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SAMMANFATTNING 

Författare: Mariela Djordjevic & Bejar Khosravi  

Handledare: Erik Borg 

Examinator: Lars Vigerland 

Titel: Från produkt till tjänst – Musik och digital marknadsföring  

Bakgrund: Musikindustrins tillväxt under det senaste decenniet har varit starkt influerat av 
digitaliseringen över internet. Nedladdningen av musik, övergången från en konkret produkt 
till en immateriell tjänst och ständigt förändrade beteendemönster hos musikanvändare i den 
digitala miljön har resulterat i en hel del problematik för leverantörer och distributörer samt 
föranlett stora ekonomiska förluster. Men förändringarna har också gynnat och bidragit till 
nya affärsområden och möjligheter för musikindustrin. Internets genombrott och den snabba 
teknologiska utvecklingen har skapat en hårdare konkurrens inom branschen, och företagen 
måste därför hitta nya sätt att omfamna webben som en ny och kraftfull marknadskanal samt 
dra nytta av de möjligheter som det innebär för försäljning och distribution av digital musik. 
 
Forskningsfrågor:  

1. Hur arbetar musikindustrin med digital marknadsföring och vilka digitala plattformar 
används för att marknadsföra sig på? 

2. Hur har den digitala reformen inom musikbranschen påverkat marknadsföringen för de 
olika aktörerna i branschen och hur arbetar de idag för att nå ut till konsumenterna? 

 
Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera hur den teknologiska utvecklingen har 
påverkat den digitala marknadsföringen i dagens musikindustri. 
 
Metod: Studien är genomförd i kombination av en flerfaldig forskningsmetod där ett 
kvantitativt betraktelsesätt har använts för att styrka kvalitativa resultat och tvärtom. Den 
kvantitativa undersökningsmetoden resulterade i en webbaserad enkätundersökning på den 
sociala plattformen Facebook. Den kvalitativa undersökningsmetoden genomfördes med hjälp 
av fyra intervjuer med olika aktörer inom musikbranschen. Vi har även använt oss av 
datainsamling från sekundärdata tagen från litteratur, artiklar på internet samt webbsidor för 
att styrka empirin till uppsatsen.   
 
Resultat och slutsats: Musiktjänsterna har kommit att bli musikindustrins räddning, de olika 
digitala plattformarna och sociala medier är numera företagens bästa marknadsföringsverktyg. 
Skivbolag och artisters intäkter har ökat och riskerna för illegal nedladdning har reducerats 
genom strategiska val av lansering och distribution av musik. Den digitala reformen har 
medfört att konsumenters och artisters makt har ökat samtidigt som skivbolagens ställning har 
minskat. De snabba och effektiva mätningsverktygen som sociala medier erbjuder har 
resulterat i att de olika aktörerna mera effektivt och snabbt kan läsa av marknaden och 
tillfredsställa konsumenternas behov samt stärka sin egen position inom branschen.  

Nyckelord: Digital marknadsföring, musikbranschen, musiktjänster, sociala medier och 
digitala kanaler. 
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ABSTRACT 

Authors: Mariela Djordjevic & Bejar Khosravi 

Tutor: Erik Borg 

Examiner: Lars Vigerland 

Title: From product to service – Music and digital marketing   

Background: The growth within the music industry over the past decade has been strongly 
influenced by the digitization over the Internet. The downloading of music, the transition from 
a tangible product to an intangible service, and constantly changing behavioural patterns of 
music users in the digital environment, has resulted in several issues for suppliers and 
distributors and also major economic losses. But the reforms have also benefited and 
contributed to new business areas and opportunities for the music industry. The Internet 
breakthrough and rapid technological developments have created a greater competition in the 
industry and companies. Therefore companies need to find new ways of embracing the web as 
a new and powerful marketing channel, and take advantage of the opportunities that it brings 
to sales and distribution of digital music. 
 
Research Questions:  
 

1. How does the music industry work with digital marketing and digital platforms to 
advertise itself? 

2. How has the digital reform in the music industry influenced the marketing of the 
various competitors in the industry, and how do they work today to reach out to 
consumers? 

 
Purpose: The aim of this study is to describe and analyse how the technological development 
has influenced the digital marketing in today's music industry. 
 
Method: The study was conducted in a combination of multiple research methods where a 
quantitative approach has been used to demonstrate the qualitative results and vice versa. The 
quantitative survey methodology resulted in a web-based survey on the social platform 
Facebook. The qualitative survey methodology was conducted using four interviews with 
various professionals in the music industry. We also used the data collection from secondary 
data taken from literature, articles on the Internet and web pages to increase the empiricism of 
the thesis. 
 
Results and Conclusion: Music Services have contributed to a recovery in the music 
industry, the various digital platforms and social media is now incorporated and used as the 
best marketing tool. Record companies and artist revenues have increased and the risks of 
illegal downloading have been reduced by the strategic choices during the launch and 
distribution of music. The digital reform has meant that consumers and artists ' power has 
increased while the record companies' position has weakened. The rapid and effective 
measurement tools that social media offers have resulted in more efficiency and quicker 
results for the companies, in order to satisfy consumer demand and strengthen its own position 
in the industry. 
 
Keywords: Digital marketing, music industry, social media and digital channels 
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1. Inledning 
Det här avsnittet inleds med bakgrunden till de olika ämnesområden som uppsatsen kommer 
att beröra.  Frågeställningen, problemdiskussionen och problemformuleringen bidrar till ett 
tydliggörande och bas för teorin, empirin samt analysen. 

1.1  Bakgrund 
Musikindustrins tillväxt under de senaste 10-15 åren har varit starkt influerat av 

digitaliseringen över internet. I många fall har branschernas invändningar över nedladdningen 

av musik på internet övergått till att nya affärsområden skapats. Inom branschen har somliga 

aktörer anpassat sig väl medan andra har fallit bort p.g.a. brist på anpassningsförmåga och i en 

förhoppning om en statlig inblandning med nya lagar och regleringar med ett bevarande syfte. 

Internets genombrott och den snabba teknologiska utvecklingen har bidragit till att 

musikindustrin måste hitta nya sätt att omfamna webben som en ny och kraftfull 

marknadskanal, och att dra nytta av de möjligheter som det innebär för försäljning och 

distribution.1 

Övergången till en digitaliserad affärsmarknad har skapat nya incitament i musikbranschen 

men också medfört en hel del problematik kring marknadsföringen av det som en gång kunde 

köpas som en konkret produkt, i form av kassettband och CD-skivor, men som nu har övergått 

till en abstrakt tjänst som inte längre går att ta på.2  

Det här arbetet kommer att beröra ämnet digital marknadsföring i musikindustrin och kommer 

illustrera hur leverantörer av musik på nätet använder olika marknadsföringsstrategier för att 

marknadsföra sig själva samt sina produkter och tjänster via digitala kommunikationskanaler. 

Fokusen i vår undersökning ligger därför i att se på vilket sätt digitaliseringen har kommit att 

påverka marknadsföringen av musik.  

1.1.2 Problemdiskussion  
Företag i alla branscher påverkas till och från av olika externa faktorer som de inte kan råda 

över eller påverka. Dessa omvärldsfaktorer kan utgöra ett hot men också bidra till att skapa 

nya möjligheter.3 Det gäller därför att företag inför en handlingsplan som kan bereda inför 

eventuella händelser på både kort- och lång sikt.  

Den tekniska utvecklingen av internet har inneburit en ytterst makaber och revolutionerande 

reform av musikindustrin. Reformen innebar att många aktörer inom branschen föll då det inte 

längre var aktuellt med konkreta Hi-Fi produkter som kassettband, CD-skivor, mini-disc mm. 
                                                
1 Styvén, Maria. (2007). The Intangibility of Music in the Internet Age. Popular Music and Society, Vol.30 (1), p.53-74 
2 Michael Clemes, Diane Mollenkopf, Darryl Burn, (2000) "An investigation of marketing problems across service 
typologies", Journal of Services Marketing, Vol. 14 Iss: 7, pp.573 - 594 
3	  Expowera. Omvärlden - vad är det som påverkar vårt företag?,2012 
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Digitaliseringen medförde i att de leverantörer som inte snabbt kunde anpassa sig till 

förändringarna försvann från marknaden. Skivbolag och artister kom nu även att tacklas med 

juridiska upphovsrättsliga problem i större utsträckning än tidigare p.g.a. olagliga 

nedladdningar på internet.4 

Omvärldsfaktorer som teknologisk utveckling, internet, lagar och regleringar, attityder och 

värderingar hos både konsumenter och leverantörer, innebar alltså ett skifte på alla tänkbara 

plan och bidrog till stora ekonomiska förluster för musikindustrin. Men dessa negativa 

effekter bidrog även till att musikbranschen gynnats av utvecklingen och att digitaliseringen 

tillfört nya marknadskanaler. 5  Skivbolag och artister har nu möjlighet att minska sina 

kostnader för skapande, tillverkning och distribution samtidigt som internet kan öka 

efterfrågan och konsumtionen av musik. Dessutom bidrar flera prenumerations- och 

nedladdningstjänster som t.ex. Apples i-Tunes Music Store, Spotify, WiMP m.fl. till att 

konsumenter lagenligt kan lyssna och ladda ner musik till ett förmånligt pris.6 

Musikens övergång från en tidigare konkret produkt till en abstrakt serviceliknande tjänst är 

en annan aspekt som resulterat i svårigheter med värdesättningen och priset på musik. 

Konsumentens attityd gentemot musikens värde har börjat förändras då känslan av ett ägande 

har upphört. Som konsument kan man inte längre hålla produkten i handen och läsa dess 

innehåll eftersom den numera är immateriell.7 Produkter av immateriell karaktär har en 

tendens att ha hög upplevelse- eller trovärdighetskvalitéer, till skillnad från sökbara kvalitéer 

som konkreta produkter har, eftersom det möjliggör en bedömning av produkten före köp. 

Men produkter av upplevelsekaraktär utmärker sig däremot endast efter köpet.8  

Det abstrakta och ogripbara leder också till att produkten/tjänsten blir svår att skylta och 

kommunicera till konsumenten eftersom denne inte egentligen kan se eller ta på den. Av den 

anledningen brukar kunder förlita sig på personliga informationskällor. Vidare innebär det en 

osäkerhet och risk för kunden eftersom en bedömning innan köp inte kan göras. Det är då 

bristen på fysiska bevis som kan vara den bidragande faktorn till att kunder känner osäkerhet 

kring internetköp. Även den lagliga aspekten som skyddar musikleverantörernas rättigheter av 

digital musik, kan bidra till att konsumentens ägande av musik begränsas.9  

Musikbranschen kan däremot med hjälp av olika marknadsstrategier kompensera för den 

materiella bristen och erbjuda värdeskapande attribut som t.ex. mer personliga 
                                                
4 Michael Clemes, Diane Mollenkopf, Darryl Burn, 2000 
5Marathe Jay. Impacts of Digital Distribution on the Music Industry. London: Durlacher, 2001  
6 IFPI. Ifpi:05 Digital Music Report. London: International Federation of the Phonographic Industry, 2005  
7 Styvén  Maria, 2007 
8 Berry, Leonard L. and  Manjit S. Yadav. (1996). Capture and Communicate Value in the Pricing of Services. Sloan 
Management Review. 
9 Maria Styvén, 2007  
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kommunikationsfunktioner med hjälp av associativa, fysiskt representativa, visuella och 

dokumenterbara strategier för att ge produkten ett högre värde. Reliabiliteten av digital musik 

kan höjas genom att musiktjänster erbjuder instruktionsmanualer om bl.a. hur musik ska 

laddas ner, strömmas och betalas. De flesta prenumerationstjänster erbjuder även sina kunder 

att skapa egna spellistor för att få sin tjänst högre värdesatt.10 

Det är också viktigt för musikleverantörerna att skapa starkt varumärke för att öka förtroendet 

hos kunderna eftersom potentiella köpare förlitar sig på information från sina personliga 

kretsar. För företagen är det därför viktigt att satsa på att hitta strategier som på ett enkelt sätt 

kan samla åsikter på webben genom stimulerade word-of-mouth koncept m.m. på den 

virtuella marknaden.  

1.1.3  Problemformulering 
Musikindustrin består idag av en marknad med hård konkurrens, och ett stort problem för 

denna industri är hur man tänker förhålla sig inför framtidens komplexitet inom det digitala. 
Ett ytterligare problem är hur man ska gå tillväga för att nå fram till individerna på bästa 

möjliga sätt.11  

Digitaliseringen har också skapat en viss maktförskjutning som innebär att konsumenten 
numera anses ha större kontroll över musiken. Det ligger inte längre i skivbolagens händer att 

styra när musiken ska göras tillgänglig för publiken. Detta visar på att konsumentens upplevda 

värde också föranleds av knappheten eller tillgängligheten av musik. Förr kunde du inte få 

musiken om du inte betalade vad återförsäljaren bad om, men med Napster och CD-bränning 

blev högkvalitativa kopior tillgängliga för alla.12 Som konsument behöver du inte längre vänta 

på att musiken landar i butik eller på radion, utan det är möjligt att ladda ner eller strömma 

musik när du själv vill.  

Napster symboliserade en övergång från distributionseran, där allt såldes i enheter, till en all-

access paradigm.13 Problemet blev dock att majoriteten av de musikkoncept som fanns inte 

förstod detta under övergångsperioden. Det tog några år innan skivbolagen övergick till 

digitalt och anpassade sig till förändringarna i branschen. Följden har dock kommit att bli att 

man alltid hamnat steget bakom nuvarande konsumenters efterfrågan. 

                                                
10 Berry, Leonard L. and Terry Clark. (1986), Four Ways to Make Services More Tangible, Business: 53-55 
13 Boon C. Lim, Cindy M.Y. Chung.(2011). The impact of word-of-mouth communication on attribute evaluationJournal of 
Business Research, Vol.64(1), pp.18-23 
11 Luca Molteni, Andrea Ordanini, (2003). Consumption Patterns, Digital technology and Music Downloading. Long Range 
Planning, Vol.36 (4), pp.389-406 
12Mcourt, Tom. (2005). Forum: Collecting Music in the Digital Realm. Popular music and society Vol.28 Iss: 2, pp.249-252 
13 Luca Molteni, Andrea Ordanini, 2003 
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Den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen över internet kan därför tänkas vara 
den centralt bidragande faktorn till att skivbolag, artister och övriga aktörer inom 

musikindustrin, idag ställts inför ett radikalt skifte med nya marknadsföringsmetoder som en 

tänkbar lösning för att kunna möta konsumenternas efterfrågan i rätt tid.14 

1.1.4  Forskningsfrågor  
1. Hur arbetar musikindustrin med digital marknadsföring och vilka digitala plattformar 

används för att marknadsföra sig på? 
 

2. Hur har den digitala reformen inom musikbranschen förändrat marknadsföringen för 
de olika aktörerna i branschen och hur arbetar de idag för att nå ut till konsumenterna? 

 

1.1.5  Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur den teknologiska utvecklingen har 

påverkat den digitala marknadsföringen i dagens musikindustri. 

1.1.6  Avgränsning 
Idag påverkas många företag och branscher av den digitala marknadsföringen och dess snabba 

utveckling. Musikdistribution på den digitala marknaden är relativt väletablerad i relation till 

andra områden inom nöjesindustrin och vi har därför valt musikindustrin och avgränsat oss till 

digital marknadsföring på området. Branschen består av ett flertal olika aktörer och vi har valt 
att undersöka den digitala marknadsföringen bland några av dessa aktörer. I skivbranschen har 

vi utgått från majorbolagens digitala marknadsföring.  Musiktjänsternas digitala 

marknadsföring är i studien avgränsad till en större fokussättning på strömmingstjänsternas 

marknadsföring samt att även artisten och konsumenten kommer beröras.  

