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Purpose/Aim: The purpose of this thesis is to define and analyse how Swedish
record companies work with digital musical content distributors. A more narrow aim
is to show how the record companies and with the digital musical content distributors
iTunes Music Store and Spotify create incentives for consumer’s to use legal digital
music channels through the Internet. To further circle the core of the problem
following questions have been asked: How does the record companies provide iTunes
Music Store and Spotify with digital content and what is done by the record
companies to retain control over the material? How do the record companies view
digital musical sales and what incentives are given to consumers to buy music
digitally? Finally, What position of power do iTunes Music Store and Spotify have on
the digital content arena?
Material/Method: The data collected for this thesis is retrieved through personal
interviews with representatives from three of the four major record companies
Universal Music, Warner Music and EMI and their Swedish branches.
Main results:
The consumer’s access to digital content through iTunes Music Store and Spotify is
of the utmost importance and is a prerequisite. Even if the record companies choose to
not demand DRM protection on their products it does not stop Apple from keeping
their Fairplay protection. In this way Apple is the company controlling the files, even
if the Record Companies have made their decision based on research, which has shown
that sales go down if the music files are DRM protected. The record companies have
chosen not to get involved with the sales of digital content. This results in power
being shifted to E-tailers such as iTunes Music Store and Spotify. The incentives the
consumers are given to buy music digitally are found in the surplus value, which is
supported by iTunes Music Store and Spotify. These surplus values are such services
as recommendations of music or artists. Different packaging solutions, such as
subscriptions through an Internet provider, do not raise the value of the music. The
value is added to the Internet provider’s products and not the music, but they do
guarantee a steady income for the record companies.
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Sammanfattning
Författare: Erik G Ageberg
Handledare: Göran Svensson
Titel: Att göra det digitala till det normala - En studie av svenska skivbolags
samarbete med iTunes Music Store och Spotify på den digitala
musikförsäljningsarenan.
Bakgrund och problemformulering
Efter rapporter i media om skivbolagens kris på grund av sviktande skivförsäljning
syftade uppsatsen till att redogöra för vilket arbete skivbolagen bedriver för att sälja
musik över Internet. Syftet med uppsatsen är att redogöra för och analysera hur
skivbolag arbetar med digitala musikleverantörer. Ett snävare syfte är att visa hur
skivbolagen och musikleverantörerna iTunes Music Store och Spotify skapar
incitament för kunder att använda sig av lagliga nerladdningskanaler via Internet. För
att uppnå uppsatsens syfte har följande frågor ställts som ett led i att ytterligare
konkretisera problemets kärna. Hur tillhandahåller skivbolagen iTunes Music Store
och Spotify digitalt material och hur försöker skivbolagen bibehålla kontrollen över
materialet? Vilken syn har skivbolagen på digital musikförsäljning och hur skapas
incitament för konsumenter att köpa digital musik? Vilken maktposition innehar
iTunes Music Store och Spotify på den digitala musikförsäljningsarenan?
Metod
För att kunna svara på uppsatsens frågeställning har en kvalitativ studie genomförts.
Personliga intervjuer genomfördes med representanter från tre av de fyra största
skivbolagen. Respondenterna var ansvariga för digital musikförsäljning på Universal
Music, Warner Music och EMI.
Resultat och slutsatser
Konsumenternas tillgång på material är avgörande för iTunes Music Store och
Spotify. Utan material har tjänsterna inget värde. Även om skivbolagen väljer att inte
kräva DRM-skydd på sina produkter hindrar det inte iTunes Music Store att behålla
sitt Fairplay-skydd på sina sålda filer. På detta sätt är det Apple som kontrollerar de
digitala filerna, även om skivbolagen tagit bort skyddet efter undersökningar som
visat att de säljer färre låtar om de är belagda med DRM-skydd. Skivbolagen har valt
att inte engagera sig i försäljningen av digitalt innehåll, detta gör att återförsäljare som
iTunes Music Store och Spotify få mycket makt över produkterna. De incitament
konsumenterna ges för att köpa musiken digitalt är den mervärdesservice som iTunes
Music Store och Spotify tillhandahåller i form av rekommendation av musik och
artister. Digital musikförsäljning i form av olika abonnemangspaketeringar ökar inte
värdet på musiken. Istället ökar det värdet på operatörernas produkter men garanterar
samtidigt en inkomst för skivbolagen. Spotify är en produkt som har väldigt stor
möjlighet till värdeökning genom att börja sälja musik som en mervärdesservice till
sina konsumenter. Produkten skulle fortfarande vara densamma, det vill säga
rättigheten att lyssna på musik, och tjänsten skulle vara att ha möjlighet att köpa valda
delar av den musik konsumenten tycker om.
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1 Inledning
Under de gångna åren har det rapporterats om skivbolagens sjunkande försäljning av
musik. Anledningen till detta anses vara Internet och den illegala nerladdningen.
Skivbolagen, så väl som andra kommersiella företag, har därför förstått vikten av att
sälja musik över Internet. Sedan 2003 har Apples musiktjänst iTunes sålt musik över
Internet i form av ljudfiler. Trots att man inte var först med detta är man överlägset
störst på Internetförsäljningen av musik. För närvarande innehar man 70 % av den
legala nedladdningen i USA och mellan 2003 till 2006 sålde Itunes Music Store en
miljard låtar.1 Men konkurrenterna hopar sig i form av MySpace.com, Amazon och
nyligen det svenska företaget Spotify. Spotify är en tjänst som erbjuder strömmad2
musik till den som betalar en prenumerationsavgift eller blir inbjuden för att nyttja
tjänsten gratis. Dessa Internettjänster har inte bara framgångar. De möts inte av ett
positivt bemötande av skivbolagen. Skivbolagens aviga inställning gestaltar sig i att
all musik inte tillåts göras tillgänglig på till exempel iTunes Music Store.3
Mellan 2000 och 2005 minskade världens skivförsäljning med 19 % och
försäljningen av singlar upphörde nästan helt.4 Den digitala försäljningen har däremot
ökat för varje år sedan 2003. Främst är det enskilda låtar som säljs digitalt, ungefär på
samma sätt som singelförsäljningen har skett tidigare. Men samtidigt som detta har
inträffat har den illegala nerladdningen ökat och står nu för en mycket stor del av all
musikkonsumtion. Tydligt är att de digitala kanalerna har blivit oerhört viktiga i
försäljningen av musik. 2004 sålde iTunes Music Store 2,5 miljoner låtar i veckan.
Men trots Apples ledande ställning på marknaden kanske de inte använder sig av den
lämpligaste tekniken. De olika tekniska lösningarna för respektive plattform ger olika
rättsliga och ekonomiska förutsättningar att ta hänsyn till för skivbolagen.
Tydligt är att den digitala musiknerladdningen ständigt har ökat under de
senaste åren. Detta påvisar också denna distributionsforms kraft i att nå ut till
konsumenterna. Den mediala bilden av skivindustrin är ofta mörk och talar om
sviktande skivförsäljning, stämningar mot fildelare och liknande. Men den
medieekonomiska frågan om hur aktiva skivbolagen är själva i att utveckla de lagliga
digitala nerladdningstjänsterna ställs väldigt sällan.

1.1 Syfte
Syftet med föreliggande uppsats är att redogöra för och analysera hur skivbolag
arbetar med digitala musikleverantörer. Ett snävare syfte är att visa hur skivbolagen
och musikleverantörerna iTunes Music Store och Spotify skapar incitament för
kunder att använda sig av lagliga nerladdningskanaler via Internet.

1.2 Frågeställning
För att uppnå uppsatsens syfte har följande frågor ställts som ett led i att ytterligare
konkretisera problemets kärna. Hur tillhandahåller skivbolagen iTunes Music Store
och Spotify digitalt material och hur försöker skivbolagen bibehålla kontrollen över
materialet? Vilken syn har skivbolagen på digital musikförsäljning och hur skapas
1

Wikström, Patrik, Reluctantly Virtual, Karlstad University Studies (2006), Karlstad, s 1.
Efter engelskans ”stream”, ett sätt att lyssna på musik över internet utan att nadda ner filer till datorn.
3
Osignerad, ”Skivbolag fruktar iTunes” i E24, www.e24.se, 20081112.
4
Wikström, Patrik, Reluctantly Virtual, Karlstad University Studies (2006), Karlstad, s. 17.
2
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incitament för konsumenter att köpa digital musik? Vilken maktposition innehar
iTunes Music Store och Spotify på den digitala musikförsäljningsarenan och vad
avgör den positionen?

1.3 Avgränsning
Även om den digitala musikförsäljningen ofta diskuteras i samband med de illegala
nerladdningstjänsterna, som olika Torrents, så kommer dessa Peer to Peer-nätverk
endast att omnämnas som ett komplement i analyser. Inte heller kommer traditionell
skivförsäljning att diskuteras mer än som ett komplement i analyser.
Det är inte uppsatsens syfte att diskutera tjänsternas prissättningsnivåer i större
utsträckning även om denna aspekt i viss mån är relevant i förhållande till
plattformarnas konkurrenskraft.
Uppsatsens användande av begreppet skivbolag står för majorbolagen, det vill
säga de stora skivbolagen Warner Music, EMI, Universal Music. Sony Music kunde
inte representeras i det empiriska materialet. De skivbolag som inte räknas till dessa
majorbolag kallas för indiebolag, eller independentbolag. Indiebolagen står för ca 15
% av all skivförsäljning.5 I den utsträckning det är möjligt ämnar uppsatsen endast ta
hänsyn till den svenska delen av skivindustrin.

1.4 Disposition
I avsnittet härnäst ges en bakgrundbeskrivning av den digitala musikmarknaden och
dess olika aktörer. Den tekniska information som kan krävas för att förstå uppsatsens
andemening förklaras här. De olika aktörer som figurerar på den digitala
musikförsäljningsarenan förklaras liksom den roll de spelar. I slutet av avsnittet ges
mer ingående information om iTunes Music Store respektive Spotify. I uppsatsens
nästkommande avsnitt presenteras den valda metoden för datainsamlingen och dess
fördelar och problem. De teorier och modeller som ligger till grund för uppsatsens
analytiska delar presenteras i nästa del. Här tas Anders Edström-Frejmans modell
kring diversifiering, kontroll och pris upp samt ett antal vinklingar av Michael Porters
teori om värdekedjor. Därefter presenteras det empiriska materialet. Detta material är
hämtat från kvalitativa intervjuer som genomförts med representanter från tre av de
fyra majorbolagen, EMI, Warner Music samt Universal Music. Detta avsnitt är
uppdelat i fyra avsnitt, ett för varje fråga som ställdes i uppsatsens inledning samt en
del där begreppet värdekedjor diskuteras. Slutligen förs en diskussion kring
musikförsäljningens framtid och de olika aktörernas roller.

5

International Federation of Phonogram and Videogram Producers, Svenska gruppen (IFPI),
www.ifpi.se, Besökt: 2009-01-02.
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2 Bakgrund
2.1 Tidigare forskning
Otaliga är de forskare som skrivit om skivindustrin tidigare. Oftast har den berört den
mer traditionella aspekten av industrin som kan kopplas till sociologi. En av de mer
välkända forskare inom detta område är Keith Negus som skrivit mycket om
skivbolagskultur. Som litteraturbas för uppsatsen står Patrik Wikströms avhandling
Reluctantly Virtual om copyright industrier och Anders Edström-Frejmans arbete
inom den digitala delen av skivindustrin i Sverige. Edström-Frejmans doktorerar
sedan hösten 2002 på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm inom numerisk
analys och datavetenskap där han hanterar frågor om fildelning och nya
affärsmodeller för musikdistribution.6 Hans artiklar tar upp flera olika aspekter av de
problem som formuleras i denna uppsats.
Forskning kring värdekedjor har fortgått sedan 1980 då Michael Porter
presenterade sina teorier. Sedan Internets frammarsch har forskningen koncentrerats
på virtuell företagsverksamhet genom forskare som Arto Tuomola vars
sammanställning av värdekedjor inom musikindustrin ligger tillgrund för uppsatsens
avsnitt om värdekedjor. Även Anders Edström-Frejman presenterar en form av
värdekedjor i sin artikel ”Emerging and Conflicting Business Models for Music
Content in the Digital Environment”7. Vidare finns det en mängd mer eller mindre
vetenskapliga skrifter om skivindustrin och den digitala verklighet inom vilken denna
agerar. Som exempel kan nämnas The Future of Music av David Kusek och Gerd
Leonhard som båda arbetat med E-kommers och har meriter från Berklee College of
Music. Värd att nämna är också Chris Anderssons bok The Long Tail som
uppmärksammar förändringen inom kulturindustrin.

2.2 Framväxten av musik på Internet
I sin avhandling, Reluctantly Virtual, skriver Patrik Wikström om tre avgörande
faktorer för utvecklingen av musik på Internet: höghastighetsinternet, tekniska
möjligheter att komprimera ljudfiler och Peer-to-Peer-nätverk.8 I juni 2005 hade en
tredjedel av alla hushåll i Sverige, Storbritannien och USA höghastighetsuppkoppling till Internet.9 Hög-hastighetsuppkopplingen förde med sig inte
bara snabbheten i att ladda ner information utan också ett skifte i prissättning av
Internettillgång. Med den gamla modemuppkopplingen betalade man för tiden man
spenderade på Internet men med Hög-hastighetsuppkopplingen betalar man en fast
avgift för tillgången till Internet. På detta sätt kunde Internetanvändarna ständigt vara
uppkopplade mot all information som erbjöds på nätet. All information som då låg på
dessa datorer blev tillgängliga dygnet runt för alla över hela världen genom Peer to
Peer-nätverk. P2P-nätverken fick sitt genombrott 1999 med Napster. Efter stora
kontroverser beordrades Napster av en domstol att lägga ner. Napster var inget
renodlat Peer to Peer-nätverk men så fort idén om fildelning blev känd uppkom
snabbt flera nya liknande klienter. Företaget BigChampagne visade 2006 att det fanns
6

Edström-Frejman, www.acf.nu, besökt: 2008-11-29.
Edström-Frejman, Anders, ”Emerging and Conflicting Business Models for Music Content in the
Digital Environment”, KTH, Stockholm 2008.
8
Wikström, Patrik, Reluctantly Virtual, Karlstad University Studies (2006), Karlstad, s 145.
9
Ibid, s 148.
7
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ca 10 miljoner Peer to Peer-användare världen över och gruppen var ständigt
växande.10 En utredning som beställdes av IFPI visade att ca 15 % av alla svenska
Internetanvändare är aktiva i Peer to Peer-nätverk.11 Samma år visade en
undersökning att det fanns 335 legala on-line musiktjänster vars försäljning svarade
för 6 % av den globala skivindustrins vinst.12 I slutet av 1980-talet tog Frauhofer
Institutet i Ehrlangen, Tyskland, patent på MP3-formatet.13 MP3 är en metod för
komprimering av ljud som står för MPEG 1, Audio Layer-3. MP3-formatet
komprimerar ljudfilen till ca 10 % av den ursprungliga ljudfilen. Det innebär också att
en ljudfil kan skickas över Internet med en hastighet av en tiondel av den ursprungliga
ljudfilen.14 Efter MP3-formatet har det uppkommit ett flertal andra
komprimeringsmetoder av ljudfiler så som Apples AAC15 (www.apple.com),
framtaget av Frauhofer Institutet och som används för samtliga låtar på iTunes Music
Store och Ogg Vorbis, som är en fri komprimeringsmetod som gör det möjligt att
strömma musik.16 Samtliga dessa filformat har möjlighet att innehålla metadata17
(Nationalencyklopedin.se, besökt: 2008-12-15) och DRM-skydd18 (www.drm.info).
DRM-skydd, eller Digital rights management, är en plattform som gör det möjligt att
skydda och säkert skicka innehåll för att spelas upp på en dator eller annan elektronisk
utrustning.19 Ursprungligen började DRM-skyddet användas på CD-skivor där det i
somliga fall installerades spionprogram på köparnas datorer. Efter stora protester fick
det berörda skivbolaget ta bort DRM-skyddet och erbjuda antivirusprogram.20 Lagligt
nerladdade ljudfiler har hela tiden innehållit ett DRM-skydd som ska begränsa
köparens användning av produkten. Detta begränsande visar sig i olika former. I
somliga fall kan begränsningen vara att kunden inte kan bränna spåret till en skiva,
eller, som i Apples fall, att kunden inte kan spela låten på någon annan produkt än
Apples egna iTunes musikspelare eller iPod. iTunes bör egentligen ses som en del av
en större affärsmodell där iTunes och iPoden är nära sammanlänkade. År 2005 var 75
% av samtliga sålda MP3-spelare iPods. De hade 2005 sålts i 45 miljoner exemplar.21
Till skillnad från nerladdad musik som endast kan spelas när hela filen finns
på den egna datorn, börjar den strömmande låten spela efter bara några sekunder efter
att man valt just den. Detta är möjligt genom att den sändande sidan delar upp filen i
flera små delar som skickas till mottagaren. Man lyssnar alltså på en del av låten
samtidigt som de andra delarna laddas ner.22 För strömmad musik finns det idag ett
stort urval av olika typer av tjänster. Några av dessa är abonnemangsfinansierade
medan andra är reklamfinansierade. De av dessa sajter som finansieras med
abonnemangsavgifter tenderar att ha en bättre kvalitet än de reklamfinansierade
sajterna.23 Självklart ska det nämnas att en förutsättning för att kunna köpa musik över
10

