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Förord 

Vi vill inledningsvis tacka vår handledare Håkan Boter för den tid han lagt ner samt de 
synpunkter kring studien som han generöst bidragit med. 
 
Vi vill även tacka skivbolagen, Playground Music Scandinavia AB och Warner Music 
Sweden AB som har deltagit i studien. Deras representanter Lars Tengroth respektive Johan 
Söderholm har gett oss givande information kring musikbranschen. 
 
Avslutningsvis vill vi tacka alla de respondenter som har varit villiga att delta i vår 
pilotundersökning samt enkätundersökning och bidragit med data som utgjort grunden för 
studien. 
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Titel Avgiftsbelagd musikkonsumtion – En studie om IPRED och framtida 
 finansiering av skivbolag. 
 
Problem Kan skivbolagens verksamhet finansieras genom tillägg av en fast extra avgift 
 för slutanvändarnas bredbandsuppkoppling i utbyte mot obegränsad nedladdning 
 av musik? Skulle ett system av den här typen kunna vara en hållbar lösning på 
 dagens problem med olaglig nedladdning av musik? 
 
Syfte Denna uppsats huvudsakliga syfte är att genom en explorativ studie undersöka 
 underlaget för alternativ finansiering av skivbolags verksamhet efter 
 införandet av IPRED-lagen. Vidare ämnar vi undersöka hur om ett alternativt 
 system för konsumtion av musik är genomförbart. 
 
Metod Vi har valt att använda en kvantitativ metod i denna undersökning. Den 
 huvudsakliga delen av undersökningen gjordes genom en enkätundersökning 
 som besvarades av studenter på campusområdet samt ett frågeformulär som 
 besvarades av ett antal skivbolag. De besvarade enkäterna och frågeformulären 
 har sedan sammanställts och analyserats med hjälp av relevanta teorier inom 
 bland annat marknadsföring samt finansiering.  
 
Slutsats Utifrån vår undersökning kan vi dra slutsatsen att det finns en efterfrågan på ett 
 system av den typ vi föreslår. Vi ser dock även att många i dagsläget kommer att 
 fortsätta med olaglig nedladdning och fildelning av musik. Utifrån detta drar vi 
 slutsatsen att IPRED-lagens framtida effekter kommer att spela en avgörande 
 roll för skivbolagens framtida intäkter. Undersöknings många parametrar i 
 kombination med det faktum att IPRED-lagen i nuläget endast varit i bruk en 
 kortare tid omöjliggör dock några definitiva slutsatser kring finansieringen av 
 skivbolagens verksamhet med hjälp av ett system som vi föreslår. Däremot ser 
 vi att betalningsviljan hos våra respondenter sammanfaller relativt väl med det 
 pris skivbolagen efterfrågar. Utifrån vår undersökning ser vi tydliga tecken på 
 att betalningsviljan kan komma att öka i framtiden förutsatt att en bra och 
 smidig tjänst finns tillgänglig. 
 
Sökord Bredband, bredbandsabonnemang, extra avgift, Internet, IPRED-lagen, 
 finansiering, musikkonsumtion, skivbolag, upphovsrätt. 
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1. INLEDNING 

 
I detta inledande kapitel behandlas och diskuteras ämnesval, problembakgrund och syfte. 
Utöver dessa punkter lyfts även problemformulering, avgränsningar och källkritik fram. 
Avslutningsvis redovisas våra begreppsförklaringar. 
 
 
 
Den nya fildelningslagen, IPRED-lagen, har gjort frågan om illegal fildelning mer aktuell än 
någonsin. Både branschorganisationer och konsumenter letar efter en smidig och hållbar 
lösning på hur framtidens mediekonsumtion kommer att se ut. Skivbolagens omsättning har 
skadats av den olagliga fildelningen och nedladdningen. I vår undersökning tittar vi på om det 
skulle vara möjligt att skapa ett alternativ där internetanvändare betalar en fast extra månatlig 
avgift för bredbandsuppkoppling i utbyte mot möjligheten att obegränsat ladda ner musik. 
Avgiftens huvudsakliga syfte är att öka skivbolagens intäkter och därmed bidra till att 
finansiera dessa bolag. 
 

1.1 Ämnesval 

Anledningen till att vi valt att undersöka just ett möjligt alternativ till dagens olagliga 
fildelning är främst därför att frågan idag är högaktuell. Den nya IPRED-lagen trädde i kraft 
den första april 2009. Lagen innebär i korta drag att ägaren till upphovsrättsskyddat material 
nu har möjligheten att stämma individer som delar ut upphovsrättsskyddat material via 
Internet1. Detta innebär att det i nuläget behövs funktionella alternativ när det gäller 
konsumtion av musik via Internet. Vi tror att en lösning där exempelvis skivbolag och 
internetleverantörer skapar en tjänst där slutanvändaren smidigt och enkelt mot en fast extra 
månadskostnad kan konsumera musik via nätet kan vara ett möjligt alternativ. Vi tror att det 
kan öka intäkterna för upphovsmännen samt tillfredsställa konsumenterna. 
 

1.2 Problembakgrund 

För så sent som för tio år sedan fick den som ville lyssna på musik i någon form välja bland 
traditionella alternativ som livespelningar alternativt köpa kassettband eller CD/LP-skivor. 
Sedan dess har den tekniska utvecklingen gjort det möjligt att konsumera musik genom att 
enkelt ladda ner den från Internet. Nedladdning ses av många, framförallt yngre individer som 
vad som skulle kunna kallas för den ultimata konsumtionskanalen. Här finns ett enormt utbud 
som kan nås med oöverträffad enkelhet och dessutom är dessa tjänster gratis, bortsett från 
kostnaden för internetabonnemanget i sig. 
 
Tyvärr har detta fenomen även en baksida. Då musiken som laddas hem ofta är 
upphovsrättsskyddad uppstår problemet att den som delar ut musiken och därigenom 
möjliggör nedladdningen faktiskt ofta bryter mot upphovsrättslagen. Detta medför att 
upphovsrättsinnehavaren går miste om potentiella intäkter. 
 
Det har under senare tid pågått en intensiv debatt både i Sverige2 och internationellt3 gällande 
problemen som uppkommer i samband med den olagliga nedladdningen. Den 1 april 2009 

                                                
1 Regeringskansliet, http://www.regeringen.se/sb/d/9338/a/85366, (2009-04-01), 2009-05-15 
2 Sveriges Radio, http://www.sr.se/sida/gruppsida.aspx?ProgramId=3402&grupp=6915, 2009-06-02 
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infördes den nya IPRED-lagen i Sverige, samtidigt har det så kallade Pirate Bay målet varit 
mycket uppmärksammat i svensk media. Dessa händelser skapar många frågetecken när det 
gäller framtiden för bland annat internetbaserad musikkonsumtion. På längre sikt anser vi att 
skivbolagen kommer att bli tvungna att anpassa sig – detta på grund av att teknikens 
utveckling ständigt går framåt och får därmed oanade och till viss del okontrollerbara 
konsekvenser. Nedladdning får en alltmer central roll vid musikkonsumtion, men eftersom 
förändringarna även införs på det juridiska planet blir IPRED-lagen mer och mer aktuell. 
 
Redan under år 2003 beskriver Grossman et al. i sin studie de effekter som piratkopiering 
kommer att innebära för bland annat musikbranschen. Han menar att det finns tydliga 
statistiska tecken på att antalet sålda musikalbum har minskat samtidigt som försäljningen av 
tomma CD-skivor och MP3 spelare ökat, vilket i sin tur tyder på att individer i allt större 
utsträckning går över till illegal konsumtion av musiken via Internet.4 Eftersom statistiken 
visar på en tydligt nedåtgående trend blir den stora frågan hur utvecklingen kommer att se ut i 
framtiden, samt hur skivbolagen kommer att påverkas av detta. 
 
I dagsläget finns det väldigt lite forskning kring hur finansiering av skivbolagens verksamhet 
kommer att kunna se ut i framtiden samt hur direktiv som IPRED kommer att kunna påverka 
bland annat skivbolagsbranschen och slutanvändarna. Vi ser därmed att det finns utrymme för 
en studie där slutanvändarna, skivbolagsbranschen och kringliggande faktorer studeras. 
 

1.3 Problemformulering 

Kan skivbolagens verksamhet finansieras genom tillägg av en fast extra avgift för 
slutanvändarnas bredbandsuppkoppling i utbyte mot obegränsad nedladdning av musik? 
Skulle ett system av den här typen kunna vara en hållbar lösning på dagens problem med 
olaglig nedladdning av musik? 
 

1.4 Syfte 

Denna uppsats huvudsakliga syfte är att genom en explorativ studie undersöka underlaget för 
alternativ finansiering av skivbolags verksamhet efter införandet av IPRED-lagen. Vidare 
ämnar vi undersöka hur om ett alternativt system för konsumtion av musik är genomförbart. 
 

1.5 Avgränsningar 

Nedladdning av upphovsrättsskyddat material via Internet är ett mycket stort problemområde. 
Av detta skäl har vi valt att utföra vissa avgränsningar. När det kommer till typ av media, där 
film, musik och bild ingår, har vi valt att avgränsa oss till enbart musik då den är 
lättillgänglig, illustrativ samt har stor andel konsumenter världen över5. Det faktum att musik 
kan ses som ett konstnärligt och kulturellt verk gör att det eventuellt kan gynnas av fri 
spridning när fler av samhällets individer kan ta del av detta i icke kommersiellt syfte6.  
 
Beträffande teorier har vi valt att avgränsa oss till ett antal teorier inom 
marknadsföringsområdet, vilka främst behandlar ämnen som konsumentbeteende, 

                                                                                                                                                   
3 BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7945754.stm, (2009-04-16), 2009-06-02 
4 Grossman, L., ”It’s all free!”, 2003, s 60 ff. 
5 Condon, M., ”Copyright War”, 2008/2009, s 22 ff. 
6 Piratpartiet, http://www.piratpartiet.se/fri_fildelning, 2009-05-15 



8 
 

priskänslighet och betalningsvilja. Vi kommer även att använda oss av ett antal 
grundläggande finansiella mått för att själva skapa oss en bild över hur skivbolagens 
finansiella situation har utvecklats över tiden. Under teoriavsnittet finns också en ingående 
presentation av IPRED-lagen. Vidare presenteras också ett antal generella tankar och teorier 
kring upplevelsen av musikkonsumtion. 
 

1.6 Begränsningar 

Arbetet kommer att begränsas till ett geografiskt område. Enkätundersökningen kommer att 
genomföras på Umeå universitets campus. Målgruppen består av studerande män och kvinnor 
vars medelålder enligt Umeå universitet är 29 år7. Urvalsgruppen kommer att representera 
svenska internetanvändare som konsumerar musik. 
 
Sverige är idag ett av de länder i världen som procentuellt sett ligger i topp när det gäller 
antalet bredbandsanvändare8. Konsumtionen av varor och tjänster som i grunden kräver 
bredband är ett utbrett fenomen landet runt. Nedladdning av musik via Internet faller under 
denna kategori som i sin tur ingår som en del av det område som studien undersöker. 
 

1.7 Källkritik 

Att söka relevanta och trovärdiga källor till vår undersökning är något som vi från start ägnat 
mycket tid åt. Ämnets aktualitet gör att antalet kvalitativa källor är något begränsat. Vi har 
primärt använt oss av Umeå universitets bibliotek samt dess databaser i vårt sökande av 
tidigare forskning. 
 
Vi har hittat ett antal vetenskapliga artiklar som alla på ett eller annat sätt behandlar 
nedladdning av musik. Dessa artiklar ser på fenomenet ur olika perspektiv och presenterar 
även en del relevanta antaganden kring exempelvis nedladdningens bakomliggande orsaker. 
Samtliga artiklar är publicerade under de senaste åren, vilket förhoppningsvis innebär att 
materialet inte är förlegat med tanke på hur snabbt den tekniska utvecklingen går framåt. 
Trots det något begränsade urvalet av relevanta artiklar har vi utgått från vissa kriterier då vi 
valt ut de artiklar som inkluderas i undersökningen. Vi har exempelvis i så stor mån som 
möjligt exkluderat artiklar med alltför extrema åsikter, främst för att undervika radikala och 
felaktiga slutsatser. 
 
Vi har i vår studie även använt oss av ett antal olika böcker. Metodboken Företagsekonomiska 
forskningsmetoder av Bryman och Bell från 2005 har bland annat använts vid utformningen 
av vår enkät, frågeformulär, samt för att utforma undersökningens teoretiska angreppssätt.  
Boken har varit till stor hjälp även om vi anser den vara något svårläst. Om bokens innehåll 
används i alltför stor utsträckning finns det enligt oss risk att studien tappar fokus, då för stor 
vikt kan läggas vid den praktiska utformningen av arbetet. 
 
De marknadsföringsteorier vi valt att använda oss av är främst hämtade ur boken Principles of 
marketing skriven av Philip Kotler et al. Bortsett från att boken är något amerikaniserad anser 
vi att flera av bokens teorier är applicerbara på vår undersökning. Då vi tidigare använt oss av 
boken under våra studier känner vi oss bekväma med den, vilket innebär att den var ett mer 
eller mindre självklart val. 

                                                
7 Umeå universitet, http://www.umu.se/om-universitetet/fakta/siffror/, (2009-05-11), 2009-05-15 
8 Internetworld IDG.se, http://internetworld.idg.se/2.1006/1.78960, (2006-10-13), 2009-05-15 
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De finansiella teorierna är hämtade ur böckerna Företagsvärdering med fundamental analys 
och Företagets finanser av Henrik Nilsson et al. respektive C-G Larsson. Dessa böcker 
innehåller båda två en stor mängd finansiella mått och teorier kring dessa. Även om böckerna 
är relativt lika i sin karaktär anser vi att vissa mått och teorier framförs tydligare i den ena än 
den andra och vice versa. Detta i kombination med att böckerna ger oss utförlig information 
gällande finansiella teorier gör att vi anser dem vara bra källor för vår undersökning. 
 
