsters P2P-innovation vilka innebär en nära nog komplett access till önskad musik. Detta 
är en bestående fördel hos ”Napstermodellen” som skivbolagen måste inse och dra fördel av i 
utvecklingen av en ny affärsmodell, säger de. Källorna till det i princip gränslösa bibliotek av 
musik är konsumenterna själva; detta betyder att konsumenterna på en och samma gång både 
är konsumenter, distributörer och marknadsförare för skivbolagen (ibid).  
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2.1.2 Piratkopiering 
 
De nya P2P-nätverksteknologierna representerar ett kraftfullt nytt paradigm för nätverk, 
påvisar Dong, Li, Chen och Zheng (2002). Rupp och Smith (2004) säger att P2P-teknologin i 
dagens Internet-era revolutionerar det sätt som affärer utförs. P2P har haft en dramatisk 
förändring på många branscher idag och denna process tvingar dessa branscher att omforma 
sig själva, menar de. De berättar att underhållningsbranschen är en bransch som på ett 
dramatiskt sätt blivit tvungen att ändra på sig på grund av P2P. Vidare anser Rupp och Smith 
(2004) att det inte finns någon tvekan om att P2P-nätverk hotar hela underhållnings-
branschens existens. Kanske är lösningen så enkel att branschen bara behöver återuppfinna 
distributionskanalerna eller så komplex att de måste komma på ett helt nytt sätt att ersätta 
artister/kompositörer för deras kreativitet (ibid). 
 
Graham et al (2004) säger att piratkopieringen nog är det största hotet mot majorbolagen idag. 
Både Graham et al (2004) och Taylor (2004) argumenterar: om konsumenter har möjlighet att 
ladda ner musik gratis, varför skulle de då betala? Graham et al (2004) säger vidare att det är 
majorbolagens förmåga att kontraktera artister, kontrollera distribution och erhålla betalning 
som har gett dem den dominanta positionen. Om de inte längre kan få betalt för sina 
aktiviteter kommer alltihop att kollapsa, menar de.  
 
Vilken lösning underhållningsbranschen än väljer kommer de bli tvungna att bemöta ned-
gången av det moraliskt accepterade beteende mot intellektuella rättigheter, säger Rupp och 
Smith (2004). Det har idag blivit en norm att ladda ner musik från Internet och bränna det på 
CD-skivor utan att kompensera artisten som gjort musiken eller skivbolaget som skapat, 
paketerat, marknadsfört och distribuerat musiken, hävdar författarna. De menar att få tänker 
på att de bryter mot lagen när de kopierar material som de inte äger rättigheterna till. 
Piratkopiering sker idag ständigt runt om i världen, upplyser Rupp och Smith. Många länder 
försöker genom lagar stävja piratkopieringen, men hittills har teknologin alltid legat steget 
före lagarna (ibid). 
 
Fildelning 
 
Walsh, Mitchell, Frenzel och Wiedmann (2003) redovisar några huvudproblem relaterade till 
fildelningstjänster: 
 

• Sjunkande prisacceptans  
Enkelheten att kopiera och tillgängligheten av gratis musik på Internet gör 
konsumenten mindre villig att betala de vanliga affärspriserna. 

• Ändrade beteendemönster  
Många unga har ansenligt med pengar att disponera, men allt fler spenderar sina 
pengar på andra produkter exempelvis mobiltelefoner och datorer eller fritids-
aktiviteter som bio eller sport. Gratis musik skapar en välkommen möjlighet för att 
tillåta unga att engagera sig i fler aktiviteter. Det finns ett ständigt ökande antal av 
musikstilar, varierande grader av Internetsamhörighet och nya distributionsvägar gör 
det svårt att förutse musikrelaterat konsumtionsbeteende. 

• Rättslig oklarhet  
Under en lång tid har det rättsliga läget varit oklart vad gäller nedladdning av gratis 
musik. Det tog musikindustrin nästan två år att stänga ner musiksidan Napster och de 
fortsätter att försöka stoppa spridandet av olagligt material på de sidor som erbjuder 
musikfiler.  
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• Beroende av en liten konsumentbas  
Musiksektorn beror mer än andra sektorer på en liten konsumtionsbas, de så kallade 
intensivkonsumenterna. Konsumenter mellan 20-39 köper signifikant mer musik än 
äldre konsumenter och är därför väldigt viktiga för musikindustrin (ibid).  

 
Innovationen som började med Napster - där programvaran är gratis och centraliserade listor 
över musikfiler tillgängliga för nedladdning från hårddiskar på registrerade användares 
datorer - har blivit varmt välkomnade av Internetanvändare, vid ett tillfälle fanns omkring 60 
miljoner användare registrerade, säger Meisel och Sullivan (2002). De menar att 
musikindustrins rädsla är att Napster har främjat gratisspridningen av upphovsrättsskyddad 
musik, där följaktligen inga ersättningar utgår, på en mera vidsträckt basis. Vidare anser 
Meisel och Sullivan (2002) att det stora intresset för Napster och liknande tjänster visar på att 
skivindustrin måste hitta nya affärsmodeller och kanske även se över upphovsrätts-
lagstiftningen. Användarvärdet av ”Napstermodellen” är inte bara att det är gratis, det är 
också den virtuella access till i princip vilken låt man önskar, bekvämligheten i denna access 
samt flexibiliteten i lyssnarupplevelsen som åtföljer denna access, påvisar författarna.  
 
Zhang (2002) berättar att RIAA - den handelsorganisation som representerar majorbolagen - 
har stämt och stängt ner olagliga Napster. Han belyser dock att det finns flera Napsterkloner 
som florerar, dessa är inte beroende på en central server, de tar upp mindre bandbredd och de 
attraherar till och med fler användare än Napster. Även Meisel och Sullivan (2002) påvisar att 
det numera finns många sådana gratistjänster på Internet. De räknar upp bland annat 
Napigator, Gnutella, Kazaa, Audiogalaxy, Music City´s Morpheus, och Grokster som inte har 
samma centraliserade listning av för nedladdning tillgängliga musikfiler som Napster hade. 
De säger att detta gör dessa tjänster betydligt svårare att kontrollera mot upphovsrättsliga 
överträdelser. Om musikkonsumenterna förflyttar sig till dessa substitut hotas skivbolagens 
makt att försvagas ytterligare, säger författarna.  
 
Fildelningsprogram som Audiogalaxy, Kazaa, MP3.com och Gnutella som tillåter användare 
att byta MP3-musik utan att betala royalty9 till skivbolagen och artisterna är förmodligen det 
som haft störst effekt på musikbranschen någonsin, menar Walsh et al (2003). Dessa P2P-
tjänster skapar en stor utmaning för musikindustrin, fler uppfinningar och den ökade 
spridningen av mobila produkter kommer förmodligen att förstärka dessa problem, säger de. 
Givet dessa utmaningar menar Walsh et al (2003) att musikföretagen antingen kan försöka 
stämma alla fildelningsprogram eller att fokusera på att justera sin Internetmarknadsföring, 
vilket skulle kräva att de skaffade information om behoven hos den relevanta målgruppen.  
 
Fildelningens påverkan på skivförsäljningen 
 
Rupp och Smith (2004) förklarar att ökningen av P2P-nätverk som tillåter fildelning mellan 
användare har haft en dramatisk effekt på musikbranschen, speciellt på dess intäkter. Det har 
resulterat i färre sålda CD-skivor och en massiv ökning av inspelningsbara CD-skivor 
innehållande upphovsrättsskyddad musik, säger de. 
 
Enligt Oberholzer och Strumpf (2004) har skivindustrin sagt att skivförsäljningens nedgång 
orsakats på grund av fildelning, men författarna hävdar att ett sådant orsakssammanhang är 
                                                 
9 På upphovsrättsområdet är det vanligt att avgiften för utnyttjande av upphovsrätt erläggs i form av royalty, 

vilket normalt innebär att ersättningen baseras på anordnarens/producentens intäkter, t ex från en konsert eller 
från försäljning av grammofonskivor. På så sätt relateras avgiften till det värde ett visst utnyttjande av 
upphovsrätten kan anses ha på den aktuella marknaden (http://www.stim.se – sökord: royalty).  
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oklart. Tvärt emot detta påstående från skivindustrins hävdar Meisel och Sullivan (2002) att 
det är troligt att en okontrollerad fildelningsteknologi kommer att stimulera försäljningen av 
fysiska CD-skivor. De säger att en stor fördel med denna teknologi är möjligheten att prova 
på musik enkelt, snabbt och billigt. Efter att musiken upplevts bra, vilket bara kan avgöras 
efter konsumtion, kan fildelningen fungera som bistånd till försäljning av musik i traditionella 
format, anser de. Samma diskussion för Oberholzer och Strumpf (2004) som menar att 
fildelning väsentligt minskar kostnaderna för att skaffa musik. De säger att fildelning 
alternativt tillåter användare att lära sig mer om musik de annars inte skulle ha kommit i 
kontakt med. På olika fildelnings-communities10 på Internet är det vanligt att man skickar filer 
till varandra och diskuterar musiken med varandra i kommunikationsforum, berättar 
författarna. De menar vidare att detta lärande kan marknadsföra nya skivförsäljningar. 
 
Meisel och Sullivan (2002) påvisar att precis som filmindustrin inte förstod videoband-
spelarens positiva effekt på filmförsäljningen i ett långsiktigt perspektiv, är det troligt att 
skivbolagen ser lika kortsiktigt i frågan om den effekt som möjligheten att enkelt prova på 
musik har på längre sikt. Zhang (2002) säger att som revolutionen av videobandspelaren inom 
filmindustrin och radion i musikindustrin, så kommer inte P2P att helt ersätta musikindustrin. 
Författaren hävdar att trots att många använder P2P-nätverk, vill fortfarande de flesta köpa 
CD-skivor med ett väldesignat omslag och booklet med fotografier av artisten och låttexter. 
 
Än så länge finns det dock enligt Curien et al (2004) inga empiriska bevis på att fildelning är 
signifikant skyldig till musikindustrins nedgång. De säger att vissa studier visar att det finns 
negativa effekter med P2P på musikförsäljning men de flesta av dessa är eniga att effekten är 
låg. Vidare påpekar de att det finns studier som visar frånvaro av negativa effekter och till och 
med positiva effekter. Gratis musiknedladdning tillåter användarna att upptäcka nya artister 
och nya CD-skivor med etablerade artister och det kan möjligen påverka framtida försäljning, 
menar de. Det kan då kännas lite hastigt att säga att fildelning är ensam ansvarig för den 
minskade skivförsäljningen över hela världen, anser författarna. Slutförandet mellan 
ersättningen från vinyl till CD, ökandet av konkurrerande kulturella produkter (speciellt 
DVD), ett orimligt högt pris för CD-skivor och den låga kreativiteten vid nya CD-släpp är 
förmodligen bättre alternativa förklaringar (ibid). 
 
Rupp och Smith (2004) säger att musikindustrin måste förstå att potentiella P2P-användare 
inte kommer att ändra sitt beteende om de inte känner sig motiverade. Att lita på att personer 
ska vara ärliga och köpa musik från affären istället för att ladda ner via P2P är helt 
orealistiskt, anser de. Här instämmer Oberholzer och Strumpf (2004) inte till fullo med 
föregående, utan menar att tillgängligheten av fildelning kan förändra villigheten att betala för 
musik, antingen minska den (på grund av alternativet av att ladda ner gratis) eller öka den 
eftersom låtar har fått ett nytt användningsområde, att dela med andra. Det är även möjligt att 
det inte alls har någon effekt på skivförsäljningen, säger de. Fildelning sänker priset på musik 
vilket drar in konsumenter som annars inte skulle ha köpt albumet; primärt ökar fildelning den 
totala musikkonsumtionen, menar Oberholzer och Strumpf.    
 
Det är teknologiskt möjligt att kontrollera filöverföringar i P2P-nätverk, berättar Zhang 
(2002). Han belyser att Napster förlorade i rättegång på grund av att användarna beror på en 
central server för att söka låtar. Författaren säger att P2P-nätverk har mekanismer för att 
tillhandahålla en meny av tillgängliga låtar; om man byggde in protokoll för att överföra 

                                                 
10 Community är en samlingsplats som ger personer med liknande erfarenheter och intressen möjligheten att 

träffas online (http://www.epronar.com/PropertyManagers/Tour/glossary.htm).   
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räkning, kan skivbolagen få en ganska klar bild av vilka låtar som överförs, vilka artister som 
är populära, vilka lyssnarna är, när en låt blir populär och hur användare letar efter låtar. 
 
Rupp och Smith (2004) säger att underhållningsbranschen måste omfamna och inte stöta bort 
de teknologiska framstegen som Internet erbjuder genom att skapa egna distributionsvägar 
och mekanismer genom nätet. Om man ser tillbaka i efterhand är det inte överraskande att 
underhållningsbranschen är vid denna kritiska punkt i evolutionen (ibid). 
 