 
 

 

 

 

 

                                                
14 Styvén, Maria, 2007 
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2. Metod 
I den här delen av uppsatsen kommer vi att ta upp de tillvägagångssätt vi tänker använda oss 

av för att genomföra vår analys. Vi har för avsikt att utifrån empirin föra en saklig diskussion 

kring problematiken gällande musikbranschens digitala marknadsföring, för att därefter 

försöka besvara uppsatsens syfte. 

2.1  Angreppssätt 
En vetenskaplig studie kan göras på två olika sätt, antingen kvalitativ eller kvantitativ. En 
kvalitativ studie försöker förklara och klarlägga fenomen om hur detta ser ut och fungerar.  

Det ger forskaren möjlighet att gå djupare in på ämnet och försöka förstå varför saker och ting 

är som de är. Den kvalitativa metoden leder till att forskaren sedan med hjälp av sina 

observationer och intervjuer kan ge en mera ingående förklaring till de olika miljöer som 

denne valt att forska kring och studera.15 

Kvantitativ forskning använder sig å andra sidan av statistiska och kvantifierbara resultat, 

enkätundersökningar och randomiserade försök. Här utgår forskaren istället från frågor som 
kan få bevisade och mätbara resultat. Utgångspunkten när man använder sig av den här 

metoden är att det finns en objektiv verklighet som man på olika sätt försöker mäta för att få 

information om.16 

2.1.1  Flerfaldig forskningsstrategi 
En flerfaldig forskningsmetod använder ett kvantitativt betraktelsesätt för att styrka kvalitativa 

resultat och tvärtom. Denna strategi är det valda angrepps- och tillvägagångssätt för 

genomförandet av studien. Detta innebär att studien kommer genomföras i en kombination av 

olika metoder för att behandla ämnet och forskningsfrågorna. Det här metodvalet kommer 

bidra till en mera fördjupad uppfattning om ämnet samt hjälpa till med att stödja arbetet och 

komplettera studien.17 

Den kvantitativa undersökningsmetoden kommer vara i form av en enkät. Detta för att kunna 

bidra till att besvara några av uppsatsens frågeställningar och stödja den kvalitativa 

forskningen. En kvantitativ undersökningsmetod gynnar undersökningen på så vis att flertalet 

respondenter samt det breda urvalet ger möjlighet till att kunna uppnå ett gott resultat.18 Till 

stöd för samt för att stärka den kvantitativa undersökningen och studien kommer vi även 

använda en kvalitativ forskningsmetod och genomföra ett flertal intervjuer med olika aktörer 

som besitter erfarenheter och kunskap gällande marknadsföring i musikbranschen. 

                                                
15Bryman Alan & Bell Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder 2010, ss..297-300 
16 Bryman Alan, Bell Emma. 2011 ss. 85-87 
17 Bryman Alan, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning 1997, ss 146-147 
18 Ibid ss 160-163 
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2.2  Informationsinsamling 

Under den här rubriken kommer arbetssätten för informationsinsamlingen till studien att 
presenteras. Följande arbetssätt har valts med syfte att uppfylla informationskravet för att 

besvara studiens frågeställningar på bästa sätt samt i förhållande till den tid och de hjälpmedel 

som studien behöver.19 Insamling av data kan införskaffas med hjälp av olika metoder. Dessa 

tillvägagångssätt kan antingen vara genom sekundärdata där tidigare dokument, rapporter och 

litteratur studeras eller primärdata så som intervjuer och enkätundersökningar.20    

2.2.1 Primärdata 
 Datainsamlingen till empirin är framtagen med hjälp av flera intervjuer med personer inom 

musikindustrins olika områden. En intervju kan t.ex. utföras genom ett personligt möte eller 

per telefon med intervjupersonen.21  Musikbranschen innefattar flera olika aktörer och roller 

vid tillkomsten av musik och genom olika inslag och processer i skapandet av musik från start 

till mål. Empirin bygger därför på intervjuer med personer från två skivbolag, ett 
musiktjänstebolag och en artist, som alla har goda kunskaper om och arbetar inom 

musikindustrin. Med hjälp av informationen från intervjuerna kan fakta gällande 

implementeringen av de olika marknadsföringsmodellerna och strategierna i dagens digitala 

miljö av musik från skapare och leverantörer på marknaden inhämtas.  

Följande personer har intervjuats: 

• Ahlenius Andreas, Commercial Director på det marknadsledande skivbolaget 
Universal Music Sweden. Han arbetar med bolagets intäktsdelar, allt som berör digital 

försäljning och har även ansvar för deras new business marknadsavdelning. Ahlenius 

har en mångårig erfarenhet och kompetens inom musik och marknadsföring.   

 

• Josefsson Cecilia, Digital Marketing Manager på det internationella skivbolaget 

Warner Music Sweden AB. Hon arbetar med strategisk planering kring allt som rör 
digital marknadsföring och hon medverkar till att skapa kampanjer och lanseringar på 

olika plattformar av artisters musik i form av album, singlar m.m. 

 

• Nyström Fredrik, VD för WiMP i Sverige som är ett musiktjänstebolag som ägs av 

norska Schibstedt koncernen och Aspiro AB. Han har en bred och mångårig erfarenhet 
av musikindustrin och har jobbat inom branschen i över 20 år.  

 

                                                
19 Patel.Runa och Davidson.Bo. Forsknings- metodikens grunder, 2003, Lund, s. 63 
20 Patel Runa och Davidsson Bo, 2003, ss. 63-65 
21 Ibid s 69 
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• Malcolm B, nytt stjärnskott inom svensk rap och musik som fick sitt genombrott i 

samband med sin medverkan i svenska tv programmet X Factor 2012. Han är en artist 

och låtskrivare som har skivkontrakt med Sony Music Entertainment och just nu 

aktuell med sitt debutalbum ”tid och rum”.  

Tillvägagångssättet för intervjuerna var av semistrukturerad karaktär och utfördes genom dels 

personliga möten eller via telefonsamtal med intervjupersonerna. Semistrukturerade intervjuer 

bygger på en lista över specifika teman som ska beröras, samtidigt som intervjupersonen har 
frihet att utforma svaren på sitt eget sätt.22 Den här metoden gav en större möjlighet att föra 

diskussioner kring det valda ämnet och samtidigt betrakta intervjupersonens reaktioner till 

frågeställningen. För att få en större helhet och fullständig information valde vi att med 

tillstånd från respondenterna spela in samtalen. I samband med inspelningen fördes även 

anteckningar för eventuella tillbakablickar på diskussionen under intervjun med personen 

ifråga. Inför varje intervju var vi tydliga med att förklara arbetets syfte samt vilka typer av 

frågor som primärt skulle ställas under intervjun. Dels utgick vi från detta tillvägagångssätt 

för ökat förtroende men också för att ge respondenterna en möjlighet att förbereda sig inför 

mötet.  

En annan viktig aktör som är av stor betydelse för empirin och studien i sin helhet är 

konsumenten. Av den anledningen resulterade studien i att vi även genomförde en 

enkätundersökning riktad till olika målgrupper av musikanvändare. Vi valde att göra en 

webbaserad enkät med slutna frågor över internet via sociala medieplattformen Facebook. 

Fördelen med en enkätundersökning är att det är mera kostnadseffektivt och tidsbesparande. 

Däremot kan det även medföra nackdelar eftersom respondenterna kan misstolka frågorna 

samt att uppföljningsfrågor är uteslutna och dessutom råder det en osäkerhet kring vem som 

svarat.23 Populationen sträcker sig till personer i sociala medier över hela Sverige. Den 

webbaserade enkäten riktades i första hand till respondenter på det sociala nätverket 

Facebook. Respondenterna hade däremot också möjligheten att sprida vidare enkäten bland 

sina vänner på Facebook eller i andra sociala medier. Denna urvalsprocess formas likt en 

kedja och kallas för ett snöbollsurval. 24 Vi utgick från början av våra egna kontakter på 

Facebook men lyckades hjälp av dem sprida vidare enkäten och få kontakt med fler 

respondenter. Urvalet är målgrupper från åldern 15 år och uppåt, där vi har kategoriserat 

åldrarna på respondenterna i 5 års intervall. Detta för att se om det existerar ett tydligare 

mönster eller samband mellan de olika generationerna av musikanvändare. Webbenkäten är 

                                                
22 Bryman Alan, Bell Emma, 2010 ss. 362-363 
23 Ibid, ss. 161-164 
24 Ibid ss. 126-127 
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utformad på ett sätt som möjliggjorde en urskiljning på män och kvinnor, då det är spännande 

att se om det finns några distinkta skillnader bland könen. Totala antalet respondenter blev 

202 stycken, där 131 är kvinnor och 71 är män.  

2.2.2 Sekundärdata 

Vi har utöver primärdata använt oss av datainsamling från sekundärdata till empirin. 

Sekundärdata är all data tagen från litteratur, till artiklar på internet samt webbsidor. Denna 

typ av data är en del i den kvantitativa forskningen där insamlingen bidragit till att besvara 

frågeställningen kring de faktiska skeendena.25 Litteraturen som har använts i uppsatsen 

kommer från kurslitteratur på Södertörns Högskola och bibliotek. Även vetenskapliga artiklar 

och tidskrifter har använts, dessa är antigen hämtade från internet eller högskolans databaser.  

2.3  Validitet och reliabilitet 
Validiteteten i en studie ämnar till att mäta det relevanta i sammanhanget medan reliabiliteten 

avser att mäta tillförlitligheten, och en hög validitet och reliabilitet bör alltid eftersträvas.26 

Reliabiliteten handlar om pålitligheten kring den framtagna kunskapen och är ofta aktuell i en 

kvantitativ forskning där reproducerbarheten är av stor betydelse. Det finns tre viktiga 

beståndsdelar som tas till hänsyn gällande trovärdigheten. Den första är stabiliteten som 

innebär att mätningen i studien ska vara så stabil, att vid flertalet upprepningar, lika resultat 

ska kunna uppnås. Den andra beståndsdelen handlar om intern reliabilitet som berör 

säkerheten och noggrannheten av olika indikatorers samband med varandra. Den tredje är 

interbedömarreliabilitet som är den aspekt av tillförlitlighet som fokuserar på forskarens 

bedömningar och graden av överensstämmelser mellan olika forskare. 27 

Validiteten handlar om att använda rätt verktyg vid rätt tillfälle och där det arbetas 

kontinuerligt med reliabiliteten och validiteten under hela arbetets gång. Validitet kräver 

reliabilitet vilket betyder att om mätningen inte uppvisar en tillförlitlighet kan den inte heller 

vara gällande. 28 

2.4 Metoddiskussion 
Kvantitativa analyser har länge fått stor kritik och många kritiker menar att 

enkätundersökningar ofta leder till generaliseringar av vår egen uppfattning om verkligheten 

och hur vi ser på den. Det råder en tveksamhet kring huruvida verkligheten kan mätas eller 

inte. Däremot kan mätbara undersökningar användas som ett komplement till det som annars 

                                                
25 Patel Runa, Davidsson Bo, 2003, s 64 
26 Infovoice, Validitet och reliabilitet. 2002 
27 Bryman Alan, Bell Emma, 2010, ss. 93-94 
28 Ibid, s. 99 
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kan vara svårbegripligt i samhället med hjälp av siffror.29 Vår kvantitativa undersökning 

bestod av en webbaserad enkät på Facebook bland i första hand våra kontakter, men då vi 

även valde en offentlig inställning möjliggjordes det för respondenterna att sprida enkäten 

vidare i samma kommunikationskanal eller i andra sociala medier. 

Problematiken kring detta metodval blev däremot att vi inte fick lika stor spridning bland de 

äldre målgrupperna från ca 35 år och uppåt. Utfallet resulterade i en ojämnhet av 

målgrupperna. Utformningen av frågorna bestod av slutna frågor som medförde i både för- 

och nackdelar. Fördelarna med de slutna frågorna var att det underlättade för respondenterna 

att besvara frågorna, då fasta svarsalternativ var utplacerade samt att risken för variation 

minimerades. Nackdelarna däremot med slutna frågor till skillnad från öppna, är att eventuellt 

intressanta svar från respondenterna kan ha uteslutits. Samtidigt finns en risk att 

respondenterna tolkade frågorna på olika sätt och detta kan ha medfört irritation bland en del 

respondenter om svarsalternativen inte tilltalade dem. 30  Vi anser att vår kvantitativa 

undersökning har haft en del brister men att mätningen ändå har åstadkommit en god 

reliabilitet och validitet eftersom resultaten återspeglar och stämmer väl överens med tidigare 

mätningar och statistik.  

Kvaliteten i kvalitativa analyser omfattar validiteten genom hela forskningsprocessen och här 

handlar det om att tolka och förstå olika företeelser samt beskriva uppfattningar menar Patel 

och Davidson. De säger vidare att reliabilitet är ett begrepp som forskare inte alls använder i 

kvalitativa studier, då den inte har samma innebörd som i en kvantitativ mätningsprocess. Så 

gäller t.ex. i fallet med intervjuer där reliabiliteten inte nödvändigtvis behöver vara låg, där det 

i många fall samma fråga ställs om och kan få olika svar eftersom intervjupersonen må ha 

ändrat sin uppfattning, fått nya insikter eller sinnesstämningen har förändrats sedan senaste 

intervjun.31 Vi genomförde fyra intervjuer varav två av dessa utfördes i intervjupersonernas 

egen arbetsmiljö och de andra två skedde över telefon. Vi anser att validiteten i dessa 

intervjuer har varit hög eftersom intervjuerna genomfördes med personer i musikindustrin där 

flera av aktörerna verkade inom samma område dock på olika företag. På så vis kunde inte vi 

dra några generaliseringar och analysen bygger på detta sammanhang i det stora hela. 

Däremot är vi samtidigt medvetna om att en total objektivitet inte går att åstadkomma i en 

kvalitativ undersökning eftersom vi som författare varit med genom hela studieprocessen från 

start till mål. Vi har även sett att svaren från flera av intervjupersonerna har varit likvärdiga 

vilket stärker tillförlitligheten i intervjuerna och resultaten. Till skillnad från den kvantitativa 
                                                
29 Bryman Alan, Bell Emma, 2010, ss 502-504 
30 Bryman Alan, Bell Emma, 2010, ss. 178-183 
31 Patel Runa, Davidsson Bo, 2003, ss.102-103 
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undersökningen där frågorna var slutna, kunde vi nu med hjälp av öppna frågor få 

respondenternas svar med egna ord och deras åsikter vilket är en fördel. Det personliga mötet 

samt de öppna frågorna gav oss en möjlighet att få reda på hur respondenterna tolkar frågorna, 

vilket Bryman menar är positivt. Däremot kan nackdelen med öppna frågor i en intervju vara 

att det är tidskrävande eftersom man måste läsa igenom alla svar för att bilda den grund av 

fakta som är användbart.32 För vår del stämmer detta väl överens med våra intervjuer eftersom 

mycket tid gick åt att sammanställa svaren från intervjuerna och hitta relevanta fakta till 

empirin och analysen. 

Patel och Davidson påpekar att validiteten gällande datainsamlingen är kopplad till de 
underlag som forskaren lyckas skaffa för att göra en trovärdig tolkning. 33  Vår 

dokumentinsamling har varit som sådan att de mest trovärdiga underlagen har samlats in och 

använts på bästa sätt till teorin, empirin och analysdelen. Vi har därför utöver en 

enkätundersökning och intervjuer även samlat in relevant data från kurslitteratur, 

vetenskapliga artiklar, statistiska rapporter och internet. Detta innebär att vi har utfört en 

trianguleringsstudie som betyder en validering av flera olika datakällor, vilket genererar i ett 

rikare underlag.34 Sekundärdatat i form av vetenskapliga artiklar och statistiska rapporter 

verkade för att stärka samt lyfta reliabiliteten och validiteten i både vår kvantitativa och 

kvalitativa undersökning. I bland annat rapporten från IFPI kunde vi se starka samband mellan 

deras mätningar och resultaten från vår enkätundersökning. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Bryman Alan, Bell Emma, 2010, ss 176-178 
33 Patel Runa, Davidsson Bo, 2003, ss.102-103 
34 Ibid, ss. 104-106 
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3 Teori och tidigare forskning 
I det här kapitlet presenteras huvudämnet för studien. Teorierna och forskningen är indelade i 

två områden. Först de faktorer som berör digital marknadsföring och sedan de faktorer som 

berör musikbranschens framväxt i digitala sammanhang. Det centrala begreppet i teoridelen 

är digital marknadsföring som består av olika plattformar som driver digitaliseringen framåt. 