För att kunna inkludera de allra senaste åsikterna samt den senaste statistiken inom det 
ämnesområde vi valt har vi även använt oss av ett antal tidningsartiklar. I brist på tidigare 
forskning inom området anser vi dessa artiklar vara värdefulla källor, så länge de används på 
ett ansvarsfullt sätt. Med detta menar vi att tidningsartiklar inte får utgöra en för stor del av 
underlaget för studien, samt att de ständigt måste granskas kritiskt av både författare och 
läsare. Vidare vill vi notera att skribenter som producerar tidningsartiklar sällan är forskare 
inom det område de verkar. Samtidigt brukar tidningsartiklar ofta ha en politisk prägel och 
bör därför tolkas med försiktighet. 
 

1.8 Begreppsförklaring 

Upphovsrätt – är en lagskyddad ensamrätt till det framställda verket som måste vara unikt för 
att upphovsrättsskyddet ska gälla. Upphovsrättsskyddet har två delar: en ekonomisk, som 
innebär att upphovsmannen skall ha full ersättning vid användning av hans/hennes verk, och 
en ideell del, som innebär att verket inte får förvrängas från originalet. Upphovsrätten finns på 
alla verk inklusive filmer, musik och konst, men är inte evig utan varar i 70 år efter 
upphovsmannens död.9 
 
Fildelning – är filutbyte mellan internetanvändare via ett internationellt eller lokalt nätverk av 
datorer. Fildelare sprider eller delar med sig av filer som finns lagrade på datorerna inom 
nätverket. Filerna innehåller diverse information; musik, filmer, bilder och annat 
upphovsrättsskyddat material som ofta sprids olagligt. Om fildelningen sker via Internet är det 
lika olagligt att lägga ut (ladda upp) som hämta hem (ladda ner) upphovsrättsskyddat material 
enligt upphovsrättslagens utformning från första juli 2006.10 
 
Internet – är ett världsomfattande nätverk av datorer som kan kopplas upp mot varandra i 
syfte att utbyta information. Nätverket uppfanns av den amerikanska militären och har under 
1980-talet blivit tillgängligt för alla världen runt. I dagsläget kan många enheter kopplas upp 
mot nätverket med främst datorer och mobiltelefoner.11 
 
IP-adress/nummer – är datorns individuella identifikationsnummer när den är ansluten till 
Internet. Det binära numret består av fyra sifferkombinationer mellan 0 och 255 och åtskiljs 
med en punkt.12 
 
Skivbolag – är bolag inom musikbranschen som står för produktion och marknadsföring av 
musikaliska verk. 
 
IPRED-lagen – Intellectual Property Rights Enforcement Directive, fildelningslagen som 
                                                
9 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/upphovsr%C3%A4tt, 2009-05-15 
10 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/fildelning, 2009-05-15 
11 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/internet, 2009-05-15 
12 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/ip-nummer, 2009-05-15 
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trädde i kraft i Sverige den första april 2009. Lagen gör det enklare att gripa fildelare som 
olagligt sprider upphovsrättsskyddat material som i sin tur skyddas av upphovsrättslagen 
1960:729. IPRED-lagen är en anpassning av reglerna efter EG-direktivet som skall skydda 
alla immateriella rättigheter. Den retroaktiva lagen innebär att upphovsmannen vid misstanke 
om upphovsrättsbrott kan kräva det IP-nummer som misstänks ligga bakom brottet från en 
internetleverantör. Domstolen kan vid fällande domslut ålägga personen bakom brottet att 
betala ut ersättning som beräknas med tanke på utebliven ersättning till upphovsmannen.13 
 
Streaming – är direktuppspelning av en specifik fil på Internet med hjälp av en dator.14 
 
Musikkonsumtion – i den här studien definieras musikkonsumtion som nedladdning samt köp 
av musik både digitalt och i fysisk form. 
 
Slutanvändare – slutgiltig konsument av en produkt eller tjänst. 
 
  

                                                
13 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/ipred-lagen, 2009-05-15 
14 The Free Dictionary, http://www.thefreedictionary.com/streaming, 2009-05-15 
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2. ANGREPPSSÄTT  

 
I detta kapitel behandlas de teoretiska utgångspunkterna som vi arbetar utifrån. Detta är 
något vi som författare hoppas kommer att skapa en ökad förståelse vad gäller vår studie och 
våra resultat. 
 
 

2.1 Förförståelse 

Förförståelse kan till stor del förklara varför olika individer uppfattar och tolkar saker och ting 
olika. Vi är alla olika och har alla en egen historia och egna erfarenheter. Dessa faktorer har 
mycket stor inverkan på våra dagliga liv och hur vi relaterar till enskilda händelser och 
situationer. Detta gäller givetvis också oss som skriver denna uppsats. Vi har mycket olika 
bakgrund, vilket innebär att vi ibland ser på saker och ting på olika sätt. 
 
Som individer kommer vi från väldigt olika kulturella, praktiska och teoretiska bakgrunder, 
vilket innebär att vi ibland ser på saker annorlunda. Däremot har vi både sökt och blivit 
antagna på Civilekonomprogrammet vid USBE. Vi har även båda valt finansiering som 
huvudinriktning, vilket pekar på liknande intressen, i alla fall när det gäller utbildning och 
arbetsliv. Tillsammans har vi erfarenheter från både praktiskt och teoretiskt arbete. Då en av 
oss har direkta erfarenheter av arbete inom IT och försäljning och kopplingar till 
teknikbranschen innebär det att vi ser på vår undersökning både ur vad som skulle kunna 
kallas ett internt och ett externt perspektiv, vilket vi anser vara en fördel. För att komma 
närmare det undersökta ämnet kan vi säga att vi båda besitter grundläggande praktiska och 
teoretiska kunskaper inom musikkonsumtion via Internet.  
 
Då vi valt att undersöka huruvida det är möjligt att finansiera musikkonsumtion via Internet 
på ett annorlunda sätt än idag anser vi att vi förvärvat en stor del relevant förförståelse under 
vår utbildning vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Kurserna inom finansiering är 
givetvis av högsta relevans, även den kurs vi läst inom marknadsföring samt den 
handelsrättsliga översiktskursen har inför denna undersökning bidragit med kunskaper om 
rättssystemet, marknadsföringsstrategier samt hur företagen finansieras.  
 
Relevant förförståelse har inte endast förvärvats under vår universitetsutbildning, utan även 
under gymnasietiden. En av oss har studerat vid ett naturvetenskapligt program med 
inriktning mot matematik och IT, medan den andre har studerat vid ett 
natur/samhällsvetenskapligt program. Erfarenheter från gymnasietiden är både tekniskt 
kunnande samt grundläggande värderingar och synsätt. Där anser vi att vi tillhör den 
generation som har fått uppleva den kraftiga utvecklingen av dagens avancerade teknologi 
oavsett om det gäller fritid eller skola och utbildning. 
 
Förförståelse är mycket viktigt när det kommer till kvaliteten på en undersökning. Den hjälper 
oss som författare och akademiker att klara av uppgifter som denna och är central när det 
gäller att ge undersökningen bredd och djup. Vi är dock medvetna om att de kunskaper och 
erfarenheter vi besitter är begränsade både vad gäller kvantitet och kvalitet, vilket tyvärr kan 
leda till felaktigheter och misstag. Genom gemensam noggrannhet och kritiskt granskande 
hoppas vi dock kunna minimera dessa. 
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2.2 Perspektiv 
Vår undersökning om alternativ finansiering av musikkonsumtion via Internet genom tillägg 
av en fast extra avgift på internetabonnemanget kan utföras från ett flertal perspektiv, 
exempelvis branschperspektiv eller kundperspektiv. Vi har i grund och botten valt ett 
objektivt finansieringsperspektiv där vi samlar information från ett flertal inblandade parter. 
Undersökningens komplexitet kräver dock att vi tittar på problemet ur flera underliggande 
eller parallellt viktiga perspektiv, som exempelvis ett marknadsföringsperspektiv där 
relevanta teorier behandlas. 
 

2.3 Val av angreppssätt 

Vi har valt att arbeta utifrån en deduktiv ansats. Detta angreppssätt brukar även kallas för 
”bevisandets väg” och består av följande moment; teori, hypoteser, datainsamling, resultat, 
hypoteserna bekräftas eller förkastas, teorin revideras. Genom att tillämpa denna process på 
vår undersökning får vi en tydlig struktur som passar vårt problemområde på ett bra sätt.15 
 
Då vårt problemområde är mycket brett kräver det teorier från flera av företagsekonomins 
grenar samt en del grundläggande juridik. För att skapa både djup och bredd i undersökningen 
har vi valt att använda oss av en kvantitativ metod. Den kvantitativa delen av undersökningen 
innefattar enkäter som besvaras av en relevant målgrupp samt frågeformulär som besvaras av 
skivbolag. Vår enkätundersökning kommer att ge oss de kvantitativa svar som 
undersökningen kräver, medan frågeformulären förhoppningsvis kommer ett ge en djupare 
bild av hur företagen ser på marknaden och dagens problem med olaglig nedladdning. 
 

2.4 Val av teorier 

Antalet teorier som skulle kunna användas vid undersökningen är naturligtvis stort. Trots att 
undersökningen täcker flera olika delar av ett stort problem med fildelningen och 
finansieringen av skivbolagen har vi valt att fokusera på ett antal specifika och grundläggande 
teorier inom både marknadsföring och finansiering. Detta för att närmare kunna analysera om 
en förbättrad finansiering av skivbolag är möjlig. Analysen genomförs från både 
konsumenternas samt upphovsmännens perspektiv, likt det sker i en vanlig allmän debatt. 
 
För att kunna lägga ihop de viktigaste delarna i undersökningen är det ett måste att kunna 
mäta utfallet på samma sätt. Vi har därför valt att analysera priskänsligheten samt 
betalningsviljan hos slutanvändarna för att förstå hur villiga de är att betala för 
musikkonsumtionen via Internet utöver den fasta månatliga avgiften de betalar för bredbandet 
idag. Detta kommer att jämföras med vad skivbolagen tappar i intäkter på grund av den 
olagliga fildelningen. Där har vi valt att använda ett antal grundläggande finansiella mått för 
att förstå hur stora inkomsterna måste vara för att täcka förlusterna. Teorierna kommer att 
kopplas till enkäten och frågeformuläret som slutanvändarna respektive skivbolagen får 
besvara. 
 
  

                                                
15 Bryman, A., et al., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s 23 
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3. TEORI 

 
I denna del av uppsatsen tas för undersökningen relevanta teorier upp främst inom områdena 
marknadsföring och finansiering. Begrepp som IPRED-lagen kopplas till det undersökta 
området. De teorier som hör till marknadsföringsområdet kopplas i första hand till 
enkätundersökningen. Detta för att mer ingående utreda respondenternas betalningsvilja när 
det gäller konsumtion av musik via Internet, deras priskänslighet samt mer allmänna 
konsumentbeteenden. Marknadsföringsteorier appliceras även i viss mån på den faktiska 
situationen i skivbolagsbranschen. De undersökta skivbolagen analyseras med hjälp av 
finansiella teorier som exempelvis grundläggande räkenskapsanalys. Syftet med denna är att 
skapa en tydligare bild av den marknadssituation som råder för både de specifika företagen 
och branschen som helhet. För att utöka förståelsen för ämnesområdet på det juridiska planet 
presenteras även IPRED-lagen mer ingående. Den nyinförda lagen står i centrum när det 
kommer till vår undersöknings huvudsakliga syfte som är att utreda om det är möjligt att 
finansiera skivbolagens verksamhet genom att slutanvändarna via sitt bredbandsabonnemang 
betalar en fast extra avgift i utbyte mot obegränsad nedladdning av musik. När det gäller 
skälen till varför individer under sin musikkonsumtion väljer olaglig nedladdning framför vi 
artiklar som exempelvis Copyright War där författarna tar upp antaganden till varför de tror 
olaglig nedladdning är så utbredd. 
 
 
3.1 Marknadsföringsbaserade teorier 

3.1.1 Konsumentbeteende 

Att förstå hur och varför konsumenter agerar på ett visst sätt har en mycket central roll inom 
marknadsföringen. Förr i tiden kunde den här typen av beteenden oftast observeras direkt vid 
säljtillfället, då nästan all försäljning skedde via personlig kontakt. I takt med teknikens 
utveckling har dock den direkta personkontakten minskat, vilket har skapat ett behov av 
modeller som analyserar konsumentbeteende. Kotler presenterar i sin bok Principles of 
Marketing teorier av det här slaget. Det finns enligt honom ett antal parametrar som alla 
påverkar konsumenters beteende och attityder gentemot produkter och tjänster.16 
 
Den information och marknadsföring som den tilltänkta kundgruppen stöter på kommer att 
generera respons av något slag. En viss produkt kan exempelvis marknadsföras hårt i 
kombination med politisk stimuli, här tänker vi oss exempelvis det aktuella rotavdraget för 
renovering av hem som just nu aktivt marknadsförs av byggvaruhus. Detta kommer sannolikt 
generera positiv respons från köparna.17 
 
Modellen nedan visar på hur marknadsföring och annan stimuli ”skjuts in” i köparens svarta 
låda och kommer ut i form av respons av något slag. 
 

                                                
16 Kotler, P., et al., Principles of Marketing, 2005, s 255 ff. 
17 Rotavdrag.se, http://www.rotavdrag.se/, 2009-05-15 
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Figur 3.1.1.1 Köpbeteende. Kotler, P., et al., Principles of marketing, 2005, s 255. 
 
Individers köpbeteende och attityder påverkas också mycket av kulturella, sociala, 
psykologiska och personliga faktorer. Kulturella faktorer innefattar värderingar som individer 
lärt sig av samhälle och familj. De senaste årens utbredda fildelning och nedladdning är ett 
exempel på hur något som tidigare varit både okänt och otänkbart på kort tid förändrats till 
något som är allmänt accepterat.18 Sociala faktorer innefattar begrepp som familj och status. 
Medlemmar av samma sociala nätverk delar ofta samma värderingar och beteenden, vilket 
innebär att dessa grupper ofta reagerar relativt lika på stimuli av olika slag. Attribut som 
hunger eller trötthet har stor inverkan på hur individer eller grupper reagerar på reklam eller 
marknadsföring som beror på dessa attribut.19 Faktorerna ovan kan alltså till stor del förklara 
hur köpbeteenden inom en viss grupp snabbt sprider sig20. De personliga faktorerna inkluderar 
begrepp som livsstil, ålder och yrke. Dessa påverkar alla en individs köpbeteende i olika 
utsträckning. Personer i en viss åldersgrupp inom ett visst yrke kan exempelvis uppskatta helt 
andra produkter och tjänster än en individ med andra karaktärsdrag21. Psykologiska faktorer är 
mycket viktiga när det gäller att identifiera personers köpbeteenden. I denna kategori återfinns 
begrepp som motiv, inlärning och attityder. Dessa går alla hand i hand och bidrar till att 
förklara olika individers köpbeteenden.22 Vi tror att denna teori kommer vara till stor hjälp 
vad gäller bakomliggande förklaringar till varför personer väljer att fildela, ladda hem eller 
betala för sin musikkonsumtion. Framgången för det system vi föreslår bygger bland annat på 
hur konsumenter väljer att agera. 
 