2.2 Åtgärder och anpassningar 
 
Doyle (2002, s 405) säger att i management prioriteras att identifiera och utveckla produkter 
och tjänster som är mer attraktiva för konsumenten än konkurrenternas. När marknadsmiljön 
ändras måste företagsledarna uppmärksamma konkurrenternas strategier och organisation; om 
inte dessa ändringar genomförs, kommer inte affärsverksamheten längre passa för de behov 
som finns för stunden, hävdar han. Kotler (2003, s 349) menar att företag som misslyckas 
med att utveckla nya produkter sätter sig själva i en riskabel situation. Han säger att deras 
existerande produkter är känsliga för föränderliga kunders behov och smak, nya teknologier, 
förkortade produktlivscyklar och ökad inrikes- och utrikeskonkurrens. Kotler belyser att 
speciellt hotande är ny teknologi. Enligt honom fokuserar de flesta etablerade företagen på 
stegvis växande uppfinningar; nya företag skapar dock omvälvande teknologier som är 
billigare och som mer troligt förändrar konkurrensförutsättningarna i branschen. Etablerade 
företag är ofta sena på att reagera eller investera i dessa omvälvande teknologier eftersom de 
hotar deras investeringar, säger författaren. Plötsligt möter de nya, bättre anpassade 
konkurrenter och många misslyckas, berättar han. Doyle (2002, s 407) skriver vidare att 
teknologi fortsätter att avancera i en väldigt snabb takt i många branscher. Han hävdar att 
framgångsrika företag inte behöver vara teknologiska pionjärer, men de måste vara snabba 
efterföljare. Företag som motsätter sig förändringar i sina produkter eller processer riskerar 
snabbare föråldring än tidigare (ibid).  
 

2.2.1 Åtgärder från skivbolag 
 
Meisel och Sullivan (2002) skriver att tidiga tecken på svar från musikindustrin mot hoten på 
upphovsrätten och den existerande affärsmodellen inkluderar att: söka efter teknologiska 
lösningar för att förhindra illegal musikhantering, göra stämningar för brott mot 
upphovsrätten, erbjuda egen auktoriserad distribution online genom samarbeten, och att öka 
branschens rättigheter genom ny lagstiftning. Allt detta för att försöka behålla sin makt på 
marknaden, menar de. 
 
Rättsliga åtgärder 
 
När de fem majorbolagen anmälde Napster för överträdelse mot deras upphovsrätt och 
intellektuella äganderätt skapades stor uppmärksamhet runt den potentiella illegala musik-
hanteringen över P2P-nätverk, skriver Dong et al (2002). Meisel och Sullivan (2002) förklarar 
att genom rättstvister har musikindustrin utmanat och fortsätter utmana användandet av 
digitaliserad musik i de nya format som inte respekterar existerande upphovsrättslagstiftning. 
Det är ett faktum att kombinationen av digital teknologi och Internet möjliggör för 
konsumenter att enkelt tillverka och sprida kopior av musik, menar de. De säger att tvister har 
uppstått på grund av att musiklyssnare nu har möjlighet att på många olika typer av 
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maskinvara (hårdvara) lyssna till musik som lagrats som filer genom användandet av MP3-
standarden från deras datorer. Som svar mot de teknologiska förändringar som karaktäriserar 
den utanförliggande omvärlden har musikindustrin stöttat lagstiftningar som ökat deras 
upphovsrättsskydd (ibid).  
 
Efter att ha vunnit ett åtal på 1 miljon dollar mot Integrated Information Systems för att de 
tillät sin anställda att ha tillgång till och distribuera tusentals MP3-filer över företagsnätverket, 
varnar RIAA större universitet och företag och uppmanar dem att säkra så deras nätverk inte 
används till att missbruka upphovsrätten (Zhang, 2002). IFPI (2005) förklarar att 
antipirataktioner är en viktig del i skivindustrins digitala strategi och anser även att det visat 
sig vara en effektiv strategi. I Nordamerika och Europa åtalades 2004 över 7000 personer och 
fler fall i fler länder förväntas under 2005, säger IFPI. 2004 trappades dessutom informations- 
och medvetenhetskampanjer upp och varningsmeddelanden till P2P-användare ökade (ibid). 
 
Samarbeten 
 
Graham et al (2004) skriver att majoriteten av den personal inom majorbolagen som de 
intervjuat berättade att deras strategi ändrats ganska nyligen till att samarbeta med företag 
som specialiserat sig på onlinedistribution. De skriver vidare att ett bevis till förkärleken för 
långvariga relationer kan man hitta om man tar en närmare titt på majorbolagens strategi för 
onlinedistribution i dagsläget. Trots att alla skivbolag licensierar innehåll till olika 
musikprenumerationstjänster vill de inte ge upp kontrollen över detta innehåll, hävdar 
författarna. Således har alla majorbolagen köpt likvärdiga delar i två stora musiktjänster som 
de levererar innehåll till, Pressplay och Musicnet, skriver Graham et al. Skivbolagen jobbar 
även med olika teknologiska samarbetspartners med lösningar för digital distribution och 
upphovsrättsskydd, men också när det gäller hårdvara; detta är dock i de flesta fall lösa 
partnerskap (ibid).  
 
Majorbolag och independentbolag licensierar sin musik till stora onlinemusikföretag som 
Apple, det nya upphovsrättsrespekterande Napster, Microsoft, OD2, RealNetworks och AOL, 
men även till ett urval av mindre nischade tjänster, förklarar IFPI (2005). Det har också varit 
en stor framåtanda att licensiera musik till mobilleverantörer som Sprint, Verizon, Vodafone, 
Orange, T-Mobile och SKT Telecom, säger de.   
 
Majoriteten av skivbolagen fokuserar allt mindre på att integrera aktiviteter i sin egen 
organisation, säger Graham et al (2004). Det ser det inte längre som lönsamt att äga alla 
aktörer i leveranssystemet, menar de. De hävdar att musikindustrin påbörjar en process där 
leveranssystemet dekonstrueras. Trots att majorbolagen fortfarande ser en betydelse för 
långvariga relationer är det tydligt att denna bransch kommer att innefatta en mer mångfaldig 
och snabbt föränderlig befolkning av aktörer som kan dra fördel av snabba förändringar i 
förutsättningar och konsumenters tycke och smak, anser författarna.  
 
Egna teknologier 
 
Som tillägg till att bekämpa upphovsrättsliga överträdelser i domstol och förvärva 
nytillkomna rivaler, ägnar sig musikindustrin enligt Meisel och Sullivan (2002) även åt att 
utforma en teknologisk strategi för att bibehålla sina maktkällor. Målet är att distribuera 
digital musik online som respekterar existerande rättigheter för musikförlag och skivbolag, 
berättar författarna. Teknologiska förändringar har bidragit till omvälvningarna i musik-
industrin och kommer troligtvis också att vara en del av lösningen på väg mot ett nytt 
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jämviktsläge i branschen, säger Meisel och Sullivan. De berättar att musikindustrin ägnar sig 
åt utveckling av både programvaru- och maskinvarulösningar mot problemet med illegal 
musikhantering över Internet. Författarna visar på ett flertal varianter man använt vid försök 
att stoppa den illegala musikhanteringen: att kryptera CD-skivor, att kryptera nedladdad 
musik, att arbeta med utrustningstillverkare för att skydda upphovsrätten, att skydda musik 
vid streaming11, att ta steget från MP3-formatet för att skapa ett mera säkert format och att 
spåra användare av fildelningsprogram; alla dessa försök är utförda på teknologisk väg. I 
motattack till detta utvecklas dock teknologi som tillåter musiklyssnare att kringgå/upphäva 
dessa upphovsrättsskyddande aktiviteter (ibid).  
 
Walsh et al (2003) säger att de stora skivbolagen inte bara använder sig av rättsliga åtgärder 
mot fildelningssystemen, utan har även börjat bilda egna distributionsnätverk och egna 
kommersiella fildelningstjänster genom Internet. En rad musikföretag introducerar lagliga 
prenumerationsbaserade tjänster som betalar royalty för de antal låtar de distribuerar, berättar 
de. 
 
IFPI (2005) skriver att bland de större bolagen har två distinkta affärsmodeller uppstått i den 
digitala musiken: pay-per-download och prenumerationstjänster. Pay-per-downloadtjänster 
möter konsumentens efterfrågan att få äga musiken men med större flexibilitet än med CD-
skivor eftersom låtarna kan laddas ner på plats. Låtar kan flyttas till portabla apparater och 
brännas ner på CD-skiva. Prenumerationstjänster erbjuder ett vitt utbud av musik för en 
månadsbetalning där användaren får tillgång till all musik de vill ha med möjligheten att köpa 
utvalda låtar. 
 
Först ut av majorbolagen att erbjuda musik online var Warner Music Group, men snabbt insåg 
man i branschen att musikkatalogen från endast ett bolag inte var konkurrenskraftigt gentemot 
de enligt skivbolagen illegala alternativen, berättar Meisel och Sullivan (2002). Majorbolagen 
har sedan dess i olika konstellationer gjort experiment med onlinedistribution, säger de. 
Exempelvis utvecklade Vivendi Universal och Sony tillsammans en prenumerationstjänst 
kallad Pressplay, samt en ”pay-per-hear” variant under senare delen av 2001 (ibid).  
 
Berhelsmann (BMG) slöt i ett ganska tidigt skede en pakt med branschens största fiende, 
Napster, dock inte för att använda sig av dess ursprungliga affärsidé, utan istället för att få 
tillgång till Napsters användare och direkt mot dessa marknadsföra och sälja sin musik skriver 
Meisel och Sullivan (2002). Om detta skriver också Merriden (2001 s 89) och förklarar att en 
del av denna överenskommelse gick ut på att Napster skulle utvecklas till en upphovsrätts-
respekterande tjänst. Meisel och Sullivan (2002) berättar att som resultat av detta samarbete 
slöt även Edel Music, ett europeiskt independentbolag, avtal med Napster att göra bolagets 
musik tillgänglig för nedladdning så fort Napster skulle förändras till en betaltjänst som 
respekterar upphovsrättslagstiftningen. De intressantaste aspekterna i detta är hur långsamma 
majorbolagen är, förutom BMG då förstås, att ta tillvara på de möjligheter som Internet 
skapat, menar författarna.  
 
Vidare förklarar Meisel och Sullivan (2002) att AOL Time Warner-fusionen kombinerar ett 
av majorbolagen med den största leverantören av Internetaccess. Således kan musiken från 
Warner Music Group finnas tillgängliga på AOL-webbsidorna som dominerar portal-
marknaden, säger de. Författarna berättar även att Seagram´s Universal Music Group allierade 

                                                 
11 Streaming är en teknologi som möjliggör uppspelning av ljud- eller videoklipp utan att ladda ner hela filen i 

förväg (http://webmaster.lycos.co.uk/glossary/S/). 
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sig med Vivendi, en ledande internationell leverantör av trådlös distribution. De vill belysa att 
avtalet mellan BMG-Napster kombinerar musik med ett väldigt populärt hjälpmedel för att 
distribuera musik på P2P-basis. Sony rör sig i riktning mot att distribuera innehåll genom 
maskinvara man tillverkar inom organisationen, som exempelvis TV-spelskonsollen Sony 
Playstation (ibid).  
 
Meisel och Sullivan (2002) skriver slutligen att Universal och Sony gör sina kataloger 
tillgängliga ickeexklusivt, genom tjänsten Pressplay, till Internetportalen Yahoo. Yahoo har 
planer för att diversifiera inkomstkällorna i sin affärsmodell och prenumeration på musik är 
här en lovande möjlighet.  
 
Musikkonsumenter kan idag köpa och bläddra hos upphovsrättsrespekterande onlinetjänster 
som erbjuder större kataloger än de största fysiska megaskivaffärerna, skriver IFPI (2005). 
Napster är uppe i en miljon låtar som finns tillgängliga för streaming genom prenumerationer 
efter överenskommelser med independentbolag, berättar de och belyser samtidigt att en 
katalog med en miljon låtar är jämförbart med cirka 80 000 album. 
 
Andra vägar 
 
Curien et al (2004) säger att majorbolag förutom med rättsliga handlingar kämpar mot 
piratkopiering på flera sätt: (I) prissänkningar, antingen på lagliga nedladdningar eller på CD-
priser, (II) utveckla CD-innehåll som är svårt att kopiera (låttexter, fotografier, skyddade 
länkar till onlinebonusar, etc.) och (III) släppa DVD-skivor för musik som hittills är mindre 
påverkat av piratkopiering. Det verkar dock osäkert att såna strategier skulle vara hållbara i 
det långa loppet, menar författarna. De rättsliga åtgärder som vidtagits verkar inte vara fullt 
accepterade av den allmänna opinionen och inte heller av vissa artistorganisationer, säger de. 
Vidare kommer det att bli svårare och svårare, i och med den teknologiska förändringen, att 
fortsätta hålla en signifikant kvalitetsskillnad mellan äkta CD/DVD-skivor och på digitala 
kopior (ibid). 
 