Eftersom den digitala marknaden är relativt ny samt under ständig utveckling och rörelse 

medför informationen, forskningen och de olika teorierna i att området kräver ständiga 

uppdateringar i forskning och strategier.  

3.1  Digital Marknadsföring 
Betydelsen av termen Elektronisk handel (e-handel) har idag blivit så stor att det nästan är 
omöjligt att definiera det in några precisa ord. Termen var kanske ny i sin bemärkelse i mitten 

på 1990-talet och kunde då ha definierats i bara några få ord. Men idag består den av 

dussintals olika koncept vilket också bidragit till att termen elektronisk handel många gånger 

missbrukats på olika platser i den virtuella världen.35 

En av de vanligaste definitionerna på e-handel är; ”försäljning och köp av produkter och 
tjänster över internet och andra elektroniska nätverk”. Detta relaterar till alla 

transaktionsaspekter rörande köp- och säljcykeln.36 Det andra och viktigaste sättet att definiera 

e-handel på är genom skapandet av ett digitalt värde, en ny produktionsprocess som är 

essentiellt för den elektroniska handelsmarknaden. Denna definition kompletterar den första 

men erbjuder ett mera dominant synsätt, primärt med anledning av den påverkan som det har 

på hur ett värde skapas. Då elektronisk handel refererar till en on-line produktionsprocess kan 

alltså ett nytt värde skapas på två olika sätt: (1) genom att tillägga digitalt värde på det gamla 

värdet eller (2) genom att ersätta det gamla värdet med ett nytt digitalt värde.37  

 

 

 

 

                 Figur 1: Digital marknadsföring 

 

                                                
35Walid Mougayar, Opening Digital markets, Battle Plans and Business Strategies for Internet Commerce (1998) s.7  
36Ibid s.11  
37Ibid s.13  
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Internet har skapat en digital marknad som påminner om och har liknande karakteristiska drag 

som vanliga fysiska marknadsplatser, men samtidigt med ett säreget beteende. Dessa 

marknadsplatser består av en konstellation av elektroniska köpare och säljare som gör affärer 

med varandra spontant och effektivt i en digital miljö.38  

Den digitala marknadens stora genomslag har inneburit att digital marknadsföring av tjänster 
och produkter via digitala kommunikationskanaler blivit allt vanligare idag. Området 

innefattar ett brett och komplext område och finns nu inom en mängd olika digitala 

komponenter såsom: mobiltelefoner, webbsidor, sociala medier, bloggar m.m.39  

3.1.1  Digital Marknadsföring av musik 
Musikindustrin är en av de branscher som mest påtagligt har påverkats av den teknologiska 

och digitala utvecklingen. Branschen har kommit att tacklas med många negativa aspekter för 

leverantörerna men också en rad nya positiva möjligheter. Den tidigare produktion 

distribution-konsumtionskedjan är numera förändrad.40 Musiken har gått från att vara en 

påtaglig konkret produkt i form av CD-skivor och mini-discar till en övergång av en abstrakt 

och immateriell tjänst på den digitala marknaden.41 

Den vida spridningen och användningen av detta teknologiska paradigm har skapat en 

frågeställning gällande leverantörernas och distributörernas konkurrenspositioner och deras 

digitala marknadsföringsstrategier. De digitala operatörernas och uppkomsten av ”peer to 
peer” (P2P) modellen, som tillåter konsumenterna att dela och byta musikfiler, men med 

upphovsrättsliga komplikationer rörande den lagliga aspekten kring fildelning av musik, är 

bl.a. en del av problematiken som skivbolagen ofta behövt ställas mot och tackla sedan 

digitaliseringen av musik. Däremot har de radikala förändringarna inom branschen även 

skapat nya aktörer och kommunikationskanaler. Dessa har inneburit att skivbolag och artister 

har behövt analysera och orientera om sig för att skapa en ny och förbättrad distribution och 

försäljning av sin musik på den digitala marknaden. Man har med hjälp av nya digitala 

plattformar och strategier försökt att skapa möjligheter för att locka konsumenterna till att 

konsumera tidigare kulturella produkter som numera är digitala.42  

                                                
38 Walid Mougayar, 1998,s.20  
39 Damian Ryan, Calvin Jones, Understanding Digital Marketing; marketing strategies for engaging the digital generation, 
2009 ss. 19-20  
40 Luca Molteni, Andrea Ordanini, 2003 
41 Mcourt, Tom, 2005 
42 Luca Molteni, Andrea Ordanini, 2003 
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3.2  Digitala marknadsföringskanaler    

3.2.1 Webb 2.0 
Begreppet Webb 2.0 skapades av media författaren Tim O’ Reilly som är grundaren för O’ 

Reilly media. Denna webb kom till år 2001 då människor sökte efter billigare alternativ för att 

få reklam och information. I grunden är Webb 2.0 en samling av omtyckta webbapplikationer 

som först och främst sätter användarna i kontroll, detta för att det är människorna i sin helhet 

som skapar sidorna med innehåll samt återkoppling.43    

Webb 2.0 fenomenet kan även ses som en uppsättning av tekniska innovationer, interaktioner 

och samverkan mellan individer. Fenomenet beskrivs som en plattform för företag att ta vara 

på möjligheterna som webben tillför, som exempel att nå ut till en större global publik. Webb 
2.0 har huvudsakligen orsakat tre effekter för företag: (1) en förskjutning av aktivitet från 

skrivbordet till webben, (2) en förskjutning av värde av produktionen från företaget till 

konsumenten, och (3) en förskjutning av makten från företaget till konsumenten.  

Två huvudsakliga konsekvenser som Webb 2.0 har haft av betydelse för globala 

marknadsförare är; för det första har det gett upphov till vad som kallas "sociala medier", och 

för det andra har det fått det fenomen som har kallats "kreativa konsumenter" att utvecklas.44 I 
detta fall menar författaren att kreativa konsumenter är de som sprider information vidare 

mellan vänner och bekanta. De "kreativa konsumenterna" är de som utgör den sociala delen 

samt för utvecklingen av Webb 2.0 och sociala medier framåt.  

3.2.2  Sociala Medier  
Sociala medier är idag ett vanligt begrepp som många människor använder i sin vardag, men 

vad är egentligen definitionen av sociala medier? Pierre skriver i sin artikel att sociala medier 

är en produkt av internetbaserade program som innehåller olika texter, bilder, videor och 

nätverk. Detta kan vara i form av bloggar, Twitter, YouTube eller Facebook m.m. Han menar 

att sociala medier innefattar flera utbud av kanaler som är lättillgängliga och som når ut till ett 

stort antal individer. Dessa kanaler använder sig av internet- och webbaserad teknik för att 

kunna nå ut till individerna och på så sätt skapa olika dialoger via olika sociala medier.45 

 Han nämner även i sin artikel att fenomenet sociala medier har växt fram som en plattform 

för kommunikation-, interaktion- och informationsspridning. Under 2000-talet har bloggar 

                                                
43 Hutchison T., Web Marketing for the Music Business, 2008, s. 3 
44 Pierre R. Berthon et.al. (2012)	  "Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: Implications for 
international marketing strategy, Business Horizons, Vol 55(3), pp.261-271.   
45 Pierre R. Berthon et.al. 2012  
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och sociala medier såsom t.ex. Facebook fått stora genomslag och blivit självklara 

marknadsföringskanaler för många företag.46 

 Nilsson skriver i sin bok att sociala medier ger upphov till att bidra människor med tillfället 

att skapa och bevara olika relationer till varandra som inte är beroende av tid eller rum. 

Författaren menar att de sociala relationerna är minst lika verkliga och betydelsefulla i det 

digitala sammanhanget som i det verkliga livet.47  

 Sociala medier kan ofta ses som något komplext, vilket författarna Emil och Erik menar är ett 

begrepp som är svår att ge en tydlig definition på. Detta då sociala medier är skiftande och kan 

se ut samt fungera på olika sätt beroende på olika sammanhang.48 De har i sin bok tagit fram 

fem kännetecken som skiljer sociala medier från industriella medier:49 

1 Räckvidd: Denna punkt berör storleken på den publik som sociala medier kan nå, det kan 

handla om en liten eller större publik. Det finns således ingen barriär för hur stor en publik ska 

eller får vara, även när det gäller att nå ut till en global publik. Räckvidden i sociala medier 

kan stäcka sig hur långt som helst, allt beroende på hur många människor som är intresserade 

av det som publiceras på exempelvis Facebook, i bloggar eller YouTube m.m. 

 2 Tillgänglighet: Sociala medier som kanal finns överallt och är tillgängliga för alla som vill 

delta och helt avgiftsfritt eller till en mycket lägre kostnad, jämfört med traditionell media 

som tidningar, förlag och tv-kanaler där olika företag eller organisationer bestämmer vad som 

ska ut i media och som även kostar mer för användaren. 

3 Användarvänlighet: Sociala medier är väldigt enkla att använda, det krävs inte mycket tid, 

kunskap eller resurser att starta något eget på sociala medier.  

4 Färskhet: Man kan snabbt uppdatera sig via olika sociala medier, information sprids 

snabbare mellan olika personer och ny information kan dyka upp när som helst.  

5 Fortlevnad: Sociala medier är i ständig rörelse, och artiklar eller olika inlägg kan ändras, 

uppdateras eller tas bort kontinuerligt. 

 
 

 

                                                
46 Pierre R. Berthon et.al. 2012  
47 Nilsson, Michael. Sociala? Medier? en antologi om en ny tid. Manifesto, Malmö, 2011, ss. 11-12 
48Holmström, Emil, Wikberg, Erik. Sociala medier – en marknadsföringshandbok, Bokförlaget Redaktionen, Stockholm, 
2010, s. 20  
49	  Ibid, s16  
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3.2.3  Sociala medier som marknadsföringsverktyg 
Många företag väljer att utnyttja sociala medier som en egen plattform för marknadsföring, 

detta för att kunna nå ut till sina specifika målgrupper. Sociala medier ger företagen en 
möjlighet att differentiera sig, skapa en image och en närmare relation till konsumenterna 

genom att till exempel skapa sina egna bloggar, hemsidor eller Facebook- sidor.50  

När man som företag väljer att använda sig av olika sociala nätverk som 

marknadsföringsverktyg skapar de möjligheter för sig själva men även möjligheter för andra.  

Man ska se sociala medier som en stark resurs för marknadsföring, och företag bör utnyttja de 

kommunikationskanaler som finns för att utveckla ett större anseende till sina kunder samt att 

stärka relationerna ytterligare mellan sitt företag och kunden. Inom sociala medier gäller det 

för företag att föra dialoger med individerna men också att synas, då det är användarna idag 

som styr nätets olika utbud och företagen bör därför göra sig mer tillgängliga på nätet.51     

Sociala medier bidrar till att konsumenter och andra människor idag kan påverka mycket med 

sina egna åsikter via olika sociala medier, och det gäller för företagen att arbeta mer flexibelt 

mot ett system som är komplext. Det som är gemensamt för många är att maktförskjutningen 

rör sig närmare individen och samhället och bort från företagen. Det blir svårt för företagen 

idag att nå generationen ”Y” som är den generation som har vuxit upp med sociala medier. 

Det gäller för marknadsförare att lista ut vad nästa steg blir och alltid försöka ligga steget 

före.52 

3.2.4 CRM  

Med de ledande plattformarna Facebook, Google + och Twitter samt de nya och snabbt 

växande sociala kanalerna Instagram, Foursquare och Pinterest fortsätter den digitala 

marknaden att växa och öka konkurrensen. Mobilt internet och smartphones är andra viktiga 

komponenter som bidragit till den digitala marknadsföringens tillväxt och optimeringar av 

investeringar i existerande marknadskanaler.53 

För företagen har Customer Relationship Management (CRM) under flera år varit ett sätt att 

hjälpa till att minska kostnader och öka lönsamheten genom att organisera och automatisera 

affärsprocesser som vårdar kundrelationerna och skapar högre kundnöjdhet.54 Däremot har 

kundernas köpprocess på senare tid utvecklats genom att produkter och tjänster har blivit allt 

                                                
50 Pierre R. Berthon et.al., 2012  
51 Nilsson, Michael. 2011, ss. 111-112 
52 Pierre R. Berthon et.al. 2012  
53Chaffey Dave, Smith PR, Emarketing Exellence: Planning and Optimizing Your Digital Marketing, 4th edition, Routledge,      
2012, s. 475 
54 Chaffey Dave, Smith PR, s. 475 
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mer lika varandra i utformning och pris. Vidare har kundernas köpbeteende gått från väldigt 

rationellt till väldigt emotionellt och resulterat i att leverantören numera spelar en större roll i 

köpprocessen. 55  Internet och mobila applikationer har påverkat företagens styrning, 

organisering och administration av deras kunder och kundrelationer på ett så omfattande sätt, 

att nya strategier måste tillkomma för att bevara befintliga och nya kundrelationer.  Idag är 

utbudet och valen av servicekanaler så enormt brett över internet att företagen för att kunna 

överleva, måste börja erbjuda online-service av olika slag via e-post, Facebook, Twitter 

m.m.56       

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Klassisk CRM-Modell                         Figur 3: Nya CRM-Modellen 

 

 

3.2.5 Word of Mouth 
Word-of-mouth (WOM) eller också ”Mun till Mun” är ett begrepp som ofta används inom 

marknadsföring. Många författare menar att WOM begreppet är svår att definiera, en kort 

beskrivning är att det handlar om att sprida information exempelvis via olika påståenden, 

åsikter eller rekommendationer mellan människor.57 Man kan ytterligare säga att WOM är den 

                                                
55Lundalogiken. Varför CRM?, 2013  
56 Smart Insights. 2013      
57 Chen Y., Wang Q., Xie J. (2011) Online Social Interactions: A Natural Experiment on Word of Mouth Versus 
Observational Learning. Journal of Marketing Research Vol. 48, s. 239 
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typen av marknadsföring som främjar det mest naturliga sättet för konsumenter att interagera 

och kommunicera med varandra, med ingen omtanke för kommersiella enheter.58 

Mun-till- mun är ett informellt tillvägagångssätt för människor att kommunicera med varandra 

och sprida information, utvärderingar samt åsikter om produkter och/eller tjänster mellan 
varandra. Detta tillvägagångssätt är på ett mera privat plan, med andra ord söker konsumenter 

eller andra parter information av sina vänner, bekanta eller familj för att kunna fatta mer 

välgrundade beslut om olika produkter eller tjänster. WOM är ett tillförlitligt sätt för 

människor att överföra eller få information från varandra till en låg kostnad, vilket spelar en 

viktig roll i dagens marknadsföring då man inte kan styra denna typ av 

informationsspridning.59 

3.3  Upphovsrätt (Copyright) 
Upphovsrätt (copyright) definieras i NE, Nationalencyklopedin som; ”Den ensamrätt som 

författare och andra upphovsmän har till sina verk. Enligt regeringsformen har författare, 

konstnärer och fotografer rätt till sina verk.”60 

Upphovsrätten är en lag som skyddar ägandet och identiteten av skaparens arbete. Det är när 

immateriella rättigheter bl.a. kopieras, sänds i radio eller television, översätts eller används 

utan tillstånd av rättighetsinnehavaren eller den med tillstånd att hantera materialet i fråga, 

som det sker en överträdelse mot upphovsrätten. 