 
 
Figur 3.1.1.2 Faktorer som påverkar köparens beteende. Kotler, P., et al., Principles of marketing, 2005, s 256. 
 
Modellen ovan visar hur ovanstående parametrar alla påverkar köpare under beslutsprocessen.  
 
                                                
18 Kotler, P., et al., Principles of Marketing, 2005, s 256 ff. 
19 Perner, L., ”Consumer Behaviour: The Psychology of Marketing”, http://www.consumerpsychologist.com/, 
2009-05-15 
20 Kotler, P., et al., Principles of Marketing, 2005, s 258 ff. 
21 Ibid., s 262 ff. 
22 Ibid., s 268 ff. 
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3.1.2 Priskänslighet 

En priskänslighetsanalys visar på förhållandet mellan prisförändringar och förändringar i 
efterfrågan. Det här förhållandet kallas för priselasticitet. Om en liten prisförändrig endast 
innebär en marginell förändring i efterfrågan visar det att efterfrågan är oelastisk. Motsatsen 
är då en liten prisförändring skapar en stor förändring i efterfrågan. Följande  
formel används för att räkna ut detta samband: 

 

푃푟푖푠푒푙푎푠푡푖푐푖푡푒푡 =  
푃푟표푐푒푛푡푢푒푙푙 푓ö푟ä푛푑푟푖푛푔 푖 푒푓푡푒푟푓푟å푔푎푛

푃푟표푐푒푛푡푢푒푙푙 푓ö푟ä푛푑푟푖푛푔 푖 푝푟푖푠  

 
Detta kan även illustreras i följande figur: 
 

 
 

Figur 3.1.2.1 Priselasticitet. Kotler, P., et al., Principles of marketing, 2005, s 675. 
 
Priskänsligheten ser generellt olika ut beroende typ av produkt eller tjänst. Egenskaper så som 
kvalitet och prestige tenderar att generera en låg priskänslighet. Låg priskänslighet återfinns 
också ofta hos produkter som är relativt billiga i förhållande till köparens inkomst. Under 
senare år har priskänsligheten hos konsumenter generellt ökat till följd av att exempelvis 
Internet har skapat helt nya möjligheter när det gäller att jämföra olika produktpriser. 
 
Företag använder sig av den här typen av analys för att på ett så effektivt och lönsamt sätt som 
möjligt prissätta sina produkter och tjänster. Om exempelvis prishöjning på en viss produkt 
skapar en ovanligt stor nedgång i efterfrågan bör företaget överväga att sänka priset på 
produkten.23 Teorin kommer att ge oss en uppfattning om till vilket pris slutanvändarna 
efterfrågar den typ av tjänst vi föreslår. Vi kommer vid ett senare tillfälle att presentera data 
för efterfrågan samt snittpriset som konsumenterna är villiga att betala. 
 

3.1.3 Prissättning 

När en produkt eller tjänst prissätts finns det ett stort antal teorier att ta hjälp av. I boken 
Principles of Marketing av Kotler presenteras bland annat en mer generell teori kring 
prissättning. Enligt denna grundläggande teori kommer priset på en vara eller tjänst att hamna 
någonstans på ett intervall där ett för högt pris inte längre attraherar några köpare och ett för 
lågt pris innebär att det inte längre är lönsamt för företaget att sälja produkten eller tjänsten. 
Priset sätts alltså utifrån faktorer som kundernas betalningsvilja, företagets kostnader och 
konkurrenters priser.24 
                                                
23 Kotler, P., et al., Principles of Marketing, 2005, s 676 ff. 
24 Ibid., s 680 
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3.1.4 Konsumenters beslutsfattande 

När konsumenter står inför att fatta ett beslut ställs han eller hon inför ett antal problem. I 
studien Consumer Behaviour: The Psychology of Marketing beskriver professor Lars Perner 
denna beslutsprocess i fyra huvudsakliga steg. Det första steget är att inse att något inte är på 
det sätt jag vill ha det, exempelvis kanske inte min mobiltelefon fungerar som jag vill att den 
ska fungera. Steg nummer två är informationssökning. Här letar konsumenten information om 
hur han eller hon kan lösa sitt problem, exempelvis hitta information om andra mobiltelefoner 
på marknaden. Det tredje steget är att utvärdera de alternativ man funnit. Ett exempel är att 
välja ut den billigaste, eller bästa mobiltelefonen man hittat.  Det fjärde och sista steget är 
köpbeslutet, då konsumenten fattar ett beslut om att exempelvis köpa den mest prisvärda 
mobiltelefonen. Perner påpekar även att konsumenter kan gå fram och tillbaka mellan dessa 
steg och även efter köpbeslutet utvärdera alternativen igen.25 I anslutning till vår studie anser 
vi att teorin kan kopplas till bristen på smidiga och lagliga alternativ för internetbaserad 
musikkonsumtion som tillfredsställer konsumenternas behov, då konsumenter ständigt 
scannar av marknaden efter lämpliga lösningar. 
 

3.2 Finansiella mått 

3.2.1 Räkenskapsanalys 

Syftet med en räkenskapsanalys är att utifrån den finansiella information som finns tillgänglig 
(i första hand resultat- och balansräkningar) analysera företagens finansiella situation. 
Analysen skapas med hjälp av ett antal variabler i form av nyckeltal som beskriver företagets 
utveckling i form av till exempel vinst och lönsamhetsutveckling och hur risksituationen i 
företaget ser ut. För att kunna skapa en så rättvisande bild som möjligt bör siffrorna som 
räkenskapsanalysen baseras på hämtas från minst tre års resultat och balansräkningar. På detta 
vis urskiljs trender över tiden.26 
 
Vi kommer att använda oss av ett antal olika finansiella nyckeltal för att skapa en bild av hur 
skivbolagens vinstutveckling har sett ut under en treårsperiod. De nyckeltal vi kommer att 
använda oss av är främst lönsamhet och vinstrelaterade mått. Detta bör ge en så bred och 
korrekt bild som möjligt av hur skivbolagen har utvecklats under de senaste åren. Nedan 
presenteras de finansiella måtten som undersökningen kommer att baseras på. 
 

3.2.1.1 Omsättning 

Detta mått kan sägas vara densamma som ett företags totala rörelseintäkter. Måttet säger i sig 
inte så mycket, men kan användas för att följa utvecklingen från år till år.27 
 
 
 
 

                                                
25 Perner, L., ”Consumer Behaviour: The Psychology of Marketing”, http://www.consumerpsychologist.com/, 
2009-05-15 
26 Larsson, C-G., Företagets finanser, 2008, s 63 
27 Nilsson, H., et al., Företagsvärdering med fundamental analys, 2008, s 150 
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3.2.1.2 Omsättningsförändring 

Detta mått visar på procentuell förändring i omsättning år för år. 
 

푂푚푠ä푡푡푛푖푛푔푠푓ö푟ä푛푑푟푖푛푔 =  1 −
푂푚푠ä푡푡푛푖푛푔 å푟 푡

푂푚푠ä푡푡푛푖푛푔 å푟 푡 − 1 

3.2.1.3 Soliditet 

Måttet soliditet visar till hur stor del bolaget finansierat sina tillgångar med egna medel. 
Måttet visar hur pass väl företaget tål temporära förluster. Företaget med god soliditet har 
alltså en stor andel eget kapital och soliditetsmåttet bör ligga runt 50 procent.28 
 

푆표푙푖푑푖푡푒푡 =  
퐸푔푒푡 푘푎푝푖푡푎푙 + 0.72 ∗ 푂푏푒푠푘푎푡푡푎푑 푟푒푠푒푟푣

푇표푡푎푙푡 푘푎푝푖푡푎푙  

3.2.1.4 Vinstmarginal 

Detta mått visar på förhållandet mellan företagets vinst och den totala omsättningen.29 
 

푉푖푛푠푡푚푎푟푔푖푛푎푙 =  
(푅푒푠푢푙푡푎푡 푓ö푟푒 푓푖푛푎푛푠푖푒푙푙푎 푝표푠푡푒푟 + 푓푖푛푎푛푠푖푒푙푙푎 푖푛푡ä푘푡푒푟)

푁푒푡푡표표푚푠ä푡푡푛푖푛푔  

 
Nedanstående typ av mått används för att mäta räntabiliteten eller lönsamheten i förhållande 
till exempelvis omsättning och andra kapitalbegrepp.30   
 

3.2.1.5 Avkastning på eget kapital 

 

푅푒 =  
푅푒푠푢푙푡푎푡 푒푓푡푒푟 푓푖푛푎푛푠푛푒푡푡표

푆푢푚푚푎 푒푔푒푡 푘푎푝푖푡푎푙 + 0,72 ∗ 표푏푒푠푘푎푡푡푎푑푒 푟푒푠푒푟푣푒푟 

 
Detta mått visar förhållandet mellan ett företags resultat efter finansnetto och eget kapital plus 
de efter skatt resterande 72 procenten av obeskattade reserver. Måttet ger en fingervisning till 
investerare om det är värt att investera i företaget eller inte.31  
 

3.2.1.6 Avkastning på totalt kapital 

 

푅푡 =  
푅푒푠푢푙푡푎푡 푓ö푟푒 푓푖푛푎푛푠푖푒푙푙푎 푘표푠푡푛푎푑푒푟

푇표푡푎푙푡 푘푎푝푖푡푎푙  

 
Måttet skiljer sig från räntabilitet på eget kapital genom att det beräknas med hjälp av resultat 
före finansiella kostnader dividerat med det totala kapitalet. Om kvoten underskrider ägarnas 
avkastningskrav är det en signal att inte investera alternativt sälja en tidigare investering.32 
 
                                                
28 Larsson, C-G., Företagets finanser, 2008, s 81 
29 Nilsson, H., et al., Företagsvärdering med fundamental analys, 2008, s 148 
30 Larsson, C-G., Företagets finanser, 2008, s 71 ff. 
31 Ibid., s 72 
32 Ibid., s 72 
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3.3 IPRED-lagen (EG-direktivet om civilrättsliga sanktioner för att skydda immateriella rättigheter) 

Den så kallade IPRED-lagen som trädde i kraft den första april 2009 i Sverige är ett EG-
direktiv som antogs i april 2004. Direktivet rör alla olika typer av immateriella rättigheter som 
exempelvis patenträtt och upphovsrätt. Direktivet gäller både material i digital och fysisk 
form. 33 
 
Lagen innebär att rättighetsinnehavare kan vända sig till svenska domstolar som nu kan 
besluta att internetleverantörer måste lämna ut enskilda abonnenters IP-nummer. För att beslut 
av det här slaget ska fattas krävs det att rättighetsinnehavaren kan presentera tillräckliga bevis 
om att brott begåtts (sannolika skäl)34. Innan beslut fattas ska domstolen ta hänsyn till 
parametrar som personlig integritet. Innebörden av detta är att intrånget gentemot 
rättighetsinnehavaren måste vara av viss omfattning för att rättighetsinnehavaren ska kunna få 
ut uppgifter om en enskild abonnent. Aktiviteter som kan leda till att en domstol ger 
rättighetsinnehavaren möjlighet att få uppgifter om en abonnent är exempelvis uppladdning av 
musik eller film via fildelningsprogram, då aktiviteter av den här typen kan innebära stor 
skada för rättighetsinnehavaren. Omfattande nedladdning av upphovsrättsskyddat material 
anses också kunna innebära stor skada, vilket innebär att domstolar även här kan besluta om 
att lämna ut uppgifter. Vid nedladdning i liten skala anses däremot den personliga integriteten 
väga tyngre, vilket innebär att inga uppgifter lämnas ut. 35 
 
De nya reglerna kan endast tillämpas när det gäller intrång som begåtts efter att lagändringen 
trätt i kraft. Vid beslut om utlämnande om uppgifter till rättighetsinnehavare får denne inte 
några polisiära uppgifter, utan ges endast möjlighet att genom civilrättsliga bestämmelser 
driva fallet vidare. 36 
 
Ett beslut om utlämnande av personuppgifter innebär alltså inte automatiskt att abonnenten 
blir ansvarig eller fälls för exempelvis olaglig fildelning. I första hand kommer abonnenten att 
uppmärksammas på att hans eller hennes IP-adress lämnats ut och därigenom ges möjlighet 
att upphöra med den olagliga verksamheten. Om rättighetsinnehavaren vill få ett skadestånd 
måste denna komma med en skadeståndsanmälan och sedan bevisa i rätten att abonnenten 
åsamkat honom eller henne skada.37 
 
Den på senare tid så uppmärksammade lagen spelar en central roll i vår studie då det 
föreslagna systemets framgång till stor del beror på utfallet av IPRED-lagen. Av dessa skäl 
anser vi att IPREDs faktiska betydelse måste lyftas fram. 
 

3.4 Fildelning och bakomliggande teorier 

I artikel Copyright War skriven av Michael Condon framförs ett antagande till varför olaglig 
nedladdning är så utbredd. Där menar Solana Larsen, skribent på bloggosfären Global Voices 
Online, att majoriteten av internetanvändarna som fildelar inte gör detta av kommersiella skäl 
utan fildelar snarare för överkonsumtionens skull. Vidare noterar hon att det kan vara bra för 
utvecklingen av samhället och dess funktioner samt tolkningen av upphovsrättsskyddet, 
eftersom det har behövt omvärderas varje gång en ny uppfinning, likt tryckpressen, blivit 

                                                
33 Regeringskansliet, http://www.regeringen.se/sb/d/9338/a/85366, (2009-04-01), 2009-05-15 
34 Åklagarmyndigheten, http://www.aklagare.se/131/Ordlista/Sannolika-skal/, 2009-05-15 
35 Regeringskansliet, http://www.regeringen.se/sb/d/9338/a/85366, (2009-04-01), 2009-05-15 
36 Ibid., (2009-04-01), 2009-05-15 
37 Ibid., (2009-04-01), 2009-05-15 
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tillgänglig.38 Antagandet är enligt oss befogat, då fri tillgång till produkter kan öka 
konsumtionsbenägenheten, likt exempelvis freebies i butiker som vi gärna konsumerar. 
 