Enligt Curien et al (2004) finns fakta som visar att mellan 2000-2003 har vinsterna för 
konserter ökat med 47 % och det har visat sig var mer viktigt än den sjunkande CD-
försäljningen. De säger att eftersom priset på en konsertbiljett ökat med 24 % över perioden 
visar det sig att antal sålda enheter och vinster har ökat. Curien et al (2004) förklarar vidare att 
skivbolag mer och mer försöker förhandla så att de säkrar en del av konsertvinsterna. 
Exempel på detta är EMI som 2003 skrev ett kontrakt med Robbie Williams, vilket gav 
bolaget en del av artistens merchandise12, turnévinster och sponsorpengar, berättar författarna. 
EMI säger officiellt att de skriver liknande kontrakt med andra musiker, både superstjärnor 
och nya akter, enligt författarna. De förklarar även att så länge låtar används som ringsignaler 
till mobiltelefoner kommer skivbolag att försöka hitta en bättre uppgörelse av vinsterna. 
Curien et al belyser att hittills har mobiltelefonföretag och andra försäljare fått mest av de 
stora vinsterna. Vodafone Live får till exempel 40 % av priset vid en nedladdad ringsignal och 
60 % går till branschmellanhänder som sedan betalar till skivbolagen (ibid). 
 

                                                 
12 Merchandise - produkter sammankopplade med populärfilm, artister, events etc. 

(http://www.freesearch.co.uk/dictionary/merchandise).  
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3 METOD 
 
I detta kapitel kommer vi att ge en inblick i de metoder vi använt oss av. Vi börjar med en 
litteraturstudie och följer upp med att motivera den forskningsstrategi samt de under-
sökningsenheter vi valt. Därefter kommer vi att gå igenom hur vi genomfört vårt arbete, vår 
analysmetod  och vilka metodproblem vi haft. 
 

3.1 Litteraturstudie 
 
I vår litteratursökning använde vi oss av biblioteksdatabaserna Lucia och Libris samt 
tidskriftsdatabaserna Ebsco och Emerald, alla dessa tillgängliga via Luleå Tekniska 
Universitets institution i Skellefteå. Vi letade även information på Internet med 
www.google.se som sökverktyg. Både svenska och engelska sökord användes. Dessa sökord 
var följande: music (musik), music industry/musicindustry (musikindustri/musikbransch), 
Internet, piracy (piratkopiering), major/majors, independent, label/labels, strategy/strategies 
(strategi/strategier), record (skiva), samt record company/recordcompany (skivbolag). Vi 
använde oss i många fall även av olika kombinationer av dessa sökord för att med större 
träffsäkerhet kunna finna den litteratur som varit mest väsentlig för detta arbete.  
 

3.2 Forskningsstrategi  
 
Med vårt problemval vill vi visa hur den ökade musikhanteringen över Internet påverkat 
skivbolagen. Denna utveckling har skett under en längre tidsperiod och det är denna process 
vi valt att studera. Våra frågor inleds med ”hur” och vår avsikt var snarare att upptäcka än att 
bevisa. Detta gav även möjligheten att gå på djupet och verkligen få fram de bakomliggande 
orsakerna till problemet och titta på det specifika. Utifrån dessa motiveringar valde vi att göra 
en fallstudie. 
 

3.3 Undersökningsenhet 
 
Vi valde att undersöka två skivbolag, ett majorbolag och ett independetbolag. Det majorbolag 
vi valde att undersöka var Universal Music AB, som har sitt huvudkontor i Stockholm. 
Universal Music AB är en del av den internationella majorbolagskoncernen Universal Music 
Group - som är världens största skivbolag med tusentals anställda och många världskända 
artister. Independentbolaget som vi valde att undersöka var Pama Records, beläget i 
Karlskrona. Pama Records har tre anställda och sju prioriterade artister. Det var viktigt för oss 
att de två skivbolagen funnits en längre tid och på så sätt fått uppleva teknologiskiftets 
förändrade förutsättningar ur ett perspektiv baserat på den traditionella branschstrukturen. Ett 
nystartat skivbolag skulle alltså inte ha upplevt den utveckling som vi valt att studera.  
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3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Utifrån praktiska och ekonomiska aspekter valde vi att göra telefonintervjuer. Dessa 
genomfördes med anställda inom de två valda skivbolagen. På Universal mejlade vi New 
Media Manager Jens Eriksson, som vi tidigare haft kontakt med genom gästföreläsningar på 
universitetet. Vi ansåg att han var bäst lämpad på skivbolaget eftersom han arbetar med 
Universals satsning inom ny teknologi. På Pama Records mejlade vi VD Magnus Axelsson, 
som jobbar aktivt med det mesta inom bolaget. De var båda positivt inställda till vår studie 
och vi bestämde tid för intervjuerna. Vi försökte även få tag på Lars Aadde som är ansvarig 
för distributionen av musik till mobiltelefoner på Universal, samt Anders Wickman som 
arbetar inom området New Business på Universal. Aadde var dock inte tillgänglig inom vår 
deadline och Wickman lyckades vi aldrig komma i kontakt med. I god tid före våra intervjuer 
skickade vi ut ett dokument innehållande en kort bakgrund och vårt forskningssyfte till de 
personer vi skulle intervjua. På så sätt fick de en inblick i vårt problemområde. 
 
Utifrån de teorier vi studerat utformade vi en intervjuguide (se bilaga) som skulle ge svar på 
våra frågeställningar. Vi utformade vår intervjuguide så att den intervjuade personen först fick 
berätta om sin position inom företaget, sina arbetsuppgifter och lite allmänt om företaget för 
att få en god inledning på intervjun. Efter dessa frågor valde vi att styra in intervjun på de 
mera praktiska frågorna som behandlar teknologiskiftets påverkanseffekter på bolaget, de 
åtgärder som vidtagits, etc. Vi använde samma intervjuguide vid båda intervjuer för att svaren 
skulle kunna bli jämförbara mellan de olika skivbolagen. Intervjuguiden omformade vi även 
efter de åsikter vi fick på de förberedande seminarierna. Intervjun med Jens Eriksson gjordes 
den 10/5 klockan 13.00 och med Magnus Axelsson 16/5 klockan 11.00, båda intervjuerna tog 
cirka en timme och gjordes över telefon. Vi spelade in båda intervjuerna på band och 
sammanställde dem så fort som möjligt för att inte glömma något. Vi hade problem med vår 
telefonintervju med Magnus Axelsson eftersom vi bara kunde få tag på honom via 
mobiltelefon. På vår inspelning med honom fanns därför oljud i bakgrunden som stundtals 
gjorde det svårt att höra vad han sa. I vår andra intervju med Jens Eriksson hade vi problem 
med ett batteri i vår mick som tog slut under intervjuns gång och gjorde att vi inte fick med 
hela intervjun på band. Vi gjorde båda två anteckningar under intervjuernas gång för att 
komplettera inspelningarna. I de fall vi behövde utreda oklara svar i efterhand skickade vi e-
mail med kompletterande frågor. 
 

3.5 Analysmetod 
 
Efter att vi sammanställt våra intervjuer jämfördes de svar vi fått både dem emellan och med 
de teorier vi samlat för att lyfta fram likheter och skillnader. Dessa jämförelser utfördes 
avsnittsvis utifrån den struktur vi använt oss av i teorikapitlet. Vi valde även att lyfta fram 
sådant ur empirin som vi ansåg vara av vikt men inte hade någon klar koppling till teorin.  
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3.6 Metodproblem 
 
Reliabilitet 
 
Till våra intervjuobjekt skickades i förväg en kort bakgrund så att de kunde förbereda sig på 
vilken typ av frågor som skulle komma. Vi hade problem med vår telefonintervju med 
Magnus Axelsson eftersom vi bara kunde få tag på honom via mobiltelefon. På vår inspelning 
med honom fanns därför oljud i bakgrunden som stundtals gjorde det svårt att höra vad han 
sa. I vår andra intervju med Jens Eriksson hade vi problem med att batteriet i mikrofonen vi 
använde tog slut under intervjuns gång, vilket gjorde att vi inte fick med hela intervjun på 
band. Dessa problem löste vi genom att så snabbt som möjligt efter intervjuerna skriva ner allt 
vi kom ihåg och stämma av det med de anteckningar vi gjorde under intervjun. Ett annat 
reliabilitetsproblem för detta arbete är att det behandlar ett just nu högaktuellt ämne. Följden 
av detta är att det kan bli svårt med eventuella försök att återskapa vår studie, då förändringar 
hela tiden sker inom området. Risk finns även att detta arbete redan i samband med 
slutförandet kan vara en smula inaktuellt på vissa punkter.  
 
Validitet 
 
För att stärka validiteten på vårt arbete omarbetade vi vår intervjuguide efter synpunkter på 
förberedande seminarier. Våra intervjuobjekt fick i förhand tillgång till vårt syfte och våra 
forskningsfrågor för att ha en föraning av intervjuns inriktning. Vi skickade även de 
sammanställda intervjuerna till respondenterna för kommentarer runt eventuella missupp-
fattningar eller kompletteringar. I båda fallen fick vi respons som vi anser höjt vår validitet. 
Stor vikt lades vid att välja personer som jobbat en längre tid inom musikbranschen och som 
hade kompetens inom den nya teknologins påverkan på skivbolaget. Vi försökte kontakta fler 
personer på Universal som kunde ha tillfört värdefull information och stärkt vår validitet, då 
vi inte fick tag på dessa valde vi att ta upp det som ett metodproblem. 
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4 EMPIRI 
 
Vi har gjort intervjuer med personer inom två skivbolag - Universal Music AB och Pama 
Records. Hos Universal gjorde vi en telefonintervju med Jens Ericsson. Hos Pama Records 
gjorde vi en telefonintervju med Magnus Axelsson. I detta kapitel framför vi resultaten av 
dessa intervjuer.  
 

4.1 Universal Music AB 
 
Universal Music AB är ett av Sveriges ledande skivbolag, med en marknadsandel i Sverige på 
cirka 20 %. Bolaget har 35 anställda. Universal Music AB är ett dotterbolag till Universal 
Music Group, ett av världens största musikföretag och en del av media- och kommunikations-
bolaget Vivendi Universal (http://www.universalmusic.se/foretagsinfo.php). Enligt Eriksson 
har företaget har cirka 7000 anställda i världen. Den svenska avdelningen omsatte 2004 runt 
300 miljoner och internationellt låg omsättningen på cirka 50 miljarder. Den svenska 
avdelningen har ungefär 20 aktiva artister som de arbetar med och ungefär 1000 inspelningar 
av andra artister som de förfogar över. Moderbolaget Universal Music Group äger rättigheter 
till musik från ungefär 25 % av världens större artister.  
 

4.1.1 Förändrade förutsättningar 
 
Distribution  
 
Eriksson förklarar att Universals leveranssystem inte har genomgått några stora förändringar 
på grund av den nya teknologin; det handlar snarare om tillägg mot digital distribution. Han 
säger vidare att den lagliga digitala distributionen inte är någon stor del av den totala 
distributionen, utan det handlar bara om någon procent. Den fysiska distributionskedjan har 
inte blivit mindre viktig på grund av Internet. Han menar att det snarare är tvärt om; eftersom 
de flesta bolagen säljer mindre fokuserar de mer på den fysiska distributionen. Vidare 
förklarar han att förut flöt det på mer av sig själv, men nu när skivbolagen har kniven på 
strupen ligger fokus på CD-försäljningen. De långsiktiga relationerna har inte heller 
förändrats på något radikalt sätt. Universal arbetar fortfarande med samma marknadsförings-
partners, mediapartners och artister. De arbetar även med i stort sett samma distributörer. Det 
är de små oberoende aktörerna som fått ta stryk, menar Eriksson.  
 
Det finns fördelar med den nya teknologin, förklarar Eriksson. Den tar bort det fysiska 
motståndet och var man än befinner sig kan man få tillgång till musik. Detta anser han är 
speciellt viktigt med nya låtar som man annars snabbt glömmer bort eller tappar intresse för. 
Finns möjligheten att få tag på en låt när som helst är chansen större att man impulsköper den 
över Internet eller mobiltelefonen. Vidare tror han att dessa mindre köp kan hjälpa till att öka 
den totala musikkonsumtionen i samhället. 
 
Etableringströskeln till musikbranschen har sänkts, i alla fall vad gäller den fysiska 
distributionen och produktionen, säger Eriksson. Det är idag lättare för mindre aktörer att 
distribuera sin egen musik med hjälp av Internet. Han menar också att det idag tenderar att gå 
mot att fler artister kommer med färdiga masterinspelningar till skivbolaget, vilket även 
innebär att artisten kan kräva en högre royalty. Denna utveckling gör ju dock att en mindre del 
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av vinsten för skivförsäljning går till skivbolaget. På det sättet har skivbolaget förlorat en del 
av den kontroll de tidigare hade. Han menar vidare att den digitala etableringströskeln till 
musikbranschen är fortfarande hög, eftersom det krävs mycket pengar, avancerad teknologi 
och marknadsföring för att kunna tillhandahålla stora musikkataloger, distribuera i stor skala 
och nå ut till konsumenterna.   
 