 Det har varit svårt att upprätthålla upphovsrätten på internet eftersom det där finns så många 

sätt att bryta reglerna på både medvetet och av misstag. För musikindustrin har det inneburit 

en kamp för upphovsrätt med ett riktat fokus på de olika P2P fildelningsteknikerna som kränkt 

immateriella rättigheter.61  

 I den digitala miljön, har de verkliga insatserna hittills varit att stämma dem som underlättar 

intrång av andra. Upphovsrättsinnehavare brukar inte stämma de som handlar med 

programvara, video eller musikfiler över internet. Istället väljer skivbolag och artister att 

stämma de olika fildelningsprogrammen som tillåter publiken att ladda ner gratis musik.62 Så 

var fallet med Napster som år 2001 stängdes ner efter att bl.a. ha stämts av de olika 

skivbolagen samt rockgruppen Metallica för att webbsajten hade spridit en av deras outgivna 

                                                
58 Meiners N. H., Schwarting U., Seeberger B. (2010). The Renaissance of Word-of-Mouth Marketing: A ‘New’ Standard in 
Twenty-First Century Marketing Management?!.International Journal of Economic Sciences and Applied Research Vol. 3, 
No. 2, ss.79-97 
59Boon C. Lim, Cindy M.Y. Chung, 2011 
60 Nationalencyklopedin. Upphovsrätt, 2013 
61 Mark A. Lemley & R. Anthony Reese. (2004). Reducing Digital Copyright Infringement Without Restricting Innovation 56 
Stan. L. Rev. 1345, 1345-54, 1373-1426 
62 Ibid 
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låtar. Deras stämning gick inte igenom däremot blockerades över 300 000 Napster-användare 

med anledning av denna spridning.63  En domstol dömde däremot kort därefter till en 

nedläggning och böter på 26 miljoner dollar. För att ha råd med att betala upphovsägarna 

denna summa övergick Napster till en betaltjänst.64 Illegal nedladdning av musik har däremot 

minskat idag sedan olika betaltjänster som Itunes och Spotify tagit sig in på marknaden.65  

3.4  Prissättning och värde av musik 
Att sätta ett pris på dagens musik är en utmaning eftersom musik som en immateriell tjänst i 

princip inte involverar några produktionskostnader alls, till skillnad från en vanlig produkt 

som skulle kräva arbetskraft för tillverkningen. Prissättningen av immateriella tjänster har 

visat sig vara svår eftersom konsumenter tenderar att överväga värdet av immateriella tjänster 

och produkter mer än de vanligtvis brukar göra av materiella produkter. Anledningen beror på 

att dessa tjänster kännetecknas av överprissättning och konsumenter känner därför en viss 

misstro och oro över att bli lurade av leverantören.66   

Musikbranschen utgör inget större undantag för konsumentens skepticism då utbudet på 

musikkanaler är extensivt. Musikanvändare kan välja att antingen lyssna på musik gratis, 

betala för en prenumerationstjänst och få obegränsad tillgång till aktuell musiktjänsts 

musikutbud eller att köpa och äga digitala musiklåtar och album. På iTunes kan man välja 

mellan ett brett sortiment av musik och sedan köpa de låtar som tilltalar en själv för mellan 7-

12kr st.67 Spotify erbjuder ett annat koncept där människor kan välja mellan tre alternativ till 

att köpa och lyssna på musik. Det första är free vilket betyder att konsumenterna kan välja att 

lyssna på musik gratis, men konsekvenserna blir reklamavbrott mellan låtarna. Det andra är 

unlimited som kostar 49 kr i månaden för konsumenterna, där får man lyssna på sin musik 

utan reklamavbrott men konsumenterna kan enbart lyssna på sin musik via en dator. Det 

tredje alternativet är premium som kostar 99 kr i månaden och här kan man lyssna på sin 

musik ostört utan reklamavbrott. Om man har premium kan tjänsten användas i flera olika 

kanaler som ex: mobil, surfplatta, dator eller TV.68 WiMP är också en alternativ musiktjänst 

som påminner om och bygger på ungefär samma koncept som Spotify. Prissättningen hos 

WiMP skiljer sig ytterst lite från Spotify's prissättningsstrategi eftersom de precis som 

Spotify, erbjuder ett WiMP free och WiMP premium (99kr/mån). Däremot har de till skillnad 

                                                
63 Find Law. United states district court northern district of california.2013 
64 How stuff work. How the old Napster worked.2013 
65 IFPI. digital music report 2013, engine of a digital world, s .6 
66 Styvén Maria, 2007, s.59 
67 Apples hemsida. iTunes- låter bättre och ser bättre ut än någonsin tidigare.2013 
68 Spotify´s hemsida. Music for everyone. 2013 
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från Spotify även ett tredje alternativ, WiMP HIFI (199kr/mån), som för en lite högre summa 

ger den strömmade musiken en förbättrad ljudkvalitet.69 

Men den digitala musikmarknaden har även flera andra gratisalternativ för musikentusiaster 

och den största av dem alla är den sociala plattformen YouTube, där människor helt gratis och 

obegränsat kan ta del av musiken som både privatpersoner eller olika skivbolag och artister 

lägger upp på plattformen.70 Då YouTube bl.a. finansieras med hjälp av annonseringar 

innebär en av nackdelarna med tjänsten att det tillkommer en hel del reklam både innan man 

lyssnar och efter.71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 WiMPs hemsida. Skapa ett WiMP konto nu. 2013  
70 Techcrunch. YouTube Confirms Renewed VEVO Deal, Takes Stake In Company. 2013 
71 YouTube hemsida, 2013 
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4. Empirisk analys 
I detta avsnitt kommer vi att analysera samt återkoppla de empiriska resultaten med den 
teoretiska grunden i föregående kapitel. Som komplement till studien har vi utöver intervjuer 
med kunniga inom musikbranschen gjort en webbaserad enkätundersökning riktad till 
musikanvändare och resultaten från den undersökningen kommer också presenteras i detta 

kapitel.  

4.1 Skivbolaget 
Genom åren har digitaliseringen kommit att påverka musikbranschen både positivt och 

negativt. Denna utveckling har däremot idag bidragit med flertalet fördelar för många aktörer i 

musikbranschens och dess tillväxt, främst för skivbolaget och dess tillvägagångssätt att 

distribuera samt producera musik men även för att motverka den olagliga nedladdningen. I 

och med den digitala utvecklingen och internets framväxt har allt skakats om och som 

skivbolag i dagens samhälle är det en självklarhet att använda digitala medel som ett av de 

främsta hjälpmedlen. Det digitala har kommit att innebära en ny dimension för skivbolagens 

utveckling.72 

Musikbranschen består av många olika skivbolag i form av independent- och major skivbolag, 

däremot domineras 75 % av skivindustrin av de fyra ledande majorbolagen Sony BMG, 

Universal Music Group, Warner Music Group och EMI (numera uppköpt av Warner Music).73  

Majorbolaget Warner som är ett av dessa ledande bolag och finns i över 50 länder, arbetar 

förutom distribution av musik även med växande affärsområdet Artist Services som 

affärsstrategi. Det betyder att bolaget erbjuder management, merchandise, turnéer, fan clubs, 

sponsorskap, varumärkessamarbeten m.m. Skivbolaget arbetar hårt för att finna lösningar som 

kan skapa nya sätt för konsumenterna att komma närmare musik och artister.74 

Enligt både Ahlénius och Josefsson är digital marknadsföring den mest centrala affärsstrategin 

för att sprida skivbolagets och artisternas musik och budskap. Digital marknadsföring spelar 

även en stor roll i kommunikationen mellan fansen och artisten men också som ett sätt för 

skivbolagen att förmedla musik till konsumenterna.75 Skivbolaget Warner Music använder 

främst de sociala kommunikationskanalerna Facebook, Google, YouTube, Twitter och 

Instagram, där de även annonserar för sin digitala marknadsföring. Warner arbetar däremot 

fortfarande med en del traditionell marknadsföring i form av PR i tidningar, radio och TV.76 

                                                
72 IFPI. Investing in music, 2012 s. 8 
73 About.com. Big Four Record Labels. 2013 
74 Warner Music Sweden, 2013 
75 Ahlénius Andreas, Josefsson Cecilia, 2013 
76 Josefsson Cecilia, 2013 
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Ahlénius understryker att 80 % av alla Universal Musics intäkter kommer från den digitala 

marknaden vilket gör digital marknadsföring till en självklarhet för skivbolaget.77  

Under första halvåret av 2013 gjorde Grammofonleverantörernas Förening (GLF) en 

undersökning över musikförsäljning i Sverige. Statistiken visar på att den totala 

musikförsäljningen i Sverige har gått upp med 12 % från föregående år. Den digitala 

försäljningen har ökat med 33 % och står för hela 75 % av den totala försäljningen, samtidigt 

som den fysiska försäljningen har minskat med -24 % från tidigare år och står enbart nu för 25 

% av den totala försäljningen. Mycket har ändrats i och med olika strömningstjänster som 
Spotify, vilket medför att de strömmade musiktjänsterna nu står för 94 % av den digitala 

försäljningen, medan så kallade nedladdningar enbart står för 6 %. 

”Den starka tillväxten från 2012 håller i sig under 2013 och att den svenska konsumenten 

föredrar strömmad musik är tydligare än någonsin. I det stora hela är detta naturligtvis 

mycket positiva siffror och visar att musikbranschen är mer välmående än på flera år”. - 

(Ludvig Werner, VD för IFPI Sverige) 

Diagrammet nedan visar fullständiga statistiken över musikförsäljningen för år 2013, och 

jämför även hur mycket olika delar av försäljningen har ökat respektive minskat från tidigare 

år. 78  

(Samtliga tal nedan är angivna i tusental) 

2013 ANTAL % AV FÖRRA 
ÅRET 

FÖRSÄLJNING % AV FÖRRA 
ÅRET 

Singlar 24 +52% 683 +71% 

Album 3099 -30% 118400 -24% 

Video 75 -21% 4534 -30% 

Digitalt- 

Streaming 

- - 351189 +39% 

Digitalt-övrigt - - 24599 -20% 

SUMMA: - - 499405 +12% 

Figur 4: Statistik	  över	  musikförsäljningen	  för	  år	  2013 

Även Ahlénius på Universal Music påpekar att strömningstjänsterna spelar en viktig roll för 

skivbolaget, eftersom Spotify är en av deras största intäktskällor men också en av de 

                                                
77 Ahlénius Andreas, 2013 
78  Grammofonleverantörernas Förening. GLF:s statistik över musikförsäljning i Sverige, 2013 
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viktigaste kommunikationskanalerna.79 Prenumerationstjänster som Spotify har vuxit världen 

över och redan år 2011 svarade det digitala för 31 % av skivbolagens branschintäkter och har 

samtidigt utökat sin räckvidd betydligt från 23 länder till 58 länder och det fortsätter. Dessa 

musiktjänster är fortfarande i ett relativt tidigt skede av utvecklingen och fortsätter att växa. 

Prenumerationstjänster hade under år 2012 uppskattningsvis 16 miljoner abonnenter globalt, 

det är ett nummer som nästan har fördubblats under de senaste 18 månaderna. Spotify har 

blivit den musiktjänst som är störst och mest utvecklad i Sverige där ett stort antal svenskar 

betalar för att strömma sin musik via ett premiumkonto. Detta har ändrat inställningen inom 

musikbranschen på så sätt att skivbolagen både kan använda t.ex. Spotify som en intäktskälla 

men också som ett tillvägagångssätt att distribuera sin musik och nå ut till en större skala av 

användare internt men också globalt.80  

Josefsson lyfter även hon fram musiktjänster som Spotify, Youtube och WiMP som 

bidragande faktorer till en utökad kännedom om artister och intäktskällor för artisterna och 

skivbolaget. Men tjänsterna har också har en nyckelroll som både musiktjänst och som en 

social plattform där artist och konsument kan mötas för att dela samt ta del av musik. Dessa 

tjänster erbjuder även digital marknadsföring med innehållsmässig och visuell karaktär av 

artistens musik. På så vis fungerar musiktjänsterna som en strategi för skivbolag att utöka 

kännedomen om både befintlig och ny musik och artister.        

När det kommer till digitala marknadsföringsstrategier för skivbolaget Warner Music har man 

inte redan förutbestämda tillvägagångssätt, utan det beror helt och hållet på vilken artist det 

handlar om och vilken målgrupp de vill rikta sitt budskap till. Med andra ord anpassar de 

strategierna utefter konsumenternas behov. 81  Den klassiska marknadsföringsmodellen 

gällande marknadsmixen (4P) är fortfarande aktuell däremot har teknologin och digital media 

inneburit att dagens marknadsföring är mer komplex än innan. Det gäller för skivbolaget och 

artisten att ständigt anpassa sig och vara uppdaterad på marknaden för att hålla 

konsumenternas intresse vid liv. Josefsson anser att digitala plattformar idag är den snabbaste 

vägen att nå ut till den yngre generationen på. Den äldre generationen är fortfarande den 

målgrupp som kanske inte anammat dagens sociala medier riktigt på samma sätt, vilket 

innebär att Warner Music använder den traditionella marknadsföringen i b.la. radio och 

tidningar för att på så sätt kunna kommunicera med denna målgrupp.82  

                                                
79 Ahlénius Andreas, 2013 
80 IFPI. Investing in music, 2012, s. 28      
81 Josefsson Cecilia, 2013 
82 Josefsson Cecilia, 2013 
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Även på Universal Music har marknadsföringsmodeller inte haft en betydande roll på 

skivbolaget utan Ahlénius markerar särskilt att strategierna anpassas efter demografi och de 

olika målgrupperna. Mycket av skivbolagets strategi handlar om att rikta den aktuella artistens 

musik mot rätt målgrupp, då med hjälp av digital marknadsföring på de olika plattformarna. 

Universals mest använda plattformar är Facebook, Instagram och YouTube för 

kommunicering av musik och artist. I de digitala strategierna gällande album och singlar 

handlar det mycket om tajming. Ahlenius menar att det här tillvägagångssättet även bidrar till 

att försöka minska och motverka olaglig nedladdning genom att skivbolaget släpper musiken 

samtidigt på så många lagliga digitala musikkanaler som möjligt. Det handlar om att förenkla 

för konsumenterna och publiken på alla möjliga sätt i branschen och den digitala världen.83  

Malcolm B som är en av dagens unga artister menar även han att tajming är den viktigaste 

faktorn för vilken effekt och respons musiken kommer få från publiken. Som exempel tar han 

upp låten ”tystas ner” som de valde att släppa på den svenska nationaldagen 6 juni 2012 kl. 