Wikström, Patrik, Reluctantly Virtual, Karlstad University Studies (2006), Karlstad, s 148.
Ibid.
12
Ibid, s 182.
13
Ibid, s 146
14
Art. ”MP3” (Osignerad), Nationalencyklopedin.se, Besökt: 2008-12-14.
15
Förkortning av Advanced audio coding.
16
Ogg Vorbis, www.vorbis.com, Besökt: 2008-12-12
17
Metadata innebär data om data. För audiofiler på Internet innebär syftar det till de så kallade ”taggar”
som följer med en ljudfil och talar till exempel om vem som är artisten och vilket album låten kommer
ifrån.
18
Förkortning av Digital Rights Management.
19
Microsoft, www.microsoft.com, Besökt: 2008-12-12.
20
Art. ”IT-året 2005” (Osignerad), Nationalencyklopedin.se, Besökt: 2008-12-10.
21
Wikström, Patrik, Reluctantly Virtual, Karlstad University Studies (2006), Karlstad, s 187.
22
Ibid, s 183.
23
Idib, s 186.
11
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Internet, både digital som att beställa hem fysiska skivor, är möjligheten att betala
med kontokort eller kreditkort över Internet.24 Skivförsäljningen hade mellan åren
2000 och 2005 minskat med 19 % av världsförsäljningen.25 De fyra stora skivbolagen
Warner Music, Sony BMG, EMI och Universal Music kontrollerar tillsammans 85 %
av marknaden för såld musik världen över.26

2.3 Olika aktörer inom digital försäljning
Anders Edström-Frejman förklarar hur de olika aktörerna inom skivindustrin förhåller
sig till varandra. Självfallet är grunden inom skivindustrin artister och skivbolagen.
Traditionellt sätt har distributörer också haft en mycket framträdande roll. De flesta av
de stora skivbolagen har haft egna distributionsbolag för den traditionella
skivförsäljningen. För mindre skivbolag har distributionsbolagen fyllt en mycket
viktig roll som avlastare av arbetsuppgifter.27 I och med Internets framgång och
möjligheten till digital försäljning har andra, nya aktörer uppkommit inom
skivindustrin. Edström-Frejman förklarar dessa nya aktörers roller:
White label är Business to businessföretag som utvecklar tekniska plattformar
för digital försäljning av musik. Oftast ordnar White labels de rättigheter från
rättighetsägare som behövs för att sälja musiken och erbjuder sina kunder tillgång till
plattformarna.28
Aggregators är företag vars huvuduppgift är att samla ihop digitalt innehåll
från distributörer eller direkt från skivbolag. Aggregators är en slags distributör av
anpassat digitalt innehåll och förser e-tailers med musiken som skall säljas. Men
aggregators har också som uppgift att marknadsföra musik till så många kanaler som
möjligt.29
Retailers/e-tailers är helt enkelt de företag som ägnar sig åt att sälja musik
över nätet. De riktar sig till privata konsumenter. Oftast använder dessa E-tailers en
White label-plattform men världens största återförsäljare av digital musik, iTunes, har
en egen teknisk lösning.30
I stort sätt alla e-tailers har egna format för sina metadata och egen teknik för
uppladdning samt önskat filformat. Detta beror delvis på att återförsäljarna inte bara
ägnar sig åt att sälja musikspår utan också ringsignaler till mobiltelefoner och olika
videos. Varje mobiltelefonstillverkare har också egna format för sina ringsignaler
vilket innebär att återförsäljarna måste ha flera olika tekniker bara för mobiltelefonins
skull.31
Alla dessa olika aktörer har, åtminstone i teorin, tydliga roller och
arbetsuppgifter för att göra musiken tillgänglig digitalt. Jämfört med traditionell
skivförsäljning kan man enkelt uttryckt säga att det tillkommit aktörer för den digitala
marknaden. Värt att påpeka är också att utöver dessa aktörer som nämns finns det
andra företag och förutsättningar som är nödvändiga för digital musikförsäljning, från
så grundläggande aspekter som att det finns en Internetuppkoppling till ytterligare
24
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marknadsförare. Samtliga av dessa aktörer och förutsättningar utvecklas i avsnitt 4.1
värdekedjor.

2.4 Bakgrund om iTunes och Spotify
2.4.1 iTunes Music Store
Även om Apple inte var först med att sälja digital musik över Internet blev de snabbt
den största aktören på marknaden. Apple startade sin iTunes Music Store 2003. 2004
fanns det några hundra tusen låtar i digitalt format på de legala siterna. Samtidigt
fanns det ca 10 miljoner titlar på de illegala siterna.32 Men den lagliga digitala
försäljningen av musik passerade försäljningen av singlar både kvantitetsmässigt och
intäktsmässigt redan 2003.33 Enligt Apples egna siffror såldes 50 miljoner låtar över
iTunes Music Store mellan april 2003 och mars 2004.34 Enligt Apple finns nu 8
miljoner titlar att tillgå via iTunes Music Store.35
Apples iTunes Music Store säljer Audio-filer i formatet AAC. AAC-formatet
är, liksom MP3-formatet, utvecklat av Frauhofer institutet.36 AAC-formatet kan
komprimeras till mindre filer än MP3-formatet men ändå bibehålla en högre
ljudkvalitet. iTunes DRM-skyddade låtar kan spelas på fem datorer samtidigt och har
en bitrate på 128 kbps. Man kan endast ha en DRM-skyddad iTunes-fil på fem datorer
och bränna den till CD-skiva sju gånger men man kan ha den på ett obegränsat antal
iPods.37 iTunes kallar sitt speciella DRM-skydd för Fairplay.38 iPoden är centralt i
diskussionen om iTunes Music Store. Den Första iPoden presenterades 2001. Det var
knappast den första MP3-spelaren på marknaden men den blev omåttligt populär tack
vare sin enkelhet, design och extensiva marknadsföring.39 Den verkligt stora nyheten
med iPod var dess lagringskapacitet. iPoden kunde lagra 60 gigabyte, eller 10 000
låtar, vilket var smått osannolikt i början av 2000-talet. Att på lagligt vis fylla sin iPod
med 10 000 låtar kostar flera tusen dollar.40
Apples iTunes erbjuder ett antal olika tjänster för att göra musikspelaren och
musikaffären mer attraktiva. Idén bakom dessa är helt enkelt att göra material mer
lättillgängligt för konsumenterna. Den nyaste funktionen från Apples iTunes är
”Genius”. En av funktionerna med ”Genuis” är att användaren kan bli
rekommenderad ny musik genom att markera en låt och sedan klicka på
Geniusknappen. Man kan då genom ytterligare ett knapptryck köpa dessa
rekommenderade låtar via Music Store. Konsumenterna kan dessutom dela spellistor
med varandra genom tjänsten ”Bonjour”. Om konsumenterna uppskattar en låt från en
väns spellista kan denne köpa låten via Music Store genom ett knapptryck.41 Ett antal
andra funktioner finns också för att göra det lättare för konsumenterna att komma i
kontakt med ny musik. Man kan genom en maillista bli uppmärksammad på om en
32
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33
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artist släpper en ny låt på iTunes. Lika så finns det möjlighet att ladda ner ”Single of
the week” gratis via iTunes. Genom att analysera vilka låtar du tidigare köpt via
iTunes rekommenderar Music Store andra låtar som du kanske vill köpa.42

Fig 1. Exempel på hur iTunes ser ut.

2.4.2 Spotify
Spotify lanserade sin premiumtjänst i oktober 2008. En reklamfinansierad
gratisversion hade sedan tidigare redan funnits, men endast till personer som blivit
speciellt inbjudna. Premiumtjänsten finns nu i åtta länder nämligen: Sverige,
Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Finland och Norge.43 Grundarna
till plattformen är två svenskar vid namn Martin Lorentzon och Daniel Ek.44 Redan
innan premiumtjänsten var lanserad hade Spotify 10.000-tals gratisanvändare och
300.000 som stod i kö för att få den speciella inbjudan som krävs.45
Spotify bygger på att användaren laddar ner en applikation, eller ett program
som gör att den strömmade musiken inte hackar och att användandet går snabbare än
via en web-baserad site.46 Filformatet som Spotify använder för att strömma musiken
kallas för Ogg Vorbis.47 Ogg Vorbis är ett filformat som är snarlikt formaten MP3 och
AAC. Det som skiljer de olika formaten åt är att Ogg Vorbis är ett fritt format och är
det inte patenterat till skillnad från Frauhoferformaten. Precis som AAC tar Vorbisformatet upp mindre plats men har högre ljudkvalitet än en MP3-fil.48
42
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Spotify vill inte dela med sig om några siffror på hur många användare de har,49 men
värt att nämna är att plattformen fortfarande är i ett beta-stadium men värderat till 850
miljoner kronor redan nu.50
Även Spotify använder sig av funktioner vars syfte är att ge konsumenterna
möjlighet att upptäcka ny musik. Precis som Apples iTunes finns det en funktion som
tipsar konsumenten om artister som är snarlika den som eftersöks. Dessutom har
Spotify en funktion som visar hur populär en given låt, är vilket rekommenderar
kunderna till att lyssna på den mest populära låten av en artist. Ytterligare en likhet
med Apples iTunes är möjligheten att dela spellistor med andra människor.
Spotify lägger upp ca 10 000 nya låtar varje dag på sin tjänst.51 Spotifys
pressansvariga, Andres Sehr, säger att Spotifys mål är att ha nya låtar uppe samma
dag som de släpps i skivbutikerna, men ibland finns musiken tillgänglig redan innan
butikerna släpper låten.52 Någon siffra på hur många låtar som finns tillgängliga via
Spotify vill företaget inte lämna ut.

Fig. 2 Exempel på hur Spotifys ser ut.
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3 Metod
3.1 Urval
Det har snart gått 10 år sedan Napster startade sin illegala fildelningstjänst. Trots
ökningen av antalet liknande nätverk kontrollerar majorbolagen ca 85 % av
marknadsandelarna för såld musik i Sverige.53 Majorbolagen innefattar Sony Music,
Warner Music, Universal Music och EMI. Dessa fyra företag representerar de
skivbolag som rapporteras uppleva svikande försäljningssiffror under de senaste åren.
Med tanke på dessa fyra företags dominerande ställning på marknaden ansågs de vara
en representativ del av skivbranschen. De svenska grenarna av dessa företag ansågs
vara en lämplig avgränsning för undersökningen baserad på den begränsade tidsramen
och den digitala utvecklingen i Sverige. Personliga intervjuer med representanter från
majorbolagen bedömdes vara den mest lämpliga metoden för insamlingen av data.
Trots upprepade försök kunde inte någon representant från Sony Music nås för
intervjuer. Den insamlade datan är alltså hämtad från personliga intervjuer med
representanter från Universal Music, Warner Music och EMI. Tillsammans
kontrollerar dessa företag ca 60 % av marknadsandelarna för såld musik i Sverige.54
Det bedömdes att tre av de fyra majorbolagen var en representativ urvalsgrupp.
Kontakt har även tagits via e-post med Spotify och iTunes Music Store för att få svar
på tekniska uppgifter. Trots upprepade försök erhölls inget svar från iTunes. Det kan
argumenteras för att intervjuer borde ha genomförts med representanter från iTunes
Music Store och Spotify för att tillskansa sig en ännu större bild över problemet och
arbetssätten. Detta kunde emellertid inte genomföras. iTunes Music Store har ingen
representant i Sverige utan endast en i norra Europa. Dessutom hade Spotify uppvisat
en oerhört hemlig bild av företaget och ville inte lämna ut siffror eller liknande till
någon tidning eller annan källa som användes till uppsatsen. Det bedömdes därför
som alltför svårt att genomföra en intervju med företaget inom den givna tidsramen.

3.1.1 Val av respondenter
Valet av respondenter gjordes genom att kontakta respektive skivbolags ansvarige för
digital musikförsäljning. Titlarna för detta uppdrag skiftar mellan de olika företagen.
Respondenterna är följande:
Michelle Kadir – Digital marketing manager på Universal Music. Kadir har arbetet
på Universal Music i fyra år.
Jacob Key – Ansvarig för affärsutvecklingen i Norden på Warner Music. Key har
arbetet på Warner Music i tre år.
Anders Livåg – New Media Manager på EMI. Livåg har arbetat på EMI i åtta år.

3.2 Insamling av primärdata
Primärdata för uppsatsen är hämtat från kvalitativa intervjuer genomförda med
representanter från skivbolagen EMI, Warner Music och Universal Music i Sverige.
Anledningen till att intervjuerna med skivbolagsrepresentanterna har fungerat som
primärdata av den enkla anledningen att utgångspunkten för uppsatsen var att
skivbolagen besitter kontrollen för den digitala innehållet. Intervjuerna genomfördes
53
54
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på respektive skivbolagsrepresentants kontor i Stockolm mellan den 27-28 november.
Personliga intervjuer ger möjlighet att tolka pauser och tonläge och inte endast ord.
Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1) som förberetts
innan intervjuerna genomfördes. Intervjuguiden försäkrar skribenten om att samtliga
frågor har blivit besvarade. Det innebär inte att möjligheten att ställa följdfrågor
hindras. Ett problem med intervjuerna var det begränsade tidsutrymme som ägnades
åt intervjufrågorna. Ca 20 minuter per intervju var allt som tilläts, varför
intervjuguiden fick ta en annan form än vad som bör vara den mest lämpliga metoden.
Istället för att ställa öppna frågor som uppmuntrar till en mer djuplodande
datainsamling ställdes väldigt konkreta frågor för att fokusera på det som enligt
intervjuaren verkligen var av intresse. Detta missgynnar tolkningsmöjligheten i svaren
och ger en betydligt mindre empirisk bas att bygga vidare på. Vidare ger det också
mindre möjlighet till att ställa följdfrågor om dessa inte bedöms vara av mycket stor
vikt. Intervjuguiden skickades via e-post till respondenterna två dagar innan
intervjuerna genomfördes. Detta gjordes för att respondenterna skulle ha möjlighet att
förbereda sig på inom vilket område frågorna var fokuserade. En fara med detta är att
respondenterna skulle kunna lägga svaren till rätta och undanhålla information. Det
bedömdes dock att frågornas bredd övervägde denna risk för att verkligen kunna få ut
de svar som krävdes för uppsatsen. Utöver de personliga intervjuerna ställdes
uppföljningsfrågor via e-post. Av de tre respondenterna svarade endast Anders Livåg
på EMI på detta mail.

3.2.1 Intervjuguide
De frågor som ställdes till intervjupersonerna baserades på Anders Edström-Frejmans
modell om diversifiering, kontroll och pris. Efter ett par inledande frågor om
vederbörandes roll på företaget ställdes frågor om skivbolagets läge i en digital
försäljningsmarknad. Tyngdpunkten låg senare på hur skivbolagen tillhandahåller
material till iTunes Music Store respektive Spotify samt hur denna process går till.
Frågor om filformat och intresset av detta hos skivbolagen ingick i intervjuerna. Även
frågor om återförsäljarnas roller i förhållande till skivbolagen när det gäller
distributionen av den digitala musiken togs upp i intervjuerna. Slutligen frågades
respondenterna om deras syn på framtidens musikförsäljning. Den fullständiga
intervjuguiden hittas som bilaga.

3.3 Sekundärdata
Utöver en omfattande litteraturstudie genomfördes mailintervjuer med Spotify och
iTunes Music Store. Frågorna som ställdes var tekniskt orienterade frågor för att få en
överblick om respektive företag. De studier som genomförts med iTunes erbjuder en
tillräcklig informationskälla. Dock har ingen forskning genomförts om Spotify,
troligen på grund av företagets ringa ålder. Frågorna besvarades endast av Spotifys
pressansvariga Andres Sehr. Inga svar inkom från iTunes. På grund av den
information som redan fanns att tillgå rörande iTunes bedömdes mail-intervjun som
godkänd att användas.
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3.4 Validitet
Peter Essaiasson skriver i sin bok Metodpraktikan om begreppet validitet. Han menar
att sättet på vilket forskaren översätter det teoretiska språket till ett operationellt språk
ständigt ställs inför prövningar. Graden av reliabilitet beror alltså på översättningen
och förekomsten eller frånvaron av systematiska fel. Dessutom måste det som
undersöks verkligen vara det som man påstår sig undersöka.55
Frågorna som ställdes följde den intervjuguide som formulerats innan
intervjuerna genomfördes. Frågorna stämde överens med undersökningens
frågeställning och syfte. Respondenterna hade, redan innan intervjuerna genomfördes,
blivit informerade om uppsatsens syfte och fått ta del av frågorna.

3.5 Reliabilitet
För att minska risken för feltolkningar hade en omfattande litteraturstudie genomförts
innan intervjuerna. Översättningsproblemen minskades genom att respondenterna var
införstådda med den diskurs som finns inom skivbolagsbranschen och arbetet med
digital musikkonsumtion. Andra förberedelser som vidtagits var inläsning om
respektive skivbolags digitala arbete de senaste tre åren via skivbolagens hemsidor
och andra branschtidningar som Musikindustrin.se. Personliga intervjuer kan vara
problematiska då trovärdigheten i respondenternas svar måste bedömas. Den miljö
som intervjun genomförs i måste vägas in i bedömningen. För att minska stress och
nervositet bland respondenterna genomfördes intervjuerna på respektive skivbolags
kontor med undantag för Jacob Key på Warner Music som intervjuades på ett café
över gatan från skivbolaget. En diktafon användes för inspelning av intervjuerna för
att kunna samtala med respondenterna på ett avslappnat och koncentrerat sätt.
Möjligheten för följdfrågor minskades på grund av den begränsade tid som upplåtits
för intervjuerna. Under de förutsättningar som gavs anses det som att tillräckliga
åtgärder vidtagits för att bibehålla en god reliabilitet.