Eriksson anser inte att skivbolagens roll blivit mindre viktig på grund av digitalisering av 
musik och lägre inspelningskostnader. De har snarare omvandlats från att ha varit 
distributörer och tillverkare till att mer arbeta med marknadsföring, utveckling och 
exploatering av rättigheter och innehåll, säger han. Det går mot att skivbolagen i allt högre 
grad köper in eller licensierar färdigt musik, istället för att utveckla och tillverka den själv, 
menar Eriksson. 
 
Musik utgiven av skivbolag har fortfarande stora fördelar gentemot musik som lanseras 
utanför skivbolagets ramar, säger Eriksson. Artister har mycket idéer men inte de pengar, den 
kunskap och de kontakter som erfordras. Skivbolag har å andra sidan få idéer. Det är tungt för 
en artist att ta ett lån på 500 000 och satsa det på ett osäkert projekt. Det kan vara svårt att 
lyckas utan ett skivbolag som finansiär eftersom det bara är cirka en av tio satsningar som 
lyckas. Artister idag har blivit lite mer oberoende av skivbolag. Han säger att ett exempel på 
det är Robyn som valt att släpp ett album på eget skivbolag. Artister har framförallt blivit mer 
insiktsfulla och införstådda i processen av hur allt fungerar. 
 
Piratkopiering och fildelning 
 
Det är väldigt svårt att säga vilken av förändringarna i och med Internet och nedladdning som 
haft störst påverkan på skivbolaget, förklarar Eriksson. Han säger att det var lätt att luta sig 
tillbaka och hamna i en komfortabel situation eftersom branschen bara växte. Då 
nedladdningen kom att bli ett allvarligt hot var det ju ingen som ringde till bolaget och sa: ”nu 
stjäl jag er musik”. Detta märktes först i skivförsäljningen och det är en av anledningarna till 
att skivbolagen varit sena på att reagera, menar han. Mycket tyder på att nedladdning och 
piratkopiering är en stor orsak till den minskade försäljningen, men för det finns inga direkta 
bevis, säger Eriksson.   
 
Eriksson förklarar att det största hotet mot skivbolagen idag är all annan nöjesindustri och då i 
första hand TV-spel, film, böcker, mobil och uteliv. Han trodde själv för några år sedan då 
skivbolagen bara växte för varje år, att det var omöjligt att det skulle kunna gå dåligt för 
skivbolag eftersom nöjesbehovet bara ökade; men skivbolagen har nu hård konkurrens. Det 
finns många alternativ att lägga pengarna på och TV-spelsbranschen har växt sig lika stor som 
musikbranschen, säger Eriksson. Han menar att ser man det på kort sikt är nedladdning det 
största enskilda hotet idag och hur mycket det egentligen har skadat musikbranschen är svårt 
att mäta. 
 
Hotet med den nya teknologin är att den är snabb och lättrörlig, vilket gör den otroligt svår att 
kontrollera för innehavare av intellektuella rättigheter, berättar Eriksson. Han belyser vidare 
att svenskar har lärt sig att få tag på musik utan betala för det och det har gått fort. 
 
Eriksson tycker att kontrollen till stor del har förlorats i och med digitaliseringen av musik. 
”Förut var det bara att se till att lastbilen med CD-skivor var låst och att produkterna kom 
fram till rätt plats. Då fanns ju varken Internet eller CD-brännare”. Han säger att detta har 
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förändrats, Universal har idag ingen kontroll över vilka låtar som sprids illegalt, i vilken 
utsträckning och när.   
 
Skivsläppsstrategierna har även förändrats på grund piratkopiering, säger Eriksson. Förut 
kunde skivbolaget vänta med lanseringen av en ny skiva från en stor artist och bygga upp 
stora förväntningar inför skivsläpp. Folk kunde besöka en skivbutik tre gånger och fråga efter 
en ny skiva. Nu kommer folk och frågar en gång och finns inte skivan laddar de ner den 
istället. Det gäller för skivbolagen att få ut skivan så fort som möjligt för att inte skadas av 
den olagliga nedladdningen, menar Eriksson.  
 
Det finns idag intresse för digitala produkter, kanske just för att de är så pass lättillgängliga, 
förklarar Eriksson. Marknaden efterfrågar idag i huvudsak fysiska produkter och det ser ut att 
fortsätta vara på det sättet ett tag till. Just nu är digital distribution främst ett komplement, 
men den är på stark frammarsch. Ett exempel på det är iTunes som nu finns i 19 länder och 
har sålt mer än 400 miljoner låtar, säger Eriksson.  
 
Eriksson anser att ”P2P-nätverk för skivbolag är som att leva med en sjukdom, man kan inte 
göra så mycket åt det, man måste försöka anpassa sig och göra det bästa av situationen”. 
 
 

4.1.2 Åtgärder och anpassningar 
 
Åtgärder från skivbolag  
 
Eriksson säger att organisationsstrukturen hos skivbolaget har förändrats från att vara en platt 
organisation till att vara mer hierarkisk, men detta kan till stor del förklaras av de stora 
uppsägningar som företaget tvingats göra. På ett år har personalstyrkan minskat från 85 till 35 
anställda, berättar han. Företaget är i dag precis som förut funktionsindelat. Det har dock 
kommit till en ny avdelning, New Media. Han förklarar att den ska hjälpa Universal att kunna 
utnyttja den nya teknologin vad gäller både Internet och mobiltelefoner.  
 
Gällande det rättsliga har Universal inte själva drivit några tvister utan dessa sköts av bransch-
organisationen IFPI, berättar Eriksson. Men det har förekommit ett antal fall som handlat om 
nedladdning och piratkopiering där Universal varit inblandade. Ett dagsaktuellt fall är 
Bahnhof Internet AB där polisen beslagtagit fyra servrar med upphovsrättsskyddad musik. 
Eriksson förklarar att IFPI tillsammans med polisen jobbar med att leta upp servrar med så 
kallade ”superarkiv” som kan innehålla hundratusentals illegala datafiler.  
 
Eriksson tror att musikindustrins åtgärder mot piratkopieringen kommer att ge effekt, dock 
inte fullt ut. Han förklarar vidare att tydliga effekter har märkts i USA där man under en tid 
tagit i med hårdhandskarna för att få bukt med piratkopieringen. Han tror att man kan få 
piratkopiering och fildelning att minska, men försvinna kommer det inte att göra.    
 
Universal samarbetar med olika dataföretag inom de områden där företaget saknar egen 
kompetens. Ett exempel är Qbrick som digitaliserat och komprimerat företagets musikvideor 
och hjälper dem med lagring och distribution över Internet. Philips, Nokia och Vodafone är 
företagets samarbetspartners i mobiltelefonbranschen, berättar Eriksson.  
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Digitalt erbjuder Universal i Sverige sin musik via CDON, Poplife, Skivhugget, Blipbeat med 
flera. Eriksson berättade vid intervjutillfället att han just då arbetade med introduceringen av 
iTunes som haft stort genomslag världen över för laglig nedladdning av musik. På de lagliga 
nedladdningswebbsidorna är intresset idag störst för enstaka låtar istället för hela album. 
Streaming är också en populär form av digital konsumtion, förklarar Eriksson. 
 
Egna satsningar med Internet som distributionskanal har Universal försökt sig på. Företaget 
gjorde exempelvis en stor satsning på en egenutvecklad Internetsida som hette Pressplay, men 
Eriksson berättar att denna satsning dock inte blev alltför lyckad, då skivbolaget i sin 
organisation saknade tillräckliga kunskaper inom detta område. Eriksson anser att det är bättre 
att gå genom andra, som till exempel CDON som arbetat länge på marknaden och som 
utvecklat och anpassat sig med tiden. Det är mer effektivt att arbeta med partners som redan 
har kompetens inom området än att försöka sig på något eget. 
 
Eriksson berättar att Universal har byggt upp egna system i London där specialister inom 
digital teknik kodar och digitaliserar företagets musikkataloger. De arbetar även på olika 
tekniska lösningar för att få ut musik på andra sätt än den fysiska vägen. Universal har slutfört 
ett tvåårigt projekt att digitalisera hela sin Europeiska musikkatalog – 300 000 låtar från mer 
än 25 000 album. Vidare förklarar han att Universal släppt en digital label, UMe Digital som 
både kommer att ta hand om exklusiva digitala avtal och handha digitala distributionsavtal 
med independentbolag. 
 
Man har slutat att använda sig av kopieringsskydd efter all uppståndelse och debatt som det 
skapade för några år sedan, berättar Eriksson. Prissänkningar har testats i USA då skivpriserna 
sänktes med 30 %, men detta gav ingen nämnvärd effekt. Universal har prövat skyddade 
länkar till hemsidor med artister som Prince och Metallica; dessa har gett tillgång till en extra 
låt på Internet. Detta har inte heller varit någon succé, förklarar han. Vad som däremot har 
fungerat och visat sig effektivt är snygga specialutformade omslag, extramaterial för datorer 
eller filmklipp och musikvideor på CD-skivan, berättar Eriksson. Sådana åtgärder har till och 
med gett möjlighet till prishöjningar på 30 kronor, säger han. Han ger även exempel på 
skivsläppskonserter som anordnas då man får skivan på köpet och kunnat höja biljettpriset. 
 
Eriksson säger att möjligheten att kunna licensiera musik till mobiltelefoner har visat sig vara 
en marknad som växer kraftigt. Många lanseringar görs idag genom mobiltelefoner och 
skivbolagen gör även exklusiva släpp till vissa telefonleverantörer. Mobilanvändare kan 
därmed få tillgång till musik och musikvideor före alla andra, berättar Eriksson. Musik via 
mobiltelefoner har snabbt utvecklats från ringsignaler till riktiga audioinspelningar, 
ringbacklåtar, nedladdning av hela låtar och andra multimediatjänster, menar han.  
 
I musikbranschen arbetar man med teknologi till datorer och mobiltelefoner som ska möjlig-
göra så kallad superdistribution, säger Eriksson. Det innebär att man kan skicka en nedladdad 
låt eller musikvideo till sina vänner och de får se en snutt av materialet. De kan sedan välja 
om de vill köpa hela datafilen och själv ladda ner den. Detta anser han är en väldigt intressant 
teknologi som kan bidra till att öka den digitala musikkonsumtionen. 
 
Det finns några allmängiltiga strategier för alla större skivbolag som arbetar med Internet och 
onlineverksamhet, menar Eriksson. Det är framför allt specialutgåvor och förhandsreleaser. 
Eriksson trodde att det skulle bli en massa bråk med de fysiska leverantörerna på grund av att 
vissa låtar släpps tidigare till Internet och mobiltelefoner än vad de gör till affärerna, men 
hittills har det inte kommit någon reaktion från handeln. 
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4.2 Pama Records 
 
Pama Records är ett svenskt independentskivbolag som ligger i Karlskrona. Pama Records 
grundades 1988 av Magnus ”Maxe” Axelsson, som fortfarande äger och driver företaget. 
Pama Records har idag 3 anställda och omsätter i dagsläget ca 3-4 miljoner kr. Bolaget har 
normalt ett stall med mellan fem och tio artister som de aktivt arbetar med. Bolaget har under 
åren arbetat med många artister som slagit igenom i både Sverige och internationellt.  
 

4.2.1 Förändrade förutsättningar 
 
Distribution  
 
För Pama har den nya teknologin inte inneburit några större förändringar i leveranssystemet. 
Axelsson berättar att än så länge distribueras den största delen av företagets musik på 
traditionellt vis. Han säger att detta till stor del beror på att det inte funnits så många alternativ 
på den svenska digitala marknaden och att det är först nu utbudet har börjat växa med bland 
annat Apples iTunes. Axelsson anser att den fysiska distributionskedjan fortfarande är lika 
viktig trots att den minskat i omfattning. Vissa artister har trots allt en trogen skara skivköpare 
som vill ha fysiska produkter. Även när det släpps speciella, mer eftertraktade utgåvor av 
skivor är det av stor vikt att den fysiska distributionskedjan består och fungerar. Att 
skivmarknaden går i traditionella spår är ett stort problem då den fysiska skivförsäljningen är 
relativt låg, vilket innebär att bland annat de traditionella skivbutikerna har det jobbigt, menar 
han. Axelsson säger vidare att det gäller för skivbolagen och andra inblandade att tänka om, 
då distributörernas roll kommer att minska på många plan om man inte hittar ett medium som 
får folk att vilja köpa fysiska produkter i samband med musiken.  
 
Axelsson tycker inte att de långsiktiga relationerna i branschen har tappat sin betydelse. Han 
säger att många av deras samarbetspartners är samma som tidigare och att de relationer som 
inleds med nya samarbetspartners förväntas bestå över en längre tidsperiod. Dock menar han 
att relationerna i allmänhet har fått omvärderas efter de nya förutsättningarna, men har 
mellanhänder kapats bort har det skett av ekonomiska skäl. 
 