18.00. Detta var ett strategiskt val då låten berör ämnet antirasism och resulterade i en positiv 

respons från hans publik och spreds vidare väldigt snabbt.84 

I en musikindustri som är under ständig utveckling och rörelse kräver branschen att dagens 

och morgondagens marknadsförare sticker ut och är i framkant och utvecklar snabba effektiva 

strategier anpassade för de budskap som ska förmedlas mellan avsändare och mottagare. För 

Warner Music gäller trots att skivbolaget räknas till ett av de största och mest väletablerade, 

att fortfarande ställa de absolut högsta kraven på sig själva som bolag, och bidra till att på 

bästa sätt förmedla sina artisters musik och lyfta fram dem på marknaden.85    

Fredrik Nyström, VD på WiMP, lyfter fram att marknadsföraren idag är en mera analytisk och 

tekniskt kunnig person än tidigare. Det handlar väldigt mycket om uthållighet och mätbarhet 

då allt idag handlar om att mäta resultatet och att optimera budskapet. Traditionellt har man 

haft en produkt, gjort upp en marknadsplan, kontaktat en medierådgivare, byggt upp en plan 

för året och skapat en annons. Idag fungerar det inte på samma sätt, utan man använder 

digitala kommunikationskanaler. Det handlar om tekniska detaljer så som placering och 

formulering av bl.a. innehållet på tjänsten. Detta har en extrem påverkan och mäts på en 

millisekund. Tidigare har denna metod inte varit möjlig men idag fungerar det tack vare 

                                                
83 Ahlénius Andreas, 2013 
84 Brandin Malcolm. 2013 
85 Josefsson Cecilia, 2013 
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tekniken. Det är marknadsförarens jobb att försöka vara steget före och förutse konsumentens 

behov i tid.86  

4.2 Musiktjänster 

4.2.1 Musiktjänster på marknaden 
Minns du kanske den där tjänsten som kallades för Napster? Självklart gör du det; Napster 

markerade nämligen starten för en digital revolution inom musiken, och början på en ny 

förståelse av piratkopiering och internet. År 1999 valde universitetsstudenten Shawn Fanning 

att utveckla en idé tillsammans med sina vänner gällande svårigheterna med att hitta den typ 

av mp3 filer som de var intresserade av. Av denna anledning skapade han ett program som 

kombinerade tre olika funktioner till en enda. Dessa tre funktioner innefattade en sökmotor, 
fildelning och ett chattforum. Programmet kom att kallas för Napster och innebar ett nytt sätt 

för människor att distribuera mp3 filer genom det som numera kallas för peer-to-peer (P2P) 

delning. Det innebar att människor kunde ladda ner och dela musik mellan varandra via 

datorer överallt i världen.87  

Problemet med Napster däremot var att hemsidan stred mot upphovsrättsliga lagar och 

regleringar. Som en följd stängdes hemsidan ned efter ett domstolsbeslut år 2003 som också 

innebar ett straff i form av böter. Då Napster inte hade råd att betala sina böter till respektive 

skivbolag och artister valde de att återlansera Napster som en betald musiktjänst. Med andra 

ord öppnade Napster upp dörrarna för starten av musiktjänster.88 I diagrammet nedan visar 

mätningen från den enkätundersökningen (flera alternativ fick anges) att strömmad musik med 

sina 74,8 % är den mest använda plattformen bland de svenska respondenterna. Däremot visar 

även resultaten på att 26,7 % av de som svarade fortfarande laddar ner musik från nätet och 

56,9 % angav att de lyssnar på musik via gratis sajter.89  

 

 

 

 

 

Figur 5: Vilken	  produkt	  eller	  tjänst	  används	  mest	  för	  att	  lyssna	  på	  musik?	      

                                                
86 Nyström Fredrik, 2013 
87 How stuff work. How thw old Napster worked.2013 
88 Ibid 
89 Se bilaga 2 
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Antal 

Idag svärmar den digitala marknaden av olika musiktjänster såsom i-Tunes, YouTube, 

Spotify, WiMP, Pandora, Itunes m.m. En av de mest dominerande webbplatserna för musik är 

YouTube med över 1 miljard användare varje månad, där skivbolag, artister och 

privatpersoner kan ladda upp videoklipp av alla slag gratis. YouTube startades år 2007 och 

har i dagsläget över en miljon skapare från 30 olika länder som tjänar pengar på sina YouTube 

klipp. Trots att webbplatsen ursprungligen är från USA, kommer över 80 % av trafiken från 

andra länder. Intäkterna som YouTube genererar kommer i större utsträckning från tusentals 
annonsörer, och mer än en miljon använder Googles annonsplattformar.90 Detta fenomen ses 

som den mest kraftfulla sök- och upptäcktsplattformen för musik i världen och arbetar 

strategiskt med att expandera deras redan marknadsledande roll inom industrin och med 

publiken. Därför har de valt att ta upp striden om att lansera en ny strömningstjänst för att 

försöka konkurrera med giganterna Pandora och Spotify.91 

I resultaten från enkätundersökningen som gjordes skulle respondenterna ange två alternativ 

på vilka sociala medier som de ansåg att de fick mest information om musik från. Det visade 

att 60 % av samtliga respondenter som sitt förstaval använde YouTube och som andra val med 

56 % använde Facebook.  

 

 

 

  

 

 

Figur 6: Vilka sociala medier ger mest information om musik?     

Fredrik Nyström som är VD för musiktjänsten WiMP i Sverige säger även han att bolaget 

arbetar väldigt mycket med Google ad Words och använder YouTube som en plattform. Detta 

för att hitta rätt artister som kan locka den äldre generationen som värdesätter ljud och 
innehåll. Han menar även att YouTube kan bli en viktig kanal för musiktjänstens framtid. 

Genom YouTube hoppas de att deras användare ska kunna sprida information och göra 

                                                
90 YouTube hemsida. Statistik, 2013 
91 Forbes. Three Ways YouTube Plans to Dominate the Music Industry, 2013 
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reklam för WiMP med hjälp av personliga rekommendationer, med andra ord använda word-

of-mouth som en strategi. 92 

4.2.2 Marknadsledaren Spotify 
YouTube må för närvarande vara den webbplatsen som har flest användare däremot är 

svenska musiktjänsten Spotify världens just nu största strömningstjänst. Spotify lanserades 

hösten 2008 av grundarna Martin Lorentzon och Daniel Ek. Deras idé kom att bli 

revolutionerande genom att tjänsten redan vid lansering hade rättighetsavtal med flera stora 

skivbolag samt att musikanvändarna kunde söka och lyssna på musik via strömning. Spotify 
erbjöd sina användare en gratis version med reklam eller den betalda versionen som var 

reklamfri.93 Musiktjänsten förändrade människor sätt att lyssna på musik samt gav skivbolag 

och artister ersättning för musik över internet. Sedan starten har Spotify lyckats bli 

marknadsledande som en strömningstjänst både i Sverige och i stora delar av världen. Den 

senaste rapporten för 2013 visade att de är lanserade i över 30 länder, erbjuder ett utbud på 

över 20 miljoner låtar och har över 24 miljoner användare varav 6 miljoner betalande 

kunder.94 Vid enkätundersökningen som utfördes visade resultaten Spotify som den mest 

använda musiktjänsten, diagrammet nedan visar med tydlighet att det är Spotify med sina 90% 

som respondenterna använder mest.  

 

134 (90%): Spotify 
4 (3)%): WiMP 
14 (9 %): iTunes 
11 (7%): Annat                          

 

Figur 7: Vilken musiktjänst används mest för att lyssna på musik? 

Hur har då svenskägda bolaget Spotify lyckats resa sig och bli den marknadsledande 
strömningstjänsten i en bransch med så många igenkännbara och existerande tjänster i den 

digitala musikindustrin? Genom att bygga upp en affärsmodell som fokuserar på att dra till sig 

och vinna tillbaka intresset från både digitala musikälskare och skivbolagen har Spotify tagit 

sig till toppen. På samma sätt som flera av deras konkurrenter på den digitala marknaden har 

de tampats med återupprepade rättsprocesser och kritik från olika håll i musikbranschen. Det 

som däremot utmärkte Spotify’s styrkor är att de erbjöd en tjänst som genererade i intäkter till 

distributörer och leverantörer, samt att tjänsten var laglig. Vidare kunde användarna skapa 

                                                
92 Nyström Fredrik, 2013 
93 Lajka. Guide: allt du behöver veta om Spotify, 2010 
94 Spotify´s hemsida.Information. 2013 
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spellistor och få tillgång till deras favoritartister och musik.95 Spotify har dessutom genom sin 

välfungerande plattform kunnat nå ut via de mobila enheterna och skapa applikationer då 

plattformen kräver en låg bandbredd. En utav företagets mest framgångsrika strategier har 

varit samarbetet med Facebook som startade i september 2011. Samarbetet gick ut på att 

aktörerna ingick ett avtal som innebar att Spotify’s nya prenumeranters konton kopplades till 

Facebook. Den här strategin resulterade i ännu ett lyft för Spotify och dess varumärke då det 

exponerades i den största av sociala medier.96 

4.2.3 Marknadsföljaren WiMP 
I en bransch som genererar miljardbelopp i intäkter, ständig utveckling och nya möjligheter 
bidrar den digitala musikindustrin också till nyinträden som resulterar i ännu hårdare 

konkurrens bland aktörerna på marknaden om konsumenterna. Siffror för första halvåret 2013 

visar att digital musikkonsumtion har sedan år 2008 stigit från 4,3 miljarder USD till 5,6 

miljarder USD. Det här visar att musikindustrin är på god väg att återhämta sig och öppnar 

upp för ny konkurrens.97 En av dessa konkurrenter är bolaget WiMP, som är en musiktjänst 

ägd av svenska Aspiro AB som startades 1998.98 Företaget har arbetat med att ta fram allt 

ifrån ringsignaler till söktjänster och mobilmarknadsföring. År 2010 började man även satsa 

på musik och då startades WiMP. Huvudkontoret ligger i Norge där även majoriteten av dem 

anställda sitter. Tidigare hade Aspiro både TV och musik men idag har bolaget valt att endast 
satsa på musik. 79 % av Aspiro ägs av norska Schibstedts som i sin tur äger Aftonbladet, 

destination.se, blocket, tv.nu mm. WiMP har ett managementteam med en global 

marknadschef och ett acquisitionteam och en chef i Norge. De jobbar i praktiken enbart med 

optimeringar och marknadsföring i digitala kanaler.99 

 WiMP som bolag har ett utbud på ca 20 miljoner låtar och då måste man kompensera och 

bestämma sig för vilken strategi som ska användas eftersom det är en sådan bredd i 

musikbranschen.100 WiMPs största konkurrent i dagsläget är Spotify med sina 24 miljoner 

användare. Fredrik Nyström menar på att Spotify numera i praktiken kan ses som en 

institution i Sverige. Det innebär därmed utifrån WiMPs perspektiv som marknadsföljare, att 

företaget måste tänka om. Den första strategin handlar därför om att säkerställa vilken 

målgrupp som tjänsten ska rikta sig till.101 

                                                
95 Capitalist Creations. The Spotify Business Model: No Guts No Glory. 2013 
96 Spotify fast facts. A quick guide to Spotify. 2013 
97 IFPI. digital music report 2013, engine of a digital world,  s. 6 
98 WiMPs hemsida. WiMP anställer svensk marknadschef. 2011 
99 Nyström,Fredrik, 2013 
100 WiMPs hemsida. Skapa ett WiMP konto nu. 2013 
101 Nyström Fredrik, 2013 
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Musiktjänsten har därför lagt stort fokus på layouten för applikationen och av denna anledning 

har WiMP vunnit i flera tester som en mera attraktiv och innehållsbaserad tjänst. Detta tack 

vare deras satsning på en lokal redaktion som strategiskt fokuserat väldigt mycket på den 

lokala musikscenen. Utöver stora artister har företaget även valt att promota mindre kända 

artister genom WiMP live sessions som går en gång i veckan. I Stockholm ges live session 

varje onsdag på Story Hotel. Här bjuds band och artister in till att marknadsföra sin musik i de 

sociala medierna. På så vis skapas ett unikt innehåll vilket var ursprungsidén till detta koncept 

av marknadsföring.   

Genom den här typen av marknadsföring kan WiMP gå in och ta fram material för den 

specifika målgrupp som de har valt att satsa på. Detta gör de med hjälp av att använda bl.a. 

Googles och Facebooks algoritmer för att ”pintpionta” (peka ut) musikanvändarna. WiMP 

jobbar inte med det traditionella marknadsföringskonceptet som använde TV och print för att 

marknadsföra sig på. Primärt handlar det istället om att kommunicera musiken med den 

målgruppen den är tänkt för. I Sverige har det från WiMPs sida därför handlat väldigt mycket 

om att ta fram ett bättre ljud till konsumenterna. Denna differentiering gör att det ger ett 

begränsat kommunikationsflöde och man behöver inte gå lika brett. Genom ett samarbete med 

Aftonbladet har man integrerat musiktjänsten för att stimulera tillväxt. Detta är också ett sätt 

att marknadsföra sig på eftersom relevansen av artikeln och musiken hänger på så vis ihop 

vilket gör det lättare för konsumenten att få en helhetsbild och stimulera 

varumärkeskännedomen av WiMP.102 

Diagrammet nedan visar att majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen ansåg att 

utbudet på låtar var det viktigaste elementet när det kommer till valet av en betaltjänst. 

Däremot visar värdena samtidigt att en stor del även värdesätter ljudkvaliteten.      

 

 

 
 

 

Figur 8: Vilket element är viktigast när det kommer till musik?      

 

Med hjälp av riktade app-in-stores på t.ex. Facebook mot specifika målgrupper, exempelvis 

”alla som gillar Rolling Stones”, skapar kommunikationskanalerna i de sociala medierna en 

                                                
102 Nyström Fredrik, 2013 
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möjlighet för WiMP att komma närmre konsumenten på ett mera personligt plan. Idag handlar 

det mycket mera om en prestationsbaserad tjänst, eftersom marknadsbudgeten behöver en 

”return” på investeringen och den kan enbart mätas i faktiskt agerande av konsumenterna. 

Detta är något många mediebyråer som arbetar med försäljning av media har problem idag 

enligt Fredrik.  

Den digitala världen skapar fler möjligheter att nå ut till publiken och ger nya möjligheter att 

sprida företagens tjänster genom olika kommunikationskanaler. Första gången ser du 

annonsen, andra gången reagerar du på den och tredje gången agerar du. Dagens yngre 

generation förbiser mycket av kommunikation eftersom reklamflödet är så enormt stort. 

Därför har WiMP valt att rikta sig till en målgrupp, i detta fall den målgrupp som värdesätter 

ljudkvaliteten i musik. WiMP har ett samarbete med HIFI klubben och Sonos för att på så vis 

hitta rätt typ av användare då de genom olika aktiviteter stimulerar konsumenternas behov. De 

gör även en viss del PR och man har ett samarbete med dem. Facebook är musiktjänstens 

största sociala plattform tillsammans med Instagram för att kommunicera med nya 

musikentusiaster och även för att behålla befintliga användare.103 

 Det svåra med att nå ut till dagens unga målgrupper beror till största anledning på att de är en 

generation som växt upp under mp3 eran där ljudkvalitén försämrades och inte går att jämföra 

med CD kvalité. Den här målgruppen är därför inte medveten om en bättre ljudkvalitet 

eftersom de inte har kännedom om något bättre som den äldre generationen som växte upp i 

en tid där ljudet från CD skivor var så mycket bättre säger Nyström. 

Användarna av WiMPs musiktjänst är enligt Nyström mycket mer medvetna och skulle någon 

konkurrent, som t.ex. Spotify börja använda samma koncept och erbjuda en lika bra 

ljudkvalitet måste WiMP genast börja tänka om och komma på ett nytt koncept för att 

fortsätta sticka ut och behålla sina användare. Även många som arbetar inom musikbranschen 

och på olika skivbolag använder tjänsten eftersom de anser den vara bättre grafiskt och lättare 

att hitta på menar Nyström. I åldersspannet 35 år och uppåt har Spotify inte lika många 

användare och därför ser WiMP en möjlighet i att locka denna målgrupp till sig.  

Under 2013 har flera av de existerande musiktjänsterna meddelat om sina internationella 
planer på att expandera. Amazon, Apple, Google och Microsoft har alla antingen anslutit sig 

till eller uppgraderat sina tjänster.104 Google har under året meddelat att de tänker lansera en 

avgiftsbelagd musiktjänst både på YouTube som de också äger och även Google Play Music 

                                                
103 Nyström Fredrik, 2013 
104 IFPI. digital music report 2013, engine of a digital world.  s.7 
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All Access.105 Med denna eventuellt utökade konkurrens kommer betaltjänster som Spotify 

och WiMP, att ställas inför nya hårda utmaningar om att erövra nya samt behålla befintliga 

kunder inom närmsta framtiden.   