3.6 Källkritik
Datan som insamlades genom personliga intervjuer kan inte ses som helt oberoende.
Respondenterna arbetar på företag och har ingen anledning att vara alltför kritiska mot
vare sig det egna bolaget eller dess affärspartners. Däremot kommer informationen
direkt från primärkällor som arbetar med digital musikförsäljning dagligen och har
god insyn i företagets arbetssätt och strategier. Den information som samlats in från
skivbolagsrepresentanter har ställts mot litteratur för att avgöra graden av dess
oberoende. Frågorna som ställdes under intervjuerna rörde det senaste årens arbete
med digital musikförsäljning och betraktas därför som aktuella och samtida. På grund
av respondenternas nära koppling till skivbolag anses de erhållna svaren tendera att
vara mer positivt vinklade än om svaren kommit från en oberoende. Detta vägs in i
analysen av datamaterialet. Slutligen bör det tilläggas, som framgår av avgränsningen
i avsnitt 1.3, att uppsatsen endast tar hänsyn till den svenska sidan av skivindustrin.
Detta är inte nödvändigtvis en full representativ del av den digitala skivindustrin då
samtliga av dessa företag ägs av utländska moderföretag. Troligen finns det i och med
detta en hel del makt utanför Sveriges gränser rörande strategier och allmänna
policybeslut om digital musikförsäljning.
55
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4 Teori
4.1 Värdekedjor
Teorin om värdekedjor, eller value chains, utvecklades av Michael Porter 1980 för att
förklara hur produkter ökar i värde då de går igenom varje del av kedjans länkar.56
Värdekedjor beskriver hur ett företags produkt går igenom värdeskapande tjänster
från själva produktionen till försäljningen. Värdekedjor kan delas upp i interna
värdekedjor och externa värdekedjor. Interna värdekedjor beskriver arbetet som sker
inom ett givet företag och de externa värdekedjorna beskriver arbetet tillsammans
med olika affärspartners eller leverantörer.57 Internet har gjort det möjligt att tillse
värdeökning genom att samla ihop, organisera, distribuera samt göra ett urval av
informationen.58 Värt att påpeka är att teorin om värdekedjor inte i grunden är skapad
för Internet, även om den på många sätt utvecklats genom användandet av Internet,
gäller den dock fortfarande främst för fysiska varor. För analysen av digital
musikförsäljning finns det färre länkar än för till exempel en biltillverkare. Teorin om
värdekedjor används främst för att beskriva hur en vara ökar i ekonomiskt värde. 59
För diskussionen kring digital musikförsäljning diskuteras snarare värdeökningen ur
konsumenternas synvinkel, det vill säga hur de tjänster som läggs till varan påverkar
konsumenternas användning av tjänsterna.
Inom den traditionella skivindustrin har ett antal olika aktörer arbetat inom en
mycket hierarkisk modell med mycket specificerade uppgifter. Skivbolagen har efter
en inspelad skiva låtit trycka produkten i ett antal exemplar för att sedan låta en
distributionsfirma sända ut den till skivbutiker. För majorbolagen har dessutom ofta
distributionsfirman ägts av just skivbolaget. Men med den digitala försäljningen har
dessa olika aktörer ökat i antal och fått nya uppgifter. Dessa är företag som normalt
sätt inte är ihopkopplade med musikaliskt innehåll.60 För att förklara dessa olika
aktörers roller inom branschen har flera forskare formulerat olika värdekedjor.
1998 formulerade det skandinaviska Infocomp företaget F & L Management
följande förhållande mellan de olika aktörerna inom skivindustrin:
Skapande  Utveckling  Aggregation  Marknadsföring  Distribution 61

Länken skapande i F & L:s värdekedja kan buntas ihop med utveckling för att
sammanfatta arbetet som sker mellan artisterna, A& R-avdelningen62 och skivbolaget
som helhet. Allt arbete sker mellan artisten, producenten, skivbolaget och
musikförlaget. När produkten är färdig lämnas de till en Aggregatör som förser Etailers med den korrekta varan. Såväl skivbolagen som Aggregatörerna och E-tailers
marknadsför varan på olika sätt. Värt att notera är att ingen White label beskrivs i
värdekedjan. I fallen med iTunes Music Store och Spotify är dessa företag både
56
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Aggregatörer och E-tailers, det vill säga distributörer. F & L koncentrerade sin
värdekedja på marknadsföring och mindre på hur produkten når konsumenten.63 Året
efter F & L:s formulering av värdekedjan publicerade Bernd Wirtz en mer
distributionsorienterad värdekedja.
Skapande  Aggregation  Mervärdes service  Tillgång/anslutning  Navigation  Konsument64

För länkarna Skapande och Aggregation gäller samma förhållande som för F& Ls
värdekedja. Med Mervärdes service menade Wirtz den service som möjliggör
Internetförsäljning och liknande, det vill säga mikrobetalningar med kontokort via
Internet, teknisk support samt avgifter till White labels. Wirtz modell tar också upp
infrastruktur i länken Tillgång/anslutning där han menar att höghastighets-internet
och Internetleverantörer ingår. Med länken Navigation menar Wirtz både mjuk och
hårdvara så som Internet browsers och den faktiska datorn. Utan en browser finns inte
ens möjligheten att genomföra köpet. Wirtz menar att immateriella värdekedjor som
gäller för digital musikförsäljning inte innebär att det blir färre aktörer utan endast
förändrar deltagarna i länkarna.65
Anders Edström-Frejman har skapat en modell som liknar Wirtz men som
koncentrerar sig på och utvecklar den fösta delen av modellen, det vill säga:
Skapande  Aggregation  Mervärdes service […] 66

Edström-Frejmans värdekedja tar inte hänsyn till de tekniska faktorer som Wirtz
benämner som Tillgång/anslutning och Navigation. Istället är Edström-Frejmans
modell betydligt mer inriktat på det som Wirtz kallar för Mervärdes service, dock ej
på betalningsmöjligheter genom kontokort.
Skivbolag  Aggregatör White label  Försäljare  Konsument67

Edström-Frejman tar här upp White label som en länk i kedjan. Med detta visar
Edström-Frejman att han tittar närmre på underleverantörer som inte riktar sig till
konsumenter så som Wirtz beskriver Internetuppkoppling och Browsers. Istället
beskriver Edström-Frejman underleverantörer som arbetar som Business to business
företag och som förser e-tailers med de tekniska lösningar som krävs. Ytterligare
exempel på tjänster som går under rubriken Mervärdes service är iTunes Geniustjänst eller Single of the week-tjänst. Även Spotify har liknande tjänster som nämns
ovan (2.4). Dessa tjänster tas inte upp i någon av värdekedjorna. Även om uppsatsen
tittar på hur värdekedjor leder från producenterna till kunderna kan det vara intressant
att visa att information även går tillbaka till skivbolagen. Edström-Frejman visar
genom intervjuer att mindre skivbolag har svårt att få en helhetsbild av den digitala
försäljningen. I detta problem ligger det två orsaker. Dessa är att det helt enkelt finns
väldigt många e-tailers som säljer musik samt att deras rapporter till skivbolagen om
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antalet sålda låtar inte alltid är helt tillförlitliga.68 Antalet E-tailers är problematiskt av
den anledningen att de säljer musiken i olika format. Dessutom ska låtarna finnas
tillgängliga som ringsignaler till mobiltelefoner som i sin tur ska passa med varje
mobiltelefontillverkares valda format.69 De värdekedjor som visas ovan visar ett
skivbolags process att göra musiken tillgänglig på en E-tailersajt. Det tillkommer
alltså ett antal värdekedjor som förvisso ser ut på ungefär samma sätt men rör kedjor
för andra typer av produkter.
De värdekedjor som beskrivs ovan kan ses som två olika värdekedjor
nämligen en för skapandet och en för distributionen. En av de ledande forskarna inom
Medieekonomin är Robert G Picard. Han förklarar värdekedjan genom att dela upp
den i just dessa två delar.70
Producentvärdekedja
Ihopsamlat
innehåll
Skapat
innehåll

urval,
organisering,
paketering
och
bearbetning av
innehåll

Distributionsvärdekedja
Produktion,
tillverkning,
transformering
av innehåll till
distributionsmässig form

Distribution

Marknadsföring,
reklam och
promotion

Fig 3. Picards värdekedja.

I producentkedjan finner vi innehåll som motsvarar en inspelad skiva eller låtar.
Dessa låtar går igenom en urvalsprocedur för att sedan paketeras med sleeve71 och
omslagsbild. Detta följs av en digitalisering av musiken och metadatan som önskas
läggs till den digitala filen. För traditionell skivförsäljning motsvaras detta steg av
själva masskopieringen av den fysiska CD-skivan och dess konvolut.
Distributionskedjan är, som namnet söker beskriva, just det som rör distributionen
från skivbolag till konsumenterna. Här i kan företag som White labels och
Aggregatörer hittas. Dessutom finns här E-tailern som är det sista steget innan varan
når konsumenten.
Om Wirtz länkar om Mervärdes service, Tillgång och anslutning samt
Navigation läggs till i Picards kedja efter distributionskedjan finner man tre delar,
producentkedjan, distributionskedjan och mervärdeskedjan. Den andra kedjan är
beroende av den första, den tredje av den andra. Mervärdesservicen kan läggas till
såväl innan som efter distributionskedjan. Den mervärdesservice som främst
diskuteras i uppsatsen är sådan service som konsumenterna ser som faktisk
värdeökande tjänster, så som rekommendationer av låtar eller artister och som
följaktligen därför återfinns främst efter distributionskedjan.
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Mervärdes
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Fig 4. Modifikation av Picards värdekedja.

Värdekedjan ovan visar en, om än förenklad, mer korrekt värdekedja som delas in i
tre delar. Dock bör det påpekas att kedjan är något simplifierad då dessa delar
överlappar till viss del. Såväl skivbolagen som E-tailers marknadsför till exempel
skivor.72

4.2 Diversifiering, Pris och Kontroll
Anders Edström-Frejman skriver 2008 om vikten av Diversifiering, Pris och Kontroll
när det kommer till att få konsumenten att köpa digital musik över Internet. Om man
bortser från skivbolagens tidiga försök att försöka stänga ner samtliga nätverk där
fildelning kunde ske, så som Napster 1999, var skivbolagens första svar på dessa
nätverk att skapa egna tjänster på sina hemsidor. Dessa sajter var begränsade då de
endast erbjöd musik från det egna skivbolaget. Det fanns också en begränsad nivå av
kontroll då filer som laddats ner från dessa försvann när abonnemanget avslutats eller
att de endast fungerade på en dator. Dessutom var det betydligt dyrare än att köpa till
exempel en CD-skiva eller ladda ner från ett P2P-nätverk.73 Även idén om att dela
upp album och sälja digitala singlar var länge svårsmält för skivbolagen.
Genombrottet för digitala singlar kom inte förrän med iTunes 2003.74 EdströmFrejmans modell om Diversifiering, Kontroll och Pris är enkelt uttryckt de incitament
som konsumenterna ges för att köpa musik digitalt. Begreppet är alltså de aspekter
som konsumenterna förhandlar med sig själva om vilken nerladdningstjänst man ska
använda.
Diversifiering

Pris

Kontroll

Fig 5. Bilden visar hur de tre begreppen Diversifiering, Kontroll och
Pris hör samman för att ge konsumenter incitament att köpa musiken
digitalt.
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4.2.1 Diversifiering
Begreppet diversifiering har helt enkelt att göra med kundernas tillgång till musik. För
att förenkla diversifiering skulle man istället kunna använda sig av begreppet:
material, eller tillgången till material.75 Edström-Frejmans forskning visade att
mycket av den musik som eftersöktes på P2P-nätverk var musik av äldre och obskyr
karaktär.76 Den visade också att iTunes Music Store inte alltid hade denna musik
tillgänglig på sina servrar.77 Majorbolagen släpper ofta ”Best of-skivor” med sina
större artister. Eftersom alla låtar redan finns inspelade är risken med ett sådant
projekt så gott som obefintlig. Det är ett enkelt sätt att få in pengar i kassan utan att
riskera allt för mycket.78 På detta sätt säljer man också samma låtar om och om igen.
Ytterligare ett målande exempel på hur tillgången på materialet inte är självskrivet är
Warner Musics beslut att inte släppa Kid Rocks album Rock n Roll Jesus på iTunes
Music Store. Anledningen till detta sägs vara att man är oroliga över iTunes
dominanta ställning inom den digitala musiknedladdningen.79 En annan viktig aspekt
av tillgången på material är branschens regionsbaserade natur. Att musik är tillgänglig
på iTunes Store i Sverige innebär inte att samma musik finns att köpa på iTunes
Music Store i USA. I sin bok The Long Tail skriver Chris Anderson om tillgången på
material där han ställer en av USA största musikåterförsäljare, Wal-mart, mot
nerladdningssajten Rhapsody. Han menarar att Wall-mart har ca 60 000 låtar i sina
affärer. Varenda en av dessa laddas ner minst en gång i månaden. Rhapsody hade ca
1,5 miljoner låtar på sin sida, som laddades ner minst en gång i månaden.80 Med detta
vill Anderson ha sagt att även de låtar som inte platsar på Wal-marts topp 60 000 mest
populära låtar kan generera en stor vinst. Det visade sig att de låtar som befann sig
mellan de 100 000 till 800 000 mest populära låtarna svarade för en vinst på 16
miljoner nerladdningar, eller 15 % av Rhapsodys omsättning.81 För skivbolagens och
för återförsäljarnas del innebär detta att en nischmarknad kan mäta sig med en
hitmarknad på ett ekonomiskt plan om tillgång till marknaden ges till kunderna.82
Över 99% av alla skivor finns inte att tillgå på Wal-mart.83

4.2.2 Kontroll
Begreppet kontroll riktar sig, i detta fall, såväl till konsumenterna som till
skivbolagen. För konsumenterna rör begreppet vilken frihet de har att använda sin
köpta musik på olika sätt. 2000-talets utveckling av olika portabla musikspelare är
nära kopplad till den digitala musikförsäljningen. Konsumenterna vill ha med sig sin
musik vart än de ska, de vill inte bli begränsade av att materialet endast finns på
datorn där hemma. Ett stort antal olika musikspelare finns idag på marknaden. Apples
iPod är den ledande spelaren vilket troligtvis hänger ihop med iTunes Music stores
framgångar. Men konsumenter vill också kunna bränna ner musiken på en CD-skiva
och man vill kunna spela sin köpta fil på den musikspelare i datorn man tycker
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fungerar bäst.84 Man kan härleda Apples framgångar inom den digitala
musikförsäljningen till iTunes Music store, iPod och iTunes musikspelaren. De tre
produkterna är nära sammankopplade och är väl synkroniserade med varandra. De tre
produkterna kopplas samman på ett pedagogiskt och lättanvänt sätt. ITMS säljer
musik i ett format som kallas för AAC. Detta format går endast att spela upp i Apples
egna produkter så som iTunes musikspelare och iPod. Detta inskränker på
konsumenternas förmåga att nyttja sin vara på det sätt de själva önskar. Det finns
andra format som på ett liknande sätt begränsar konsumenternas nyttjande av
produkten. Windows använder sig av filformatet WMA (windows media ….) som
också stödjer DRM och som är standard för legala digitala musikåterförsäljare utanför
iTunes.85