I nuläget kan man tycka att möjligheten att kringgå distributörer borde ha inneburit bättre 
avanser, Axelsson förklarar att så är inte fallet. På grund av det brus som idag finns i 
samhället tror han att det kommer att behövas ännu mer marknadsföring för att kunna lansera 
en artist på ett framgångsrikt sätt; han påpekar att det man sparar in på ett håll kommer att 
kosta på ett annat. För att folk ska upptäcka en artist behövs flera parter som marknadsför 
artisten, vare sig det är mot den traditionella marknaden eller mot Internet. Att sälja något som 
ingen känner till är betydligt svårare än att sälja en ny platta med exempelvis Peps Persson, 
som redan är etablerad och har många fans, menar Axelsson. Visst finns delar inom logistiken 
som man kan spara in på, säger han, men för att framgångsrikt lansera en artist behövs 
fortfarande genomtänkta strategier som skall matchas mot de marknader som man vänder sig 
till.  
 
Axelsson tycker i stort att det är positivt att etableringströskeln till branschen har blivit lägre, 
då det innebär att fler kan få ut sin musik. Han menar dock att förändringen troligtvis inte 
kommer att betyda någon kvalitetshöjning, utan att det även kommer in mycket musik av 
lägre kvalitet, vilket gör konsumenten mindre villig att betala för musik och att marknaden på 
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grund av detta inte blir lika lönsam. Han säger också att det som kommer att bestå är att vissa 
varumärken står för kvalitet och vissa inte.  
 
Att skivbolag erbjuder en liten kvantitet musik gratis på Internet blir allt mera vanligt. Här är 
det viktigt för oss att tala om att vi tycker det är okej att dela ut några låtar gratis till fansen, så 
länge det är vi och artisten som gör det och inte de som saknar rättigheterna till musiken, 
förklarar Axelsson. 
 
Axelsson säger att skivbolagens roll blir mindre viktig om det går mot att musik ska vara 
gratis. Detta skulle förändra förutsättningarna för skivbolagen, men har de bra marknads-
strategier för hur en artist ska komma fram så kommer det att finnas nya, alternativa vägar för 
en fortsatt existens, menar han. Tjänar man inte pengar på skivförsäljning får man exempelvis 
höja biljettpriserna på konserter och plocka in pengarna den vägen istället. ”Det ena ger det 
andra, folk vill ju ha både och”, menar Axelsson.  
 
Då det idag finns flera alternativ att nå ut med sin musik har artister blivit mera oberoende av 
skivbolagen, säger Axelsson. Skivbolagen vet inte heller alltid vad som kommer att sälja, med 
jämna mellanrum dyker det upp sånt som skivbolagen nobbat men som folket älskar; bara för 
att skivbolagen besitter kunskap och erfarenhet innebär det inte att de alltid har rätt, menar 
han. Skivbolagens roll kan i framtiden mera inriktas på att kontakta artister som redan är ute 
på marknaden och erbjuda sig att vara med och arbeta på kommande produktioner för att 
hjälpa artisten ytterligare, tror Axelsson. Han belyser vidare att det blir alltmer vanligt att 
artister producerar sin musik själva, även om de ämnar ge ut musiken via skivbolag. Detta 
leder till att det blir lite mindre studiojobb för skivbolagen, säger han.  
 
I jämförelse med oberoende artister har artister med ett skivbolag bakom sig fördelen att ett 
flertal kunniga personer arbetar med att sprida artistens musik, säger Axelsson. Han ger ett 
exempel på motsatt scenario: ”En artist spelar på en jordbruksmässa där fem traktorförare 
tycker det är jättebra och erbjuder sig att hjälpa till med att sälja dennes plattor.” Med detta 
menar han att ur en artists perspektiv kanske det spelar mindre roll vem som säljer ens skivor. 
Han anser inte att detta är någon dålig strategi, men fördelen att gå via ett skivbolag är dock 
att de kan branschen och kan troligtvis sälja in och marknadsföra artisten bättre. 
 
Axelsson förklarar att teknologiskiftet inneburit vissa fördelar för Pama och andra 
independentbolag. De kan agera snabbare på förändringar än majorbolagen på grund av att de 
inte har någon internationell skivkatalog att ta hänsyn till och att de beslut som tas inte 
behöver gå genom en massa instanser, utan de kan fattas direkt. Detta leder till att de mindre 
aktörerna har en betydligt större chans att komma över fördelaktiga avtal genom Internet och 
den nya teknologin. På en marknad som är så snabb som Internet är det väldigt viktigt att man 
kan ta snabba beslut, annars hamnar man på efterkälken och då förlorar man pengar, säger 
Axelsson. 
 
Piratkopiering och fildelning 
 
Axelsson ser egentligen inga direkta hot mot skivbolagen idag, utan anser att det handlar om 
att följa med i utvecklingen och förändra strukturen i bolaget så att man på bästa sätt kan 
bemöta kunderna enligt rådande omständigheter. Internet kan vara svår både mot små och 
stora bolag, menar han. 
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När olaglig musik i ökad mängd blev tillgänglig på Internet kom skivbolagen på efterkälken, 
vilket innebar att de illegala alternativen kom att dominera denna marknad, förklarar 
Axelsson. Till en början var kostnaden för investeringar för stor jämfört med vad man tjänade, 
vilket innebar att skivbolagen inte var intresserade av att lansera sina artister på Internet. Detta 
är vad han kan se som påverkat skivbolagens position ekonomiskt, men han vill inte säga att 
det har undergrävt deras position. 
 
Enligt Axelsson är fildelningsprogrammen den faktor som i teknologiskiftet haft störst 
påverkan för Pama. Han menar dock att fildelningsteknologin är en del i utvecklingen och kan 
lika väl vara den teknologi man kommer att använda sig av i framtiden. Han tror att 
fildelningsteknologin kommer att vara positivt för musikbranschen på längre sikt. Ny 
teknologi kan uppfattas skrämmande, men kan innehålla många bra och användbara delar 
såvida man hittar en möjlighet att bemöta den ekonomiskt, säger han. Han förklarar att kanske 
kommer framtiden att innebära att man lika fritt som idag kan ladda ner musik, men att 
musikfilen innehåller en kod som registreras av Internetleverantören och att du sen får hem en 
räkning i slutet av månaden, precis som med telefonräkningen. 
 
Axelsson säger att piratkopiering och fildelning har inneburit att man tappat en del kontroll 
över produkterna. Han berättar att de hittat musik utgiven av Pama på webbsidor och hos 
fildelningsprogram världen över. Han menar dock att detta problem inte är något nytt 
fenomen, utan att musik har spridits utanför skivbolagens kontroll under en längre tidsperiod, 
även om det vuxit i omfattning på grund av teknologiskiftet. 
 
Visst har det märkts en förändring i skivförsäljningen sen Internet börjat breda ut sig berättar 
Axelsson. Idag får man vara glad om en skiva säljer en tiondel av vad snittförsäljningen låg på 
förr. Att skivförsäljningen gått ner vill han dock inte enbart skylla på fildelning och 
piratkopiering, utan han säger att det finns flera faktorer. Han menar att det bland annat rör sig 
om mycket ”skitmusik” idag som folk inte är beredda att betala för. En annan orsak är 
skivbolagens kortsiktiga tänkande. De har en tendens att vara lite för giriga efter pengar och 
hinner inte bygga upp några nya idoler, samtidigt som de anser att en skiva som inte säljer 
mer än tio tusen exemplar inte är lönt att satsa på. Nu för tiden blir band sällan långlivade om 
man jämför med band från 60- och 70-talen. Banden från den tiden sålde kanske inte någon 
stor mängd skivor men deras skivbolag gav inte upp, idag ger man upp för tidigt, menar han. 
Idag bryr man sig inte om en skara fans på 500 personer, som på längre sikt har potential att 
öka avsevärt då dessa både ofta och gärna sprider positiv word-of-mouth. Att gå tillbaka till 
ett mera långsiktigt tänkande där artisterna har mera inflytande skulle troligtvis både öka 
skivförsäljningen och skapa en mera levande och dynamisk marknad, förklarar Axelsson. 
 
Till viss del fungerar fildelningen och piratkopiering som ren marknadsföring, det väcker 
intresse, säger Axelsson. Om vi har intressanta produkter med ett värde kommer det alltid att 
finnas folk som vill köpa dem, menar han.  
 
Att det finns intresse för digital musik råder det ingen tvekan om, men Axelsson menar att så 
länge de lagliga digitala alternativen är så få som idag kommer folk som inte vill köpa fysiska 
CD-skivor att ladda ner gratis istället. Ett problem är att CD-skivan inte längre har någon 
kvalitetsstatus, utan är mer av en slit-och-släng-vara. Många konsumenter är inte längre 
beredda att betala för denna ”plastbit” när man istället kan ladda ner musiken gratis på 
Internet. Det är främst personer med ett samlar- eller idolperspektiv som finner ett mervärde i 
CD-skivor, då framförallt specialutgåvor och kan tänka sig betala lite extra för dessa. Den 
yngre generationen är idag i princip inte alls intresserad av fysiska CD-skivor, berättar 
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Axelsson. Därför tycker han att det är konstigt är att man i branschen envisas med att utrusta 
skivbutikerna med skivor som riktar sig till denna yngre generation. Man kanske egentligen 
borde rikta in sig på en lite äldre generation, från cirka 30 år och uppåt, som har mera pengar 
och kunde generera en bättre försäljning, menar han. 
 
Axelsson berättar att Pama har gjort en undersökning bland elever på en gymnasieskola 
angående varför de hellre laddar ner musiken gratis än att köpa CD-skivan i butik. Den visade 
på följande fem orsaker: (I) Har långt till närmsta musikaffär, enklare att ladda ner. (II) Den 
musik jag lyssnar på finns sällan i butiken. (III) Vill bara ha musiken, är inte intresserad av 
något omslag. (IV) För dyrt. (V) Om det hade varit något mer av värde, exempelvis en DVD, 
så man får något extra, annars kan man ju lika gärna ladda ner. 
 

4.2.2 Åtgärder och anpassningar 
 
Åtgärder från skivbolag 
 
Hos Pama har det inte skett några stora förändringar inom organisationen, då det i frågan om 
antalet anställda rör sig om ett ganska litet bolag, förklarar Axelsson. Att arbets- och tankesätt 
förändrats och att man fått nya arbetsuppgifter relaterade till Internet och den nya teknologin 
är dock självklart, menar Axelsson. Till en början arbetade de ganska hårt med att snabba på 
de legala sajterna, berättar han.  
 
Pama har inte själva vidtagit några rättsliga åtgärder mot piratkopiering och fildelning. 
Axelsson förklarar att de brukar ha en text på sina skivor som ur artistens synvinkel berättar 
att det är svårt att leva på musiken i Sverige idag, att det är olagligt att piratkopiera och att 
piratkopieringen ger artisterna sämre förutsättningar att fortsätta med musiken på en högre 
nivå. Att försöka göra klart för folk att man varken får eller bör ladda ner funkar till viss del, 
”men det är ju lite som med hembränningen av sprit, många gör det i alla fall”, säger 
Axelsson. 
 
Axelsson berättar att de har tecknat avtal med i stort sett alla som på legal väg erbjuder musik 
online, exempelvis iTunes, Virgin, Sony och Napster. Han menar att om man underlättar för 
kunden att hitta musiken legalt, ger man kunden mindre orsak att ladda ner musiken på ett sätt 
som missgynnar rättighetsinnehavaren. Pama har även tecknat avtal med mobilaktörer på den 
Japanska marknaden; då Japan ligger steget före inom teknologin har de kommit längre än 
övriga världen vad gäller musik som kan laddas ner direkt till mobiltelefonen.  
 
Mot Internetbaserade återförsäljare erbjuder skivbolaget licensavtal som ofta är på 2-3 år där 
man tillgängliggör ett bestämt antal låtar eller album, förklarar Axelsson. Det handlar både 
om enstaka låtar och hela skivor som erbjuds digitalt, vilket beror mycket på vilken typ av 
artist det är frågan om. Vissa artister finns det mindre anledning att sälja hela skivor av, 
medan andra artister är ”albumartister”. Via varje artists hemsida marknadsför Pama var 
artistens musik finns att köpa online. 
 
Axelsson anser att Pama varit och är snabba att möta ny teknologi, till stor del på grund av att 
han själv som VD också aktivt jobbar med utveckling och tänkande, exempelvis gällande 
avtal med mobilaktörer etc. För att vara med i spelet och kunna dra fördel av teknologiska 
förändringar måste man vara snabb. Han tror exempelvis att många skivbolag i Sverige 
fortfarande inte har klart vad gäller samarbeten med mobiltelefonindustrin.  
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Axelsson berättar att de tillsammans med en teknisk högskola utvecklar en egen teknologi 
mot mobiltelefonmarknaden, kallad ”Mtunes”. Någon teknologi för att stävja piratkopiering 
har de dock inte försökt sig på. Han säger att tekniska lösningar som exempelvis 
kopieringsskydd för det första är ganska enkla att komma runt och för det andra krånglar till 
användandet för kunden, vilket man inte vill. Man måste bibehålla kundens förtroende, annars 
tappar man allt, säger han. Istället för att lägga krutet på att sätta stopp eller göra den illegala 
musikhanteringen svårare, gäller det att få kunden att vilja ha musiken och tycka det är värt att 
köpa den, det är ju egentligen det som är själva poängen, menar Axelsson. 
 