I artikeln Trends in Digital Music Archiving av Patrick Burkart tas fenomenet kring 
arkiveringen, konsumtionen samt upplevelsen av musikprodukten upp. Hur dessa påverkas 
beroende på distributionssättet som företag väljer att sälja musiken på är en av huvudfrågorna 
som författaren tar upp. Burkart skriver att musik konsumeras och arkiveras inte enbart i 
fysisk form utan även i digitalt format. Detta betyder att konsumenter kan arkivera större och 
större volymer av musik, men samtidigt försvinner den totala upplevelsen av både produkten i 
form av musik samt dess förpackning i fysisk form.39 Samtidigt skriver Tom McCourt att när 
musik levereras i digitalt format och inte i fysisk form upplevs den av konsumenten som 
mindre värd. Vidare menar McCourt att skillnader i upplevelser påverkar bland annat 
uppfattningen om intellektuell egendom. Därmed ökar enligt McCourt den falska känslan av 
att konsumenten äger musiken i det digitala formatet, vilket i sin tur ökar mängden fildelning 
bland konsumenter.40 Det digitala formatet gör det naturligtvis enklare att dela med sig av 
musiken med tanke på dagens välutvecklade teknik än om produkten i fysisk form skulle 
spridas i samma syfte och omfattning. 
 
Ytterligare en tanke kring fildelning och konsumtion av produkter över Internet tas upp av 
Peter Rott i en artikel om upphovsrättsskyddat material på Internet samt lagformer mellan 
konsumenter och producenter. Rott menar att konsumenten känner viss osäkerhet i var 
rättigheter och skyldigheter slutar respektive börjar när det gäller konsumtion via Internet.41 
Vi känner delvis igen oss i tanken om att konsumenten inte alltid känner till de komplicerade 
lagar och regler som gäller på det juridiska planet. 
 

3.5 Diskussion av teorier 
Vår studie kommer att byggas upp från ovanstående teorier. Vi kommer ofta att behöva 
anpassa teorierna före dem kopplas till data vi samlat in. Flera av de marknadsföringsbaserade 
teorierna kommer att användas i stor utsträckning samtidigt som de finansiella teorierna 
endast kommer att användas för grundläggande och övergripande analyser. De antaganden 
som presenteras i artiklarna under rubrik 3.4 Fildelning och bakomliggande teorier har i syfte 
att öka förståelsen och tolkningen av enkätundersökningens inledande frågor. 
 
Som vi nämner ovan är vår studie till stor del grundad på Kotlers teori om 
konsumentbeteende. Den teorin är av klassisk art och används i stor utsträckning vid studier 
där individers beteende i samband med köp av varor och tjänster analyseras. Hur 
konsumenten beter sig och hur denne agerar är av vikt för framgången av en eller en annan 
produkt på marknaden. Konsumentbeteendet hamnar i fokus även när det gäller tjänster som 
faller under kategorin musikkonsumtion via Internet. Detta har vi valt att undersöka med hjälp 
av en enkät som delas ut till respondenter. En studie av David Nicholas et al. behandlar 
konsumentens beteende i dagens välutvecklade tekniska värld. Han menar att dagens 
konsumenter är väldigt känsliga och krävande med tanke på att de har kraftiga sökverktyg 

                                                
38 Condon, M., ”Copyright war”, 2008/2009, s 24 
39 Burkart, P., ”Trends in Digital Music Archiving”, 2008, s 246 ff. 
40 McCourt, T., ”Collecting Music in the Digital Realm”, 2005, s 250 ff. 
41 Rott, P., ”Download of Copyright-Protected Internet Content and the Role of (Consumer) Contract Law”, 
2005, s 451 ff. 
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med många val när de scannar av marknaden42. Stor valfrihet och andra faktorer som vi 
beskriver ovan, dvs. psykologiska, personliga, sociala och kulturella faktorer, gör att 
konsumenter blir kräsna. Så fort ett alternativ inte passar dem helt och hållet går de över till 
ett annat och i det här fallet blir det alternativet snarare fri och oftast olaglig nedladdning.  
 
Konsumentens ekonomiska situation gör det hela ännu mer komplicerat när en variabel som 
priskänslighet kommer in i bilden. Genom att koppla samman Kotlers teori om just 
priskänslighet med artikeln Demand elasticities for Internet services av Rajeev et al. ser vi att 
den klassiska teorin är tillämpbar på vårt aktuella ämne43. Författarna till artikeln använder sig 
av en relativt avancerad priskänslighetsanalys för att bland annat utreda internetanvändares 
priskänslighet. Bland slutsatserna nämner författarna att studien visar på att efterfrågan på 
internetabonnemang generellt är oelastisk, vilket kan vara intressant för vår studie44. Om så är 
fallet betyder det att konsumenterna inte är speciellt priskänsliga och därmed skulle kunna 
tänka sig att betala en fast extra månatlig avgift för bredbandstjänsten där obegränsad 
konsumtion av musik via Internet ingår. 
 
I en artikel Halving online music prices will "really" kick-start digital age av Ben Cardew 
uttalar sig Sony Erikssons chef för Content acquisition, Martin Blomkvist bland annat om att 
skivbolag bör prissätta digital musik på ett sätt som lockar konsumenter till att använda sig av 
de lagliga digitala distributionskanalerna45. Sett utifrån den prissättningsteori vi använder oss 
av i denna undersökning bör alltså skivbolagen prissätta musik i digitalt format på ett sätt som 
tydligt attraherar köpare, men samtidigt ger bolagen nödvändiga intäkter. På det prisintervall 
teorin bygger på kommer alltså priset att sättas till kundens fördel. 
 
Den av oss tidigare beskrivna artikeln av Lars Perner behandlar konsumenters beslutsfattande. 
Vi anser att det finns brist på bra och tillfredsställande alternativ på marknaden vad gäller 
musikkonsumtion via Internet och därför scannar konsumenterna av marknaden i hopp om att 
finna lämpliga alternativ. Detta kan ses som att individerna inte är nöjda med alternativen som 
finns och därför försöker hitta nya. Förutsatt att konsumenten efter utvärderingsfasen finner 
ett tillfredsställande alternativ kommer köpet att genomföras. Om köpet, som i sin tur kan 
enligt ovan även bero på kundens priskänslighet, genomförs eller inte kan vara en 
livsavgörande punkt för skivbolagen. Grönroos behandlar ämnet om kundernas 
tillfredsställelse, lojalitet och samband med bra kvalitet. Han påstår att om kundens 
förväntningar uppnås vid konsumtionstillfället kommer kunden att anse tjänsten vara av bra 
kvalitet46. Vidare menar Grönroos att om kunden är lojal och tillfredsställd kommer även 
företagens lönsamhet att öka47. Detta kan vara av vikt för skivbolagen som i sin tur måste 
leverera hållbara lösningar kring musikkonsumtion via Internet. Om kunden är nöjd kommer 
han eller hon även vara villig betala mer, vilket i sin tur kommer att kunna finansiera 
skivbolagen. 
 
För att sammanfatta teoriavsnittet noterar vi att det är viktigt att hålla reda på de ovanstående 
delar som kan påverka konsumenten samt skivbolagen. De teorier som behandlas i kapitlet 
kommer alla i olika utsträckning att användas för att uppnå det huvudsakliga syftet med vår 
                                                
42 Nicholas, D., et al., ”Digital information consumers, players and purchasers: information seeking behaviour 
in the new digital interactive environment”, 2003, s 26 
43 Rajeev, G., et al,  ”Demand elasticities for Internet services”, 2006, s 975 ff. 
44 Ibid., s 979 
45 Cardew, B., ”Having online music prices will “really” kick-start digital age”, 2008, s 2 
46 Grönroos, C., ”Service management och marknadsföring: kundorienterat ledarskap I tjänstekonkurrensen”, 
2008, s 145 ff. 
47 Ibid., s 147 ff. 
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undersökning, vilket är att – undersöka underlaget för alternativ finansiering av skivbolags 
verksamhet efter införandet av IPRED-lagen. I analyskapitlet kommer främst de 
marknadsföringsbaserade teorierna att kopplas till vår enkätundersökning samt vårt 
frågeformulär till skivbolagen. De finansiella teorierna kommer att bidra till en mer objektiv 
analys av de skivbolag som besvarat vårt frågeformulär. Studiens slutsatser kommer också de 
att dras med ovanstående teorier som utgångspunkt. 
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4. METOD 

 
Nedan kommer det att redogöras för hur undersökningen gick till, dvs. hur konstruktion av 
enkät och frågeformulär har genomförts. Här presenteras också undersökningens 
huvudsakliga felkällor och bortfall. 
 
 
 
Vi har valt att använda en kvantitativ metod i denna undersökning. Den huvudsakliga delen av 
undersökningen gjordes genom en enkätundersökning som besvarades av studenter på 
campusområdet samt ett frågeformulär som besvarades av ett antal skivbolag. De besvarade 
enkäterna och frågeformulären har sedan sammanställts och analyserats med hjälp av 
relevanta teorier inom bland annat marknadsföring samt finansiering. 
 

4.1 Urval 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på om det skulle vara möjligt att ta fram ett system 
där bredbandsanvändare smidigt och enkelt kan konsumera obegränsat mycket musik via 
Internet genom en fast extra avgift som betalas varje månad till skivbolagen. Till att börja 
med ville vi undersöka om ett sådant system skulle kunna fungera för all typ av nedladdning, 
det vill säga dataspel, program av olika slag och film. Denna undersökning skulle utföras 
genom enkätundersökningar där ett mycket stort antal marknadsaktörer från olika branscher 
skulle besvara våra enkäter. Vi insåg dock ganska fort att detta skulle bli alltför omfattande 
både vad gäller tid och kostnader för undersökningen. Vi valde därför att begränsa oss till 
nedladdning och konsumtion av musik. I förhoppning om att få en god extern validitet vände 
vi oss till några av Sveriges ledande skivbolag48. Vi frågade om de hade möjlighet att delta i 
vår undersökning genom att antingen besvara ett av oss framtaget frågeformulär per post, 
strukturerade intervjuer på företagens huvudkontor i Sverige eller över telefon. Samtliga 
skivbolag valde att besvara vårt frågeformulär per post. Vidare valde vi att utföra en 
enkätundersökning som riktade sig till bredbandsanvändare och musikkonsumenter. Vi valde 
att utföra denna undersökning på Umeå universitets campusområde. Detta kan delvis ses som 
ett bekvämlighetsurval då vi ville utföra undersökningen så snabbt och smidigt som möjligt49. 
Faktum är dock att studenter, främst studerande män mellan 16 och 24 år är den grupp som 
står för den största delen av den olagliga nedladdningen av musik, vilket gör studenter till 
utmärkta respondenter i vår undersökning50.  
 

4.2 Access 

Bryman och Bell beskriver access som mycket viktigt, men på samma gång också bland det 
svåraste i en undersökning51. För att kunna skapa access krävs det inte sällan personlig 
kontakt så som möten med högt uppsatta personer inom det företag eller den organisation som 
undersöks. Då vi saknar personliga kontakter inom både skivbolagsbranschen och 
bredbandleverantörsbranschen valde vi att via mail försöka upprätta kontakt med ett antal 
olika bolag. I våra brev presenterade vi oss själva, samt en grundlig presentation av vår 
                                                
48 Bryman, A., et al., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s 109 ff. 
49 Ibid., s 124 
50 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/nyheter/sverige/700000-svenskar-fildelade-i-varas-1.475153, (2008-12-17), 
2009-05-15 
51 Bryman, A., et al., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s 336 
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undersökning. På detta vis lyckades vi med relativt kort varsel upprätta kontakt med tre av 
Sveriges största skivbolag.  
 
När det gäller enkätundersökningen på campus var access inget större problem. Vi har både 
goda personliga kontakter med många av studenterna, samt goda kunskaper om vilka platser 
och tider som lämpar sig för vår enkätundersökning. För att undvika skevhet på grund av 
personliga relationer med respondenterna valde vi att utföra undersökningen på flera olika 
platser på campus för att uppnå en jämnare fördelning av respondenterna. 
 

4.3 Utformning av enkät 

Vi har genomfört en enkätundersökning vars syfte var att undersöka hur dagens 
internetanvändare ser på olaglig nedladdning av upphovsrättsskyddat material i form av 
musik. Vi ville även se hur mycket respondenterna skulle vara villiga att betala för att på 
laglig väg kunna ladda ner musik via Internet. Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor som 
följs av främst åsiktsbaserade frågor och sist kommer frågor som tar upp betalningsvilja (se 
bilaga 1). 
 

4.4 Konstruktion av enkätfrågor 

Vi har i huvudsak använt oss av slutna frågor med vertikal utformning i vår enkät. Tre av våra 
frågor besvaras med hjälp av att markera en ruta på ett intervall med fem olika alternativ från 
exempelvis ”Mycket bra” till ”Mycket dåligt”. Dessa tre frågor har även utrymme för 
eventuella kommentarer för respondenter som inte anser våra alternativ vara tillräckliga, 
alternativt bara vill kommentera frågan. Två av våra frågor är av ”Ja” och ”Nej” karaktär där 
alternativet ”Ja” följs av en tilläggsfråga som besvaras i siffror. En fråga är av renodlad ”Ja” 
och ”Nej” karaktär också den med vertikal utformning. En av våra enkätfrågor är av öppen 
karaktär där respondenten med ord får besvara frågan. Vår inledande fråga om ålder besvaras 
genom att respondenten med siffror anger sin exakta ålder. Frågan om kön är sluten och 
besvaras vertikalt genom alternativen ”Man” eller ”Kvinna”. En av våra frågor besvaras på en 
skala där respondenten väljer ett alternativ mellan ett och tio.  
 