4.2.3 Pris
Hoskins McFadyen & Finn beskriver hur en marknad, som traditionellt sätt motsvarar
en fysisk plats där varor säljs och köps, har uppkommit på Internet. Denna marknad är
global vilket reflekteras i sättet på vilket varor prissätts.86 Även om i stort sätt alla
företag har möjlighet att själv prissätta sina varor så måste självfallet även de andra
aktörerna på marknaden vägas in i beslutet. Om en marknad består av många mindre
företag, med en liten marknadsandel och likvärdiga produkter samt att det är lätt för
nya företag att slå sig in på marknaden kallas det för prefekt konkurrens. I fallet med
den digitala musikförsäljningen är så inte fallet.87 Apples Itunes Music Store
dominerar marknaden med ca 25 % av den totala sålda digitala musiken.88
Prissättning av musik handlar mycket om ”Option value”, eller handlingsfrihet
med produkten. Ju friare konsumenten är med den köpta varan, ju högre pris kan man
ta för varan. I radio, där konsumenten inte har någon frihet med produkten, är priset
gratis.89 Det är just här som priset kopplas samman med begreppet kontroll. När
konsumenterna förhandlar med sig själva om en given tjänst är värd priset så tittar
konsumenten på graden av kontroll som ges av produkten samt mängden tillgängligt
material. Som nämnts i avgränsningen kommer inte prissättningsnivåer att diskuteras i
någon större utsträckning.
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5 Empiri och analys
5.1 Material och kontroll
5.1.1 Material
Svaren som skivbolagen gav i samband med Napster och dess efterföljares intåg i
allmänhetens medvetande var entydiga. Att ladda ner musik är ett tydligt brott mot
upphovsrätten. En rad olika försök gjordes från majorbolagens håll att stävja
nerladdningen från stämningar av nerladdningstjänsterna och privatpersoner till
upprättande av egna nerladdningstjänster.90 Denna utveckling var explosionsartad och
oerhört svårhanterlig. Dessutom bör det tilläggas att Napster presenterades två år
innan det första svenska skivbolaget hade upprättat sin första nerladdningsshop,
berättar Anders Livåg på EMI.
Det digitala går ju himla mycket fortare och under de här åren som
jag har jobbat med det här, åtta år, och var det sju år sedan vi satte
igång med vår första downloadshop, och då var vi ändå, då var vi
först i Sverige 91ändå. Under den här perioden så har det hänt så
otroligt mycket.
Ett tydligt problem med dessa ”on-lineshopar” var att materialet var begränsat.
Eftersom varje majorbolag endast arbetade med sina egna skivor fanns inte all musik
att tillgå på dessa nerladdningstjänster. Fördelen med att skivbolagen själva arbetade
med sina egna plattformar var att de arbetade in en rutin för att digitalisera musiken
”in-house”. På grund av att skivbolagen redan arbetat med digital musik blev det
lättare för dem att arbeta tillsammans med återförsäljare vid ett tidigt skede.
Majorbolagen är inte beroende av renodlade aggregators på samma sätt som
indiebolagen är, åtminstone inte vad gäller försäljningen av den digitala musiken.
Istället är det snarare, i majorbolagens fall, betydligt viktigare med aggregators när det
kommer till att sälja ringsignaler och liknande produkter, främst riktade till
mobiltelefoni. De stora återförsäljarna av digital musik tycks själva ha utvecklat en
aggregation del av sin verksamhet. Anders Livåg berättar om iTunes Music Store:
[…] sen finns det ju92andra typer av Aggregators också. iTunes är ju
också en egentligen.
Anders Edström-Frejmans forskning visade hur Peer to Peer-användare tycktes
eftersöka främst äldre alternativt mer obskyr musik.93 Om den musik som eftersöks
inte finns tillgänglig på lagliga väga ter det sig troligt att dessa personer skulle vända
sig till mer eller mindre lagliga alternativ för att söka efter den önskade låten där?
Men majorbolagens bakkataloger94 är ännu inte digitaliserade i full utsträckning.
Michelle Kadir på Universal Music berättar om arbetet med att digitalisera
bakkatalogen på Universal:
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Förra året fick vi upp 200 olika produkter, alltså titlar… digitala
album som inte finns att köpa fysiskt längre. Och i år har vi samma
målsättning. […]men även internationellt så släpper dom hela tiden
dom grejerna som inte finns att köpa fysiskt
eller riktigt gamla
grejer eller vad som helst släpper dom digitalt.95
Ander Livåg på EMI menar att arbetet med bakkataloger kan vara svårt på många sätt
och är mycket tidskrävande.
[…] sen finns det ju sådana utgåvor som inte släpptes på CD till
exempel, där de bara finns på vinyl eller kanske ännu värre att de
bara finns på en mastertape någonstans, då är det ju lite mer
omfattande jobb och det pågår ju hela tiden. Vi har ju en prio-lista
som vi betar av
men det är en resursfråga. Men förr eller senare så
ska allting in.96
Att göra bakkatalogen digital kan också vara problematiskt med artister som var
aktiva innan Internets genomslag. Anders Livåg tar upp några exempel på detta:
Ja vi har Radiohead som också har varit lite griniga med sånna här
saker och Pink Floyd har ju också 97varit lite extra känsliga, men
Beatles är dom som har sagt tvär-nej.
Att Livåg nämner Radiohead här är förvånande. Radiohead släppte nämligen sin
senaste skiva In Rainbows, 2007, på Internet och lät konsumenterna betala så mycket
som de tyckte att skivan var värd. Skivan släpptes till en början endast på bandets
hemsida, helt utan DRM-skydd.98 Även Beatles är intressanta i detta fall. Beatles som
sagt ”tvär-nej” till att finnas på Internet hittas i överflöd på illegala nätverk. Alla
respondenter säger att det inte är skivbolagen som beslutar om en artist ska finnas
tillgänglig digitalt, utan det är helt upp till artisterna själva. Däremot påpekar Jacob
Key på Warner Music att det dock är upp till skivbolagen att bestämma när detta ska
ske.
[…]och i vissa fall kan vi tycka att det är bra för det kanske
kannibaliserar på vår CD-försäljning så då väljer vi att inte göra det
då. Så att det är ett val för varje artist. Men vi vill ju hemskt gärna
egentligen få ut så mycket som möjligt i alla kanaler då men i vissa
fall kan det vara smart att ha någon typ av windowing som99vi kallar
det, då man släpper saker vid olika tillfällen eller liknande.
Windowing kan både innebära att man släpper en låt senare på Internet än på fysisk
skiva, då man är rädd att skivan inte kommer att säljas i samma utsträckning om den
finns digitalt. Men Windowing kan även innebära att man släpper en låt digitalt innan
den släpps i fysisk form. Som exempel har Spotify börjat med att ”för-släppa” viss
musik på sin site.100 I händelse av att musiken släpps i digital form senare än i fysisk
form är risken överhängande för att låten digitaliseras illegalt och finns tillgänglig på
illegala närverk innan den finns tillgänglig digitalt. Tillgängligheten av musik på
95

Intervju, Kadir, Michelle, Universal music, 2008-11-27.
Intervju, Livåg, Anders, EMI, 2008-11-28.
97
Ibid.
98
Björk, Carl, ”Radiohead släpper skiva utan prislapp”, i Dagens industri, publicerad: 2007-10-02.
99
Intervju, Key, Jacob, Warner music, 2008-11-28.
100
Mailintervju, Sehr, Andres, Spotify, 2008-11-26.
96

24

Internet har som ovan nämnts att göra med artisters egen inställning. En annan, och
troligen mer avgörande, aspekt av tillgången på material är rättighetssjäl och en
regionbaserad bransch. De avtal som skrivs med de svenska artisterna innebär inte
nödvändigtvis att skivbolaget får tillstånd att släppa skivan i USA, eller i världen
utanför Europa. Grunden till detta är att förlagsverksamheten i Nordamerika är
uppbyggd på ett annat sätt än det europeiska som i sin tur grundar sig på en
amerikansk ovilja att skriva under Bernkonventionen. Konventionen ingicks 1886
som ett försök att skydda upphovsrätten i litterära och konstnärliga verk.101 Jacob Key
på Warner Music berättar hur regionbaserad skivbranschen är:
Det är inte per default att man signar med Warner Music att vi
signar för de globala rättigheterna utan vi signar för olika regioner
och lokala rättigheter då. Så i vissa fall har vi inte ens rättigheterna
att släppa dem någon102annanstans. […]Det är liksom det lokala
landet som bestämmer.
Anders Livåg på EMI fortsätter med att tala om hur upphovsrättslagarna skiljer sig åt
mellan Europa och USA:
Och det är ju på grund av att förlagen fungerar ju på helt andra sätt
där borta. Vi får till exempel aldrig betalt om Roxette spelas på
radion i USA, så får vi i Sverige inte betalt för det på samma sätt
som vi får i Sverige när STIM betala till oss. Och det gör ju att man
begränsar vissa rättigheter så gör man varianter på det där istället,
till exempel att man låter en sub-label till oss släppa den i USA så
att vi får in pengarna på det sättet. Så det är väldigt knöligt, och det
kan ju begränsa vilket utbud som finns i Amerika.
Men trots att upphovsrättslagarna idag skiljer sig så mycket åt finns det en framtidstro
på att det kommer att bli enklare att få upp musik digitalt, oavsett vilket land man
befinner sig i. Michelle Kadir på Universal Music utvecklar:
Men inom kort, och så kommer det nog att bli för alla skivbolag, så
kommer vi här från Sverige att kunna trycka på knappen och säga så
här: Vi vill släppa upp den här plattan i alla de länder som vi har
rättigheter för att släppa upp den här plattan och då kommer vi, då
kommer alla såna här pytte, pytte liten musik att finnas att köpa i
USA för de svenskar som till exempel
bor där. Så att det kommer att
hända. Det kommer att bli bättre.103
Men Michelle Kadirs förhoppningar om att det ska bli enklare att släppa skivor över
landsgränser är helt beroende på vilken typ av kontrakt skivbolagen skriver med sina
artister. De regionala skillnaderna i upphovsrättslagen har sett i stort sätt likadana ut
sedan 1900-talets början. Här finns dock en möjlighet för återförsäljarna att ta tillvara
på Internets globala natur.
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5.1.2 Kontroll
Frågan som uppkom i samband med den illegala fildelningens framfart i början av
2000-talet var den om kontroll. Hur skulle man kontrollera att skivbolagen fick betalt
för musiken. Som nämnts ovan var det första försöket att stämma såväl
fildelningsnätverk som privatpersoner. CD-skivorna som såldes utrustades också med
DRM-skydd. Men fildelningen fortsatte att öka. När musik väl skulle börja säljas i
omfattande volymer digitalt så var kontroll ett centralt begrepp, kontroll över
metadata och kontroll över kopiering. Men dessutom var aspekten av att
konsumenterna också skulle få kontroll över sin köpta vara central i diskussionen.
Samtliga av respondenterna svarade att alla produkter kodas om till det format som
återförsäljarna önskar och skickas med all metadata som krävs. Michelle Kadir på
Universal Music betonar att det inte är skivbolagen som bestämt i vilka filformat som
musiken distribueras för försäljning:
Skivbolagen har ju inte bestämt filformatet utan det skivbolagen har
sagt fram till och med idag, vilket håller på att ruckas på, det är att
det måste ha ett slags DRM-skydd, att det är det som är det
viktigaste. Sen vilket format dom vill ha det får återförsäljaren själv
välja. Det är därför iTunes har sitt eget och vissa andra återförsäljare
kör WMA och vissa andra vill ha MP3 och, 104
eh, vi har inte varit
emot MP3 men då har vi velat ha ett skydd på.
Jacob Key på Warner Music påpekar att skivbolagen inte skapar några tjänster eller
shopar, utan jobbar endast med innehållet.
Men vi skapar ju inga, i stort sätt inga tjänster eller shoppar själva
liksom utan vi jobbar ju som ett ”content”, ”contentbolag”
egentligen som säljer via återförsäljare. Så det är ju samma modell
egentligen som fysiskt
det är bara det att affärsmodellerna och
partnerna är olika.105
Kopieringsskyddet som skivbolaget insisterat på att införa i de lagligt nerladdade
ljudfilerna innebär inte endast att skivbolagen bibehåller kontrollen över sin musik. I
iTunes fall innebär DRM-skyddet att en köpt fil endast kan spelas upp på fem datorer
och att låten endast kan spelas upp i iTunes musikspelare och i iPods. Just iPods, eller
MP3-spelare, är av mycket stor vikt i diskussionen. Edström-Frejmans forskning visar
att konsumenterna vill ha en stor kontroll av den musik de köper.106 I Apples system
har konsumenten inte kontroll att välja vilken typ av MP3-spelare denne vill använda.
På Warner Music ser man Apples beslut att låsa filerna till deras egna produkter som
icke önskvärt.
Ja, det är ett affärsbeslut som Apple har tagit som vi egentligen inte
stödjer helt då. Utan vi tycker väl att: har du köpt en låt så ska du
äga den låten och kunna spela den på alla dina devices och datorer
utan att det ska vara några problem.
Men det är dom som har fattat
det beslutet att dom ska göra så.107
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Både Michelle Kadir och Anders Livåg instämmer i att deras respektive skivbolag
inte är överförtjusta i Apples inskränkning av konsumenternas köp men att de inte
heller kan blanda sig i Apples val. Patrik Wikström skriver i sin avhandling om
förhållandet mellan pris och kontroll. Desto högre pris man betalar för en vara, ju mer
kontroll vill konsumenten ha över produkten. Han drar en parallell mellan att hyra
eller att köpa en film och att köpa eller hyra en låt.108 Att hyra en film är billigare än
att köpa en, då är kunden också beredd på att dennes möjligheter med produkten är
mindre. Kunden kan till exempel inte ge bort filmen till en vän. På samma sätt har
konsumenten mindre kontroll över en låt som strömmas över Internet än vad
konsumenten har över en låt som köps genom iTunes Music Store. Om konsumenten
istället skulle vända sig till en illegal nerladdningstjänst skulle kunden ha obegränsade
valmöjligheter för att använda produkten.
DRM-skyddet som skivbolagen har krävt ska finns på alla låtar som säljs
håller idag sakta på att försvinna. EMI har redan tagit bort detta krav och de andra
majorbolagen följer troligen i samma spår.109 Michelle Kadir utvecklar:
Jag skulle vilja säga att inom ett år så kommer det antagligen inte att
finnas DRM-skydd längre. Och vi110har storbolag som EMI till
exempel som har släppt på det redan.
Anders Livåg förklarar att EMI valt att ta bort kravet på DRM-skydd då deras egna
undersökningar visar på att försäljningen ökar då musik inte är belagd med DRMskyddet.
Vi har gjort undersökningar och sett att tillgängligheten och
anpassningsbarheten överväger hindren med111DRM. Vi ser helt klart
en försäljningsökning på musik utan skydd.
Med borttagandet av DRM-skydd har alltså konsumenterna större möjlighet att göra
vad de vill med sina köpta låtar. Samma frihet som de har med låtar som laddas ner
från illegala nätverk.

5.2 Skivbolagens inställning till digital musikförsäljning och
de incitament de skapar åt konsumenter
Försäljningen av digital musik skiljer sig mot försäljningen av fysiska skivor på så
sätt att förpacknings- eller lagringskostnader för den digitala musiken är betydligt
mindre än för traditionell skivförsäljning.112 Dessutom är ett digitalt köp lätt att ta del
av från det egna hemmet och redo att börja användas på bara några sekunder. På detta
sätt är skillnaden i det närmsta obefintlig vid en jämförelse med illegalt nerladdad
musik. Det här priset kommer in. Som nämns ovan skulle det kosta tusentals dollar att
fylla en iPod med lagligt köpt musik. Illegal nerladdning har en merkostnad för
användarna i det att det kan vara oerhört tidskrävande att ladda ner illegalt. Det finns
en stor risk att det som laddas ner inte är den låt som användaren söker efter eller att
det helt enkelt är dålig kvalitet på låten. Strömmad musik, som till exempel Spotify,
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ger konsumenten tillgång till en mycket stor mängd låtar. Kostnaden för detta är i
dagsläget 99 SEK per månad – i mångas ögon en rimlig kostnad. Dock har inte
konsumenten särskilt stor frihet med produkten. Man kan till exempel inte ta med
någon av låtarna i sin MP3-spelare eller bränna låten på en CD-skiva. Motivet för
skivbolagen att digitalisera sina produkter har hela tiden varit att konkurrera ut den
illegala nerladdningen och få människor att köpa musiken. Anders Livåg på EMI
menar att bredden på olika typer av nerladdningstjänster varit för liten fram tills idag.
Jag tycker kanske inte att det finns för många i alla fall, men det är
väl snarare bredden på hur man säljer som är lite trång, eller har
varit fram tills idag egentligen, att det har varit en typ av
downloadshopar till exempel. Nu börjar det komma mycket mer
olika typer av format, som Spotify-tjänster, vi har TDC i Danmark
som har gjort en helt ny typ av tjänst. Jag tror säker att vi kommer
att få se fler exempel på, varianter där emellan. Men fram till nu
egentligen så har det ju varit väldigt likriktat, en download, lägger
den i kassen går och betalar
och laddar ner, och det är ju lite
inskränkt kan man tycka.113
Jacob Key på Warner Music menar att skivbolagen inte skapar några egna tjänster
eller shopar som gjordes i fildelningens begynnelse. Detta betyder att skivbolagen
märkt att de inte är lämpade att bedriva en försäljning till konsumenter utan av att
externa entreprenörer att skapar nätbutiker. Trångsyntheten bland E-tailers kan bero
på att inte heller återförsäljarna har följt med i utvecklingen av den digitala musiken.
Jacob Key menar att det sätt på vilket musik konsumeras har förändrats.
Det är ju ett skifte som sker och man konsumerar musik på en massa
olika sätt egentligen i framtiden. […]jag tror att det kommer att vara
massa olika sätt som man lyssnar på musik. Man kanske
tyvärr
kommer att köpa samma låt flera gånger på olika ställen.114
Just köpet av samma låt vid ett flertal gånger är sammankopplat med filformatet. De
olika filformaten ger inte nödvändigtvis möjlighet att använda produkten efter
konsumentens önskemål. Den begränsning av kontrollen som finns i de olika
filformaten visar på ett stort problem med den digitala musikförsäljningen. Som
presenterats i avsnittet ovan (5.1.2) blandar sig skivbolagen inte i hur återförsäljarna
låser materialet.
Det främsta vapen som Spotify och iTunes Music store använder sig mest av
för att ge konsumenterna incitament att handla digitalt är det som kallas för
mervärdesservice i avsnittet om värdekedjor. Anders Livåg på EMI beskriver hur
sättet att upptäcka ny musik förändrats genom att konsumenterna delar spellistor med
varandra.
[…] man går inte ut på Google och söker någonting och man
behöver inte gå på Pirate Bay och leta utan man går bara in på
Spotify och så hittar man det senaste. Och det gör ju att ett helt nytt
sätt att konsumera musik kommer att komma igång kring det där
med att man byter inte, man fil-delar inte längre utan man spellist
delar istället, man skickar sina spellistor till varandra och delar med
sig på det sättet. Och den 115
modellen kommer att vara ganska
stilbildande framöver tror jag.
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Tjänsten att dela spellistor är något som både iTunes Music Store och Spotify
använder sig av. Men den nya typen av mervärdesservice tycks baseras på olika
paketeringar. Både Anders Livåg och Jacob Key nämner den danska
bredbandsoperatören/telefonioperatören TDC som ett exempel på just en paketering
av musikförsäljning. Jacob Key poängterar att när musiken paketeras på detta sätt blir
den också mera tillgänglig.
Men definitivt så tror jag att musik kommer att vara mycket mera
tillgänglig och att den kommer att bakas in i många andra
abonnemang som nu ser vi redan nere i Danmark så har vi skrivit
avtal med TDC då där musik, fri musik tillgång, fri och fri, men den
är inkluderad i mobila och bredbandsabonnemanget. Så att så länge
du är bredbandskund hos TDC så får du tillgång till all musik.
Lämnar du TDC så förlorar du all musik och det kan man se…
samma sak med Nokia som släpper sin Comes with Music nu i
England. Man köper en telefon
där du har fri tillgång till musik så
länge du har den telefonen då.116
Paketering nämns ofta i samband med mobiltelefoni, liksom Key tar upp olika
mobiloperatörer. Mobiltelefonin ses som ett medium för framtidens
musikkonsumtion. Men även här låses musiken till en speciell produkt, liksom Apples
iPod är en förutsättning för att ta med musik som köps på iTunes Music Store på en
promenad. TDC kan ses som både en abonnemangsservice, som Spotify, men också
som en paketeringsform som faller in under begreppet mervärdesservice. Av den mer
intressant mervärdesservice som nämns i intervjuerna är frågan om Spotify också
börjar sälja musik i form av nerladdning av filer. Jacob Key beskriver skivbolagens
ideala scenario för musikkonsumtion.
Vårt drömscenario är ju naturligtvis att folk använder Spotify att
upptäcka ny musik och så köper man den på iTunes eller någon
annanstans. Eller om Spotify börjar
sälja musik själva också, för
då…ja då ökar ju värdet på den.117
Värdeökningen av musiken kommer just av mervärdesservicen, till exempel om
Spotify skulle utveckla sin affärsidé till att inbegripa försäljning av filer. Huruvida det
kommer att ske behandlas inte i denna uppsats. iTunes erbjöd också en värdeökning
på produkterna när de gjorde det omvända. iTunes började erbjuda en 30 sekunders
förhandslyssning på musiken som såldes för att köparna skulle vara säkra på att den
musik som köptes verkligen var den låt som eftersöktes. Ovanstående citat kan
kopplas samman med tidigare citat av Jacob Key som säger att konsumenterna kan
behöva köpa samma låt flera gånger. Här framstår det som om skivbolagen inte kan
kontrollera återförsäljarna medan i citatet ovan framstår just det dubbla köpet som ett
drömscenario. Detta drömscenario kan med bakgrund i Edström-Frejmans modell om
kontroll snarare ses som ett scenario skivbolagen borde vilja undvika. Just
förhandlingen mellan kontroll och pris blir av extra stor vikt här. Att köpa samma låt
flera gånger tvingar konsumenten att förhandla med sig själv återigen vilket kan leda
till att användningen av en tjänst avslutas. Det ter sig troligare att om Spotify skulle
erbjuda nerladdning som ett komplement till tjänsten strömmande musik så skulle
produktens värde öka avsevärt. Dock är det inte nödvändigtvis så att det är musiken
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som är den produkt som ökar mest i värde i detta fall, istället kan Spotify som produkt
öka i värde.
Ett av de avgörande incitamenten som skivbolag och återförsäljare ger åt
konsumenterna att nyttja de lagliga digitala nerladdningstjänsterna är också tillgången
på materialet som beskrivits i avsnittet 5.1.1. Tillgången på material är en
förutsättning att tjänsterna ska börja användas till att börja med.