4.3 Artisten i en digital värld 
”Vi gjorde misstag och vi växte upp inför världens ögon. Men som tur är fanns det inga 

smartphones som tog bilder och filmade det”—Kevin Richardson, Backstreet Boys 

I många år har skivbolag dominerat både distribution och produktion av musik men med 

internet har hela branschen förändrats och kommit att tvinga de marknadsledande skivbolagen 

till att inkorporera internet som en del i deras distributionsprocess. Problematiken kring 

säkerhet är idag den frågan i en digital värld som det arbetas för att hitta nya lösningar till att 

bearbeta och förbättra. Men ingen har påverkats så mycket av internet som artisten.106 

Självständiga artister har tidigare haft svårt till tillträde och kontroll över det kreativa värdet 

av skapande i jämförelse till behovet av ersättning för sina verk. Mera kreativ kontroll har 

varit önskvärt bland många artister men omöjligt utan skivbolagens förmåner. Sedan internets 

inträde på scenen har artister däremot tilldelats nya verktyg och möjligheter till större kontroll 

av sitt eget varumärke och sina karriärer.107 För att kunna distribuera musik över internet 

krävs en kompromiss och samspel mellan artist, skivbolag, distributör och konsument via 

olika kommunikationskanaler och plattformar där alla parter möts och interagerar. Därför 

finns det idag en rad olika digitala kanaler skapade för denna typ av interaktion. Ett 

framgångsrikt hjälpmedel för dagens artister är att använda sociala medier som 

marknadsföringsverktyg. Via sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter har 

artisten tilldelats resurser för att nå ut till sin publik och stärka sitt varumärke.108  

Malcolm Brandin eller också Malcolm B är en svensk rapartist och låtskrivare som är en av 

dessa artister som har mött framgångar med hjälp av sociala medier. Han slog igenom år 2012 

i den svenska versionen av TV programmet X Factor. Idag har han ett skivkontrakt med 

skivbolaget Sony Music, och är just nu aktuell med sitt debutalbum ”tid och rum” som 

släpptes 13 november 2013. Malcolm B är för närvarande den svenska rapartisten med flest 

följare på Instagram med sina 55 000 följare. Han anser att det är viktigt som artist att vara 

aktiv i sociala medier och använda dessa som ett verktyg för att behålla sin status.109 

                                                
105 Ny Teknik. Google Music tar fajten mot Spotify. 2013 
106 Michael, Pfahl. (2001). Giving Away Music to Make Money: Independent Musicians on the Internet. First Monday, Vol. 6, 
No. 8 s. 1 
107 Michael, Pfahl. 2001, s. 3 
108 Nilsson, Michael. 2011, ss. 111-112 
109 Brandin, Malcolm, 2013 
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Det viktiga från skivbolag/artistsidan är att det idag är möjligt att bli känd utan att ha ett 

skivkontrakt genom sociala medier som t.ex. YouTube. Där handlar det om att använda sin 

egen kompetens och kommunicera via digitala kanaler för att nå ut till människor. Det är 

därför a/o för artister att lära sig digital marknadsföring för att hålla sig kvar på marknaden. 

Det är viktigt för artisten att ta vara på sina fans genom att kommunicera till dem i sociala 

medier som Facebook, Twitter och Instagram. Även musiktjänster som WiMP och Spotify 

blir en del av artistens marknadsföringsmix i den digitala världen.110 Malcolm påpekar 

betydelsen och vikten av en egen aktiv roll som artist i att bygga kännedom om sig själv samt 

sitt artisteri med hjälp av olika sociala medier och plattformar.111 Därför ser man idag att de 

flesta kändisar inom alla kategorier däribland artister har utöver sina hemsidor också konton 

på Facebook, Instagram, Twitter m.m. 

Digital media och internet har också bidragit till att olika avtal mellan skivbolagen och 

artisterna samt musiktjänster har påverkats. Detta har medfört i att även lagar och regleringar 

av både upphovs- och avtalsrättsligt innehåll har förändrats. För skivbolaget och artisten är det 

viktigt att hålla en god relation till varandra och komma fram till ett avtal som gynnar båda 

parter. I relationen mellan skivbolaget och artisten existerar ett samspel, där i dem fall artisten 

inte har möjlighet eller kunskap gällande marknadsföring finns det stöd och hjälp att hämta 

från kunniga inom området.112 

Warner Music och Universal Music är delaktiga i artistens digitala marknadsföring i form av 

olika strategier anpassade för denne. Exempel på digitala strategier som man hjälper artisten 

med är allt ifrån innehåll till layout för att på bästa sätt kommunicera med konsumenterna i de 

olika sociala medierna. Josefsson bestyrker även hon betydelsen av artistens egen närvaro och 

aktiva del i marknadsföringen på olika digitala plattformar.113 Malcolm talar även om att 

artister och kändisar sinsemellan kan göra ett utbyte och marknadsföra varandra och på så sätt 

bredda och nå ut till en ännu större publik.  

En artist som kom att slå igenom och bli den ende brasilianske sångartist att hamna på 

amerikanska topp 100 Billboardlistan är Michel Télo med sin låt Ai Se Eu Te Pego. Låten 

sålde i 7,2 miljoner singlar och fick över en halv miljard visningar på YouTube. Att hans låt 

fick ett sådant viralt genomslag, berodde på att två utav världens främsta fotbollsspelare 

                                                
110 Nyström, Fredrik, 2013 
111 Brandin Malcolm, 2013 
112 Josefsson, Cecilia, 2013 
113 Ahlénius Andreas, Josefsson Cecilia, 2013 
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Cristiano Ronaldo och Neymar da Silva Santos. De hade använt dansen från låten vid mål 

firanden under fotbollsmatcher i media och på så vis spreds kännedomen om låten globalt.114    

TV och Radio har länge varit bland de två största kommunikationskanalerna och snabbaste 

tillvägagångssättet att nå ut till lyssnare och TV publik. Malcolm tror att det är i första hand 

genom TV och Radio som han bäst har nått ut till den svenska publiken. De sociala medierna 

blir ett komplement till detta då han kan hålla publiken uppdaterad om hans karriär som artist. 

Han berättar också att X Factor var hans stora genomslag som artist i Sverige. Programmet 

banade vägen för honom och bidrog till en mer nationell kännedom. Det ökade intresset ledde 

därefter till att han fick en större publik som ville följa honom i de sociala 

kommunikationskanalerna som Facebook och Instagram. Men även TV och Radio står inför 

en revolution där interaktiva tjänster mer och mer tar över.115 Idag finns det digitala on 

demand- tjänster som bl.a. Netflix, Viaplay, Canal Digital m.m. där du kan se på TV och film. 

Enligt både Ahlénius och Josefsson, har konsumenten fått en större bestämmanderoll inom 

musikvärlden på grund av det enorma informationsflödet på internet och konkurrensen mellan 

olika musiktjänster. Det gör att fansen förväntar att artisterna ska vara mer delaktiga i sin 

marknadsföring via digitala medel än för 10 år sedan. För artisterna har dessa förändringar i 

branschen inneburit att vara aktiv i sociala medier idag är en del av deras vardag och något av 

en självklarhet.116 Som artist säger Malcolm också att det förväntas mycket av en från 

skivbolaget som ställer vissa krav på honom att leverera hits till publiken samt hålla en viss 

tidsram. På så vis skapar detta självklart en press hos artisten att ständigt leverera musik 

samtidigt som publiken ställer sina krav på artisten om att denne uppdaterar sina aktiviteter i 

de sociala medierna. Man han vill även påpeka att han i slutet av dagen ändå inte påverkas 

negativt av denna press eftersom han ser det som sitt jobb och sin uppgift. 

Den digitala musikindustrin har tagit över på ett sätt som gör att dagens artister numera endast 

väljer att distribuera sin musik via lagliga musiktjänster som t.ex. iTunes, Spotify och 

YouTube. Den 13 december 2013 chockade världsartisten Beyonce Knowles sina fans och 

musikvärlden genom att släppa hela sitt nya album som består av 17 låtar och tillkommande 

videos till 13 av albumets låtar samtidigt.117  Hon valde att inte producera någon CD-skiva till 

                                                
114 IFPI. digital music report 2013, engine of a digital world.  s.12 
115 Mixonline. Interaktiv television. 2002 
116 Ahlénius Andreas, Josefsson Cecilia, 2013 
117 Daily Mail. 'I see music!': Beyonce shocks fans as she releases groundbreaking self titled album... along with 
SEVENTEEN new videos featuring Jay Z, Blue Ivy and her mom, 2013 
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albumet utan enbart distribuerat det digitalt, och albumet blev en succé med över 900 000 

sålda exemplar på bara tre dagar.118  

Den första november 2013 släppte Malcolm B den första låten ”vad du vill” från 

debutalbumet på bland annat YouTube där den har fått ca 25000 visningar efter ca en månad, 

trots att en musikvideo ännu inte framställts. Låten har också nått framgångar på Spotifys 

svenska topplistor. Även Malcolm berättar att han endast har släppt sin musik och senaste 

plattan digitalt eftersom det idag är mera kostnadseffektivt. CD-skivor säljer inte idag och 

dessutom kostar det mer i produktion samt distribution av dem eftersom det heller inte finns 

en efterfrågan.119 

Den digitala marknaden, tekniken och sociala medierna spelar alla stor roll för artistens 

kreativitet, framgångar och kännedom. Genom digitala plattformar och kommunikationer kan 

artisten både själv och tillsammans med skivbolagen få en god översyn på popularitet m.m., 

eftersom tekniken i den digitala världen möjliggör en direkt mätbarhet i siffror. Detta medför 

också i att man som artist lätt kan ”följa” sig själv och se vad som funkar eller inte hos 

publiken. Vidare kan alla digitala kanaler ge god information om vilka målgrupper artisten är 

populär bland samt vilka som eventuellt bör satsas mera på i framtiden.  

4.4 Konsumenten 
Enligt Kierzkowskis et. al. modell för digital marknadsföring, kretsar ramverket för 

framgångar i den digitala miljön kring fem essentiella element, nämligen att locka användare, 

engagera i användares intresse och delaktighet, behålla användare, lära sig om deras 

preferenser och slutligen relatera tillbaka till användarna för att erbjuda kundanpassade 

interaktioner. 120   Denna modell indikerar i allra högsta grad på användarens och/eller 

konsumenten centrala betydelse för digital marknadsföring. På Universal Music arbetar som 

nämnts tidigare skivbolaget med digital marknadsföring riktad till konsumenterna med hjälp 

sociala medier och plattformar som Google adwords, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify 

m.m. För att på bästa sätt nå ut till musikanvändare arbetar bolaget därför mycket med 

demografisk lokalisering av olika målgrupper, som de sedan anpassar och riktar specifik 

marknadsföring gentemot.121 

Det globala managementbolaget McKinsey framställde år 2013 en rapport gällande 

konsumentbeteenden i den digitala miljön. Rapporten visade att konsumentbeteenden 
                                                
118 Svenska dagbladet. Beyoncé väljer streaming framför cd,  2013 
119 Brandin Malcolm, 2013 
120 Kierzkowski, A., McQuade, S., Waitman, R., & Zeisser, M. (1996). Current research: marketing to the digital consumer. 
The McKinsey Quarterly, 2, 180-183 
121 Ahlénius Andreas, 2013 
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förändras i samma snabba takt som dagens teknik, vilket innebär att företagen måste fördjupa 

sig inom ämnet konsumentbeteende och framställa strategier anpassade till att bemöta 

konsumenternas ständigt förändrade behov. 122  Det vida utbudet på digitala kanaler via 

mobiltelefoner, trådlösa kommunikationer och digital TV och radio är ytterligare 

komponenter som skapar komplexitet kring digital marknadsföring till konsumenter.123 I 

McKinsey's rapport framkom även att 75 % av all mobilt musikanvändande involverar 

strömningstjänster, mp3 filer eller satellit radio.124   

Musikindustrin har kommit långt sedan övergången från distributionseran, där allt såldes i 

enheter, till en all-access paradigm.125 Från en tid av förnekelse från skivbolagens sida att 

förstå detta nya musikkoncept till att äntligen gå digitalt, sedan slutligen gå DRM – fri 

(Digital Rights Management), och sedan för att slutligen omfamna ad-stöds innehåll och 

liknande. Styvén skrev år 2007 att nettoresultatet av skivbolagens upprepade defensiva och 

reaktiva strategier innebar att branschen alltid hamnat steget bakom nuvarande 

konsumenternas efterfrågan.126 Den utökade konkurrensen mellan olika leverantörer och 

distributörer av musik på den digitala affärsmarknaden och det enorma informationsflödet på 

internet, skapar större valfrihet och utbud på musik. Detta medför i hårdare krav på rätt 

kompetens och nya eller uppdaterade marknadsföringsstrategier i företagen. Men skivbolagen 

har tagit lärdom av sina tidigare erfarenheter och Ahlénius menar på att digital media har 

bidragit till att de olika aktörerna i musikbranschen tillgodoser och har större förståelse för 

konsumenternas behov än tidigare. Tekniken bidrar till att effektivt se och mäta vad 

konsumenterna efterfrågar. Den hårda konkurrensen och flödande utbudet på musik har därför 

även resulterat i en viss maktförskjutning från producent till konsument då tillgången till 

musik i detta fall inte är lika begränsat som förr.  

Idag handlar det om att skapa en kundtillfredsställelse med hjälp av licenserade tjänster. 

Konsumenterna har mer och mer börjat överge illegal nedladdning av musik p.g.a. av det 

tillfredsställande utbudet av legala musiktjänster med god service och tillgång till digital 

musik. Även majoriteten av de som fortfarande använder sig av illegala nedladdningssajter 

håller med om att de lagliga alternativen erbjuder god service och ett stort utbud på digital 

musik. IFPI:s rapport visar att den ökade populariteten till lagliga alternativ beror på (1) ökad 

                                                
122 Battenhall. Tracking Digital Consumer Behaviour: Deep Digging from McKinsey. 2013 
123 Shu Liang, Li. (2010). A Web-Enabled Intelligent Approach towards Digital Marketing Planning: The Integrated System 
and Its Effectiveness, University of Westminster. 
124 Battenhall. Tracking Digital Consumer Behaviour: Deep Digging from McKinsey. 2013 
125 Luca Molteni, Andrea Ordanini, 2003 
126 Styvén Maria, 2007 
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säkerhet på betalningar, (2) garantin på att tjänsten är laglig och (3) att konsumenterna litar på 

företaget/varumärket som erbjuder tjänsten.127 

Musikanvändare har numera mycket större kännedom om de olika lagliga alternativen för 

tillgång till musik i digitala kanaler. Statistik visar att hela 89 % av musikanvändarna i USA 

hade kännedom om de olika legala musiktjänsterna på den digitala marknaden, i Frankrike låg 

siffran på 75 % medan Sverige toppade listan med hela 96 % kännedom, till större delen tack 

vare svenska musiktjänsten Spotify.128  Enkätundersökningen som gjordes bland 202 svenska 

respondenter från 15 års ålder och uppåt på Facebook, styrker även den IFPI:s mätning då 

samtliga respondenter hade kännedom om musiktjänster som YouTube och Spotify. 

Diagrammet nedan visar också att majoriteten av de kvinnor och män som svarade på enkäten 

numera betalar för den digitala musiken som de lyssnar på.  

 

 

Figur 9: Betalar kvinnor/män för den digitala musiken som de lyssnar på? 

Musikbranschen kan tänkas åtgärdat flera av sina tidigare brister i den digitala 

marknadsföringen av musik. Musiktjänsterna är idag på god väg mot att möta konsumenterna 

behov och har hittat flera nya sätt att kompensera för den materiella bristen och 

värdeskapandet som Berry et.al. påtalar. 129 Spotify och WiMP erbjuder sina användare 

personliga kommunikationsfunktioner av associativa, fysiskt representativa, visuella och 

dokumenterbart innehåll för ett högre värdeskapande av varumärket och musiktjänsten. De 

har även lyckats höja reliabiliteten av digital musik genom att arbeta fram en musiktjänst som 

bygger på ett förenklat tillgångs- och innehållskoncept som erbjuder god service, 
                                                
127 IFPI 2013, s. 9 
128 Ibid, s. 9 
129 Berry, Leonard L. and Terry Clark, 1986 
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instruktionsmanualer om hur musik ska laddas ner, strömmas, betalas mm. Kunder och 

användare kan skapa egna spellistor, dela musik med vänner och andra musikentusiaster samt 

applikationer och snygga layouts med innehåll av artister m.m.130 Detta koncept kan vara en 

bidragande faktor till att fler och fler musikanvändare börjat ändra åsikt och beteende gällande 

ägandet av musik för att istället acceptera tillgången på den genom att strömma och betala för 

prenumerationstjänster. Nedan visar mätningen i enkätundersökningen att ägande av musik 

inte hade särskilt stor betydelse alls längre, utan att respondenterna var nöjda med tillgången 

av strömmad musik. Vi kunde även se att respondenter tillhörande den äldre generationen, 

som många gånger har ansett vara mer skeptiska till immateriella tjänster, faktiskt samtliga 
svarade att de var nöjda med strömmad musik och betalade alla för en musiktjänst. 