Skälen till att vi valde att utforma enkäten på det här viset är främst dess tydlighet och dess 
enkelhet. Vi hoppas att denna utformning kommer att ge enkäten hög validitet och reliabilitet, 
dvs. att enkäten mäter vad vi vill mäta på ett pålitligt och rättvisande sätt52. Denna typ av 
layout gör det även möjligt att snabbt och enkelt bearbeta och avkoda den insamlade 
informationen, vilket är viktigt med tanke på undersökningens tidsbegränsning.53 
 

4.5 Motivering av enkätfrågor 

4.5.1 Bakgrundsfrågor - enkät 

1. Ålder? 
 
Frågan ställs för att skapa en bild av åldern på våra respondenter. Frågan besvaras genom att i 

                                                
52 Bryman, A., et al., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s 93 ff. 
53 Ibid., s 168 
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siffror ange exakt ålder. Vi valde detta alternativ då det ger den mest precisa bilden av 
respondenternas ålder samt tack vare smidigheten vid avkodningen.  
 
2. Kön? 
 
Vi ställde denna fråga för att se att vi får en jämn könsfördelning i vår enkätundersökning.  
 
3. Har Du ett bredbandsabonnemang som Du betalar för? 
 
Denna fråga besvaras med alternativen ”Ja”, ett tilläggsalternativ (för de respondenter som 
svarar ”Ja” där de i siffror får besvara hur mycket de betalar för sitt abonnemang), samt 
”Nej”. Syftet med frågan är i första hand att ta reda på om respondenten har ett 
bredbandsabonnemang som han eller hon betalar för. Följdfrågan om hur mycket 
respondenter som svarat ”Ja” betalar månadsvis ställdes för att senare kunna jämföra med svar 
på senare frågor om priskänslighet.  
 
4. Vilken bredbandsleverantör har Du idag? 
 
Frågan besvaras genom att respondenten i ord skriver vilken bredbandsleverantör han eller 
hon har i dagsläget.  Svaren kommer att användas i ett jämförande syfte under vår 
undersökning. 
 

4.5.2 Inledande frågor - enkät 

5. Konsumerar Du musik via Internet? 
 
Även denna fråga besvaras med alternativen ”Ja”, ett tilläggsalternativ (för de respondenter 
som svarar ”Ja” där de i siffror får besvara hur många låtar de laddat ner under det senaste 
halvåret per månad), samt ”Nej”. Syftet med frågan är att samla grundläggande information 
om hur respondenternas musikkonsumtionsvanor ser ut.  
 
6. Använder Du betaltjänster i samband med Din musikkonsumtion via Internet? 
 
Frågan liknar de två föregående frågorna i utformningen. Svarsalternativen är ”Ja”, ett 
tilläggsalternativ (för de respondenter som svarar ”Ja” där de i SEK per månad får besvara hur 
många svenska kronor de varje månad spenderar på musikkonsumtion via Internet), samt 
”Nej”. Frågans syfte är att ta reda på hur många som använder sig av internetbaserade 
betaltjänster i sin musikkonsumtion samt hur mycket dessa individer spenderar per månad.  
 
7. Vilken är Din personliga inställning till olaglig nedladdning av upphovsrättsskyddat 
material? 
 
Denna fråga besvaras genom att sätta ett kryss på en skala bestående av följande fem 
alternativ; ”Direkt negativ”, ”Negativ”, ”Neutral”, ”Positiv”, ”Direkt positiv”. För de som 
känner att inget alternativ passar just dem finns en rad där de kan kommentera frågan.  
Motivet till frågan är att skapa en bild av respondenternas generella bild av olaglig 
nedladdning av upphovsrättsskyddat material.  
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Den första april 2009 trädde den nya IPRED-lagen (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) i kraft. 
Lagen gör det möjligt för branschorganisationer som till exempel skivbolag att söka upp, stämma och kräva 
skadestånd från enskilda individer som misstänks för olaglig fildelning. 
 
8. Nu när Du känner till detta faktum, kommer Din totala musikkonsumtion [köp/nedladdning av 
musik] att ändras? 
 
Precis som föregående fråga besvaras även denna genom att välja ett av fem alternativ; 
”Mycket negativt påverkad konsumtion”, ”Negativt påverkad konsumtion”, ”Opåverkad 
konsumtion”, ”Positivt påverkad konsumtion”, ”Mycket positivt påverkad konsumtion”.  För 
de som känner att inget alternativ passar just dem finns en rad där de kan kommentera frågan. 
Frågan har ett jämförande syfte, då vi avser att jämföra svaren på denna fråga med svaren på 
nästkommande fråga som endast behandlar nedladdning av musik.  
 
9. Kommer IPRED-lagen påverka mängden musik som Du kommer att ladda ner? 
 
Även denna fråga besvaras genom att sätta ett kryss på en skala bestående följande fem 
alternativ; ”Inte alls”, ”Väldigt lite”, ”Mittemellan”, ”Mycket”, ”Väldigt mycket”.  För de 
som känner att inget alternativ passar just dem finns en rad där de kan kommentera frågan. 
Syftet med frågan är att se till vilken grad IPRED-lagen påverkar nedladdningen av 
upphovsrättsskyddat material. 
 

4.5.3 Utredande frågor - enkät 

10. Skulle Du kunna tänka Dig att betala en fast extra månadsavgift för Din 
bredbandsuppkoppling för att på laglig väg kunna konsumera musik via Internet helt 
obegränsat? 
 
Frågan besvaras med hjälp av alternativen ”Ja” eller ”Nej”. Denna frågas syfte är att ge en 
primär bild av hur många procent av respondenterna som är villiga att betala en fast avgift för 
obegränsad musikkonsumtion via Internet. 
 
Frågorna 11 och 12 baseras på följande scenario: 
Skivbolagen levererar via bredbandsleverantörerna en tjänst där Du som slutkund kan obegränsat ladda ner 
musik för en fast extra månatlig avgift. Den extra avgiften är obligatorisk vid beställning av 
bredbandsabonnemang. 
 
11. Till vilken grad skulle en sådan tjänst tillfredsställa Dina musikkonsumtionsbehov? 
 
Denna fråga besvaras på en tiogradig skala där respondenten väljer ett alternativ. Den 
inledande texten ovan har till uppgift att förbereda respondenten inför fråga 11 och 12. Fråga 
11 har till uppgift att klargöra hur individer känner inför att använda en tjänst av typen som 
beskrivs ovan.  
 
12. Till hur mycket värderar Du friheten att kunna ladda ner obegränsat mycket musik den 
lagliga vägen? 
 
Frågan besvaras genom att respondenten i siffror skriver hur mycket per månad han eller hon 
värderar den här typen av tjänst till. Denna fråga ger oss vital information till vår 
undersökning. Respondenternas svar kommer att jämföras mot vad skivbolagen kräver för att 
tillhandahålla den här typen av tjänst. 



26 
 

4.6 Utformning av frågeformulär till skivbolag 
I vår undersökning av skivbolagen valde vi att konstruera ett frågeformulär bestående av 
öppna frågor där bolagen själva fick utforma sina svar. Syftet med detta var att göra det enkelt 
för de tillfrågade bolagen att besvara frågor på egen hand och själva bestämma sin 
ambitionsnivå. Ett sådant sätt att ställa frågor på har valts för att kunna likna en strukturerad 
intervju så mycket som möjligt, bortsett från den personliga kontakten med respondenten. 
 

4.7 Konstruktion av frågeformulär till skivbolag 

Vårt frågeformulär till skivbolagen består uteslutande av öppna frågor. Detta trots de 
eventuella svårigheter som kan uppstå vid tolkningen. Frågorna är konstruerade för att enkelt 
och fritt kunna besvaras av företagens representanter.54 Valet gjordes för att skivbolagen 
skulle kunna bidra med just den information de kan och är villiga att dela med sig av. Genom 
att vända oss till flera bolag har vi försökt höja reliabiliteten där man genom olika mätningar 
försöker mäta samma sak. Interbedömarreliabiliteten är enligt Bryman viktig vid tolkning av 
öppna frågor55. Här appliceras det genom att flera bolag svarar på samma frågor. Vi hoppas 
att svaren kommer att visa på likheter mellan skivbolag. 
 

4.8 Motivering av frågeformulär till skivbolag 

1. Hur har era finansiella resultat påverkats av de senaste årens utbredda olagliga fildelning? 
 
Syftet med denna fråga är att skapa en så klar och tydlig bild som möjligt av hur skivbolagen 
på det finansiella planet har påverkats av den utbredda fildelningen. 
 
2. Finns det någon koppling enligt Er mellan den ökade olagliga fildelningen och året 
företaget tappade mest i inkomst? 
 
Syftet med frågan är att ta reda på om företagen har märkt någon direkt påverkan på 
inkomsten i samband med den ökade olagliga nedladdningen. 
 
3. Hur stora förluster mätt i kronor samt i procent av omsättningen har fildelningen inneburit 
för Ert skivbolag på årlig basis? 
 
Frågan är av förtydligande karaktär och har till syfte att ge oss en ännu tydligare bild av hur 
skivbolagens försäljning har påverkats av fildelning. 
 
4. Vilken typ av nuvarande distributionssätt ger företaget störst inkomst? (distribution via Internet, 
distribution via CD-skivor i butiker osv.) 
 
Syftet med frågan är att ta reda på om den olagliga nedladdningen via Internet påverkar den 
större eller mindre delen av skivbolagens inkomstkälla. 
 
 
Den första april 2009 trädde den nya IPRED-lagen i kraft. Lagen gör det möjligt för branschorganisationer som 
till exempel skivbolag att söka upp, stämma och kräva skadestånd från enskilda individer som misstänks för 
olaglig fildelning. 

                                                
54 Bryman, A., et al., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s 176 ff. 
55 Ibid., s 94 ff. 



27 
 

 
5. Vad gjorde Ni som skivbolag för att stoppa olaglig fildelning före införandet av IPRED-
lagen? 
 
Denna fråga har till uppgift att klargöra hur skivbolagen arbetade för att stoppa olaglig 
fildelning före IPRED-lagen trädde ikraft. Svaren på frågan kommer att användas i 
jämförande syfte för att se vad som skiljer mot dagens arbete mot fildelning.  
 
6. Hur kommer Ni som skivbolag att använda Er av den nya IPRED-lagen? 
 
Frågans syfte är att ta reda på hur skivbolagen kommer att använda sig av den nya IPRED-
lagen. 
 
7. Hur skulle Ni ställa Er till ett system där Ni som skivbolag i samarbete med 
bredbandsleverantörer erbjuder en tjänst där slutanvändare smidigt kan konsumera musik via 
Internet i utbyte mot att varje slutanvändare genom sitt bredbandsabonnemang betalar en fast 
extra månadsavgift för bredbandsuppkopplingen till Er? 
 
Frågan är av utredande karaktär. Här får skivbolagen möjlighet att uttrycka hur de ställer sig 
till ett system av den typen vi föreslår. 
 
8. Förutsatt införandet av den här typen av system, ungefär hur stor avgift per slutanvändare 
skulle Ni behöva för att uppnå acceptabla finansiella resultat? (Baserat på ca 6 miljoner individer 
med tillgång till Internet i sina hem, bortsett från eventuella kostnader för mellanhänder såsom 
tjänsteleverantörerna) 
 
Syftet med frågan är att ta reda på hur stor månatlig avgift från slutanvändarna som 
skivbolagen skulle kräva för att uppnå tillräckligt goda finansiella resultat.  Vi har som 
utgångspunkt för frågan använt oss av siffror från Statistiska Centralbyrån, som säger att det 
idag finns ca 6 miljoner personer med tillgång till Internet i sina hem i Sverige56. 
 
9. Hur bedömer Ni att införandet av IPRED-lagen kommer att påverka Er som skivbolag? 
 
Denna fråga ger skivbolagen möjlighet att uttrycka hur de i dagsläget tror att IPRED-lagen 
kommer att påverka dem som bolag. 
 
10. Vilken är enligt Er den bästa lösningen på dagens problem med olaglig fildelning, det vill 
säga hur kan skivbolagen gå tillväga för att öka sina intäkter? 
– På det juridiska planet? (Varning, Polisanmälan, Svartlistning) 
– På det tekniska planet? (FoU, Informationsspridning) 
 
Syftet med frågan är att ta reda på hur det kan se ut i framtiden vad gäller olaglig nedladdning, 
sättet som skivbolagen kommer att agera på och hur det kan påverka deras inkomst – mot det 
positiva eller mot det negativa. 
 

4.9 Enkätutskick 

Då den huvudsakliga målgruppen för vår studie är unga män och kvinnor föreföll det sig 
naturligt att låta studenter vid Umeå universitet besvara vår enkät. För att reda ut eventuella 
                                                
56 Statistiska Centralbyrån, ”Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008”, 2008, s 11 
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oklarheter samt problem med enkätfrågorna har vi valt att inledningsvis genomföra en 
pilotstudie. Ett begränsat antal respondenter har fått besvara vår enkät och ge konstruktiva 
kommentarer. Det var viktigt att genomföra dessa åtgärder för att i framtiden undvika 
misstolkningar och därmed bortfall vid den huvudsakliga enkätundersökningen57. 
 
Enkäterna delades under två dagar ut av oss till individer som befann sig på olika platser runt 
om på campus. För att få ett så brett underlag som möjligt valde vi att dela ut hela 200 enkäter 
och besöka ett flertal olika institutioner med olika studentgrupper. Det här så kallade 
bekvämlighetsurvalet underlättade arbetet för oss på flera sätt, vi sparade en hel del tid då de 
besvarade enkäterna kunde bearbetas redan samma dag som de besvarats. Det faktum att vi 
själva är studenter gjorde det relativt enkelt för oss att finna respondenter till vår 
enkätundersökning. Utskicket av enkäter gick som helhet över förväntan då endast 11,5 % av 
enkäterna inte besvarades alls eller besvarades ofullständigt. Vår ambition var att skapa en 
uttömmande och kompakt enkät som snabbt och enkelt skulle kunna besvaras. Den höga 
svarsfrekvensen i kombination med det faktum att den genomsnittliga tiden för att besvara 
enkäten var mellan fyra och fem minuter gör att vi känner oss mycket nöjda med vår 
enkätundersökning. 
 