5.3 iTunes Music Store och Spotifys roller på den digitala
musikförsäljningsarenan
Apple grundades 1977 som ett företag inom datorbranschen och är inte ett företag
som normalt är sammanknippat med musikaliskt innehåll.118 Efter Apple startat
iTunes Music Store 2003 blev tjänsten snabbt omåttligt populär. Som nämnts ovan
såldes enligt Apples egna siffror 50 miljoner låtar under iTunes Music Stores första
år. Spotifys lansering av sin premiumtjänst i oktober 2008 gav upphov till ovanligt
mycket mediebevakning, åtminstone i Sverige. Det är tydligt att de båda tjänsterna har
blivigt mycket populära men det är inte självklart vilken roll de har inom den minst
sagt oordnade digitala musikförsäljningen. Jacob Key på Warner Music beskriver den
i begynnelsen röriga marknaden för återförsäljare av digital musik och vikten av att ha
konkurrens bland några få stora aktörer.
[…] det är viktigt att ha några, några få stora starka som konkurrerar
med varandra och som verkligen har en bra, solid affärsidé i botten
så att säga. I början har det ju varit många som tycker att vi ska bli
världsledande på att sälja digital musik och sedan har de insett att
det är lite mer komplicerat än så. Så det är många
som har funnits
och sedan gått i konkurs under de här två tre åren.119
Den säkerhet som skivbolagen får genom att ha ett fåtal stora aktörer är en
förutsättning för att de skulle våga sig på att utveckla den digitala försäljningen vilket
också är ett krav för skivbolagens fortsatta kvarvarande. Michelle Kadir på Universal
Music menar att kunderna tjänat på konkurrens och uppstickare från nya aktörer.
[…] det är först nu som det har börjat hända riktigt, riktigt mycket
och intressanta saker på en gång och jag tror att inom ett par år
kommer vi att se vilka som är vinnarna och jag tror att det är bra att
konkurrensen finns för då kommer det som kunden, slutkunden,
alltså folket där ute, det dom vill ha, det är den tjänsten som
kommer
att vinna och det är bra att det finns så många olika att
testa.120
Antalet aktörer tillsammans med det faktum att de ofta vill sälja musiken i olika
filformat tycks ha lett till att skivbolagen släppt intresset över att kontrollera vilket
filformat som ska säljas. Inget av skivbolagen vill gå in och kräva ett skifte i
filformat. Apples låsning av produkten till sina egna applikationer och utrustningar
som iPod eller iPhone är alltså inget som skivbolagen tycks vilja ändra på. Även om
det i intervjuerna framgår att inget av de tre majorbolagen tycker att Apples beslut är
positivt. Återförsäljarna, framför allt Apple, har satt sina egna regler för filformat
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liksom de satt prisnivån för en digital låt. Michelle Kadir beskriver hur prissättningen
sett ut.
Vi kan inte säga att det är för lågt, vi kan inte säga att det är för högt
vi får inte över huvud taget lägga oss i vad slutkundspriset är. Och
så som skivbolagen ser på det så är det ju som att iTunes har ju satt,
på något sätt, standarden för vad priset ska vara för en låt. Det är
dom som har satt priset från början. Och nu så rättar sig alla andra
efter det, och det är inte optimalt på något
sätt. Och dessutom varför
ska inte olika låtar kosta olika mycket?121
Apples dominans på marknaden har tvingat skivbolagen till att följa Apples regler.
Michelle Kadir menar att Spotify är ett välkommet alternativ till Apple.
Jag tror att det kommer att finnas två olika… två olika sorters, det
finns ju givetvis miljoner olika människor, men två olika kategorier
för musik om man ska hårddra det. Den ena kommer att vara de som
inte bryr sig särskilt mycket om att äga musik, de som bara vill
lyssna, för dem kommer tjänster som Spotify eller Last FM eller vad
det nu kan vara, vara toppentjänster. Sen finns det de som faktiskt
vill äga musiken och då tror jag att Spotify är ett perfekt sätt att: Åh,
gud jag gillar verkligen den här låten, den vill jag ha i min iPod, den
här vill jag ha i min dator, jag vill äga den här, jag vill bränna ut den
på en skiva och så vidare. Det gör att lyssnande på Spotify leder till
köp av vissa produkter. Så tvärtom jag tror att det kommer att
”boosta”, för det Spotify gör mer är att ta över folk från illegal
nerladdning än folk som köper lagliga downloads eller fysiska
skivor idag. Vilket gör att jag tror att hela marknaden kommer att
”Boostas” upp. Musikanvändandet,
det lagliga musikanvändandet
kommer nog att öka.122
Michelle Kadir lämnar det öppet för om Spotify själva kommer att sälja låtar i
framtiden. Just valmöjligheten för kunderna att konsumera musiken på det sätt som de
bedömer som bäst ser Michelle Kadir som en självklarhet. Hon menar också att
strömmande tjänster som Spotify kan vara ett medel för att få över illegala fildelare
till en laglig kanal.
Det är ett erbjudande som borde ha funnits för länge sedan. Jag tror
att det fyller på något sätt något slags behov hos folk att bara kunna
betala en månadsavgift antingen att de knappt märker av det för att
det går på bredbandsfakturan eller att man aktivt betalar femtio eller
hundra spänn i månaden och så får man tillgång till all musik. Det
tror jag är perfekt för de som sitter på Piratebay, på DC de här
olagliga tjänsterna och kanske börjar känna nu i och med all media
och IPRED-lagen och allt möjligt att det här känns ju faktiskt inte
särskilt bra. Att typ föräldrar säger till sina barn så här: Nu har jag
lagt upp det här kontot till dig. Du har all musik, 100 spänn i
månaden, gå inte in på de där olagliga grejerna, för de vill ha koll på
vad barnen
gör och så vidare. Jag tror att det är ett hål som kommer
att fyllas.123
Den generationsaspekt som Michelle Kadir tar upp där föräldrar har en stor roll att se
till att barnen inte laddar ner illegalt tas även upp av Anders Livåg.

121

Intervju, Kadir, Michelle, Universal Music, 2008-11-27.
Ibid.
123
Ibid.
122

31

Jag själv är ju så gammal att jag tycker fortfarande att det är roligt
med skivor och kommer antagligen att tycka det också men man blir
ju påverkad hela tiden, man sitter med det hela tiden 124
och Spotify har
i min värld revolutionerat det så otroligt mycket[…].
Generationsaspekten av nerladdning, som nämns av Kadir och Livåg i citaten ovan, är
intressant då fildelning är en relativt ny företeelse. För ungdomar som växt upp efter
fildelningen kommit igång på allvar är de illegala kanalerna självklara. Att erbjuda
alternativ till de illegala nätverken är en förutsättning för att skivbranschen ska
överleva. Patrik Wikström listar fem olika undersökningar rörande korrelationen
mellan ökad fildelning och sjunkande försäljningssiffror för fysiska skivor. Ingen av
de fem undersökningarna visade ett samband mellan de olika företeelserna.125 Anders
Livåg på EMI menar att utfasningen av den fysiska skivan pågått under en längre tid, i
och med att skivbolagen började digitalisera sin musik men poängterar att Spotify
tagit utvecklingen framåt och erbjuder ett nytt alternativ till den fysiska skivan.
Ja, jag tror att det kommer att bli en utfasning, men den utfasningen
har ju redan börjat i och med att vi satte igång att sälja musik
digitalt. Så Spotify är ju bara en del av hela den här digitala
utfasningen av den fysiska försäljningen. Och Spotify har tagit ett
steg längre än vad vi har sett tidigare. Så jag tycker inte att de i
synnerhet inte är någon
som kommer att göra att det fysiska
försvinner eller minskar.126
Livåg beskriver ett paradigmskifte för vilket format av musik som kommer att bli det
mest populära, inte att det ena formatet tar över det andra fullständigt. Men det kan
också ses som den generationsfråga som nämndes tidigare i avsnittet. För de som växt
upp med digital musik kan det vara det självklara och det enklaste sättet att
konsumera musik. I en intervju med tidskriften Fokus säger Anders Livåg att tjänster
som Spotify inte kommer att vara skivbranschens räddning men att det kommer att
vara ett bra komplement till den illegala fildelningen och att tjänsterna troligen
kommer att finnas parallellt med nerladdningstjänster som Apples iTunes Music
Store.127 Jacob Key tror inte heller att den fysiska skivförsäljningen kommer att
försvinna men att tjänster som Spotify tvingar traditionella mediekanaler av alla slag
att ständigt utveckla sin verksamhet. Dock minskar incitamenten för konsumenter att
köpa skivor om musiken alltid finns digitalt tillgänglig.
[…]de måste ju hela tiden utveckla sig och erbjuda någonting som
folk då tycker är bättre än Spotify. Sen får man ju se om då Spotify
versus att folk slutar köpa CD-skivor då. Det tror jag inte heller
kommer att ske över natt så att säga, men över tiden så kan det väl
vara så att om folk har tillgång till all musik som finns var de än
befinner sig någonstans så minskar ju incitamenten att köpa en CDskiva så att säga. Men det är ju det som vi hela tiden brottas med,
för att hitta en rätt balans och rätt affärsmodell bakom
som gör att vi
behåller vår ersättning då… att vi tjänar pengar.128
Anders Livåg menar att både iTunes Music Store och Spotify har varit milstolpar
inom sina respektive affärsmodeller.
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fram till idag så utvecklingen i det digitala har ju varit att först och
främst se till att musiken finns, att vi ska upp med musiken. Sen ska
den finnas tillgänglig hos återförsäljarna. Sen har det varit en
kostnadsfråga också och nu är väl den senaste, tillgängligheten, hur
lätt kan du göra musiken tillgänglig? Det är de som vinner idag, de
som gör det på ett så enkelt sätt för konsumenten. Och där tycker jag
att iTunes var ju en stor milstolpe där och nu tycker jag att Spotify
är en milstolpe
också, de har ju tagit den här streaming-tjänsten ett
steg längre.129
I tidskriften Fokus uttalar sig Spotifys ena grundare Daniel Ek om att konsumenter
tycks vara mer intresserade av att ha tillgång till innehåll än att faktiskt äga musiken
och att konsumenterna inte vill vara olagliga i sin konsumtion. Anders Livåg säger i
samma intervju att skivbolaget strävat efter att konsumera musik på ett lagligt vis.
Strömmnings-tjänsten som Spotify och liknande tjänster erbjuder ligger i linje med
det.130

5.4 Analys av värdekedjor inom digital musikförsäljning
Av de intervjuer som genomfördes med representanter från skivbolagen gick att utläsa
att inget av skivbolagen sa sig kunna kontrollera vare sig det filformat eller det pris
som iTunes Music Store och Spotify önskar. Anders Livåg på EMI menar att
skivbolagen har börjat förstå vad de är ägare av och vad de är bra på.
Vad är det vi har för något? Jo, vi har rättigheterna till musik och
den förvaltas, den används, den nyttjas av folk, HUR det spelar
egentligen ingen roll. Det är bara att försöka följa med strömmen, på
det sättet som vi kanske inte gjorde i början när Napster slog
igenom. Där vi var väldigt så här: nej, ni ska köpa skivor. Nu har vi
liksom sakta men säkert ändrat sätt att se på det här utan vi är
duktiga på att ta fram musik och marknadsföra musik och sen hur
folk vill lyssna på den eller konsumera den det är något som
kommer att vara väldigt flytande framöver. […]Vi är ju med och
följer med och utvecklar tillsammans men vi kommer inte att vara
så bångstyriga som
vi har varit tidigare utan vi är mycket mer öppna
för nya intryck.131
Anders Livåg sätter här fingret på det som samtliga tre respondenter från skivbolagen
uttryckt. Skivbolagen är inte intresserade av att kontrollera hur musiken tar sig ut till
konsumenterna på grund av att de inte tycker sig ha kompetensen att göra det.
Skivbolagens arbetssysslor för digital musik skiljer sig egentligen inte från arbetet
med en fysisk skiva. De olika länkarna i värdekedjan är de samma. De tillägg som
sker görs i distributionskedjan och den mervärdesservice som läggs till produkten.
Distributionskedjan som förändras i den digitala musiken innefattar Aggregatörer,
White labels och E-tailers. Aggregatörernas roll är att sammanställa det digitala
materialet, White labels roll är att erbjuda tekniska lösningar för E-tailers och Etailers är den sista kontakten varan har med kedjan innan den når kunderna. När
Apple startade iTunes Music Store 2003 stod de för de tekniska lösningarna på egen
hand. Apple är ett företag som präglas av ett oerhört inhouse-tänkande. Detta innebär
att inga externa White labels har varit inblandade i iTunes Music Store. Lika så är det
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Spotify själva som utvecklat sin strömmning-tjänst tekniska egenskaper. 132 Som vi
kunnat läsa i avsnittet 5.1 är det skivbolagen själva som digitaliserar musiken för att
behålla en kvalitetskontroll på materialet. När detta gjorts skickas det till
Aggregatörer. Spotify och iTunes använder sig inte av externa Aggregatörer. Det
ackumulerade digitala innehållet samlas ihop av företaget själva.133 Alltså är inga
externa Aggregatörer inblandade i dessa företags distributionskedjor. iTunes Music
Store och Spotify marknadsför musik i en mycket liten utsträckning. Det är egentligen
endast den musik som kan räknas till topplistor som får plats på de båda tjänsternas
förstasidor. Det som främst bör räknas till marknadsföring, reklam och promotion är
den mervärdesservice som de båda tjänsterna erbjuder i form av rekommendation av
låtar och artister samt delandet av spellistor.134 De förutsättningar som tillgång till
höghastighetsinternet, browsers och liknande som Wirtz beskriver som mervärdes
service är i Sverige idag nästintill en självklarhet och dess värde tillskrivs inte digital
musikförsäljning utan snarare Internetleverantörers värdekedjor. Arbetsfördelningen
inom distributionskedjan är alltså inte fördelad på olika företag i fallen med iTunes
Music Store och Spotify. Arbetet sker istället inom företaget. Likaså utvecklas
mervärdesservicen inom företaget. Det innebär att värdekedjan egentligen endast
delas upp i två delar, nämligen en del som skivbolaget ansvarar för och en del för
iTunes Music Store alternativt Spotify. iTunes Music Store och Spotify är alltså flera
länkar i värdekedjan. Skivbolagen levererar en produkt som sedan E-tailers utvecklar
genom att aggregera och göra tillgänglig genom företagets egna tekniska lösningar.
Genom att kontrollera fler länkar i kedjan har företagen Apple och Spotify möjlighet
att ta ut en större ackumulerad vinst än vad de skulle gjort om de fördelat
arbetsuppgifterna på andra företag. Det ger också E-tailers en större kontroll av
produkten. För traditionell skivförsäljning kontrollerar majorbolagen hela kedjan fram
till skivbutiken. Distributionen ägs av majorbolagen och oftast även tryckerierna som
producerar den fysiska skivan.135
----------- Skivbolag -------------

----------------- iTunes Music Store/Spotify ----------------------

Utveckling

Teknisk
lösning

Produktion

Aggregeration

Maknadsföring,
Reklam

E-tailer

Fig 6. Värdekedjan uppdelning mellan producent och distributiör.