Pama använder sig på vissa skivor av skyddade länkar till extramaterial på Internet, såsom 
exklusiva extralåtar. De använder sig även av extramaterial som DVD/videospår på skivor. 
Axelsson berättar vidare att de just nu håller på med en produktion som innehåller en dts-fil, 
vilket innebär att om man kör skivan genom en DVD-spelare får man ljudet i surround 
(bioljud). Någon speciell effekt av dessa typer av extramaterial, exempelvis på skiv-
försäljningen, har han dock inte upplevt.  
 
Axelsson kan ännu inte svara på vilka effekter licensiering av musik mot mobilmarknaden 
kommer att ge, men som han tidigare nämnt är det en marknad som de redan arbetar mot. Han 
säger att det på sikt kan vara klokt att jobba med det mobila parallellt med den traditionella 
marknaden i detta läge. Axelsson berättar att nästan alla låtar som gått upp på topplistorna 
automatiskt görs till ringsignaler för mobiltelefoner. Han säger att marknaden för ringsignaler 
till mobiltelefoner, från att ha börjat som en sidoinkomst för skivbolagen, idag kommit att bli i 
princip lika viktig som försäljningen av fysiska CD-skivor.  
 
Att det gick lite snett när skivbolagen började med onlineverksamhet beror enligt Axelsson på 
att ingen visste hur denna nya marknad fungerade och hur den ekonomiska biten skulle 
hanteras. De som tillhandahåller Internetplattformarna tjänade en del på den verksamhet som 
drog igång, men skivbolagen tjänade knappt något alls. Han menar att det fortfarande är 
alldeles för dåliga villkor för skivbolagen i de avtal som finns och att kontrakten kommer att 
behöva omförhandlas inom en fyraårsperiod. Till dess måste de som tillhandahåller 
plattformarna hitta ett arbetssätt som möjliggör att skivbolagen får en större del av kakan, 
annars tvingas skivbolagen söka andra lösningar för sin onlineverksamhet. Axelsson säger att 
det växer fram musikbolag som enbart jobbar digitalt med musik och att de större bolagen 
börjar ha speciella avdelningar enbart för detta.  
 
Axelsson tror att de åtgärder som idag används mot piratkopieringen kommer att ha en viss 
effekt och att piratkopieringsfrekvensen kommer att sjunka. Men han menar att fildelningen 
har blivit så pass etablerad att den nog inte kommer att upphöra helt. Hur mycket man än 
försöker stoppa folk från att kopiera kommer de ändå alltid att hitta nya vägar, säger han. 
 
Axelsson poängterar att en övervägande del av den digitala musik som idag förekommer på 
Internet är relativt lågupplöst för att den ska ta mindre plats och vara lättare att distribuera. 
Effekten av detta blir att det blir en hörbart sämre ljudkvalitet jämfört med musik på CD-
skiva. Då mycket fokus nu ligger mot musik i bärbara musikspelare och framförallt 
mobiltelefoner menar Axelsson att vi nog inte kan förvänta oss någon musik i bättre 
ljudupplösning under de närmaste åren. 
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel jämför vi de teorier vi tidigare presenterat med resultatet av vår empiriska 
studie. Vi har ställt dessa emot varandra för att kunna lyfta fram likheter och skillnader som 
finns mellan det teoretiska och det som framkom i de intervjuer vi gjort hos de två 
skivbolagen.  
 

5.1 Förändrade förutsättningar 
 
Distribution 
 
Graham, Burnes, Lewis och Langer (2004) påstår att Internet haft stor påverkan på hur musik 
distribueras och att musik i ökande takt distribueras i digitala format över Internet. Båda 
skivbolagen håller med i detta påstående, men Universal påpekar trots detta att deras 
distributionskedja inte har förändrats på något märkbart sätt, utan att det bara är små tillägg 
mot digital distributionen, vilket också är fallet för Pama. Detta stämmer bättre överens med 
Vogels (2004, s 300) teorier om att Internet omdefinierar och omarrangerar musikbranschen, 
men utan att eliminera funktionen av mellanhänder och distributörer. Graham et al (2004) 
påstår vidare att den fysiska distributionskedjan blivit mindre viktig, vilket varken Universal 
och Pama håller med om. Universal påpekar att det snarare är tvärt om, att den blivit 
viktigare. Pama anser att den fysiska distributionskedjan i princip är lika viktig som förut, 
trots att den minskat i omfattning. Universal har inte heller upplevt att de långsiktiga 
relationerna blivit mindre viktiga, som Graham et al (2004) påstår. Även Pama håller med i 
Universals uppfattning, de förklarar att det istället är av ekonomiska skäl som många 
relationer idag upphör.  
 
De fördelar som Universal upplever med ny teknologi stämmer bra överens med vad Vogel 
(2004, s 300) skriver, nämligen att den ökar variationen och tillgängligheten för 
underhållningsprodukter samt att det öppnar nya vägar för utvecklingen av produkter och 
tjänster. Graham et al (2004) nämner som en komplikation med teknologiskiftet att 
majorbolagens kontroll över branschen minskar, vilket leder till att mindre aktörer kan ta 
större plats. Ur Pamas synvinkel, som mindre aktör, vill man dock lyfta fram detta som en av 
de mest betydande fördelarna med Internet och nya teknologier.  
 
Etableringströskeln till musikbranschen har sänkts, säger Graham et al (2004). Här berättar 
Universal att de fysiska etableringshindren har sänkts vad gäller produktion och distribution. 
Dock menar de att etableringshindren på den digitala marknaden kvarstår, eftersom det där 
krävs pengar, avancerad teknologi och dyr marknadsföring för att lyckas. Curien, Laffond, 
Lainé och Moreau (2004) säger att den sänkta etableringströskeln innebär minskad 
distributionskostnad och ökar konsumentaccessen för mindre artister. Att fler kan få ut sin 
musik tycker Pama är bra. Dock menar Pama att detta kan leda till en kvalitetssänkning i 
musikutbudet då mycket musik av lägre kvalitet kommer in, vilket gör att folk tappar 
förtroendet för CD-skivan och marknaden blir mindre lukrativ. 
 
Universal anser inte att skivbolagen blivit mindre viktiga till följd av digitalisering av musik 
och billigare inspelningskostnad. De för ett liknande resonemang som Vogel (2004, s 211), att 
marknadsföringen från skivbolagen kommer att bli allt mer viktig och uppta en större del av 
dess arbetsuppgifter. Vogel (2004, s 211) nämner vidare att Internetskivbolag börjat ge bort 
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musik gratis för att istället tjäna pengar på bland annat höjda priser på konsertbiljetter. Pama 
säger att ifall utvecklingen går mot att musik skall vara gratis blir de traditionella 
skivbolagens roll mindre viktig; detta innebär att även de måste se sig om efter alternativa 
inkomstkällor. Men eftersom skivbolagen har bra strategier för artistmarknadsföring kommer 
det att finnas lämpliga alternativ, tror Axelsson.  
 
Musik utgiven på skivbolag har fortfarande stora fördelar gentemot musik utgiven på annat 
sätt anser Universal eftersom artister har mycket idéer men inte de pengar, kunskap och 
kontakter som erfordras. Även Pama håller med att musik utgiven av skivbolag har klara 
fördelar, de menar exempelvis att skivbolagen kan branschen och kan troligtvis sälja in och 
marknadsföra musiken och artisten bättre. Både Universal och Pama kan dock hålla med om 
att Internet skapar fördelar för artister att på egen hand distribuera sin musik, vilket Curien et 
al (2004) påstår.  
 
Piratkopiering och fildelning 
 
Fildelning hotar underhållningsbranschens existens, anser Rupp och Smith (2004). Detta 
håller varken Universal eller Pama med om. Universal tror dock att piratkopiering och 
fildelning kan vara en stor orsak till den minskade skivförsäljningen, men för detta har de 
inget bevis. Skivbolagen håller alltså inte med Oberholzer och Strumpf (2004) som säger att 
fildelning kanske inte har någon effekt alls på skivförsäljningen utan att det primärt ökar den 
totala musikkonsumtionen. Curien et al (2004) förklarar att de flesta studier som gjorts 
angående fildelningens påverkan på skivförsäljningen har visat att effekten är låg och att det 
är hastigt att säga att fildelningen är ensam ansvarig för nedgången. Även Pama säger att 
piratkopiering och fildelning har en negativ påverkan på skivförsäljningen, men håller med 
Curien et al (2004) att det också finns andra orsaker till denna nedgång. Walsh, Mitchell, 
Frenzel och Wiedmann (2003) skriver om ändrade beteendemönster som ett huvudproblem 
relaterat till fildelning. Många unga har ansenligt med pengar men väljer att spendera dem på 
andra produkter istället för musik. Här håller Universal med, de förklarar att det största hotet 
mot skivbolag idag är TV-spel, film, böcker och uteliv.  
 
Graham et al (2004) anser också att piratkopiering är det största hotet mot skivbolag idag och 
Universal förklarar att detta kan bero på att den nya teknologin är snabb, lättrörlig och därmed 
svår att kontrollera. Rupp och Smith (2004) skriver att skivbolagen måste bemöta nedgången 
av det moraliskt accepterade beteende mot intellektuella rättigheter. Universal förklarar att de 
var sena på att reagera på detta, det var först i skivförsäljningen som effekterna märktes. Även 
Pama håller med att skivbolagen var sena att reagera i början, vilket innebar att de illegala 
alternativen kom att dominera den digitala marknaden.  
 
Meisel och Sullivan (2002) förklarar att P2P-programen som ger tillgång till gratis musik har 
skapat stora svårigheter för skivbolagen att kontrollera upphovsrättsliga överträdelser, vilket 
gör att deras makt försvagas. Universal medger att en stor del av kontrollen har förlorats i och 
med digitaliseringen av musik, de har ingen kontroll över vilka låtar som laddas ner och i 
vilken utsträckning detta sker. Även Pama håller med här, men poängterar att detta inte är 
något nytt problem att musik sprids utanför skivbolagens kontroll, även om det vuxit i 
omfattning på grund av teknologiskiftet. 
 
Universal förklarar att de blivit tvungna att ändra på sina skivsläppsstrategier, de måste 
försöka få ut sina skivor så snabbt som möjligt för att inte skadas av nedladdningen. Detta 
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stöder de teorier Graham et al (2004) och Taylor (2004) har gällande att många konsumenter 
argumenterar: om man har möjligheten att ladda ner gratis varför ska man då betala? 
 
Curien et al (2004) menar att gratis musiknerladdning tillåter användarna att upptäcka nya 
artister och nya album med etablerade artister vilket kan stimulera den framtida 
skivförsäljningen. Här håller Pama med till fullo och säger att fildelning och piratkopiering 
till viss del fungerar som ren marknadsföring och kan väcka intresse. Om man har intressanta 
produkter kommer det alltid att finnas folk som vill köpa dessa, menar Pama.  
 
Zhang (2002) säger att P2P inte kommer att ersätta musikindustrin. Trots att många idag 
använder P2P-nätverk vill de flesta idag köpa fysiska CD-skivor. Universal förklarar att den 
lagliga marknaden idag efterfrågar i huvudsak fysiska produkter och att den digitala 
försäljningen ses mer som ett komplement. Pama vill dock påpeka att efterfrågan på fysisk 
gentemot digital musik är en generationsfråga och får teoretiskt stöd av Walsh et al (2003), 
som hävdar att ett huvudproblem relaterat till fildelning är att musiksektorn är beroende av en 
liten konsumentbas. Pama säger att den yngre generationen musikkonsumenter i princip 
endast är intresserad av digital musik. Pama menar också att så länge de lagliga digitala 
alternativen är så få som idag, kommer folk som inte vill köpa fysiska CD-skivor istället att 
ladda ner gratis via P2P istället. 
 
Underhållningsbranschen måste omfamna och inte stöta bort de teknologiska framsteg som 
Internet erbjuder, förklarar Rupp och Smith (2004). Universal anser att det gäller att försöka 
anpassa sig och göra det bästa av situationen. Pama håller med om detta och menar att det 
handlar om att följa med i utvecklingen och förändra strukturen i bolaget så att man på bästa 
sätt kan bemöta kunderna enligt rådande omständigheter. De säger vidare att ny teknologi kan 
uppfattas skrämmande men dock innehålla många bra och användbara delar, såvida man hittar 
ett sätt att ekonomiskt bemöta dessa.  
 

5.2 Åtgärder och anpassningar 
 
Åtgärder från skivbolag 
 
Doyle (2002, s 405) säger att när marknadsmiljön ändras måste företagsledarna anpassa sina 
strategier och sin organisation, annars kommer inte affärsverksamheten passa för de behov 
som finns för stunden. Universal har tvingats säga upp 50 anställda på ett år och arbetar nu 
mera på ett mer hierarkiskt sätt. Den nya avdelningen New media har även kommit till för att 
hjälpa till att utnyttja den nya teknologin. Även Pama har tvingats genomgå vissa 
förändringar, men då de är ett relativt litet företag har det inte rört sig om några stora 
förändringar utan mest handlat om nya tankesätt och arbetsuppgifter. 
 