 

 

Figur 10: Är det viktigt att äga musik? 

Människor har ett tänkande som är mera baserat på associationer och webben är anpassad 

efter denna typ av tänkande och vi lockas ständigt att klicka vidare från sida till sida på 

internet. För konsumenten leder det kolossala informationsflödet på webben till att det 

relevanta plockas upp medan det irrelevanta sållas bort. Sociala medier som t.ex. Facebook 

har därför blivit goda marknadsföringsverktyg för i första hand varje enskild individ då det är 

en kanal som användaren själv i större utsträckning kan råda och styra över och använda i en 

rad olika syften som att t.ex. marknadsföra sig själv och bygga nätverk på.131 Men Sociala 

medier har också bidragit till stora fördelar för företag och särskilt musikbranschen eftersom 

dessa kommunikationskanaler erbjuder effektiva och funktionella mätverktyg som underlättar 

                                                
130  Nyström Fredrik, 2013 
131 Lätt att lära, Människan, Internet och Facebook, 2013 
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den digitala marknadsföringen.132 Enligt resultaten i enkätundersökningen visade siffrorna på 

att ca 83 % av respondenterna påverkades av rekommendationer från vänner eller bekanta i 

sociala medier som Facebook och ca 44 % spred själva musik på de olika sociala 

kommunikationskanalerna.133  

Nyström tror att en integrerad plattform som täcker alla områden är framtiden för digital 

marknadsföring av musik. Det ska vara lättillgängligt att ha access till sina tjänster.  Han tror 

även att nästa generations behov inte möjligtvis behöver tillgodoses av antal låtar utan av rätt 

låtar eftersom det finns utrymme för allt detta på marknaden. Att nischa in sig på genre kan 

vara nästa stora genombrott inom musiken där konsumenterna själva kan skräddarsy sin 

musiktjänst. Han menar även att den nya generationen också har en större bredd i musiksmak 

eftersom spridning av musik också sker i de sociala medierna.134  

 

 

                                                
132 Ahlénius Andreas, 2013 
133 Se bilaga 2 
134 Nyström Fredrik, 2013 
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5. Diskussion 
Efter mycket om och men och en stor mängd datainsamling av både primärt och sekundärt 

innehåll har vi kommit till slutskedet av uppsatsen. Vi kan nu i detta kapitel diskutera 

resultaten rörande studien och den digitala marknadsföringens utveckling i musikbranschen. 

Något som har varit utmärkande genom arbetets gång är hur mycket tekniken har bidragit till 

att förändra och reformera musikanvändandet i en numera digitaliserad värld. De digitala 

kommunikationskanalerna blir bara fler och fler för varje dag och musiktjänsterna likaså. De 

sociala medierna har börjat bli goda marknadsföringsverktyg för spridningen av musik, av 

musiktjänster, skivbolag och artister. Den teknik som en gång ansågs utgöra ett hot för 

musikindustrin och föranledde stora ekonomiska förluster med anledning av b.la. illegala 

nedladdningar, har idag förbättrats, utvecklats och anpassats till att möta industrins behov mer 

och mer. Digitaliseringen har också minskat på tillverknings- och produktionskostnaderna 

eftersom musiken i princip helt och hållet övergått från en produkt till en serviceliknande 

tjänst. Majoriteten av alla musikintäkter kommer från digitala musiktjänster och större delen 

av marknadsföringen sker digitalt. Med andra ord har de olika musikdistributörernas tidigare 

kanske värsta fiende kommit att bli deras bästa vän.  

I en digital miljö spelar marknadssegmentering en avgörande roll för företagens tillväxt och 

överlevnad. De demografiska, geografiska, psykologiska och fysiologiska variablerna skapar 

en god grund för en lyckad marknadsplan där marknadsföringen kan riktas gentemot olika 

målgrupper i olika digitala kommunikationskanaler över internet. För skivbolag, musiktjänster 

och artister har denna typ av marknadssegmentering varit av stor betydelse för lokalisering av 

musikanvändare på sociala plattformar eftersom informationsflödet är så ofantligt utbrett. 

Sociala Plattformar som YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Soundcloud samt 

musiktjänster som Spotify och WiMP är stora hjälpmedel idag, där musikentusiaster världen 

över samlas och gör utbyten av bl.a. musik.  Skivbolagens användande av marknadsföring i de 

sociala medierna bidrar till en ökad försäljning av sina tjänster. Med hjälp av de legala 

musiktjänsterna har den illegala nedladdningen som rubbade hela skivindustrin och 

resulterade i enorma intäktsförluster sjunkit och skapat en uppgång i branschen igen. Även 

artisterna som drabbades på samma sätt har nu lärt sig att använda internet som en ny 

marknadskanal och intäktskälla. De kan numera vara mer aktiva i sociala medier och bidra till 

en mer utökad kännedom av sig själva som artister och varumärken. Deras popularitet är idag 

oerhörd snabb och enkel att mäta i siffror via dessa plattformar, och bidrar bl.a. till fler 

sponsorer och utökad makt desto större antal följare artisten har. För musiktjänsterna har de 

senaste årens tekniska fördelar medfört i att skapa större tillit bland musikanvändare och 
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konsumenter. Genom att förenkla och utöka sitt utbud och kvaliteten på sina tjänster har fler 

och fler valt att överge den illegala marknaden och börja använda sig av dessa lagliga 

alternativ.  För Spotify som anses vara den stora strategiska vinnaren på marknaden har 

avtalen med samarbetspartners som Facebook och mobila operatörer m.m. varit en 

framgångsfaktor som stärkt varumärket och kännedomen om musiktjänsten bland människor i 

stora delar av världen.  

Vidare är det en självklarhet att dagens marknadsförare i den digitala miljön upplever mera 

komplexitet och fart i sitt utförande av arbetet, då digital marknadsföring kräver ständiga 

uppdateringar i olika digitala och sociala kanaler. Men också för att driva upp försäljning via 

dessa kanaler och samtidigt föra dialoger med konsumenterna för att stärka varumärkets 

kännedom. Det påminner mycket om multitasking, då det gäller för marknadsföraren att 

utföra flera saker samtidigt, snabbt och effektivt samt alltid hålla en professionell nivå. Det 

som skiljer traditionell marknadsföring mot digital är att det numera finns ett större utbud av 

mätverktyg och det går betydligt fortare att mäta och läsa av resultaten. Digitala 

marknadsförare i musikindustrin bör därför vara personer som tänker analytiskt, kreativt, 

snabbt och strategiskt i en taktisk, tekniskt och ständigt föränderlig bransch som är i en 

konstant rörelse.  

Konsumentens aktiva roll i den digitala världen har kommit att röra om och försvåra för hela 

musikindustrin. Detta dels genom att den ständigt föränderliga tekniken påverkar och medför i 

nya beteenden hos konsumenterna, men även för att informationsflödet över internet är så 

enormt utbrett samt att det flödar olika musikkoncept i både gratis- och betalversioner på 

webben. Dessa faktorer har resulterat i en viss maktförskjutning bort från företagen till 

konsumenten och eftersom musikanvändarna är mer välinformerade och medvetna om deras 

alternativ. På så vis ställer de större krav på både skivbolag, musiktjänster och artister i utbud, 

tillgång, kreativitet och skapande. De ständiga uppdateringarna och tekniska utvecklingen 

som konstant reformerar musikbranschen gör att det blir ytterst svårt att beräkna vad 

morgondagens människor kommer att välja för alternativ för att införskaffa musik. Det 

utmärkande genom uppsatsens gång är den tydliga etableringen av och succén för nya 

alternativa musiktjänster på marknaden. För den digitala marknaden har även sociala 

kommunikationskanaler kommit att ha en avgörande och betydande roll för musikbranschens 

digitala marknadsföring och tillväxt.  
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6. Slutsats 
Slutsatsen i denna studie gällande digital marknadsföring av musik är att: musiktjänsterna har 

kommit att bli musikindustrins räddning. De olika digitala plattformarna och sociala medier 

har för företagen varit det bästa verktyget för marknadsföringen. Att lyckas lansera musik på 

så många lagliga musikkanaler som möjligt samtidigt, har ökat intäkterna samt minskat 

riskerna för illegal nedladdning av musik. Det enorma informationsflödet över internet och 
den tekniska utvecklingen har stärkt konsumenters och artisters makt samtidigt som det har 

minskat skivbolagens ställningstagande. Priserna på musik har sjunkit dels på grund av de i 

princip obefintliga produktionskostnaderna men även med anledning av utbudet på digitala 

musikkanaler. Ägandet av musik är numera i större utsträckning ersatt av tillgång istället. För 

artisterna har olika sociala medier bidragit till ett större ansvar över den egna kreativiteten och 

kännedomen av artisten. De snabba och effektiva mätningsverktygen som sociala medier 

erbjuder har resulterat i att de olika aktörerna kan läsa av marknaden samt göra eventuella 

ändringar där det behövs för att optimera sina möjligheter. Artisterna kan också med hjälp av 

dessa mätverktyg mäta sin popularitet i antal följare. Av den anledningen kan även dagens 
artister ställa högre krav på både skivbolag och musiktjänster beroende på omfattningen av 

deras popularitet. Även konceptet med olika samarbetsavtal företag, artister m.fl. emellan har 

bidragit till utökad försäljning och stärkt varumärkeskännedom. I det stora hela handlar ett 

lyckat koncept för digital marknadsföring av musik och dess framtid om att hitta och erbjuda 

musikanvändaren en så förenklad och lättillgänglig plattform som möjlig med rätt pris, 

kvalitet och utbud.  

6.1 Vidare forskning  
Vi kan utifrån studien se att musikbranschen tacklats med många svårigheter genom åren men 

att den har börjat återhämta sig. Denna återhämtning beror till stor del på de lärdomar som 

tagits av tidigare misstag samt tack vare de teknologiska redskap som har skapats för att rädda 

branschen. Det handlar inte längre om var man ska marknadsföra sig utan snarare om hur. De 
sociala kommunikationskanalerna är framtiden för digital marknadsföring. Fler och fler 

artister har bara under de senaste två-tre åren lyckats distribuera och marknadsföra egen musik 

utan avtal eller hjälp av skivbolagen. Intressant vore därför att undersöka denna typ av 

självständiga artisters lyckade genombrottskoncept i musikbranschen. Vi tror även att 

morgondagens musikentusiasters vardag mer och mer präglas av datorer och teknologi, därför 

kommer människor mer än någonsin tidigare vilja uppsöka olika sociala mötesplatser för att 

koppla bort från den digitala miljön och uppleva samt lyssna på musik och artister live. Vore 

därför intressant att analysera hur artister och musikbolag ska arbeta för att kunna lyckas höja 

kreativiteten och värdet på musikupplevelsen bortom den digitala miljön för publiken. 



 

41	  
	  

7. Källförteckning  
 
 

Litteratur/ Vetenskapliga artiklar: 

Berry, Leonard L. and Terry Clark. (1986), Four Ways to Make Services More Tangible, 
Business: 53-55 
 
Berry, Leonard L. and  Manjit S. Yadav. (1996). Capture and Communacate Value in the 
Pricing of Services. Sloan Management Review  
 
Boon C. Lim, Cindy M.Y. Chung. (2011). The impact of word-of-mouth communication on 
attribute evaluation Journal of Business Research, Vol.64 (1), pp.18-23   
 
Bryman Alan, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund, 
1997 
 
Bryman, Alan & Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 1:a upplagan, Liber 
ekonomi, Malmö, 2011 
 
Chen Y., Wang Q., Xie J. (2011) Online Social Interactions: A Natural Experiment on Word 
of Mouth Versus Observational Learning. Journal of Marketing Research Vol. 48 Issue 2, pp. 
238-254 
 
Damian Ryan, Calvin Jones, Understanding Digital Marketing; marketing strategies for 
engaging the digital generation, Kogan Page, 2009 
 
Dave Chaffey, PR Smith, Emarketing Exellence: Planning and Optimizing Your Digital 
Marketing, 4th edition, Routledge, 2012 
 
Holmström, Emil, Wikberg, Erik. Sociala medier – en marknadsföringshandbok. 
Bokförlaget Redaktionen, Stockholm, 2010 
 
Hutchison T. Web Marketing for the Music Business. Focal Press, Burlington MA, 
U.S.A. Elsevier Inc., 2008 
 
IFPI. ”Ifpi:05 Digital Music Report.” London: International Federation of the Phonographic 
Industry, 2005 
 
Kierzkowski, A., McQuade, S., Waitman, R., & Zeisser, M. (1996). Current research: 
marketing to the digital consumer. The McKinsey Quarterly, 2, 180-183 
 
Kotler, P., & Armstrong, G. Principles of Marketing (9th ed.). Essex: Pearson 
Education Limited, 2001 
 
Luca Molteni, Andrea Ordanini Consumption Patterns. (2003). Digital technology and Music 
Downloading. Long Range Planning, Vol.36 (4), pp.389-406 
 
Marathe Jay. (2001). Impacts of Digital Distribution on the Music Industry, London: 
Durlacher. 
 



 

42	  
	  

Mark A. Lemley, R. Anthony Reese. (2004). Reducing Digital Copyright Infringement 
Without Restricting Innovation 56 Stan. L. Rev. 1345, 1345-54, 1373-1426  
 
Mcourt, Tom. (2005). Forum: Collecting Music in the Digital Realm. Popular music and 
society Vol.28 Iss: 2, pp.249-252 
 
Meiners N. H., Schwarting U., Seeberger B. (2010). The Renaissance of Word-of-Mouth 
Marketing: A ‘New’ Standard in Twenty-First Century Marketing Management?!. 
International Journal of Economic Sciences and Applied Research Vol. 3, No. 2, pp. 79-97 
 
Michael Clemes, Diane Mollenkopf, Darryl Burn, (2000), An investigation of marketing 
problems across service typologies, Journal of Services Marketing, Vol. 14 Iss: 7, pp.573 - 
594 
 
Michael, Pfahl. (2001). Giving Away Music to Make Money: Independent Musicians on the 
Internet. First Monday, Vol. 6, No. 8  
 
Mougayar, Walid, Opening Digital markets, Battle Plans and Business Strategies for Internet 
Commerce. CommerceNet press, 1998  
 
Nilsson, Michael. Sociala? Medier? en antologi om en ny tid. Manifesto, Malmö, 2011 
 
Patel.Runa och Davidson.Bo. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, 3:e.upp, Studentlitteratur, Lund, 2003 
 
Pierre R. Berthon et.al. (2012). Marketing meets Web 2.0, social media, and creative 
consumers: Implications for international marketing strategy. Business Horizons, Vol.55(3), 
pp.261-271.   
 