Bilden ovan visar vilka delar som kontrolleras av iTunes Music Store och Spotify.
Under länken E-tailer tillkommer mervärdesservice i form av rekommendationer av
låtar och artister. Den digitala musikförsäljningen är uppdelad i skapandet av musiken
och försäljning av musiken. I enlighet med citatet i början av avsnittet framgår att
skivbolagen inte är intresserade av att kontrollera hur musiken konsumeras. Detta ger
E-tailers en möjlighet att kontrollera produkten ännu mer. Eftersom Apple är
överlägset marknadsledande på att sälja digitalmusik har de ett förhandlingsläge som
är mycket attraktivt. EMI har redan tagit bort kravet på DRM-skydd och de andra
majorbolagen är på väg att ta bort sina krav de också. Det innebär inte att Apple
kommer att ta bort Fairplay från sina filer. Eftersom försäljningen av iPods är en stor
inkomstkälla för Apple och denna försäljning är sammankopplad med iTunes
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Fairplay-filer finns det anledning att tro att Michelle Kadirs förhoppning om att
DRM-skydden kommer att försvinna kommer att fortsätta att vara en förhoppning.
Konsumenternas grad av kontroll över den köpta produkten kan alltså påverka
värdeökningen på produkten.
Som påpekas i början av avsnittet kan distributionen också ses som en
produkt. Det är tydligt inte minst i Spotifys fall. Här är tillgången på materiel en
förutsättning för att konsumenter ska använda tjänsten vilket det visserligen är även i
iTunes fall. Det som skiljer de båda tjänsterna iTunes Music Store och Spotify åt är
konsumenternas användande av musiken. På grund av Spotifys begränsade filformat
är tjänsten till sin natur betydligt mer radiolik än iTunes Music Store.136 Spotify
används under förutsättningen att materialet finns tillgängligt. iTunes Music Store
används som ett medel att tillskansa sig en given låt. För att förtydliga detta kan det
sägas att iTunes Music Store omfattas av hela värdekedjan ovan medan Spotify endast
ryms inom den senare delen av kedjan, iTunes Music Store/Spotify.
Spotify används i dagsläget endast på stationära datorer. Det finns ingen
egentlig funktion av ägande gällande tjänsten, utan den kretsar endast kring
möjligheten att lyssna på musik. Eftersom Spotify är mycket förtegna kring sina
framtidsplaner kan det spekuleras om Spotify i framtiden kommer att börja sälja låtar
genom sin tjänst. Jacob Key på Warner Music säger att om det händer så ökar värdet
på tjänsten.
Vårt drömscenario är ju naturligtvis att folk använder Spotify att
upptäcka ny musik och så köper man den på iTunes eller någon
annanstans. Eller om Spotify börjar
sälja musik själva också, för
då…ja då ökar ju värdet på det.137
Om Spotify ses som produkten är värdeökningen kopplad till en mervärdesservice där
möjligheten att köpa är en tjänst som företaget erbjuder, i händelse av att
konsumenten fattar tycke för låten. Om musiken istället ses som produkten är
värdeökningen istället kopplad till distributionen där nerladdningen är målet för att
nyttja tjänsten. När Jacob Key på Warner Music citeras i avsnitt 5.2 där han säger att
konsumenterna kan tvingas köpa samma låt flera gånger i framtiden är det detta han
menar. Han menar att konsumenterna betalar för att få lyssna på hur mycket musik
som de önskar genom Spotify men för att få ökad kontroll över musiken tillkommer
det kostnad i form av ett köp av låten.
Michelle Kadir citeras i avsnitt 5.1.1 där hon talar om att det i framtiden
kommer att bli lättare att släppa musik i USA. Den värdeökning som i så fall skulle
tillkomma skulle vara starkt kopplat till tillgången på material och återfinnas i länken
aggregation. Det är tidsödande att göra musik digitalt tillgänglig, inte minst där
regionala skillnader av upphovsrätt finns, som mellan Europa och USA. Men den
vinst företagen och skivbolagen kan göra genom att göra all musik tillgänglig på
samma gång världen över skulle vara värd mycket. Inte minst eftersom den digitala
musikkonsumtionen är global, något dessa företag inte lyckats med ännu.
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6 Slutsatser
6.1 Material och kontroll
Tillgången på material på de digitala musikförsäljningstjänsterna är en förutsättning
för att iTunes Music Store och Spotify ens skulle kunna existera. Trots att forskning
visat att den mest eftersökta musiken antingen är av äldre karaktär eller vad som
kallas för obskyr musik har skivbolagen inte gjort hela sin bakkatalog tillgänglig
digitalt. Det finns emellanåt problem så som formatet på material eller att somliga
inspelningar endast finns på till exempel Mastertape. Dessutom nämns det i
intervjuerna band som Beatles som absolut inte vill att deras material ska finnas
tillgängligt på Internet. Även om respondenterna alla säger att de svenska
majorbolagen inte har hållit tillbaka någon artist från att finnas tillgänglig på iTunes
Music Store eller Spotify hindrar det inte att artisterna själva nekar till detta. Detta är
för att det finns kontraktstekniska problem som återfinns i tillgång av material från
svenska artister i USA eller tvärtom.
DRM-skydd som EMI redan övergett och som de andra majorbolagen troligen
också kommer att överge är ett viktigt steg för att konsumenterna ska få kunna göra
vad de vill med sin köpta produkt. Även om skivbolagen väljer att inte kräva att
DRM-skydd ska finnas på de filer som säljs via iTunes Music Store innebär det inte
att de kommer att försvinna. Eftersom Apples Fairplay-filer är så tätt kopplade till
iPoden är det troligt att mycket av restriktionerna kommer att finnas kvar för att säkra
att Apples produkter kommer att fortsätta att användas av konsumenterna. Med mer
än 45 miljoner sålda iPods är det tydligt att denna produkt är mycket viktig för Apple.

6.2 Incitament för konsumenter och synen på digital
musikförsäljning
Samtliga majorbolag betonar vikten av bredd på digital musikförsäljning och
konsumtion. Skivbolagen gör dock inte några specifika satsningar för att få
konsumenter att köpa digital musik, de arbetar istället som ett innehållsföretag som
förser återförsäljare med musik. Istället är det E-tailers som Spotify och iTunes Music
Store som försöker ge konsumenterna incitament för att köpa musik digitalt. Detta
görs genom snarlika tjänster som att dela spellistor och rekommendationer av artister
och låtar.138
Samtliga respondenter menar att den digitala musikförsäljningen tidigare har
varit alltför likriktad i sin form för att passa alla konsumenter. De menar att såväl
iTunes Music Store och Spotify har varit stilbildande för sina respektive tekniska
lösningar. Respondenterna tycker sig se en framtid i olika paketeringar av musik. De
tar upp bredbands- och telefonabonnemang där man får ladda ner musik utan extra
kostnad. För konsumentens del finns det både positiva och negativa följder av
utvecklingen. Den negativa bieffekten kan vara att konsumenten tvingas betala för
samma låt flera gånger beroende på användningsområdet för låten. De positiva
följderna är att valmöjligheterna är flera och passar de flestas behov.
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6.3 iTunes Music Store och Spotifys maktposition
En av respondenterna menar att det är viktigt att det finns några starka aktörer på
marknaden för digital musikförsäljning. Att det dessutom har olika fokus gör det
positivt. Spotify fungerar som ett alternativ till fildelning när den illegala aktiviteten
blir alltför riskabel, vilket skulle kunna leda till att de får fler användare och därför ett
högre värde på produkten. Men med få stora aktörer på marknaden minskar även
skivbolagens makt. Det tydligaste exemplet på detta är övergivandet av DRM-skyddet
som nämns i 6.1. På grund av iTunes Music Store ledande ställning på den digitala
musikförsäljningsmarknaden måste skivbolagen tillhandahålla Apple med material.
Att låta bli innebär att konsumenterna söker efter låten på annat håll, i värsta fall på
illegala nerladdningstjänster. Med detta minskar också möjligheten att ställa krav på
iTunes att ta bort sitt Fairplay-skydd på filerna. Spotify är i dagsläget fortfarande i en
betaversion och har troligen ännu inte hunnit skaffa sig en tillräckligt stark ställning
på marknaden för att stå emot skivbolagens krav. Men tjänster för strömmande musik
är något som ligger i skivbolagens uppsatta mål. Genom strömmande tjänster som
Spotify blir musiken mer tillgänglig då skivbolagen menar att priset är rimligt. En
utfasning av den fysiska skivan har redan börjat.

6.4 Avgörande faktorer för maktposition
Det framgår av de genomförda intervjuerna att skivbolagen inte vill kontrollera den
digitala musikförsäljningsmarknaden. De menar att det inte har tillräcklig kompetens.
Att utveckla marknaden har skivbolagen istället överlåtit till andra företag, som
normalt inte är sammanknippade med musikaliskt innehåll, göra. Själva skapandet av
en skiva, vare sig den är digital eller fysisk, ser ungefär likadan ut fram tills en
produkt finns tillgänglig. Det är den senare delen av värdekedjan som förändras på
den digitala marknaden, nämligen distributionsdelen. All sammanställning av digitalt
innehåll samt de tekniska lösningar som krävs, skapas av Apple och Spotify själva.
Detta arbete är något som skivbolagen gör själva när det gäller traditionell
skivförsäljning. Skivbolagen har traditionellt sätt egna distributionsfirmor och
liknande för de fysiska skivorna. Det som skiljer den sig mest från traditionell
skivförsäljning är den mervärdesservice som tillkommer på den digitala marknaden.
Mervärdesservicen rör sig om extra tjänster till konsumenterna så som
rekommendationer av låtar och artister, möjlighet att dela spellistor med vänner och
liknande. Detta är tjänster som lockar kunder till E-tailern och som skapar en linje av
köp där rekommendationer från andra människor är direkt påverkande.
Tillgången på material och graden av kontroll på materialet har en direkt
påverkan på produkten. Syftet med den digitala musikförsäljningen har varit att få
bukt på den illegala fildelningen. Om materialet inte finns tillgängligt på laglig väg är
det självklart att de lagliga alternativen inte kan konkurrera med den illegala. Att få
upp till exempel svenska artister på den amerikanska iTunes Music Store och det
omvända skulle vara önskvärt. Det är dock i dagsläget ett kontraktsproblem som även
återfinns i artisters möjlighet att välja om deras musik ska digitaliseras eller inte.
Likaså påverkar kontrollen över den köpta produkten värdekedjan. När kontrollen
begränsas minskas värdet på produkten. Var i värdekedjan begränsningen sker är inte
intressant då det är värdet på slutprodukten som är aktuellt. Tydligast är detta i frågan
om DRM-skydd. Även om iTunes finns i slutet av värdekedjan är det inte aktuellt för
skivbolagen att ta bort material på grund av företagets ledande ställning på marknaden
och den värdeminskning av produkten som skulle ske.
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Slutligen, möjligheten att Spotify skulle komplettera sin tjänst med att sälja
musik är ur värdeökningssynpunkt mycket intressant. Spotify kan ses som produkten i
en värdekedja då konsumenterna i dagsläget inte köper musik från E-tailern utan
endast köper möjligheten att lyssna på musiken. Skulle Spotify börja sälja musik
skulle värdet på produkten öka, då denna tjänst blir en mervärdesservice. Produkten är
fortfarande möjligheten att lyssna på musik, tjänsten att erbjuda konsumenten att köpa
är en mervärdesservice på samma sätt som rekommendationen av andra artister.
Samma sak gäller om Spotify utvecklar en applikation för mobiltelefoni. I det fallet
skulle Spotify kunna erbjuda den i dagsläget stationära tjänsten i ett mobilt format
utan att tvinga konsumenterna att ladda ner filer. Den bristande graden av kontroll
som konsumenterna idag har över musiken från Spotify skulle öka tjänstens ”option
value” markant. Värdet på produkten skulle med all sannolikhet öka rejält och kunna
konkurrera med iTunes Music Stores kunder på ett annat sätt. Om värdet på produkten
ökar så ökar också Spotifys maktposition då användarantalet stiger. Värdet är alltså
beroende av mängden konsumenter och marknadsandelar. Den ökade mängden
konsumenter är beroende av tillgången på mervärdesservice. Värdekedjan i det här
fallet beskriver alltså inte bara hur en produkts värde ökar utan också hur Spotifys
maktposition ökar.
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7 Sammanfattning och Diskussion
7.1 Diskussion
”The iPod completely changed the way people approach music.”
Citatet är taget från den tysk-svenska modeskaparen Karl Lagerfeldt. Lagerfeldt har
till och med skapat en väska för att bära ett dussintal iPods för modehuset Fendi som
kostar $1500.139 iPoden var den första MP3-spelaren som blev ett måste. iPoden var i
allra högsta grad delaktig i att öka intresset för digital musik snabbare. Men redan
1999 med Napster och dess avkommor sattes den digitala musikkonsumtionen igång.
På många sätt kan det argumenteras för att den illegala nerladdningen gjorde
människor mer positivt inställda till digital musik. De illegala nätverken hade på ett
tidigt stadium ett imponerande utbud av titlar. På de illegala nätverken var det även
där, trots att det inte kostade något, viktigt med utbudet. De legala kanalerna har
fortfarande inte alltid lika stort sortiment som sina illegala motsvarigheter. Eftersom
de mest eftersökta titlarna antingen är gamla eller musik av mer obskyr karaktär är det
förvånande att skivbolagen inte lyckats göra all musik från bakkatalogen tillgänglig.
För ny musik kan samma problem uppkomma. Skivbolagen väljer ibland att släppa
musiken på CD-skiva innan den släpps digitalt för att den digitala försäljningen inte
ska konkurrera med den fysiska försäljningen. I många fall kan skivan hittas på ett
illegalt nätverk samma dag som den fysiska skivan släppts. Om musiken inte finns
digitalt tillgänglig på laglig väg men tillgänglig på illegala nätverk finns det för
konsumenterna inga incitament till att anamma den lagliga nerladdningen. Samma sak
gäller för de artister som väljer att inte finnas tillgängliga på lagliga digitala tjänster.
De kontraktsproblem som med valmöjlighet för artisterna är sammankopplade med
upphovsrättsliga lagar som även gör sig påminda då musik ska lanseras i USA. Den
förhoppning en av respondenterna har om att musik ska kunna göras tillgänglig i alla
länder samtidigt kommer troligen inte att lösas förrän skivbolagen får globala
rättigheter för att släppa musik. De illegala nätverken kan även ställas i paritet till de
lagliga tjänsterna i fråga om kontroll. På många av de illegala nätverken är musiken
kodad i MP3-formatet, det mest öppna av formaten. Musiken är inte heller belagd
med DRM-skydd. Majorbolagen tycks nu ha accepterat att kontroll är av stor vikt för
konsumenter. Som det vid ett flertal tillfällen nämnts i uppsatsen har däremot inte
iTunes kommit till samma slutsats. De filer som köps genom iTunes är låsta till fem
specifika datorer och kan inte spelas på någon annan typ av MP3-spelare än en iPod.
Konsumenterna tvingas att välja mellan en iPod eller att köpa sin musik på annat håll.
Så trots att skivbolagen vet att de säljer mindre av musik som är DRM-skyddad
fortsätter den överlägset största aktören på marknaden är sälja skyddad musik.
Eftersom Apple har blivit så marknadsledande har skivbolagen mycket lite kontroll
över sina produkter på företaget. ”Kriget” mot fildelare tappar mark eftersom
skivbolagen lämnat över kontrollen till Apple.
Tjänster som Spotify kompletterar nerladdningstjänster som iTunes Music
Store på ett bra sätt. Tillsammans riktar de sig till en stor demografi där de som tycker
att nerladdning av musik är för dyr samlas upp av Spotify. Förhoppningen att Spotify
ska locka de illegala fildelarna är dock något överreklamerat då många fildelare har
principiella problem med att betala för musik. Men för att vinna över den generation
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som växer upp idag är Spotify ett alternativ för föräldrar som inte vill att deras barn
ska använda sig av illegala kanaler. Att få över den unga generationen är oerhört
viktigt för att inte mista ytterligare konsumenter i framtiden.
Jag instämmer med skivbolagsrepresentanterna om att framtiden för digital
musikkonsumtion ligger i olika paketeringar av musiken. Olika typer av abonnemang
som den danska operatören TDC erbjuder en naturlig ingång till att använda de
lagliga digitala tjänsterna för de människor som är ovana vid dessa. Likaså är det
fortsatta arbetet med mobiltelefonin intressant. Den digitala musikkonsumtionen har
hela tiden präglats av mobilitet av produkten. Att ta med sig musiken var
konsumenten än i världen är en stor fördel med den digitala musiken.
Den digitala musikförsäljningen har utvecklats mycket sedan Apple startade
sin iTunes Music Store. Nya tjänster har lagts till så som rekommendation av nya låtar
och artister. Dessa tjänster har skapats för att göra det så enkelt som möjligt för
konsumenterna att hitta musik. För varje tjänst som iTunes och Spotify har utvecklats
med har värdet på musiken ökat. Men värt att tänka på är hur skiljda iTunes Music
Store och Spotify är. Spotify är en produkt i sig själv där paketeringen har ett eget
värde. Likaså är TDC som nämns ovan en egen produkt vars värdeökning beror på
tjänsten att utan extra kostnad ladda ner musik. Musiken ökar inte i värde för att TDC
erbjuder dessa tjänster utan det är företaget som ökar i värde. Paketeringarna bidrar
alltså inte till musikens värdeökning. Paketeringen bör snarare ses som en försäkring
att fortsätta sälja musik. Ju fler olika paketeringslösningar som erbjuds desto mer
förlorar skivbolagen kontroll över produkten. Däremot kommer troligen
paketeringslösningarna kräva att externa Aggregatörer och White labels får en utökad
plats på marknaden vilket kan motverka ett oligopol inom distributionskedjan
liknande det som finns i producentkedjan. Detta eftersom företag som TDC inte
normalt arbetar med musikaliskt innehåll.
iTunes dominans på marknaden innebär också en ökad maktposition. För
Spotifys del skulle maktpositionen troligen öka om en nerladdningstjänst utvecklades
alternativt en applikation för att lyssna på musiken i mobiltelefonen. Spotify skulle då,
genom mervärdesservice kunna erbjuda sina kunder sin tjänst även mobilt. Detta
skulle markant öka ”option value” för konsumenterna. Den värdeökning som
sannolikt skulle ske innebär att Spotify skulle kunna konkurrera med iTunes Music
Store på ett helt annat vis. Det skulle vara intressant att vidare utforska den digitala
musikförsäljningen genom mobiltelefoner.
Tydligt är att material och kontroll är centrala begrepp för att konsumenterna
ska göra en tydlig övergång från illegala nätverk till lagliga konsumtionstjänster. Men
i sin iver i att lyckas med den digitala musikförsäljningen förlorade skivbolagen
kontrollen över materialet.
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9 bilagor
9.1 Bilaga 1 – Intervjuguide
Personliga intervjuer med representanter från Universal Music, Warner Music och
EMI
Inledning
- Namn, titel
- Företagets namn,
- tid på företaget
Allmänt
- Skulle du säga att musik har gått från en fysisk vara till en immateriell vara.
Det vill säga att man köper rätten till att lyssna på låten, istället för att köpa en
CD-skiva?
- Hur stor del av er totala försäljning är på Internet?
Material
- Hur delaktiga är skivbolaget i att få upp musiken digitalt? Jobbar ni ihop med
Aggregators i stor utsträckning, vilka?
- Känner du att det finns för många eller för få aktörer som är delaktiga i
processen att ladda upp musik?
- Hur arbetar ni med att få upp er bakkatalog i digital form?
- Har ni valt att inte lägga upp någon artist på Internet, Varför?
Varför har ni valt att inte lägga upp somliga låtar på iTunes Music Store?
Kontroll
- Är det så att man i USA inte kan få ta del av mindre svenska artister t ex?
- Varför vill skivbolagen reglera detta?
- Eftersom marknaden på Internet blir global finns det inte en anledning att göra
musiken från hela världen tillgänglig för alla? Det vill säga att bortse från
landsgränser.
- Har ni gjort något försök i att få till stånd ett universellt filformat för låtarna?
Det vill säga, Jobbar ni tillsammans med andra skivbolag och företag med
detta?
- Ser ni ett problem med att kunderna inte får hel frihet med det material som de
köpt? Som till exempel iTunes Music Store – där man måste ha en iPod och
inte vilken MP3-spelare som helst?
Pris
-

Hur ser den ekonomiska uppdelningen ut mellan skivbolag och återförsäljare?
Känner du att det finns för många eller för få återförsäljare av digital musik?
Kan ni som skivbolag gå in och tycka att ett pris är för högt?