4.10 Utskick av frågeformulär 

Efter att ha färdigställt frågeformuläret inleddes denna del av undersökningen med att vi 
kontaktade flera skivbolag via ett mail där vi presenterade oss själva och vår undersökning. I 
brevet erbjöd vi bolagen som valde att delta i vår undersökning flera olika sätt att besvara våra 
frågor på, vi erbjöd oss att besöka dem för en intervju på deras huvudkontor i Sverige, en 
telefonintervju där vi ringer upp respondenten eller att vi skickar ett frågeformulär med e-post 
som fylls i samt bifogas i ett svarsbrev till oss. Samtliga företag som valde att delta sa sig vara 
villiga att besvara vårt frågeformulär per e-post för att sedan maila tillbaka detta till oss. Till 
en början skickade enbart ett av de tre bolagen tillbaka formuläret inom två veckor efter att vi 
skickat det till dem – Playground Music Scandinavia AB. Eftersom det inte räcker till för att 
göra generaliseringar för branschen har vi valt att återkomma med en påminnelse till de 
återstående bolagen. Påminnelsen innehöll ännu ett alternativ där respondenterna kunde 
besvara frågorna – genom att fylla i en webb-enkät. Påminnelsen har blivit besvarad av 
ytterligare ett företag – Warner Music Sweden AB. 
 
Skivbolagen som har valt att vara med och besvarat våra enkäter har avslutningsvis fått ett 
fysiskt tackbrev underskrivet av oss för att dels tacka för det utförda arbetet, dels för att höja 
relationsnivån mellan Umeå universitetet och näringslivet. 
 

4.11 Bortfall 

Bryman och Bell förklarar begreppet bortfall som en felkälla som inte rör urvalsprocessen, 
utan istället beror på att respondenterna av någon anledning inte samarbetar med forskarna på 
ett tillfredställande sätt58. 
 
Bortfallet i vår enkätundersökning var som nämnts ovan mycket litet. Vi har dock valt att dela 
upp det lilla bortfall vi hade i internt och externt bortfall. Externt bortfall innefattar här 
personer som tillfrågades, men som av någon anledning valde att inte besvara vår enkät. 

                                                
57 Bryman, A., et al., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s 191 
58 Ibid., s 111 
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Internt bortfall innefattar enkäter som inte besvarats på ett korrekt sätt. Det totala bortfallet i 
vår enkätundersökning ligger på 11,5 procent. Av detta totala bortfall var en mycket stor del 
externt bortfall, dvs. personer som tillfrågades, men som av en eller annan anledning valde att 
inte delta i vår undersökning. Det resterande interna bortfallet bestod alltså av delvis icke 
korrekt besvarade enkäter. 
 
När det gäller frågeformuläret som skickades till ett antal skivbolag har bortfallet utgjorts av 
enbart ett företag. Det är tre skivbolag som ursprungligen skulle utgöra grunden för 
generaliseringar inom branschen. Två av företagen har besvarat våra frågor relativt kort, men 
samtidigt informativt. Efter ett flertal försök med utskick av påminnelser har vi försökt att få 
med ett tredje skivbolag, dock utan att lyckas. Företagen har inte varit villiga att besvara vårt 
frågeformulär med hänvisningar till den stora arbetsbelastningen. Denna orsak har exempelvis 
skivbolaget Bonnier Amigo Music Group AB angett som huvudanledning till varför de inte 
kunde delta i undersökningen. 
 

4.12 Databearbetning 

Vi valde att bearbeta våra enkäter med hjälp av Microsoft Office Excel och SPSS. Steg ett var 
att föra in all data i ett exceldokument där olika kolumner representerade olika svarsalternativ 
på de frågor samt delfrågor som enkäten innehöll. Avkodningen skedde genom att olika 
svarsalternativ under respektive fråga fick en sifferkombination.59 
 
På frågorna där svarsfälten skulle fyllas i med en siffra har den angivna siffran förts in i 
exceldokumentet. Den andra frågans svarsalternativ har kodats som 1 som skulle representera 
”Kvinna” medan siffran 0 representerade svarsalternativet ”Man”.  Frågorna med ”Ja” och 
”Nej” svarsalternativen har kodats om till 0 för ”Nej” samt 1 för ”Ja”. Frågorna sex, sju, åtta 
och nio kräver att respondenten graderar påståendet med ett alternativ som stämmer bäst med 
hans eller hennes egen uppfattning. Svarsalternativen har fått ett löpande nummer mellan 1 
och 5 så som de förekommer i enkäten. Så har till exempel den nionde frågans svarsalternativ 
kodats – 1 för ”Inte alls”, 2 för ”Lite”, 3 för ”Mittemellan”, 4 för ”Mycket” samt 5 för 
”Väldigt mycket”. I samma frågor har det förekommit visst bortfall – de ej besvarade frågorna 
har fått värde 0 som också har lagts in i exceldokumentet. Fråga nummer 11 var av liknande 
typ där en gradering av påståendet på en skala mellan ett och tio har efterfrågats. Värdet 1 
representerade svarsalternativet ”Skulle inte tillfredsställa alls” samtidigt som värdet 10 
representerade svarsalternativet ”Skulle tillfredsställa helt”. Även här har värdet 0 fått 
representera bortfallet. 
 
De eventuella kommentarerna som respondenterna kunde skriva har lagts in för senare 
tolkning. Varje kommentar har blivit kopplad till respektive enkät samt fråga som den 
kommenterade. 
 
När alla besvarade enkäter hade förts in i dokumentet exporterades materialet till SPSS där 
analysen gjordes. 
 

4.13 Felkällor 

För att undvika skevhet har vi i så stor utsträckning som möjligt försökt använda oss av 
korrekta undersökningsmetoder. I detta avsnitt kommer vi utifrån våra egna erfarenheter att 

                                                
59 Dahmström, K., Från datainsamling till rapport, 2005, s 175 ff. 
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kritiskt granska och presentera vår undersöknings största felkällor och praktiska 
problemområden.  
 
Svarskvaliteten i vår enkätundersökning var generellt mycket hög. Gensvaret från 
respondenterna var gott vad gäller kvaliteten på frågorna, samt tidsåtgången för att besvara 
enkäten. Ett litet antal av de besvarade enkäterna innehöll dock motsägelsefulla svar, vilket 
gör att vi måste ställa oss frågan om vi varit otydliga i utformningen av vissa frågor. Det 
faktum att de enkäter som på ett eller annat sätt inte fyllts i korrekt var mycket få till antalet i 
kombination med den generellt goda responsen, gör att vi anser vår enkätundersökning vara 
en mycket bra källa. 
 
Vårt frågeformulär riktat till skivbolag besvarades i slutändan av två av de tillfrågade bolagen. 
Vi lyckades i ett tidigt skede upprätta kontakt med tre bolag som alla sa sig vara villiga att 
besvara vårt frågeformulär via mail. Till en början svarade endast ett av bolagen på formuläret 
och efter påminnelser besvarade ytterligare ett bolag vårt frågeformulär. Då resterande 
tillfrågade bolag valde att inte medverka i vår undersökning måste vi ställa oss själva frågan 
vad vi kunde har gjort annorlunda för att skapa bättre access. Vi skickade ut det mail där vi 
presenterade oss själva och vår undersökning i ett tidigt skede. Här känner vi inte att vi kunde 
ha agerat mycket annorlunda. Vi känner oss också nöjda med utformningen av mailet. Vad vi 
kunde ha gjort är att i ett tidigare skede skickat ut påminnelser till de bolag som inte 
besvarade vårt första mail. Vi kunde även ha skickat ut fler påminnelser, huruvida detta skulle 
ha gett en positiv effekt kan dock diskuteras, då vi tror att de företag som kunde tänka sig att 
besvara våra frågor sannolikt borde ha tagit kontakt redan efter det första, alternativt det andra 
mailet som vi skickade. Den aktuella problematiken kring fildelningen gör antagligen att 
skivbolagen i dagsläget har hög arbetsbelastning, vilket vi också har fått bekräftat av Bonnier 
Amigo Group AB. 
 
För att ge studien ytterligare ett perspektiv hade vi för avsikt att även kontakta ett antal 
bredbandsleverantörer och ta del av deras åsikter kring ett system där slutanvändarna via sitt 
bredbandsabonnemang betalar en fast extra månatlig avgift i utbyte mot obegränsad 
nedladdning av musik. Vi använde svaren i vår enkätundersökning som utgångspunkt och 
kontaktade de för enkätundersökningen tre vanligaste bredbandsleverantörerna. 
Tillvägagångssättet var det samma som med skivbolagen, dvs. ett inledande mail där vi 
presenterade oss själva och vår undersökning följt av olika alternativ för hur bolagen kan 
besvara våra frågor. Tyvärr var responsen från dessa bolag obefintlig. Inget av bolagen 
besvarade något av våra mail, varken det initiala mailet eller påminnelser. Vi försökte även 
kontakta bolagen per telefon. Resultatet av detta var att samtliga tillfrågade bolag svarade att 
de helt enkelt inte hade tid att delta i vår undersökning. Vi tror att vår undersökning kunde ha 
gynnats av den information dessa bolag kunde ha bidragit med. Informationen skulle dock 
inte vara av nyckelkaraktär, då bredbandsleverantörerna endast kan ses som en slags 
mellanhand i det system vi föreslår. Efter dessa fruktlösa försök valde vi istället att utveckla 
andra delar av arbetet för att i så stor mån som möjligt kompensera denna motgång. 
  



31 
 

5. RESULTAT 

 
Nedan kommer resultaten från vår enkätundersökning och frågeformulären till skivbolagen 
att presenteras. Kapitlets figurer och tabeller är utformade i enlighet med Backmans 
rekommendationer för att undvika statistiska misstolkningar och ge maximal läsbarhet60. 
Kapitlets första del innehåller resultaten från vår enkätundersökning. Andra delen innehåller 
en kort presentation av de skivbolag som besvarat vårt frågeformulär. Presentationen följs 
upp med finansiell data från båda bolagen. Sist presenteras de besvarade frågeformulären. 
Detta kapitel innehåller alltså vår undersöknings resultat i obearbetad form. I nästkommande 
kapitel kommer dessa resultat att analyseras och kopplas till enligt oss relevanta teorier. 
 
 

5.1 Sammanställning av enkät 

5.1.1 Bakgrundsfrågor - enkät 

1. Hur gammal är Du? 
 
De 200 utdelade enkäterna besvarades av 177 personer. Denna fråga besvarades av 176 
personer. Medelåldern bland respondenterna var 23,2 år.  
 

 Medelålder: 23,2 år 
 

 
Figur 5.1.1 Respondenters ålder. 
 
2. Kön? 
 
Vi lyckades nå en så när som jämn könsfördelning i vår enkätundersökning. Av de 177 
respondenterna var 90 kvinnor och 87 män. 
 

 Kvinnor: 90 (50,8%) 
 Män: 87 (49,2%) 

                                                
60 Backman, J., Rapporter och uppsatser, 2008, s 97 ff. 
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Figur 5.1.2 Könsfördelning. 
 
3. Har Du ett bredbandsabonnemang som Du betalar för? 
 
Bland de 177 respondenterna svarade 161 att de har ett bredbandsabonnemang som de betalar 
för. Av de 161 som angett att de har ett bredbandsabonnemang har 157 angett priset de 
betalar, vilket innebär ett bortfall på 4. Av de 157 betalande får vi ett medelpris för ett 
bredbandsabonnemang 171,3 SEK per månad. 
 

 Medelpris: 171,3 SEK per månad 
 

 
Figur 5.1.3 Antal bredbandsabonnemang som respondenter betalar för. 
 
4. Vilken bredbandsleverantör har Du? 
 
Denna fråga besvarades av 177 personer. Av dessa visste 148 personer vilken leverantör de 
hade, vilket innebär ett bortfall på 29 som i grafen visas med den andra kolumnen räknat från 
höger ”Vet ej”.  De tre vanligaste leverantörerna visade sig vara Bredband2, T3 och 
Bredbandsbolaget. 
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 AllTele: 6 (3,4 %) 
 Bahnhof: 4 (2,3 %) 
 Bredband2: 40 (22,6 %) 
 Bredbandsbolaget: 17 (9,6 %) 
 ComHem: 6 (3,4 %) 
 KNet: 4 (2,3 %) 
 Kommunicera: 1 (0,6 %) 
 RixNet: 12 (6,7 %) 
 SkyCom: 2 (1,1 %) 
 T3: 38 (21,4%) 
 Tele2: 2 (1,1 %) 
 Telia: 12 (6,8 %) 
 Telia Mobilt: 1 (0,6 %) 
 TRE: 2 (1,1 %) 
 Vet ej: 29 (16,4 %) 
 Vibo: 1 (0,6 %) 

 

 
Figur 5.1.4 Antal abonnenter per bredbandsleverantör. 
 

5.1.2 Inledande frågor - enkät 

5. Konsumerar Du musik via Internet? 
 
Denna specifika fråga besvarades av 175 personer.  138 personer svarade att de konsumerar 
musik via Internet medan 37 personer svarade att de inte konsumerar musik via Internet.  Av 
totalt 177 enkäter blev alltså bortfallet 2 st. 
 

 Ej besvarad: 2 (1,1 %) 
 

 Nej: 37 (20,9 %) 
 Ja: 138 (78,0 %) 
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De 138 som konsumerar musik via Internet konsumerar i genomsnitt 53 låtar per månad. 
 

 
Figur 5.1.5 Antal konsumenter av musik via Internet. 
 
6. Använder Du betaltjänster i samband med Din musikkonsumtion via Internet? 
 
Frågan besvarades av 173 personer, vilket innebär ett frågespecifikt bortfall på fyra individer. 
Hela 114 personer valde alternativet ”Nej, enbart fildelningsprogram” vilket blev det i 
särklass vanligaste med 64,3 procent. Näst vanligast svarsalternativet var ”Nej, varken 
betaltjänster eller fildelningsprogram” med 26,0 procent. Efter det kommer alternativet ”Ja, 
betaltjänster, men fildelar också” 5,1 procent. Sist kommer alternativet ”Ja, enbart 
betaltjänster” med 2,3 procent. 
 

 Ej besvarad: 4 (2,3 %) 
 

 Ja, enbart betaltjänster: 4 (2,3 %) 
 Ja, betaltjänster, men fildelar också: 9 (5,1 %) 
 Nej, enbart fildelningsprogram: 114 (64,3 %) 
 Nej, varken betaltjänster eller fildelningsprogram: 46 (26,0 %) 

 

 
 

Figur 5.1.6 Andel respondenter som använder betaltjänster i samband med sin musikkonsumtion via Internet. 
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De fyra personer som använde sig av enbart betaltjänster spenderade i genomsnitt 37,3 SEK 
per månad på musikkonsumtion via Internet. De nio individer som använder sig av 
betaltjänster, men ändå fildelar har i genomsnitt spenderat 22,9 SEK per månad under det 
senaste halvåret. Siffran är baserad på svar från 7 personer. 
 