Genom rättstvister har skivbolag utmanat användandet av digital musik som inte respekterar 
upphovsrätten, förklarar Meisel och Sullivan (2002). De rättsliga åtgärder som Universal stött 
på har de dock inte själva drivit utan det har branschorganisationen IFPI fått göra. I USA har 
Universal märkt tydliga effekter då man tagit i med hårdhandskarna mot piratkopieringen. 
Pama berättar att de inte själva har vidtagit några rättsliga åtgärder mot upphovsrättsliga 
överträdelser av detta slag.  
 
Graham et al (2004) skriver att allt fler skivbolag börjat leta nya samarbetspartners som 
specialiserat sig på onlinedistribution, de försöker inte längre integrera aktörer i sin organisa-
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tion eftersom de inte längre ser det lönsamt att äga alla aktörer i leveranssystemet. Detta 
stämmer bra överens med vad både Universal och Pama gjort. Universal har satsat på en egen 
webbsida som hette Pressplay men den visade sig inte lönsam. De anser att det är bättre att 
samarbeta med etablerade partners och arbetar nu med bland andra CDON, Poplife, 
Skivhugget och Blipbeat för att få ut sin musik digitalt. Pama förklarar att de tecknat avtal 
med i princip alla lagliga musikförsäljningsställen på Internet, exempelvis iTunes, Virgin, 
Sony och Napster. Pama menar att ifall man underlättar för kunden att hitta musiken legalt, 
ger man kunden mindre orsak att ladda ner musiken på ett sätt som missgynnar rättighets-
innehavaren.  
 
Meisel och Sullivan (2002) skriver att musikindustrin även ägnar sig åt att utforma 
teknologiska strategier för att bibehålla maktkällor. Pama utvecklar för tillfället i samarbete 
med en teknisk högskola en egen teknologi ”Mtunes”, vilken riktar sig mot mobiltelefon-
marknaden. Meisel och Sullivan (2002) berättar vidare att branschen ägnar sig åt både 
programvarulösningar och maskinvarulösningar mot problemet med illegal musikhantering. 
Universal har slutfört ett tvåårigt projekt och digitaliserat 300 000 låtar. De har även skapat en 
digital label UMe digital som ska ta hand om digitala avtal och distributionsavtal med 
independentbolag.  
 
Curien et al (2004) beskriver flera alternativa vägar som skivbolag kan använda sig av. Som 
exempel nämner de kopieringsskydd, prissänkningar och skyddade länkar till extramaterial på 
Internet. Universal säger att de slutat använda kopieringsskydd efter den uppståndelse och 
debatt det skapade bland skivköparna. De förklarar även att prissänkning med 30 % på CD-
skivor har provats i USA, men det har varit utan nämnvärd effekt. Skyddade länkar har 
Universal också testat men det har inte heller resulterat i någon större försäljningsökning. 
Pama berättar att de inte gjort något försök med prissänkningar och inte heller använt sig av 
kopieringsskydd, då kopieringsskydden både är relativt enkla att kringgå och även krånglar 
till användningen av CD-skivan för konsumenten. Pama använder sig dock av skyddade 
länkar till extramaterial på Internet, men precis som Universal har man av detta inte märkt 
någon större effekt på skivförsäljningen.  
 
Det blir allt svårare att särskilja äkta CD/DVD-skivor från digitala kopior, förklarar Curien et 
al (2004). De strategier som Universal har funnit framgångsrika har dock varit att erbjuda 
material på sina produkter som inte kan nås digitalt, som till exempel specialutformade 
omslag, snygga CD-boxar, filmklipp och musikvideor på CD-skivan, detta har resulterat i att 
Universal till och med kunnat ta ut ett högre pris än normalt.  
 
Curien et al (2004) förklarar att skivbolagen vill ha en bättre uppgörelse gällande musik som 
används som ringsignaler till mobiltelefoner, vilket genererar stora vinster. Fram till nu har 
mobiltelefonföretag och andra försäljare tagit den största delen av dessa pengar. Många låtar 
som går upp på topplistorna görs i princip automatiskt till ringsignaler för mobiltelefoner, 
säger Pama. De menar att marknaden för ringsignaler till mobiltelefoner idag kommit att bli i 
princip lika viktig som försäljningen av fysiska CD-skivor. IFPI (2005) skriver att det varit en 
stor framåtanda att licensiera musik till mobilleverantörer. Att licensiera musik till 
mobiltelefoner är idag en kraftigt växande marknad, säger Universal. Pama berättar att de har 
tecknat licensavtal med aktörer på mobiltelefonmarknaden, då främst i Japan där framstegen 
inom detta är långt framskriden. Universal tror att den nya teknologin ”superdistribution” kan 
bli något som kan bidra till en ökad musikkonsumtion.  
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Ett intressant påstående som Axelsson lyfte fram i vår intervju men som vi inte kunde koppla 
mot någon teori var att en övervägande del av den digitala musik som idag förekommer på 
Internet är relativt lågupplöst, detta för att ta mindre plats och vara lättare att distribuera över 
Internet. Effekten av detta blir att det blir en hörbart sämre ljudkvalitet jämfört med musik på 
CD-skiva. Då mycket fokus nu ligger mot musik i bärbara musikspelare och framförallt 
mobiltelefoner menar Axelsson att vi nog inte kan förvänta oss någon musik i bättre 
upplösning under de närmaste åren. 
 
Även Eriksson hade viktiga reflektioner som vi inte hittade stöd för i teorin. Han förklarar att 
det växt fram allmängiltiga strategier för alla större skivbolag som arbetar med Internet och 
onlineverksamhet, då främst specialutgåvor och förhandsreleaser. Eriksson trodde att det 
skulle bli en massa bråk med de fysiska leverantörerna på grund av att vissa låtar släpps 
tidigare till Internet och mobiltelefoner än vad de gör till affärerna, men hittills har det inte 
kommit någon reaktion från handeln. 
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6 SLUTDISKUSSION 
 
I detta kapitel ger vi svar på våra forskningsfrågor. Vi redogör vidare våra slutsatser och 
återkoppling till syftet, vilka generaliseringsmöjligheter som finns och vårt teoretiska och 
praktiska bidrag. Slutligen ger vi förslag på fortsatt forskning inom området. 
 

6.1 Svar på forskningsfrågor  
 
Forskningsfråga 1 
 
Hur har den ökade tillgängligheten av musik på Internet förändrat förutsättningarna för 
skivbolagen?  
 
Skivbolagens distributionskedja har inte radikalt omformats av de nya teknologiska 
förändringarna, hittills har det mest handlat om tillägg mot digital distribution. Den fysiska 
distributionskedjan är förmodligen mer viktig nu än vad den tidigare varit. Den nya 
teknologin ökar variationen och tillgängligheten för underhållningsprodukter vilket lett till att 
majorbolagens kontroll minskat och därmed kan independentbolag ta större plats på 
marknaden. De fysiska etableringshindren i branschen har sänkts vad gäller produktion och 
distribution, detta har inneburit att fler kan få ut sin musik utan skivbolagens hjälp; 
etableringshindren för den digitala marknaden består dock fortfarande. Om musik i framtiden 
ska vara gratis så kommer skivbolagens roll förmodligen att minska. En alternativ inkomst-
källa som skivbolagen kan använda sig av är tjäna pengarna på konserter istället för skivor. 
Marknadsföringsrollen för skivbolag är något som kommer att bli allt viktigare.   
 
Piratkopiering och fildelning kan vara en orsak till minskad skivförsäljning. Andra orsaker till 
minskad skivförsäljning är konkurrensen från produkter som TV-spel, film, böcker och uteliv. 
Den nya teknologin är snabb och lättrörlig vilket gjort den svår att kontrollera för 
skivbolagen, de säger själva att de varit sena på att reagera vilket gett olagliga alternativ ett 
försprång. Detta har gjort att skivbolagen blivit tvungna att ändra på sina skivsläppsstrategier. 
Fildelning ses inte bara som något negativt; det kan till viss del även fungera som ett 
marknadsföringsverktyg för skivbolagen. 
 
Forskningsfråga 2 
 
Hur har skivbolagen gått tillväga för att möta de effekter som uppstått av den ökade 
tillgängligheten av musik på Internet? 
 
Universal har de senaste åren tvingats säga upp personal och arbetar nu på ett mer hierarkiskt 
sätt jämfört med tidigare. På skivbolagen har det bildats nya avdelningar och nya 
arbetsuppgifter för att möta upp den nya teknologin.  
 
De rättsliga åtgärder som vidtagits har drivits av skivbolagens branschorganisation IFPI. I 
Sverige har skivbolagen inte gått lika hårt fram som i USA där många stämts och där man 
märkt tydliga effekter med rättsliga åtgärder. Allt fler skivbolag försöker leta 
samarbetspartners inom onlinedistribution och det har även varit stark framåtanda att 
licensiera sin musik till mobiltelefoner. De egna tekniska lösningar som skivbolagen 
koncentrerat sig på är både mot mobiltelefoner och Internet. Skivbolagen har digitaliserat sina 

 34



SLUTSATSER 
 

kataloger för att kunna göra låtarna tillgängliga på Internet; Universal har skapat en helt 
digital label.  Prissänkningar är en strategi som skivbolagen prövat i USA men det gav ingen 
effekt och är hittills obeprövat i Sverige. Kopieringsskydd är inget skivbolagen arbetar med 
längre eftersom de är lätta att kringgå och för att de krånglar till det för kunden. Skyddade 
länkar har prövats men de har inte resulterat i någon nämnvärd försäljningsökning.  
 
En framgångsrik strategi för skivbolagen har varit att erbjuda extramaterial på CD-skivan 
eller specialutgåvor, detta har till och med möjliggjort en prishöjning på produkterna. Att 
licensiera musik till mobiltelefoner är en kraftigt växande marknad och skivbolagen tror att 
den kan komma att bli lika stor som den fysiska försäljningen. Den nya teknologin 
”superdistribution” tros bli en bidragande orsak till en ökad musikkonsumtion. 
 

6.2 Slutsatser och återkoppling till syfte  
 
Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att utifrån det teknologiskifte som Internet inneburit och 
allmänhetens därmed ökade tillgång till musik belysa hur skivbolagens situation 
förändrats.  
 
Den nya teknologin har uppenbarligen påverkat skivbolagens sätt att arbeta, de kan inte 
fortsätt jobba på det sätt som de hittills gjort. Skivbolagens distribution har inte förändrats så 
mycket, det har mer handlat om små tillägg mot digital distribution. Eftersom skivbolagen 
märkt en kraftig nergång i skivförsäljningen är förmodligen distribution på digital väg det som 
kommer att ta över. 
 
Skivbolagen har börjat tappa den kontroll de tidigare hade och när etableringshindren till 
musikbranschen minskar blir det lättare för mindre aktörer och enskilda artister att nå ut med 
sin musik. Detta tror skivbolagen kan leda till kvalitetssänkning på musik. Det finns både 
fördelar och nackdelar med detta. Det kan vara bra att fler når ut med sin musik för 
variationen, men detta kan samtidigt leda fram till sjunkande kvalitet på den musik som når 
ut; detta tror vi kan leda fram till förlorat förtroende för branschen och minskad 
skivförsäljning. Skivbolagens arbetsuppgifter har omformats av den nya teknologin och 
marknadsföring har börjat bli en allt viktigare del. Vi tror att skivbolagens långsamma 
reaktionsförmåga kan öppna upp för andra aktörer, till exempel personer med stor kompetens 
inom data.  
 
Skivbolagen förklarar att fildelning och piratkopiering är en orsak till den minskade 
skivförsäljningen men att det samtidigt kan fungera som ett marknadsföringsredskap. Vi tror 
att försöka motverka piratkopieringen kan fungera till viss del men att det är bättre för 
skivbolagen att försöka utnyttja de befintliga P2P-programmen för egen vinning. Ett bra 
exempel på det är framtida teknologier som ska hjälpa skivbolagen att spåra upphovsrätts-
skyddat material och ta betalt för det. 
 
Att förändringar nu tvingar skivbolagen att tänka till och strukturera om organisationerna kan 
på längre sikt vara väldigt bra. Då musikbranschen under lång tid sett likadan ut vad gäller 
distributionskanaler, maktbalans och arbetssätt kan en omvälvning av detta slag vara just det 
som behövs för att ta branschen vidare in i framtiden. 
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Att skivbolagen kommit till insikten att bästa lösningen för onlinedistribution är genom 
samarbeten med företag som specialiserat sig inom detta område tycker vi är positivt och bör 
innebära en stabilare och mera lönsam marknad. 
 
Axelsson lyfte i vår intervju fram att musikbranschen idag fokuserar mycket på lågupplösta 
musikformat för bärbara musikspelare och mobiltelefoner, vilket innebär en hörbar 
försämring i ljudkvalitet jämfört med musik på CD-skivor. Sett lite krasst skulle den i allt 
högre omfattning sämre ljudkvaliteten på musik kunna innebära att musiken tappar sin 
exklusivitet och konkurrensfördel gentemot andra underhållningsprodukter. 
 