Övrigt
- Kan det vara så att om tjänster som Spotify verkligen blir framgångsrika, så tar
de över både radion och försäljning av material och därmed utraderar hela
marknaden för försäljning av musik?
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9.2 Personlig intervjuer
9.2.1 Bilaga 2 – Michelle Kadir på Universal Music
2008-11-27
- Namn och titel
- Michelle Kadir, Digital marketing manager på Universal Music.
- Hur länge har du jobbat här då?
- Fyra år i januari.
- Vi hoppar rakt på det här. Skulle du säga att musikindustrin har gått från att
sälja en fysisk vara till att sälja en immateriell vara, det vill säga att man köper
rättigheten till att lyssna på musiken?
- Eh, Jag skulle vilja säga att skivbolagen säljer både och som det är just nu. Det är
varken svart eller vitt, det är någon stans mitt emellan, sen så får vi väl se vart vi är
om 10 år. Då är det ju möjligt att plastbiten helt och hållet har försvunnit. Men det vet
man inte riktigt hur lång tid det kan ta eller om den ens kommer att försvinna. Den
kanske finns kvar så som vinylen finns kvar nu.
- Men hur mycket av er försäljning är digital då?
- Eh, vår officiella siffra just nu är ca 10 %.
- Jo som sagt. Min uppsats handlar ju om Spotify och iTunes Music Store och en
liten jämförelse mellan dom här två. Så jag undrar hur ni jobbar med att få upp
materialet i digital form. Jobbar ni ihop med Aggregators eller gör ni det själva?
- Eh, men gör, hur menar du då?
- Alltså digitaliserar musiken
- Jo, allting digitaliseras från Universal Music. Den färdiga produkten, både den
fysiska då men den kan vi strunta i att prata om, och de digitala produkterna skickas
iväg till dom kunder vi har till exempel Spotify eller iTunes. Så det är ett färdigt paket
dom får.
- Så då lägger ni upp olika filformat också?
- Ja, det dom vill ha. Inom våra ”guidelines”.
- Har ni, Försöker ni, musikindustrin som helhet, jobba på ett filformat?
- Det är det som är så roligt för att, skivbolagen har ju inte bestämt filformatet utan det
skivbolagen har sagt fram till och med idag, vilket håller på att ruckas på, det är att
det måste ha ett slags DRM-skydd, att det är det som är det viktigaste. Sen vilket
format dom vill ha det får återförsäljaren själv välja. Det är därför iTunes har sitt eget
och vissa andra återförsäljare kör WMA och vissa andra vill ha MP3 och, eh, vi har
inte varit emot MP3 men då har vi velat ha ett skydd på. Men det håller också på att
luckras upp. Jag skulle vilja säga att inom ett år så kommer det antagligen inte att
finnas DRM-skydd längre. Och vi har storbolag som EMI till exempel som har släppt
på det redan.
- Tycker du att det är för många aktörer som ska sälja digital musik?
- Nä jag tycker att som det är nu så är det rätt många men jag skulle vilja säga att det
är först nu som det har börjat hända riktigt riktigt mycket och intressanta saker på en
gång och jag tror att inom ett par år kommer vi att se vilka som är vinnarna och jag
tror att det är bra att konkurrensen finns för då kommer det som kunden, slutkunden,
alltså folket där ute, det dom vill ha, det är den tjänsten som kommer att vinna och det
är bra att det finns så många olika att testa liksom.
- Jobbar ni med att få upp er bakkatalog i digital form också?
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- Absolut. Förra året fick vi upp 200 olika produkter, alltså titlar… digitala album som
inte finns att köpa fysiskt längre. Och i år har vi samma målsättning, så att det jobbar
vi både lokalt, vi kör ju de svenska grejerna, men även internationellt så släpper dom
hela tiden dom grejerna som inte finns att köpa fysiskt eller riktigt gamla grejer eller
vad som helst släpper dom digitalt. Så det puttrar ut allt mer.
- Är det så att ni har valt att inte lägga upp någon artist på iTunes?
- Nej, aldrig, aldrig någonsin. Skulle det nån gång hända så är det ju på artistens eget
initiativ, att artisten inte vill finnas. Men det har vi aldrig märkt av hitintills. Till och
med Metallica som aldrig någonsin ville ha sina grejer digitalt har släppt på all sin
bakkatalog nu. Så nu har vi både Bakkatalogen och nya albumet digitalt på alla
återförsäljare. Det är aldrig skivbolagen som bestämmer sånt, det är alltid artisten.
- Ok. Är det så att man i USA inte kan ta del av till exempel mindre svenska
artister på de flesta av de här sajterna?
- Som det är nu så, det här kommer också att ändras vilket är toppen, men som det är
nu så måste USA själva gå in och aktivt släppa svensk musik och att det ska hända om
det inte är stora namn som ABBA, Cardigans och så vidare är den chansen ganska
liten. Men inom kort, och så kommer det nog att bli för alla skivbolag, så kommer vi
här från Sverige att kunna trycka på knappen och säga så här: Vi vill släppa upp den
här plattan i alla de länder som vi har rättigheter för att släppa upp den här plattan och
då kommer vi, då kommer alla såna här pytte pytte liten musik att finnas att köpa i
USA för de svenska som till exempel bor där. Så att det kommer att hända. Det
kommer att bli bättre.
- Ser ni något problem med att kunderna på iTunes Music Store inte får riktig
frihet över sin produkt, att när man köper en låt på iTunes kan man bara spela
den i iTunes musikspelare och i en iPod?
- Ja det gör vi. Vi tycker inte alls att det är bra överhuvudtaget. Det är tråkigt att
Apple har skapat ett sånt filformat som istället för, det behöver inte vara helt standard,
men något mer. Det är någonting vi inte riktigt har kontroll över men den dagen vi
släpper på vårt DRM-skydd så kommer dom inte, jag tror inte dom kommer att ha lika
hårda skydd på sina filer vilket gör att filerna man köper kommer att kunna användas
på alla MP3-spelare. Så det hänger lite ihop.
- Eh, jag vet inte om du får svara på den här frågan.
- Vi får se.
- Den ekonomiska uppdelningen mellan skivbolaget och återförsäljaren hur ser
den ut?
- Ja, nej det får jag inte svara på. Vi kan inte säga det. Det finns inte heller någon
standard. Det är helt olika. Vi har olika avtal för varenda partner som vi har. Självklart
har vi kanske på ett ungefär men fortfarande skiljer det sig mellan våra olika
återförsäljare.
- Men kan ni som skivbolag gå in och säga till exempel att iTunes priset är för
högt, att nio kronor är för mycket?
- Nej, vi kan inte göra det. Vi kan inte säga att det är för lågt, vi kan inte säga att det
är för högt vi får inte över huvud taget lägga oss i vad slutkundspriset är. Och så som
skivbolagen ser på det så är det så är det ju som att iTunes har ju satt, på något sätt,
standarden för vad priset ska vara för en låt. Det är dom som har satt priset från
början. Och nu så rättar sig alla andra efter det, och det är inte optimalt på något sätt.
Och dessutom varför ska inte olika låtar kosta olika mycket?
- Ja, jag tänker på om det inte är så att ni har mer att vinna än Apple på att sälja
musiken?
- Jo, Apple vinner ju på att sälja sina iPods.
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- Det här gick jättesnabbt. Vi har rusat igenom frågorna. Men jag har en
slutkläm här som jag tänkt att vi hinner med. Internet har ju tagit över efter
radion som den primära källan för att hitta ny musik. Om tjänster som Spotify
tar över allt mer kan det vara så att tjänsterna tar över två marknader, det vill
säga, de tar över både radiodelen och försäljningsdelen och på så sätt raderar ut
en hel marknad?
- Mmm, jag tror att det kommer att finnas två olika… två olika sorters, det finns ju
givetvis miljoner olika människor, men två olika kategorier för musik om man ska
hård dra det. Den ena kommer att vara de som inte bryr sig särskilt mycket om att äga
musik, de som bara vill lyssna, för dem kommer tjänster som Spotify eller last FM
eller vad det nu kan vara, vara toppentjänster. Sen finns det de som faktiskt vill äga
musiken och då tror jag att Spotify är ett perfekt sätt att: Åh, gud jag gillar verkligen
den här låten, den vill jag ha i min iPod, den här vill jag ha i min dator, jag vill äga
den här, jag vill bränna ut den på en skiva och så vidare. Det gör att lyssnande på
Spotify leder till köp av vissa produkter. Så tvärtom jag tror att det kommer att
”boosta”, för det Spotify gör mer är att ta över folk från illegal nerladdning än folk
som köper lagliga downloads eller fysiska skivor idag. Vilket gör att jag tror att hela
marknaden kommer att ”Boostas” upp. Musikanvändandet, det lagliga
musikanvändandet kommer nog att öka.
- Men tror du då att man i stor utsträckning kommer att sitta och streama
musiken och betala ett abonnemang?
- Absolut.
- Det är på något sätt målet eller?
- Nja, det är inte målet, jag tror bara att det är en… Det är ett erbjudandet som borde
ha funnits för länge sedan. Jag tror att det fyller på något sätt något slags behov hos
folk att bara kunna betala en månadsavgift antingen att de knappt märker av det för att
det går på bredabandsfakturan eller att eller att man aktivt betalar femtio eller hundra
spänn i månaden och så får man tillgång till all musik. Det tror jag är perfekt för dom
som sitter på Piratebay, på DC de här olagliga tjänsterna och kanske börjar känna nu i
och med all media och IPRED-lagen och allt möjligt att det här känns ju faktiskt inte
särskiljt bra. Att typ föräldrar säger till sina barn så här: Nu har jag lagt upp det här
kontot till dig, du har all musik, 100 spänn i månaden, gå inte in på den där olagliga
grejerna, för de vill ha koll på vad barnen gör och så vidare. Jag tror att det är ett hål
som kommer att fyllas.
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9.2.2 Bilaga 3 – Jacob Key på Warner Music
2008-11-28
- Vi kan väl börja med lite uppvärmning. Vad heter du och vad har du för titel
på Warner Music?
- Just det, Jacob Key. Jag är ansvarig för affärsutvecklingen i Norden på Warner
Music. Så det är både digitala men även andra typer av nya intäktskällor då förutom
CD-skivor.
- Hur länge har du jobbat med det då?
- Eh, tre år.
- Skulle du säga att man har gått från att sälja fysiska varor till att sälja en
immateriell vara, rättigheten till att lyssna på musik.
- eh…nja, både ja och nej skulle jag säga. Det är ju ett skifte som sker och man
konsumerar musik på en massa olika sätt egentligen i framtiden. Den fysiska skivan
kommer ju att finnas kvar. Det är fortfarande en immateriell vara även om det är
någonting man kan bära med dig i fickan hem så att säga. Det är egentligen bara ett
annat distributionssätt kan man säga av musiken.
- Hur stor del av försäljningen är digital?
- Jag kan inte gå in på de lokala siffrorna så där men det som är publicerat globalt så
är det runt 20 % av vår omsättning som är digital. Då ska man veta att det är
omsättningen och ofta är ju våra, vår prissättning, det är ju billigare att köpa saker på
nätet så volymmässigt är det ju ännu större egentligen. Så den här förändringen eller
transformeringen från den fysiska till det digitala har ju verkligen skett och sker i
enorm takt.
- Jobbar ni i skivbolaget med att göra låtar digitala, och sedan ger ni vidare dem
till Aggregators och liknande eller?
- Ja, dels så digitaliserar vi ju hela vår, eller har digitaliserat hela vår bakkatalog, ett
par miljoner låtar. Och sen så i alla nya releaser så gör vi ju dom både digitalt och
fysiska, alltså så distribuerar vi en fysisk cd-skiva också. Men vi skapar ju inga, i stort
sätt inga tjänster eller shoppar själva liksom utan vi jobbar ju som ett ”content”,
”contentbolag” egentligen som säljer via återförsäljare. Så det är ju samma modell
egentligen som fysiskt det är bara det att affärsmodellerna och partnerna är olika.
- Tycker du att det finns för många olika aktörer på den digitala marknaden?
- Näh, alltså för många… Det är väl lite för… Alltså det är viktigt att ha några, några
få stora starka som konkurrerar med varandra och som verkligen har en bra, solid
affärsidé i botten så att säga. I början har det ju varit många som tycker att vi ska bli
världsledande på att sälja digital musik och sedan har de insett att det är lite mer
komplicerat än så. Så det är många som har funnits och sedan gått i konkurs under de
här två tre åren. Men nu när de stora operatörerna Nokia och Sony Ericsson, iTunes
och Spotify så det känns som att det finns en ganska bra mängd olika varianter på
saker och ting.
- Är det så att ni har valt att inte göra någon artist tillgänglig på Spotify eller
iTunes?
- Alltså vi jobbar ju så hemskt nära våra artister så det är ju i samråd med artisten eller
artisterna som vi bestämmer i vilka kanaler och på vilket sätt vi ska sälja deras musik.
Och om en artist inte vill släppa sin musik i någon typ av form, om det är Spotify eller
vad det kan vara så måste vi respektera det. Och i vissa fall kan vi tycka att det är bra
för det kanske kannibaliserar på vår CD-försäljning så då väljer vi att inte göra det då.
Så att det är ett val för varje artist. Men vi vill ju hemskt gärna egentligen få ut så
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mycket som möjligt i alla kanaler då men i vissa fall kan det vara smart att ha någon
typ av ”windowing” som vi kallar det, då man släpper saker vi olika tillfällen eller
liknande.
- Är det så att man i USA till exempel inte kan ta del av mindre svenska artister?
Det vill säga att man gör marknaden regional.
- Jag skulle säga att den har alltid varit extremt regionbaserad… av rättighetsskäl då.
Det är inte per default att man signar med Warner Music att vi signar för de globala
rättigheterna utan vi signar för olika regioner och lokala rättigheter då. Så i vissa fall
har vi inte ens rättigheterna att släppa dem någon annanstans. Sen försöker vi väl om
vi väl har en global rättighet att försöka släppa den på samma dag i hela världen. Men
sen kan det vara vissa länder, som tillexempel USA som säger att: Nä, vi vill inte
släppa den här låten eller skivan i USA för vi vill vänta till vi har ett bra ’case’ så att
vi kan göra en bra marknadsföring vid lansering och då måste vi och artisten så att
säga respektera det. Det är liksom det lokala landet som bestämmer.
- Du sa här innan att det är ni själva som gör om låtarna till digitala format, och
gör ni dom då till alla olika format eller?
- alltså, vi skriver ju avtal med alla digitala partners då och då bestämmer vi
tillsammans med partnern vilket format som dom ska sälja i, eller dom föreslår det
dom vill sälja i så godkänner vi det eller icke godkänner vi det. Och sen så formaterar
vi alla låtarna själv och skickar över det i det formatet till dom för vi vill behålla
kontrollen på kvaliteten på musiken så vi kan inte låta våra partners själva sitta och
formatera, utan det gör vi själv.
- Finns det några planer på att göra något slags universellt filformat istället för
att ha, det finns ju väldigt många olika nu.
- Ja, det vore ju det bästa för alla egentligen. Men det är inte riktigt vi som bestämmer
det utan vissa aktörer säger att vi måste sälja den i det här formatet och andra säger att
vi vill sälja i det här formatet. Då får vi välja att antingen inte skriva ett avtal med
dom som säljer ett format som inte vi vill stödja då, men vi vill ju försöka stödja så
många som möjligt och då blir det ju helt plötsligt många format där ute då. Men helst
skulle vi vilja ha ett format som funkar över allt, definitivt.
- Men ser du något problem med iTunes till exempel om man köper en låt där så
måste man om man vill ha ut när man går, då måste man ha en iPod? Att man
låser filen.
- Ja, det är ett affärsbeslut som Apple har tagit som vi egentligen inte stödjer helt då.
Utan vi tycker väl att: har du köpt en låt så ska du äga den låten och kunna spela den
på alla dina devices och datorer utan att det ska vara några problem. Men det är dom
som har fattat det beslutet att dom ska göra så.
- Kan ni som skivbolag gå in och säga, eller att tycka a iTunes tar för mycket
betalt för er musik?
- Nä, det är ju fri prissättning. Vi får ju inte gå in och reglera slutkonsumentpriset utan
dom får ju ta det priset dom vill så att säga. Men tycker du att de tar för mycket betalt,
att de är för dyra?
- Om jag tycker att de tar för mycket betalt?
- Ja
- Nja, Jag utgår från en modell som tar hänsyn till tre aspekter, kontroll, alltså
kunderna hur mycket kontroll de får över produkten och tillgången på
materialet och prissättningen och att det hänger ihop.
- Ja, ok.
- Så det är den modellen som ligger till grund för frågorna. Så det som är
intressant är att få reda på hur mycket förhandlingskraft ni har i det fallet.
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Kan det vara så att, när man tittar på tjänster som Spotify till exempel med
streamad musik. Eftersom radion har fått ställa sig lite i skuggan av Internet när
det kommer till att hitta ny musik… Att det finns en fara med att
konsumenterna går över från radio till Spotify eller liknande i allt större
utsträckning och man på det sättet också raderar ut försäljningsmarknaden.
Finns det en risk för det?
- Jag ser inte en koppling mellan om folk skulle börja lyssna mindre på radio och mer
på Spotify att det skulle påverka den fysiska försäljningen i sig. Självklart måste ju