7. Vilken är Din personliga inställning till olaglig nedladdning av upphovsrättsskyddat 
material? 
  
Bland de 177 besvarade enkäterna besvarades denna fråga av 176 personer, vilket alltså gav 
ett bortfall på en individ. Det vanligast alternativet var ”Positiv” vilket 41,8 procent av 
respondenterna svarade. Näst vanligast var ”Neutral” med 24,9 procent. Efter det kommer 
alternativet ”Mycket positiv” med 19,2 procent. Näst sist kommer ”Negativ” med 10,2 
procent och sist kommer alternativet ”Mycket negativ” med 3,3 procent. 
 

 Ej besvarad: 1 (0,6 %) 
 

 Mycket negativ: 6 (3,3 %) 
 Negativ: 18 (10,2 %) 
 Neutral: 44 (24,9 %) 
 Positiv: 74 (41,8 %) 
 Mycket positiv: 34 (19,2 %) 

 

 
 

Figur 5.1.7 Respondenters inställning till olaglig nedladdning av upphovsrättsskyddat material. 
 
Den första april 2009 trädde den nya IPRED-lagen (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) i kraft. 
Lagen gör det möjligt för branschorganisationer som till exempel skivbolag att söka upp, stämma och kräva 
skadestånd från enskilda individer som misstänks för olaglig fildelning. 
 
8. Nu när Du känner till detta faktum, kommer Din totala musikkonsumtion [köp/nedladdning av 
musik] att ändras? 
 
För denna fråga blev bortfallet 2 av sammanlagt 177 besvarade enkäter. Det vanligaste svaret 
var ”Opåverkad konsumtion”, vilket 53,1 procent av respondenterna svarade. Näst vanligast 
var alternativet ”Negativt påverkad konsumtion” med 32,2 procent därefter kommer 
alternativet ”Mycket negativt påverkad konsumtion” med 13,6 procent.  Ingen valde något av 
alternativen ”Mycket positivt påverkad konsumtion” samt ”Positivt påverkad konsumtion”. 
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 Ej besvarad: 2 (1,1 %) 

 
 Mycket positivt påverkad: 0 (0,0 %) 
 Positivt påverkad: 0 (0,0 %) 
 Opåverkad konsumtion: 94 (53,1 %) 
 Negativt påverkad konsumtion: 57 (32,2 %) 
 Mycket negativt påverkad konsumtion: 24 (13,6 %) 

 

 
 

Figur 5.1.8 Andel respondenter som kommer att ändra sin totala mängd konsumerad musik. 
 
9. Kommer IPRED-lagen att påverka mängden musik som Du kommer att ladda ner? 
 
Bland de 177 besvarade enkäterna fann vi ett bortfall på 20 på denna fråga. Bland de 157 
personer som besvarat frågan var alternativet ”Inte alls” vanligast med 26,0 procent. Näst 
vanligast var alternativt ”Lite” med 24,9 procent. Efter det kommer ”Mittemellan” med 15,8 
procent. Näst sist kommer alternativet ”Mycket” med 12,4 procent och sist kommer ”Väldigt 
mycket” med 9,6 procent. 
 

 Ej besvarade: 20 (11,3 %) 
 

 Inte alls: 46 (26,0 %) 
 Lite: 44 (24,9 %) 
 Mittemellan: 28 (15,8 %) 
 Mycket: 22 (12,4 %) 
 Väldigt mycket: 17 (9,6 %) 
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Figur 5.1.9 Andel respondenter vars nedladdning kommer att påverkas av IPRED-lagen. 
 

5.1.3 Utredande frågor - enkät 

10. Skulle Du kunna tänka Dig att betala en fast extra månadsavgift för Din 
bredbandsuppkoppling för att på laglig väg kunna konsumera musik via Internet helt 
obegränsat? 
 
På denna fråga fann vi inget bortfall alls bland de besvarade enkäterna. 77,4 procent av 
respondenterna skulle kunna tänka sig att betala en fast extra månadsavgift. Samtidigt skulle 
22,6 procent inte kunna tänka sig en sådan avgift. 
 

 Ja: 137 (77,4 %) 
 Nej: 40 (22,6 %) 

 

 
 

Figur 5.1.10 Antal respondenter som kan tänka sig att betala en fast extra månadsavgift för sin musikkonsumtion 
via Internet den lagliga vägen. 
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11. Till vilken grad skulle en sådan tjänst tillfredsställa Dina musikkonsumtionsbehov? 
 
Bland de 177 besvarade enkäterna fann vi att två personer inte besvarade denna fråga, dvs. ett 
bortfall på 2. På vår skala mellan ett och tio blev medelvärdet 6,0 bland de 175 besvarade 
enkäterna.  
 

 Medelvärde 6,0 
 

 
Figur 5.1.11 Tillfredsställelsegrad. 
 
12. Till hur mycket värderar Du friheten att kunna ladda ner obegränsat mycket musik den 
lagliga vägen? 
 
Denna fråga hade besvarats av 165 respondenter, vilket innebär ett bortfall på 12. Våra 
respondenter var i genomsnitt villiga att betala 79,9 SEK per månad för att obegränsat kunna 
ladda ner musik den lagliga vägen. 
 

 Genomsnittlig månadsavgift: 79,9 SEK per månad 
 

5.2 Presentation av skivbolag 

5.2.1 Playground Music Scandinavia AB 

Playground Music Scandinavia AB är ett oberoende skivbolag aktivt i hela Skandinavien 
sedan 1999 med Ivar Jonas Eric Sjöström som verkställande direktör. Bolaget producerar, 
marknadsför och säljer musik i både digital och fysisk form. Huvudkontoret finns i Malmö, 
Sverige med övriga kontor i Oslo, Norge, Köpenhamn, Danmark, Tampere, Finland och 
Stockholm, Sverige. Playground Music har sedan uppstarten lyckats utveckla ett starkt 
varumärke där musiken och artisterna alltid finns i centrum. Playground Music har idag flera 
roller både som representant för flertalet olika internationella aktörer inom musikbranschen 
som exempelvis Vanguard och 4AD samt utvecklar distributionskanaler med Estland och 
Island. Allt detta samtidigt som Playground Scandinavia AB har skrivna kontrakt med 
världskända artister som The Ace of Base, The Rasmus, Timbuktu med flera.61 
                                                
61 Playground Music Scandinavia AB, http://www.playgroundmusic.com/About%20us.aspx, 2009-05-15 
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5.2.2 Warner Music Sweden AB 

Warner Music Sweden AB med Per Jonas Osborne Siljemark som verkställande direktör 
tillhör Warner Music Group Corp. som är världens största börsnoterade skivbolag. Företaget 
täcker flera områden inom musikbranschen och kärnan i verksamheten är att hjälpa artister att 
uppnå långsiktig framgång på både det kreativa och det finansiella planet. Warner Music 
Group är aktivt i mer än femtio länder världen runt. Företaget står bakom mer än en miljon 
låtar och har 65 000 låtskrivare till sitt förfogande. Skivbolaget har kontrakt med flera 
världskända artister som Jason Maraz, Neil Young, REM, Gnarls Barkley, Frank Sinatra  
med flera.62 
 

5.3 Finansiella mått 

5.3.1 Playground Music Scandinavia AB 

Tabell 5.3.1.1 Playground Music Scandinavia AB nyckeltal 63 
Bokslutsperiod 2006- 10 – 2007-09 2005-10 – 2006-09 2004-10 – 2005-09 
Antal anställda 34st 40st 40st 
Omsättning 90 319 000 99 210 000 143 190 000 
Omsättningsförändring i % -8,96% -30,71% 13,53% 
Res. E. Fin. Netto -2 930 000 -5 155 000 3 314 000 
Soliditet 9,98% 9,52% 18,10% 
Vinstmarginal 0,91% -2,93% 6,18% 
Avkastning på eget kapital -33,98% -51,79% 17,73% 
Avkastning på totalt kapital 0,95% -2,78% 8,56% 
 

5.3.2 Warner Music Sweden AB 

Tabell 5.3.2.1 Warner Music Sweden AB nyckeltal 64 
Bokslutsperiod 2006-10 – 2007-09 2005-10 – 2006-09 2004-10 – 2005-09 
Antal anställda 35st 30st 44st 
Omsättning 138 000 000 162 142 000 154 210 000 
Omsättningsförändring i % -14,89% 5,14% -10,44% 
Res. E. Fin. Netto -7 029 000 -7 340 000 -22 759 000 
Soliditet 42,30% 38,38% 48,25% 
Vinstmarginal -0,49% -4,38% -14,43% 
Avkastning på eget kapital -13,54% -14,07% -38,25% 
Avkastning på totalt kapital -0,56% -5,23% -18,04% 
 

5.4 Sammanställning av frågeformulär till skivbolag 

Följande frågeformulär har via mail skickats till skivbolagen där bolagens representanter har 
besvarat våra frågor. Nedan presenteras frågeformuläret samt svaren från företagens 
representanter. 
 
Tabell 5.4.1 Skivbolag samt representanter som besvarat frågeformuläret 
Skivbolag Skivbolagets representant Befattning 
Playground Music Scandinavia AB Lars Tengroth Artistansvarig 
Warner Music Sweden AB Johan Söderholm Chef för digital försäljning 

                                                
62 Warner Music Group Corp., http://www.wmg.com/, 2009-05-15 
63 Affärsdata, http://www.ad.se/, 2009-05-15 
64 Ibid., 2009-05-15 
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Vi frågar: Hur har Er vinstutveckling påverkats av de senaste årens utbredda olagliga 
fildelning? 
Lars Tengroth svarar: ”Negativt. Svårt att ge exakta svar i kronor eller procent eftersom det 
inte går att säga hur stor del av nergången som går att skylla på fildelningen.” 
Johan Söderholm svarar: ”Självklart negativt.” 
 
 
Vi frågar: Finns det någon koppling enligt Er mellan den ökade olagliga fildelningen och året 
företaget tappade mest i inkomst? 
Lars Tengroth svarar: ”Ja.” 
Johan Söderholm svarar: ”Absolut, Alla parter förlorar erhört mycket på att folk inte 
betalar för upphovsrättsligt material.  Gäller alla inte bara skivbolagen, utan filmindustrin, 
författare etc.” 
 
 
Vi frågar: Hur stora förluster mätt i kronor samt i procent av omsättningen har fildelningen 
inneburit för Ert skivbolag på årlig basis? 
Lars Tengroth svarar: ”Går ej att svara på, se ovan.” 
Johan Söderholm svarar: ”kan inte svara på det, men det handlar om en hög siffra.” 
 
 
Vi frågar: Vilken typ av nuvarande distributionssätt ger företaget störst inkomst? (distribution 
via Internet, distribution via CD-skivor i butiker osv.) 
Lars Tengroth svarar: ”Försäljning av CD-skivor i butiker/återförsäljare typ CDON.” 
Johan Söderholm svarar: ”I dagsläget fysiska CD skivor, dock ökar försäljningen digitalt, I 
Sverige långsammast i Europa.” 
 
 
Den första april 2009 trädde den nya IPRED-lagen i kraft. Lagen gör det möjligt för branschorganisationer som 
till exempel skivbolag att söka upp, stämma och kräva skadestånd från enskilda individer som misstänks för 
olaglig fildelning. 
Vi frågar: Har Ni som skivbolag aktivt arbetat för att stoppa olaglig fildelning före införandet 
av IPRED-lagen? Om ”Ja” – Hur har Ni gått tillväga? 
Lars Tengroth svarar: ”Nej.” 
Johan Söderholm svarar: ”IFPI arbetar för oss i dem fallen.” 
 
 
Vi frågar: Hur kommer Ni som skivbolag att använda Er av den nya IPRED-lagen? 
Lars Tengroth svarar: ”Ja, via skivbolagens organisationer ifpi och SOM. Dock har vi inga 
planer på egna aktioner i dagsläget.” 
Johan Söderholm svarar: ”IFPI kommer ta till akt i dessa fall.” 
 
 
Vi frågar: Hur skulle Ni ställa Er till ett system där Ni som skivbolag i samarbete med 
bredbandsleverantörer erbjuder en tjänst där slutanvändare obegränsat och smidigt kan 
konsumera musik via Internet i utbyte mot att varje slutanvändare genom sitt 
bredbandsabonnemang betalar en fast extra månadsavgift för bredbandsuppkopplingen som 
tillfaller Ert bolag? 
Lars Tengroth svarar: ”Försiktigt positivt – under förutsättning att man kan hitta ett 
fungerande system för att se vilka låtar som laddas ner, så att ersättningen kan fördelas 
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rättvis. Man kan dock hävda att om man öppnar ”gratiskranen” fullt så kommer de legala 
köptjänsterna få det mycket svårt.” 
Johan Söderholm svarar: ”Ett mycket bra alternativ, finns redan tjänster på marknaden där 
detta är möjligt såsom Spotify.” 
 
 
Vi frågar: Förutsatt att den här typen av system är önskvärt och korrekt fungerande, ungefär 
hur stor avgift per slutanvändare skulle Ni behöva för att uppnå acceptabla finansiella resultat 
beräknat? (Baserat på ca 6 miljoner individer med tillgång till Internet i sina hem, bortsett från eventuella 
kostnader för mellanhänder såsom tjänsteleverantörerna) 
Lars Tengroth svarar: ”Det beror ju på hur stor del av den totala potten vi får (om det ska 
delas mellan film/musik/bokförlag/övriga). En avgift mellan 50 och 100 kronor per månad 
känns rimlig.” 
Johan Söderholm svarar: ”Spotify har en avgift i deras Premium tjänst på 99kr/mån. Där 
ligger det ungefär.” 
 