Generaliseringsmöjligheter  
 
Vi anser att vår studie på många sätt är generaliserbar gentemot andra skivbolag. Under våra 
intervjuer framkom det flera gångar att de påverkanseffekter som skivbolagen upplevt och de 
åtgärder som vidtagits är något som gäller de allra flesta skivbolag. Eftersom osäkerheten i 
branschen idag är stor tittar skivbolagen på varandra innan de agerar, vilket gjort att deras 
strategier liknar varandra på många sätt. Det kan vara svårare med skivbolag som har ett smalt 
musikutbud eller skivbolag som inte följer den nya tidens utveckling, men vi anser att dessa 
representerar en så pass liten del av skivbolagsmarknaden att det inte stör våra möjligheter att 
generalisera. 
 
Det teoretiska bidraget 
 
Vi har i vårt letande efter teorier haft svårigheter att hitta specifika teorier som handlar om 
påverkanseffekter och åtgärder från independentbolag. Den forskning som gjorts utgår till 
största del från de fyra majorbolagen eftersom de har störst del av världsmarknaden. Denna 
studie visar även ett independentbolags syn på problemet. 
 
I vår empiriska studie kom det fram två intressanta saker som vi inte hittade stöd för i teorin 
och som vi vill ta upp som ett teoretiskt bidrag. Den första är att en övervägande del av den 
digitala musik som idag förekommer på Internet är relativt lågupplöst, detta för att ta mindre 
plats och vara mera lätt att distribuera över Internet. Effekten av detta blir att det blir en 
hörbart sämre ljudkvalitet jämfört med musik på CD-skiva. Då mycket fokus nu ligger mot 
musik i bärbara musikspelare och framförallt mobiltelefoner kan vi nog inte förvänta oss 
musik i bättre upplösning under de närmaste åren. Den andra är att det har växt fram 
allmängiltiga strategier för alla större skivbolag som arbetar med Internet och 
onlineverksamhet. Det är många som arbetar med specialutgåvor och förhandsreleaser.  
 
Det praktiska bidraget 
 
Vi har i våra slutsatser kunnat urskilja några strategier som verkar fungera bättre än andra för 
skivbolagen. En strategi är att ge CD-skivan mervärde genom material som inte kan nås på 
digital väg. Detta gör CD-skivan mer attraktiv och kan ge skivköparen känslan att de har 
något mer än de som laddar ner. Denna strategi kan dock kännas som konstgjord andning till 
CD-skivan, men så länge det är fysiska produkter som folk efterfrågar får skivbolagen göra 
det som går för att hålla den vid liv. Vi tror att framtiden kan ligga i digital distribution 
eftersom den generation som främst uppskattar det fysiska CD-formatet blir allt äldre och 
ersätts med ungdomar som inte äger en enda CD-skiva. 
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Vi tycker också att majorbolag borde lära sig av independentbolag och försöka ta efter deras 
förmåga att anpassa sig. Majorbolagen har länge försökt att motverka den nya teknologin i 
stället för att ut nyttja den och har därför hamnat efter. Vi anser att skivbolagen istället för att 
motverka teknologi ska satsa på att tillsammans utveckla en teknologi som är enklare, 
smidigare, säkrare och med musik av bättre kvalitet än musik som laddas ner gratis. Så istället 
för att hindra fildelningen erbjuda ett alternativ som fungerar bättre. 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Den tekniska utvecklingen går allt fortare och musikbranschen måste följa utvecklingen för 
att kunna tillgodose kundernas behov. En teknologi som är på stark frammarsch inom 
musikindustrin är distribution via mobiltelefoner och detta förutspås kunna bli en stor 
vinstkälla för skivbolagen. Den så kallade superdistributionen är en ny spännande teknologi 
som ska hjälpa branschen att kunna ta betalt för sina digitala produkter. Dessa två fall skulle 
var för sig eller tillsammans kunna utgöra en intressant studie för hur skivbolag ska lyckas 
överleva förändringarna i dagens teknologiskifte. 
 
 

 37



REFERENSLISTA 
 

REFERENSLISTA 
 
Curien, N., Laffond, G., Lainé, J., & Moreau F. (2004). Towards a new business model for the 

music industry: accommodating piracy through ancillary products. Retrieved April 7, 2005 
from http://www.cnam-econometrie.com/upload/curien-et-al(1).pdf 

 
Dong, Y., Li, M., Chen, M., & Zheng, S. (2002). Research on intellectual property right 

problems of peer-to-peer networks. The electronic library 20(2), 143-150.   
 
Doyle, P. (2002). Marketing management and strategy (3rd edition). Edinburgh Gate: Pearson 

Education Limited.     
 
Graham, G., Burnes, B., Lewis, G.J., & Langer, J. (2004). The transformation of the music 

industry supply chain. International journal of operations & production management 
24(11), 1087-1103.

 
Holm, J. (2002). Piratkopieringens ekonomi och politik. Ekonomisk debatt 2002 30(8), 707-

718. 
 
Horner, B., & Swiss, T. (1999). Key terms in popular music and culture. Oxford: Blackwell 

Publishers. 
 
IFPI. (2005). Digital music report 2005. Retrieved April 10, 2005 from 

http://www.ifpi.com/site-content/library/digital-music-report-2005.pdf  
 
Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., & Wong, V. (2001). Principles of marketing (3rd 

European edition). Edinburgh Gate: Pearson Education Limited.   
 
Kotler, P. (2003). Marketing management (11th edition). Upper Saddle River: Pearson 

Education Limited. 
 
Meisel, J.B., & Sullivan, T.S. (2002). The impact of the Internet on the law and economics of 

the music industry. Info 4(2), 16-22. 
 
Merriden, T. (2001). Irresistible forces- the business legacy of Napster & the growth of the 

underground Internet. Oxford: Capstone Publishing Limited.    
 
Oberholzer, F., & Strumpf, K. (2004). The effect of file sharing on record sales. Retrieved 

April 2, 2005 from http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf 
 
Passman, D.S. (2002). All you need to know about the music business. London: Penguin 

Books.  
 
Papadopoulos, T. (2004). Pricing and pirate product market formation. Journal of product & 

brand management 13(1), 56-63.  
 
Randall, D. (2004). The music industry vs. the file sharers. Strategy and Leadership 32(1).  
 
Rupp, W.T., & Smith, A.D. (2004). Exploring the impacts of P2P-networks on the 

entertainment industry. Information Management & Computer Security 12(1), 102-144.  

 38

http://www.cnam-econometrie.com/upload/curien-et-al
http://www.ifpi.com/site-content/library/digital-music-report-2005.pdf
http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf


REFERENSLISTA 
 

Vogel, L.H. (2004). Entertainment industry economics- a guide for financial analysis (6th 
edition). Cambridge: Cambridge University Press. 

 
Taylor, S.L. (2004). Music piracy- differences in the ethical perceptions of business majors 

and music business majors. Journal of education for business 79(5), 306-310. 
 
Walsh, G., Mitchell, V-W., Frenzel, T., & Wiedmann, K-P. (2003). Internet-induced changes 

in consumer music procurement behavior: a German perspective. Marketing intelligence & 
planning 21(5), 305-317. 

 
Zhang, M.X. (2002). Stardom, peer-to-peer and the socially optimal distribution of music.  

Retrieved March 27, 2005 from http://web.mit.edu/zxq/www/mit/15575/p2p.pdf 
 
Webb 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/A&R 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Filesharing 
 
http://www.epronar.com/PropertyManagers/Tour/glossary.htm 
 
http://www.freesearch.co.uk/dictionary/merchandise 
 
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t

_word=musikbranschen&btn_search=S%F6k+i+NE&h_history=1 
 
http://www.stim.se 
 
http://www.universalmusic.se/foretagsinfo.php 
 
http://webmaster.lycos.co.uk/glossary/S/ 
 
 
 
 
 

 39

http://web.mit.edu/zxq/www/mit/15575/p2p.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/A&R
http://en.wikipedia.org/wiki/Filesharing
http://www.epronar.com/PropertyManagers/Tour/glossary.htm
http://www.freesearch.co.uk/dictionary/merchandise
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t
http://www.stim.se
http://www.universalmusic.se/foretagsinfo.php
http://webmaster.lycos.co.uk/glossary/S


BILAGA 
 

BILAGA: Intervjuguide 
 
A) Generella frågor 
 

1. Vad är din position i företaget? 
2. Hur länge har du jobbat inom företaget? 
3. Hur länge har skivbolaget funnits? 
4. Hur många anställda finns det inom företaget? 
5. Hur stor omsättning har företaget? 
6. Hur många artister ligger på skivbolaget? 

 
B) Förändrade förutsättningar 
 
Allmänt 
 

1. Vad anser du är det största hotet mot skivbolagen idag? 
2. Vad ser du för fördelar/möjligheter i den nya teknologin? 
3. Vad ser du för nackdelar/hot i den nya teknologin? 
4. Hur såg er organisationsstruktur ut innan Internet och nätverksteknologier slog 

igenom? 
a. Fanns det avdelningar/arbetsuppgifter som idag inte finns eller som slagits 

ihop med andra? 
b. Hur såg ert leveranssystem ut? 

 
Distribution 
 

1. Vilka förändringar i leveranssystemet har ditt företag gjort? 
a. Hur stor del av er distribution är i dag digital? 
b. Anser du att den fysiska distributionskedjan blivit mindre viktig på grund av 

Internet? 
c. Upplever du att de tidigare långsiktiga relationerna i branschen börjar tappa sin 

betydelse och de fördelar som de innebar? 
2. Vad innebär möjligheten för er att (med Internet som distributionskanal) kringgå 

återförsäljare? 
3. Hur har musikbranschens sänkta inträdeströskel påverkat ert skivbolag?  
4. Upplever du att Skivbolagens roll blivit mindre viktig på grund av digitalisering av 

musik och allt billigare teknologi för inspelning? 
a. Vilka fördelar anser du att musik utgiven av skivbolag har, om man jämför 

med musik som distribueras utanför skivbolagens ramar? 
5. Upplever du att artister blivit mera oberoende av skivbolag idag jämfört med tidigare? 
6. (Har teknologiskiftet inneburit att ni som independentbolag fått några fördelar 

gentemot majorbolagen?) 
 
Piratkopiering och fildelning 
 

1. Vilka förändringar (på grund av Internet och nedladdning) har haft störst påverkan för 
ert skivbolag?  

2. Upplever du att illegal musikhantering har undergrävt skivbolagens position? 
3. Hur anser du att kontrollen över era produkter har förändrats? 
4. Har det märkts någon förändring i skivförsäljningen i och med Internets utbredning? 
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a. Om så är fallet, vad tror du är huvudorsaken till dessa förändringar? 
b. Vilka positiva effekter kan fildelning ha på skivförsäljningen?   

5. Vad anser du om P2P-teknologin?  Bra eller dåligt? 
a. Hur har P2P-teknologin påverkat ditt skivbolag? 

6. Är konsumenterna intresserade av fysiska eller digitala produkter i dag? 
 
C) Åtgärder 
 
Åtgärder från skivbolag 
 

1. Hur har organisationsstrukturen i företaget förändrats för att kunna möta de nya 
förutsättningar som uppstått på grund av Internet och den ökade tillgängligheten av 
musik? 

2. Vad har skivbolaget du arbetar på vidtagit för åtgärder för att utnyttja den nya 
teknologin? 

3. Erbjuder skivbolaget musikförsäljning över Internet? 
a. I sådana fall, på vilket sätt?  (i egen regi, genom samarbete, licensiering, 

prenumerationstjänst, enstaka låtar/hela skivor, etc.) 
4. Hur reaktionssnabbt anser du att skivbolaget varit när det gäller bemötandet av ny 

teknologin? 
5. Har skivbolaget antagit rättsliga åtgärder mot piratkopiering?  

a. I sådana fall, vilka åtgärder? 
6. Samarbetar skivbolaget med några andra musikföretag?   

a. I sådana fall vilka? 
7. Har skivbolaget försökt utveckla egna teknologier (kommersiella fildelningstjänster, 

Internetkataloger, kopieringsskydd, etc.? 
8. Har ni försökt med andra vägar, som till exempel prissänkningar, skyddade länkar till 

material på Internet och extramaterial på CD-skivor?  
9. Vad har det inneburit för er då möjligheten nu finns att licensiera musik mot 

leverantörer av tjänster till mobiltelefoner? 
10. Kan man se någon form av allmängiltig strategi för onlineverksamhet växa fram nu 

när skivbolagen arbetat mot Internet en tid?  
11. Vilken effekt tror du musikindustrins åtgärder (rättsliga, samarbeten och egna 

teknologier) har på piratkopieringen? 
a. Tror du piratkopieringsfrekvensen kommer att sjunka/försvinna till följd av 

dessa åtgärder? 
 
D) Avslutande fråga 
 

1. Hur ser du på framtiden för skivbolagen? 
 
 
 

 