radio anpassa sig efter nya verkligheter också. Sen tror jag att skivan kommer att
finnas kvar sen kommer radio att finnas kvar, ganska länge, och de måste ju hela tiden
utveckla sig och erbjuda någonting som folk då tycker är bättre än Spotify. Sen får
man ju se om då Spotify versus att folk slutar köpa CD-skivor då. Det tror jag inte
heller kommer att ske över natt så att säga, men över tiden så kan det väl vara så att
om folk har tillgång till all musik som finns var de än befinner sig någonstans så
minskar ju incitamenten att köpa en CD-skiva så att säga. Men det är ju det som vi
hela tiden brottas med, för att hitta en rätt balans och rätt affärsmodell bakom som gör
att vi behåller vår ersättning då… att vi tjänar pengar.
- Tror du att man kommer att sitta och streama för abonnemangsavgift om
några år? Och att… det kommer att vara så man konsumerar musik.
- Som sagt jag tror att det kommer att vara massa olika sätt som man lyssnar på
musik. Man kanske tyvärr kommer att köpa samma låt flera gånger på olika ställen.
Folk har olika behov beroende på vem dom är och vad dom gör. Men definitivt så tror
jag att musik kommer att vara mycket mera tillgängligt, alltså legalt tillgängligt och
att det kommer att bakas in i många andra abonnemang som nu ser vi redan nere i
Danmark så har vi skrivit avtal med TDC då där musik, fri musik tillgång, fri och fri,
men den är inkluderad i mobila och bredbandsabonnemanget. Så att så länge du är
bredbandskund hos TDC så får du tillgång till all musik. Lämnar du TDC så förlorar
du all musik och det kan man se… samma sak med Nokia som släpper sin Comes
with Music nu i England. Man köper en telefon där du har fri tillgång til musik så
länge du har den telefonen då. Så mycket är sådana paketeringar av andra produkter
och tjänster vilket då gör att du får tillgång till, ibland är det streaming ibland så har
du laddat ner låtarna. Så att man kommer nog att se alla möjliga sätt.
- Tycker ni att ni har en tydlig strategi?
- Ja det har vi, definitivt. Sen måste ju den hela tiden anpassas så att säga. För två år
sedan hade ingen hört talas om YouTube, också dök YouTube upp och blev världens
största mediafönster, så att det är klart att man måste anpassa strategin efter sånt då.
Men definitivt har vi en tydlig strategi.
[…] Men vad sa du var syftet med din uppsats?
- Ja, eh, det är att titta på fördelarna och nackdelarna för iTunes och Spotify ur
skivbolagens synvinkel. Liksom hur man får konsumenter att börja köpa eller
stream musik.
- Ja, precis, det är ju det som vi egentligen jobbar med hela dagarna, att försöka hitta
den balansen. Vårt drömscenario är ju naturligtvis att folk använder Spotify att
upptäcka ny musik och så köper man den på iTunes eller någon annanstans. Eller om
Spotify börjar sälja musik själva också, för då…ja då ökar ju värdet på det.
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9.2.3 Bilaga 4 – Anders Livåg på EMI
2008-11-28
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Vi kan väl börja med namn och titel?
Mm, Anders Livåg heter jag, jobbar som New Media Manager är min titel. En
titel som kanske är lite missvisande idag. Det har ju varit new media förut men
nu är det ju inte new över det hela, utan det är business as usual. Digital
försäljning är väl det som är den röda tråden i allting i alla fall.
Hur länge har du jobbat här då?
Jag har jobbat på EMI, eller Virgin började jag på, det är ju en del av EMI. Jag
började år 2000. Sen har jag varit i musikbranschen sedan 1994. Jobbat med
marknadsföring och promotion och sådana saker.
Ja, vi går väl rakt på det här. Skulle du säga att man nu har gått från att
sälja fysiska varor till att sälja en immateriell vara, det vill säga att man
köper rättigheten till att lyssna på musiken
Ja, fortfarande så står är ju 85 % av vår omsättning från, ja den fysiska
försäljningen är ju 85 %. Så vi kan ju inte säga att vi har gått ifrån det men där
emot så har vi i tankarna och i mycket strategier och sådana typer av saker så
har vi ju gått ifrån att enbart titta på materiella utan mer som du säger jobba
med immateriella rättigheter, och mycket ändra sättet att se på våra affärer,
utan renodla det vi håller på med.
Du sa att 85 % av omsättningen är fysiska CD-skivor och så, och resten
är alltså då digitalt?
Ja, i runda slängar.
Är ni delaktiga i att få upp musiken digitalt, är det ni, här på EMI, som
kodar om den så att säga?
Ja, det är det, absolut. Vi har en, vi är en global organisation så vi har vårt
huvudkontor i England och där sitter dom och sköter om allt sånt här. Så att vi
har, alla länder är ju repertoirägare som det heter. Så när vi släpper en svensk
artist så är vi repertoirägare till dom, och då är det vi i Sverige som ser till att
allting åker in i det globala navet som man kan kalla det. Det är ju egentligen
produktionsenheten när det kommer till det digitala som ser till att musiken
kodas till de format som våra återförsäljare vill ha, koppla ihop det med
omslag, koppla ihop det med metadata och gör utskick till alla våra
återförsäljare, eller våra partners kanske man ska säga.
Det här med olika filformat, är det så att ni, att ni jobbar för att få ett
enhetligt filformat till alla?
Nä, det är inte något som vi jobbar efter utan vi, vi på EMI har ju släppt på
kopieringsskydd och med det så har vi släppt all, alla tankar på säkerhet och
att spärra musiken. Självklart finns det ju ur konsumtion och service, och hur
man köper musiken som behöver sätta vissa gränser men då är det inte vi som
gör det utan,… du kan köpa en prenumerationsmodell som du betalar för varje
månad, då är det ju inte vi som har satt gränserna utan vi struntar egentligen i
vilket filformat det är du vill ha utan vi har släppt på allt det där. Vi gör
musiken tillgänglig i de format som återförsäljarna och kunderna vill ha.
Är det så att ni har valt att inte lägga upp några artister digitalt? Att inte
göra de tillgängliga så att säga.
Ja, valt och valt. Vi har ju avtal med vissa artister som gör att vi inte får göra
det till exempel, och det mest kända är väl Beatles som har valt att inte göra
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sin katalog tillgänglig digitalt. Jag tror faktiskt att de är de enda artisterna som
vi har, ja vi har Radiohead som också har varit lite griniga med sånna här
saker och Pink Floyd har ju också varit lite extra känsliga, men Beatles är dom
som har sagt tvär-nej.
I övrigt, har ni fått up hela er bakkatalog eller?
Ja, i stort sätt skulle jag säga. Det är en process som pågår hela tiden. Om man
tittar på oss här i Sverige, vi har ju jobbar digitalt, med CD-skivor i ett par år
tillbaka så att all den katalogen finns ju redan digital på ett eller annat sätt.
Men sen finns det ju sådana utgåvor som inte släpptes på CD till exempel, där
de bara finns på vinyl eller kanske ännu värre att de bara finns på en
mastertape någonstans, då är det ju lite mer omfattande jobb och det pågår ju
hela tiden. Vi har ju en prio-lista som vi betar av men det är en resursfråga.
Men förr eller senare så ska allting in.
Är det så att i USA, till exempel inte kan ta del av en, några av de mindre
svenska artisterna på Spotify eller iTunes?
Ja det är det. De finns två huvudanledningar. Det ena är ju rättigheterna, vilka
avtal vi har med artisterna. I många, eller i en del fall så har vi ju avtal med
artisterna bara för Europa eller för världen utanför USA eller Nordamerika.
Och det är ju på grund av att förlagen fungerar ju på helt andra sätt i där borta.
Vi får till exempel aldrig betalt om Roxette spelas på radion i USA, så får vi i
Sverige inte betalt för det på samma sätt som vi får i Sverige när STIM betala
till oss. Och det gör ju att, då begränsar man vissa rättigheter så gör man
varianter på det där istället, till exempel att man låter en sub-label till oss
släppa den i USA till exempel så att vi får in pengarna på det sättet. Så det är
väldigt knöligt, och det kan ju begränsa vilket utbud som finns i Amerika. Sen
kan det ju också vara att affärerna, våra avtal med våra partners och våra
återförsäljare inte inkluderar USA eller Europa, de är väldigt skiljda åt. Det
sätter ju också vissa begränsningar, som iTunes, vi får automatiskt inte upp
låtarna, det som vi har i Europa får vi inte upp i Amerika utan det sköts från
två bolag. Så det gör ju också att det är struligt.
Itunes, och nu går vi tillbaka lite till filformatet, att, ser ni på EMI ett
problem med att när man köper en låt på iTunes så är den låst till Apples
egna spelare, så att säga att kunden inte får kontroll över materialet.
För vår del så är inte det ett problem utan det, iTunes har ju valt att göra så, de
vill ha låtarna så. Vi tycker ju såklart att det tråkigt, speciellt nu när vi har
släppt på filformatet och säljer MP3, så för vår del så skulle det vara bättre, vi
skulle antagligen sälja mer om iTunes sålde MP3 bara, men det är inte vår rätt
att lägga oss i i deras affärsverksamhet utan om kunderna vill köpa på iTunes,
vilket de gör, då fungerar det i alla fall. Vi kan sälja MP3 på andra ställen
istället… Det är ingenting som vi påverkar eller har någon åsikt om.
Men känner du att det finns för många eller för få återförsäljare?
Jag tycker kanske inte att det finns för många i alla fall, men det är väl snarare
bredden på hur man säljer som är lite trång, eller har varit fram tills idag
egentligen, att det har varit en typ av downloadshopar till exempel. Nu börjar
det komma mycket mer olika typer av format, som Spotify-tjänster, vi har
TDC i Danmark som har gjort en helt ny typ av tjänst. Jag tror säker att vi
kommer att få se fler exempel på, varianter där emellan. Men fram till nu
egentligen så har det ju varit väldigt likriktat, en download, lägger den i kassen
går och betalar och laddar ner, och det är ju lite inskränkt kan man tycka.
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Em, har ni mycket kontakt med som kallas Aggregators som the
Orchard, finns det många sådana företag som ni har kontakt med?
Ja, Aggretagor i vår värld är ju en återförsäljare egentligen. En Aggregator,
Aspiro kan vara en Aggregator till oss. Dom ”aggreagate” ”mobile content” i
deras värld då, och då är ju dom en partner till oss, de är våra återförsäljare
och kund. Strukturen ser ju ut så, och sSå att alla dom har vi avtal med.
Kan det vara så att tjänster som till exempel Spotify, eftersom Internet
har ju tagit över, över radion som den primära källan för att hitta ny
musik, och om Spotify verkligen lyfter och man lyssnar på radio i mindre
utsträckning kan det vara så att man riskerar att radera ut en hel
marknad då? Alltså genom att Spotify tar över, över radion och att man i
stort sätt alltid är uppkopplad så slutar folk köpa musik?
Ja, jag tror att det kommer att bli en utfasning, men den utfasningen har ju
redan börjat i och med att vi satte igång att sälja musik digitalt. Så Spotify är
ju bara en del av hela den här digitala utfasningen av den fysiska
försäljningen. Och Spotify har tagit ett steg längre än vad vi har sett tidigare.
Så jag tycker inte att dom i synnerhet inte är någon som kommer att göra att
det fysiska försvinner eller minskar utan det,… fram till idag så utvecklingen i
det digitala har ju varit att först och främst se till att musiken finns, att vi ska
upp med musiken. Sen ska den finnas tillgänglig hos återförsäljarna. Sen har
det varit en kostnadsfråga också och nu är väl det senaste tillgängligheten, hur
lätt kan du göra musiken tillgänglig? Det är de som vinner idag, de som gör
det på ett så enkelt sätt för konsumenten. Och där tycker jag att iTunes var ju
en stor milstolpe där och nu tycker jag att Spotify är en milstolpe också, de har
ju tagit den här streaming-tjänsten ett steg längre. Och jag själv är ju så
gammal att jag tycker fortfarande att det är roligt med skivor och kommer
antagligen att tycka det också men man blir ju påverkad hela tiden, man sitter
med det hela tiden och Spotify har i min värld revolutionerat det så otroligt
mycket att man går inte ut på Goggle och söker någonting och man behöver
inte gå på Pirate Bay och leta utan man går bara in på Spotify och så hittar
man det senaste. Och det gör ju att ett helt nytt sätt att konsumera musik
kommer att komma igång kring det där med att man byter inte, man fil-delar
inte längre utan man spellist delar istället, man skickar sina spellistor till
varandra och delar med sig på det sättet. Och den modellen kommer att vara
ganska stilbildande framöver tror jag
Tycker du att ni har en ordentlig strategi för den digitala försäljningen?
Ja det tycker jag. Det digitala har ju gått så himla fort om man sätter det i
parallell till det fysiska där man har stenkaka, kassett, CD och så vidare. Det
digitala går ju himla mycket fortare och under de här åren som jag har jobbat
med det här, åtta år, och var det sju år sedan vi satte igång med vår första
downloadshop, och då var vi ändå, då var vi först i Sverige ändå. Under den
här perioden så har det hänt så otroligt mycket. Det är ju himla svårt att ha en
helt klar längre strategi utan det handlar mer om att ändra sättet att tänka
känner jag, att man går ifrån,… man får sätta sig in i, vad är det vi har för
något? Jo, vi har rättigheterna till musik och den förvaltas, den används, den
nyttjas av folk, hur det spelar egentligen ingen roll, det är bara att försöka följa
med strömmen, på det sättet som vi kanske inte gjorde i början när Napster
slog igenom, där vi var väldigt så här: nej, ni ska köpa skivor. Nu har vi
liksom sakta men säkert ändrat sätt att se på det här utan vi är duktiga på att ta
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fram musik och marknadsföra musik och sen hur folk vill lyssna på den eller
konsumera den det är något som kommer att vara väldigt flytande framöver.
Och det lämnar ni till andra eller?
Ja, lite. Vi är ju med och följer med och utvecklar tillsammans men vi kommer
inte att vara så bångstyriga som vi har varit tidigare utan vi är mycket mer
öppna för nya intryck.
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9.3 Mail-intervjuer
9.3.1 Bilaga 5 – Anders Livåg på EMI
Kompleterande frågor
2008-12-11
Fråga
Vilka faktorer tror du påverkar konsumenterna att gå över från
fysisk skivförsäljning,
alternativt illegal nerladdning, till legal digital
nerladdning/streaming? Vilka
incitament ger ni kunderna?
Svar
Tillgänglighet är viktigast - finns musiken tillgänglig hela tiden är i en enkel
lättanvänd och snabb applikation, helst mobil - så kommer vi vinna många från den
illigala fildelningen.
Anpassa alla tjänster för mobilen är också otroligt viktigt - när spotify finns i mobilen
har de satt en väldigt stor milstolpe i musikkonsumtionsbeteendet.
Fråga
Varför har ni släppt på DRM-skyddet?
Svar
Vi har gjort undersökningar och sett att tillgängligheten och anpassningsbarheten
överväger hindren med drm. Vi ser helt klart en försäljningsökning på musik utan
skydd
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9.3.2 Bilaga 6 – Andres, Sehr på Spotify
2008-11-26
Hi Erik,
Thanks for your questions, I'll try and answer them as best I can.
- Our dream is to catalogue all the worlds music and this is an ongoing process. Our
catalogue is growing by about 10,000 new songs a day at this time but I can't honestly
say how many songs we currently have.
- Getting music onto our service quickly is very important to us. In many cases we
have new releases the very same day they appear in record stores and recently we've
begun pre-releasing music to our premium users so they can get access to new albums
before they even get to the stores.
- We have contracts with all the major record labels as well as larger aggregators.
More details about the labels we have deals with can be found here:
https://www.spotify.com/en/work-with-us/labels-and-artists/
- Spotify has rolled out our free advertising product across Europe, predominantly
focusing on Scandinavia, the UK, France and Spain. In the other European countries
Spotify Premium is available for purchase. There are some regional differences in
what music is available, these differences are determined by the contracts we have
with the record labels.
- The interface is made by us.
- We don't share user numbers but the reception to Spotify since our release in
October has been very positive and we hope to grow quickly in the coming months.
Hopefully this answers your questions, please let me know if you have any further
questions or comments.
Intervuguide mailfrågor Spotify och iTunes Music Store
- How many songs are avalabile in Spotify?
- How long time does it usually take for a new song/single to be avalabile to stream?
The time from when you get it to the time it is avalabile to the customers.
- How has the songs been digitalized for use in spotify? Do you use Aggregators such
as Orchard, do you do it yourself or do you use both methods?
- Is Spotify regionaly based? Meaning: Are some songs only avalabile for Swedish
customers for example?
- Have you created the interface yourself or have you used a White label solution?
- How many users do you approxomatly have?
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