Styvén, Maria. (2007). The Intangibility of Music in the Internet Age. Popular Music and 
Society, Vol.30 (1), p.53-74 
 
Shu Liang, Li. (2010). A Web-Enabled Intelligent Approach towards Digital Marketing 
Planning: The Integrated System and Its Effectiveness, University of Westminster. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43	  
	  

 
Internetkällor: 

About.com. Big Four Record Labels. Elektronisk:  
<http://musicians.about.com/od/musicindustrybasics/g/BigFour.htm> (Hämtad: 2013-12-15) 
 
Apples hemsida. iTunes- låter bättre och ser bättre ut än någonsin tidigare.Elektronisk: 
<http://www.apple.com/se/itunes/features/ > (Hämtad: 2013-12-12) 
 
Battenhall. Tracking Digital Consumer Behaviour: Deep Digging from McKinsey.Eletronisk: 
<http://battenhall.net/blog/tracking-digital-consumer-behaviour-deep-digging-from-
mckinsey/> (Hämtad: 2013-12-19) 
 

Capitalist Creations. The Spotify Business Model: No Guts No Glory. 2013-04-10. 
Elektronisk:< http://capitalistcreations.com/the-spotify-business-model-no-guts-no-glory/> 
(Hämtad: 2013-12-17) 
 
Daily Mail. 'I see music!': Beyonce shocks fans as she releases groundbreaking self titled 
album... along with SEVENTEEN new videos featuring Jay Z, Blue Ivy and her mom. 2013-
12-13. Elektronisk: <http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2522985/Beyonce-shocks-
fans-releases-new-album-17-new-videos.html > (hämtad 2013-12-21) 
 
IFPI. digital music report 2013, engine of a digital world. Elektronisk: 
<http://www.ifpi.org/content/library/dmr2013.pdf >(hämtad: 2013-12-20) 
 
IFPI. Investing in music- How music comanies discover, nurture and promote talent.2012. 
Elektronisk: < http://www.ifpi.org/content/library/investing_in_music.pdf > (Hämtad: 2013-
12-15) 
 
Infovoice, Urvalsstrategier. 2005-03-08. Elektronisk:  
< http://www.infovoice.se/fou/bok/10000061.shtml> (Hämtad: 2014-01-04)  
 
Infovoice, Validitet och reliabilitet. 2002-03-13. Elektronisk:  
<http://www.infovoice.se/fou/  > (Hämtad: 2014-01-04) 
 
Expowera. Omvärlden - vad är det som påverkar vårt företag? (2012-01-06) Elektronisk: 
<http://www.expowera.se/mentor/starta/starta_mf_nulagesanalys_omvarld.htm> (Hämtad: 
2013-11-23) 
 
Find Law. United states district court northern district of california. Elektronisk: 
<http://news.findlaw.com/hdocs/docs/napster/napster-md030601ord.pdf> (Hämtad: 2013-12-
12) 
 
Forbes. Three Ways YouTube Plans to Dominate the Music Industry, 2013-10-30. Elektronisk: 
<http://www.forbes.com/sites/maxrobins/2013/10/30/three-ways-youtube-plans-to-dominate-
the-music-industry/> (Hämtad: 2013-12-17) 
 
Grammofonleverantörernas Förening. GLF:s statistik över musikförsäljning i Sverige, 
2013-07-21. Elektronisk: < http://www.ifpi.se/wp-content/uploads/GLF-
f%C3%B6rs%C3%A4ljningsstatistik-halv%C3%A5ret-20131.pdf> (Hämtad: 2013-12-15)  



 

44	  
	  

 
How stuff work. How thw old Napster worked. Elektronisk: 
<http://computer.howstuffworks.com/napster1.htm > (Hämtad: 2013-12-12)  
 
Lajka. Guide: allt du behöver veta om Spotify,2010-10-10. Elektronisk:  
<http://lajka.idg.se/2.10583/1.344422 > (Hämtad: 2013-12-17) 
 
Lundalogik. Varför CRM?. Elektronisk:< http://www.lundalogik.se/crm/varfor-crm/ > 
(Hämtad 2013-12-18) 
 
Lätt att lära: Människan, Internet och Facebook, Elektronisk: 
http://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/sociokulturellt-perspektiv/manniskan-internet-
och-facebook/ > (Hämtad 2013-12-10) 
 
Mixonline. Interaktiv television. 2002-04-01. Elektronisk: 
<http://www.mixonline.com/sound4picture/film_tv/audio_interactive_television/>(Hämtad:20
13-12-21) 
 
Nationalencyklopedin. Upphovsrätt, Elektronisk: 
<http://www.ne.se/lang/upphovsr%C3%A4tt > (Hämtad 2013-12-19) 
 
Ny Teknik. Google Music tar fajten mot Spotify.2013-05-23. Elektronisk:  
<http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article3698075.ece> (hämtad: 2013-12-
20) 
 
Savoy software. Freemium and premium – which generates better revenue for startups?.2013-
07-29. Elektronisk: <http://savvycomsoftware.com/blog/freemium-and-premium-which-
generates-better-revenue>  (Hämtad 2013-12-10) 
 
Smart Insights. Social CRM Strategy Definition.2013-05-14. Elektronisk: 
<http://www.smartinsights.com/customer-relationship-management/social-crm/social-crm-
strategy/ > (Hämtad 2013-12-18)   
 
Spotify fast facts. A quick guide to Spotify.Elektronisk: 
<http://mb.cision.com/Public/1001/9271799/b6f99dd6917b2fc0.pdf > (Hämtad: 2013-12-18) 
 
Spotify´s hemsida.Information. Elektronisk:< http://press.spotify.com/nl/information/> 
(Hämtad: 2013-12-17) 
 
Spotify´s hemsida. Music for everyone.Elektronisk: < https://www.spotify.com/se/ > (Hämtad 
2013-12-08) 
 
Svenska dagbladet. Beyoncé väljer streaming framför cd. 2013-12-20. Elektronisk: 
<http://www.svd.se/kultur/beyonce-valjer-streaming-framfor-cd_8844340.svd> (Hämtad: 
2013-12-21) 
 
Techcrunch. YouTube Confirms Renewed VEVO Deal, Takes Stake In Company. 2013-07-02. 
Elektronisk: <http://techcrunch.com/2013/07/02/youtube-renewed-vevo-deal/> (Hämtad: 
2013-12-08) 
 
Warner Music Sweden. Elektronisk: <http://www.warnermusic.se/> (Hämtad: 2013-12-15) 



 

45	  
	  

 
WiMPs hemsida. WiMP anställer svensk marknadschef. 2011-08-16. Elektronisk: 
<http://wimpmusic.se.mediaroom.com/index.php?s=20295&item=122406 >(Hämtad: 2013-
12-20) 
 
WiMPs hemsida. Skapa ett WiMP konto nu.  Elektronisk: 
<https://wimpmusic.se/wweb/iwannarock/> (Hämtad: 2013-12-20)  
 
YouTube hemsida. Elektronisk: < http://www.youtube.com/ > (Hämtad: 2013-12-08) 
 
YouTube hemsida. Statistik. Elektronisk: 
<http://www.youtube.com/yt/press/sv/statistics.html> (Hämtad: 2013-12-17) 
 

 

Intervjuer: 

Ahlénius Andreas, Commercial Director på skivbolaget Universal Music Group, 2013-12-20 
 
Brandin Malcolm, Artist och låtskrivare, 2013-12-10  

Josefsson Cecilia, Digital Marketing Manager på skivbolaget Warner Music Sweden AB, 
2013-12-19 
 
Nyström Fredrik, VD för WiMP i Sverige, 2013-12-04 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46	  
	  

Bilaga 1 
Intervjufrågor 

WIMP 

1. Är det viktigt för konsumenten att äga sin musik idag eller har accessbaserad musik 
tagit över? 

2. Av vilken anledning valde ni att ge er in i den här branschen? och hur ser ni på 
framtidens musikutveckling? 

3. Hur skiljer ni er från andra liknade musiktjänster som ex Spotify i detta fall?  
4. Hur marknadsför ni er i nu läget? 
5. Vilka digitala marknadsföringsstrategier använder ni er av? 
6. Vilken den mest framgångsrika för just ert företag? 

Artist 

1. Hur aktiv är du inom din egen marknadsföring som artist? 
2. Vilka digitala kommunikationskanaler använder du eller ditt skivbolag er av för att 

promota dig samt din musik? 
3. Vilka sociala medier använder du för att nå ut till din publik? 
4. Vilket sätt tycker du är det bästa alternativet för att nå ut till din publik? 
5. Upplever du att det är svårt som ny artist på marknaden pga av konkurrensen och den 

snabba utvecklingen samt konsumenternas hårda krav på uppdatering? 
6. Känner du en press av att prestera i dagens musikindustri med tanke på det höga 

trycket från olika aktörer?    

Skivbolagen 

1. Vilka kommunikationskanaler använder ni i er marknadsföring? 
2. Vilka tror ni är de positiva/negativa effekterna av dagens digitala marknadsföring? 
3. Vilka strategier använder ni er av för att nå ut till befintlig samt ny publik? 
4. Känner ni att artisten är mer aktiv och central som en del i den digitala 

marknadsföringsprocessen än tidigare? 
5. Hur har rollen som marknadsförare på en digital marknad påverkats?, med tanke på 

den snabba tekniska utvecklingen som har lett till att konsumenterna har fått större 
kontroll över dagens musikutbud samt efterfrågan.  

 

 

 

 

 



 

47	  
	  

Bilaga 2 
1. Kön?  (Man + Kvinna) 

131 Kvinnor och 71 män deltog i undersökningen 

 

2. Ålder? 

Antal deltagare: 201 
15-19 år          20-24 år         25-29 år         30-34 år         35-39 år        40-44 år    45-49 år    50 + år 
15st 7,46 %  72st 35,82%    62st 30,85%   22st 10,95%  13st 6,47%    9st 4,48%   2st 1,00%  6st 2,99% 

 

3. Betalar du för den musik du lyssnar på? 

  

 

 

 

4. Är det viktigt för dig att äga musiken (ownership) du betalar för? 

Antal deltagare: 202 

26 (12.9%): Ja 

176 (87.1%): Nej 

 

 

 

 

 

 

 

Antal deltagare: 202 

68 (33.7%): Ja  

78 (38.6%): Nej 

56 (27.7%): Ja och Nej 
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5. Visste du att betald strömmad musik (accessed) är inte musik du äger? 

Antal deltagare: 202 

148 (73.3%): Ja 

54 (26.7%): Nej 

 

 

 

 6. Vilken produkt eller tjänst använder du dig främst av för att lyssna på musik? (ange 2 
alternativ) 

 

  

Antal deltagare: 202 

 
27 st: CD        54 st: Nedladdning     115 st: Gratis sajt (youtube m.m) 
 
151 st: Strömmad musik (spotify m.m)     15 st: Köpta musikfiler (itunes) 
 
13 st : Annat 
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7. Använder du dig av någon prenumerationstjänst?  

Antal deltagare: 201 

121 (60.2%): Ja 

80 (39.8%): Nej 

 

 

 

8. Om ja, vilken musiktjänst använder du? 

 Antal deltagare: 149 

134 st: Spotify 

4 st: WiMP 

14 st: ITunes 

11 st: Annat 

 

 

 

 

9. Betalar du för den musiktjänsten du använder? 

Antal deltagare: 202 

115 (56.9%): Ja 

87 (43.1%): Nej 
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10. Vad är viktigast för dig när det kommer till musiktjänster? 

Antal deltagare: 198 

170 st: Utbudet på låtar  60 st : Priset 73 st : Ljudkvaliteten   5 st: Annat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Vad tycker du som konsument är ett rimligt pris att betala för en 
prenumerationstjänst med obegränsad strömmning av musik per månad? 

Antal deltagare: 202 

17 (8.4%): 0 kr/mån 

75 (37.1%): 49 kr/mån 

95 (47.0%): 99 kr/mån 

10 (5.0%): 149 kr/mån 

3 (1.5%): 199 kr/mån 

2 (1.0%): 200 + kr/mån 
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12. Skulle du kunna tänka dig betala mer för en mixad kombination av ett stort utbud 
av låtar och en förbättrad ljudkvalitet? 

Antal deltagare: 202 

89 (44.1%): Ja 

113 (55.9%): Nej 

 

 

13. Om du svarade ja på föregående fråga, hur mycket skulle du vara villig att betala? 

Antal deltagare: 98 

43 (43.9%): 0 - 49 kr 

32 (32.7%): 50 - 99 kr 

16 (16.3%): 100 - 149 kr 

7 (7.1%): 150 - 199 kr 

 

 

 

14. Vilka sociala medier får du mest information om musik från? 

Antal deltagare: 189 

106 st: Facebook   18 st: Instagram   11 st: Twitter 

114 st: Youtube     23 st: Bloggar    29 st: Annat 
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15. Brukar rekommendationer i sociala medier påverka ditt val av musik? 

 

 Antal deltagare: 202 

91 (45.0%): Ja 

111 (55.0%): Nej 

 

16. Brukar privata/muntliga rekommendationer från dina vänner och bekanta påverka 
ditt musikval? 

 

Antal deltagare: 201 

167 (83.1%): Ja 

34 (16.9%): Nej 

 

 

 

17. Brukar du sprida musik du tycker om/lyssnar på i sociala medier som Facebook, 
Instagram och Twitter m.m.? 

 

Antal deltagare: 201 

88 (43.8%): Ja 

113 (56.2%): Nej 
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Bilaga 3 
Enkätundersökningen mellan kvinnor och män 

Betalar du för den musik du lyssnar på? 

 

Är det viktigt för dig att äga musiken (ownership) du betalar för? 

 

Visste du att betald strömmad musik (accessed) är inte musik du äger?

 

Män	  

Kvinnor	  

Ja	  
Nej	  

88,10%	  

16,90%	  

67,90%	  

32,10%	  
Män	  

Kvinnor	  

Män	  

Kvinnor	  

Ja	  
Nej	  

14,10%	  

85,90%	  

12,20%	  

87,80%	  

Män	  

Kvinnor	  

Män	  

Kvinnor	  

Ja	  
Nej	  

88,10%	  

16,90%	  

67,90%	  

32,10%	   Män	  

Kvinnor	  
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Vilken produkt eller tjänst använder du dig främst av för att lyssna på musik? (Flera 

alternativ fick anges) 

 

Använder du dig av någon prenumerationstjänst?  

 

 

 

 

 

 

 

Om ja, vilken musiktjänst använder du? (Flera alternativ fick anges) 

 

Män	  

Kvinnor	  

15,50%	   39,40%	  

64,80%	  

74,60%	  

7,00%	   8,50%	  

12,20%	   19,80%	  

52,70%	  

74,80%	  

7,60%	  
5,30%	  

Män	  

Kvinnor	  

Män	  
Kvinnor	  

Spo]fy	   WiMP	   Itunes	   Annat	  

88,50%	  

0,00%	   0,00%	   13,50%	  

90,70%	  

4,10%	   8,20%	   4,10%	  

Män	  

Kvinnor	  

Män	  

Kvinnor	  

Ja	   Nej	  

53,50%	  

46,50%	  

63,80%	   36,20%	  
Män	  

Kvinnor	  
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Betalar du för den musiktjänsten du använder? 

 

Vad är viktigast för dig när det kommer till musiktjänster? (Flera alternativ fick anges) 

 

Skulle du kunna tänka dig betala mer för en mixad kombination av ett stort utbud av 
låtar och en förbättrad ljudkvalitet? 

 

Män	  

Kvinnor	  

Ja	  
Nej	  

52,10%	   47,90%	  

59,50%	  
40,50%	  

Män	  

Kvinnor	  

Män	  
Kvinnor	  

78,60%	  

38,60%	   50,00%	  
4,30%	  

89,80%	  

25,80%	   29,70%	  

1,60%	   Män	  

Kvinnor	  

Män	  

Kvinnor	  

Ja	  
Nej	  

42,30%	  
57,70%	  

45,00%	  
55,00%	  

Män	  

Kvinnor	  
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Vilka sociala medier får du mest information om musik från? 

(Flera alternativ fick anges) 

 

Brukar privata/muntliga rekommendationer från dina vänner och bekanta påverka ditt 
musikval? 

 

 

Män	  
Kvinnor	  

40,60%	  

4,30%	   8,70%	  

58,00%	  

7,20%	  

31,90%	  

65,00%	  

12,50%	  
4,20%	  

61,70%	  

15,00%	  
5,80%	  

Män	  

Kvinnor	  

Män	  

Kvinnor	  

Ja	  
Nej	  

81,70%	  

18,30%	  

83,80%	  

16,20%	  
Män	  

Kvinnor	  