 
Vi frågar: Hur bedömer Ni att införandet av IPRED-lagen kommer att påverka verksamheten 
i Ert skivbolag? Kommer intäkterna att öka eller minska i samband med åtgärderna? 
Lars Tengroth svarar: ”Svårbedömt, det kommer att ta ett tag innan vi kan se några tydliga 
effekter. Förhoppningsvis slutar alltfler ladda ner illegalt och börjar köpa musiken. Vi anar 
en attitydförändring bland unga att CD och vinyl är coolt igen.” 
Johan Söderholm svarar: ”Förhoppningsvis öka. Men det måste finnas bra alternativ på 
marknaden. Idag finns tex. Spotify med stream och iTunes för download. Telia har sin tjänst 
”Telia Music Player”, Nokia har CWM och Sony Ericsson PlayNow/Plus.” 
 
 
Vi frågar: Vilken är enligt Er den bästa lösningen på dagens problem med olaglig fildelning, 
dvs hur kan skivbolagen gå tillväga för att öka sina intäkter? 
Delfråga: - På det juridiska planet? (Varning, Polisanmälan, Svartlistning) 
Lars Tengroth svarar: ”Alla möjliga sätt.” 
Johan Söderholm svarar: ”Svårt att säga, måste vara beroende på fall.” 
Delfråga: - På det tekniska planet? (FoU, Informationsspridning) 
Lars Tengroth svarar: ”Alla möjliga sätt. 
Sen behöver skivbolagen fortsätta göra bra musik tillsammans med sina artister, paketera den 
fysiskt och digitalt på ett genuint sätt, och fortsatt jobba med promotion, marknadsföring och 
karriärbyggande. Vi välkomnar alla nya tekniska lösningar för distribution och försäljning av 
musik, så länge de fungerar.” 
Johan Söderholm svarar: ”Information om bra, enkla lagliga alternativ.”  
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6. ANALYS 

 
Här analyseras resultaten som presenterades i föregående kapitel. Analyskapitlet inleds med 
att vi tittar på vår enkätundersökning där vi först granskar varje fråga för sig och sedan 
korsanalyserar dessa. Denna del följs av en grundläggande finansiell analys av skivbolagen. 
Även här granskas till en början varje nyckeltal för sig och kopplas sedan till varandra. Den 
finansiella analysen följs av en analys av de besvarade frågeformulären. Denna del är också 
utformad så att de besvarade frågorna inledningsvis analyseras var för sig, följt av en 
sammanfattande analys av materialet. Teorierna beskrivna i kapitel tre kopplas här samman 
med utfallet av undersökningen. 
 
 

6.1 Analys av enkät 

6.1.1 Bakgrundsfrågor - enkät 

Medelåldern i vår enkätundersökning där 176 personer har deltagit har varit 23,2 år, vilket 
ligger i linje med profilen för personerna som anses fildela mest. Enligt en artikel i Dagens 
Nyheter som baseras på statistik från Statistiska Centralbyrån är det studerande män i 16-24 
årsåldern som fildelar mest65. Vi anser oss därför ha hittat en representativ urvalsgrupp för vår 
undersökning. 
 
När det kommer till könsfördelningen uppnådde vi ett resultat på nära femtio procent där 90 
kvinnor stod för 50,8 procent samt 87 män för 49,2 procent. Vi känner oss mycket nöjda med 
könsfördelningen bland respondenterna. Den jämna fördelningen är enligt oss viktig för att 
analysen av resterande frågor skall bli så rättvisande som möjligt. Vi anser det vara viktigt att 
båda könen representeras, eftersom Internet samt musikkonsumtion berör dem i samma 
utsträckning. 
 
Enkätens nästa fråga behandlar antalet bredbandskonsumenter. Resultatet baseras på 177 
personer som har besvarat frågan där 161 personer angett att de själva betalar 
bredbandsavgiften. Efter ett bortfall på fyra personer har 157 respondenter angett vilken avgift 
de varje månad betalar för sin bredbandsuppkoppling till sin bredbandsleverantör. Snittpriset 
som vi har beräknat har uppgått till 171,3 SEK per månad, vilket vi anser vara rimligt när det 
gäller marknadens abonnemangspriser för bredbandstjänster. Priset ligger i linje med en 
undersökning som har gjorts av WSP Group om betalningsvilja för bredband hos svenska 
hushåll och företag66. Vi tar då hänsyn till att våra data och beräkningar till stor del inkluderar 
de utnyttjade studentrabatter för den typen av tjänster, vilket i sin tur sänker snittpriset något. 
 
Jämförs det ovan nämnda snittpriset på 171,3 SEK för ett bredbandsabonnemang med vad de 
tre mest populära bredbandsleverantörerna i enkätundersökningen, Bredband2, T3 samt 
Bredbandsbolaget, erbjuder sina kunder inom kundgruppen student ser vi att dessa ligger i 
linje med varandra. Snittpriset som Bredband2 erbjuder hamnar på 159 SEK per månad, T3s 
genomsnittliga studentpris ligger på 146,5 SEK per månad. Dyrast är bredbandsbolaget med 

                                                
65 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/nyheter/sverige/700000-svenskar-fildelade-i-varas-1.475153, (2008-12-17), 
2009-05-15 
66 WSP Group, ”Betalningsvilja för bredband - resultat av en studie bland företag och hushåll”, 2007, s 4 



43 
 

260,8 SEK per månad för ett studentabonnemang. Dessa priser ligger relativt nära det snittpris 
på 171,28 SEK per månad som vår studie visar på67,68,69.  
 
Tabell 6.1.1 Snittpris för internetabonnemang till studenter hos undersökningens tre mest populära 
bredbandsleverantörer 
Bredband2 T3 Bredbandsbolaget 
159 SEK per månad 146,5 SEK per månad 260,8 SEK per månad 
 
Utifrån ovanstående tabell är det möjligt att räkna fram det gemensamma snittpriset för ett 
bredbandsabonnemang för studenter hos de tre största bredbandsleverantörerna i vår 
undersökning. Snittpriset ligger på 188,8 SEK per månad för ett sådant 
bredbandsabonnemang. Vi anser återigen att resultatet tyder på att om respondenterna har 
varit utanför gruppen student hade snittpriset varit aningen högre, men däremot inte påverkat 
resultatet markant. Vad snittpriset för privatpersoner hamnar på återkommer vi till senare. 
 

6.1.2 Inledande frågor - enkät 

När det gäller konsumtion av musik via Internet har 138 personer eller 78,0 procent svarat att 
de konsumerar musik via Internet. Närmare en femtedel eller 37 personer, 20,9 procent, 
svarade att de inte konsumerar musik. Vi anser att resultatet låter rimligt och visar samtidigt 
på ett stort kundunderlag för musikbranschen att utnyttja vid framtida eventuell 
internetförsäljning. Det bör också nämnas att de som konsumerar musik gör det i relativt stor 
utsträckning. Enligt undersökningen konsumeras det 53 låtar i snitt per månad, vilket 
ytterligare stärker påståendet att det finns stor efterfrågan på marknaden. Utifrån Kotlers 
teorier kring konsumentbeteende70 och skribenten Solana Larsen tankar kring nedladdning71, 
anser vi att denna relativt stora konsumtion uppkommit tack vare, eller på grund av den goda 
tillgängligheten som nu råder. Konsumenterna har enligt oss helt enkelt vant sig vid att 
smidigt och enkelt kunna konsumera mycket. 
 
Den ställda frågan om respondenterna använder betaltjänster i samband med sin 
musikkonsumtion via Internet har gett följande resultat. Efter ett bortfall på 4 personer har 
173 personer besvarat frågan. Hela 114 personer eller 64,3 procent har angett att de enbart 
använder sig av fildelningsprogram. Resultatet tyder på att ovanstående påstående om att det 
är just studentgruppen som fildelar mest stämmer bra72. Även här kan vi göra kopplingar till 
Kotlers teorier som nämns i stycket ovan, dvs. att många konsumenter på det psykologiska 
planet helt enkelt vant sig vid att smidigt och enkelt kunna konsumera musik genom 
fildelning. Vidare har enbart fyra personer eller 2,3 procent svarat att de enbart använder 
betaltjänster i samband med sin musikkonsumtion via Internet. Snittpriset som den gruppen 
har betalat har enligt resultatet ovan uppgått till 37,3 SEK per månad. Samtidigt har nio 
individer, 5,1 procent, svarat att de använder betaltjänster i samband med sin 
musikkonsumtion via Internet, men även fildelar. Där har snittpriset för den delen som 
betaltjänsterna står för uppgått till 22,9 SEK per månad. Det finns därmed tydliga drag i att 
det finns intäktsbortfall för musikbranschen. Vi ser tydligt att de som använder sig av 

                                                
67 Breband2 AB, http://bredband2.com/privat/, 2009-05-15 
68 Telecom3 Networks AB, http://www.t3.se/, 2009-05-15 
69 Bredbandsbolaget AB, http://www.bredbandsbolaget.com/, 2009-05-15 
70 Kotler, P., et al., Principles of Marketing, 2005, s 257 ff. 
71 Condon, M., ”Copyright war”, 2008/2009, s 23 
72 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/nyheter/sverige/700000-svenskar-fildelade-i-varas-1.475153, (2008-12-17), 
2009-05-15 
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betaltjänster, men även fildelar betalar betydligt mindre för sin musikkonsumtion än de som 
enbart använder sig av betaltjänster vid musikkonsumtion via Internet. Även det låter rimligt 
då det inte spenderas några pengar vid nedladdning bortsett från kostnaden för ett 
bredbandsabonnemang. Avslutningsvis har 46 personer eller 26,0 procent av respondenterna 
svarat att de varken använder sig av betaltjänster eller fildelningsprogram. Resultatet tyder på 
att det finns potentiella nya användare av musiktjänster så länge ett användarvänligt samt 
lagligt alternativ finns ute på marknaden. Vi baserar detta på teorin kring beslutsfattande 
bland konsumenter som presenterats i kapitel tre. Teorin säger att en konsument under sin 
beslutsprocess genomgår den slags trappa där en individ som inte är nöjd med en vara eller 
tjänst genomgår ett antal steg innan han eller hon väljer att bestämma sig för ett alternativ73. 
Här tänker vi oss att en stor del av de bredbandsanvändare som i dagsläget väljer att varken 
använda betaltjänster eller ladda ner troligtvis letar efter ett bättre alternativ. Detta stöds även 
av resultatet i frågan ovan där 20,9 procent svarat att de inte konsumerar musik alls via 
Internet, medan hela 26,0 procent här svarat att de varken använder sig av betaltjänster eller 
fildelningsprogram vid musikkonsumtion via Internet. 
 
Respondenternas inställning till nedladdning av upphovsrättsskyddat material var relativt 
positiv då 74 personer eller 41,8 procent valde svarsalternativet ”Positiv”. Gruppen av 
respondenter är till antalet störst. Den gruppen laddar aktivt ner själva, men förespråkar inte 
den olagliga nedladdningen som sådan. Det kan tolkas som att gruppen kommer att respektera 
den lag som gör det olagligt att ladda ner. IPRED-lagen har just ändamålet att stoppa den 
olagliga fildelningen och genom diverse åtgärder komma åt samt ta fast de som fildelar 
upphovsrättsskyddat material. Vidare har resultaten visat på att den näst största gruppen av 
respondenter som besvarat frågan har valt alternativet ”Neutral” och är därmed helt neutrala 
till fenomenet. Detta kan tolkas som att personerna skulle nyttja det som finns på marknaden 
och det majoriteten väljer, dvs. följer trenden. Den till antalet tredje största gruppen som 
innehåller 34 personer eller 19,2 procent av respondenterna är mycket positiva till fenomenet 
och tycker att upphovsrättsskyddat material bör tillhöra allmänheten. Tolkningen av den biten 
kan göras som följer; att det är just den delen av respondenterna som sprider informationen 
om nedladdning samt påverkar de som är mer eller mindre neutrala till fenomenet. Eftersom 
gruppen är relativt stor kan en sådan tolkning vara rimlig enligt oss. Kotlers teorier kring 
konsumentbeteende säger att den sociala miljön har en inverkan på hur konsumenter väljer att 
agera. Här finns en stark grupp som sannolikt kan påverka sin omgivning till att välja att just 
ladda ner musik istället för att köpa den. Slutligen bör nämnas att 18 personer, 10,2 procent, 
samt sex personer, 3,3 procent, varit negativa respektive mycket negativa till fenomenet och 
tyckte att upphovsrättskyddat material bör till största del tillhöra upphovsmännen. I denna 
grupp hamnar sannolikt de individer som redan idag väljer att betala för sin 
musikkonsumtion. 
 
Införandet av IPRED-lagen har uppmärksammats i svensk media speciellt i samband med 
Pirate Bay-målet74. Respondenterna har tagit del av informationen om att IPRED-lagen har 
införts den första april 2009 och vad själva lagen omfattar, därefter har de svarat på frågan om 
deras totala musikkonsumtion [köp samt nedladdning av musik] kommer att ändras eller inte. 
Resultatet blev som följer; 94 personer eller 53,1 procent av alla respondenter svarade att 
deras konsumtion inte kommer att påverkas. Nästa grupp på 57 personer eller 32,2 procent 
skulle minska sin musikkonsumtion efter att IPRED-lagen har införts. Avslutningsvis uppgav 
24 personer eller 13,6 procent att de kommer att sluta konsumera musik helt. Siffrorna kan 
                                                
73 Perner, L., ”Consumer Behaviour: The Psychology of Marketing”, http://www.consumerpsychologist.com/, 
2009-05-15 
74 Aftonbladet, http://www.aftonbladet.se/kultur/article4914864.ab, (2009-04-16), 2009-05-15 
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tolkas som att det inte skulle ske någon förändring i musikkonsumtionen alls då den största 
delen av respondenterna har svarat att deras musikkonsumtion inte kommer att påverkas över 
huvudtaget. Resultatet tyder även på att då lagen har tillkommit och det blir enklare att ta fast 
fildelare kommer slutanvändarna inte att sluta konsumera musik utan fortsätta köpa musiken i 
framtiden, vilket innebär att den totala mängden konsumerad musik inte förändras. Den näst 
största gruppen till antalet respondenter är den som faller under kategorin ”Negativt påverkad 
konsumtion” som menar att deras musikkonsumtion, dvs. köp samt nedladdning av musik, 
kommer att minska. Gruppen består av 57 personer eller 32,2 procent av alla respondenter. 
Svaren från den gruppen tolkas som att gruppen kommer att minska sin musikkonsumtion, 
men eventuellt enbart temporärt eller kortsiktigt. 
 
Det sistnämnda antagandet baseras på resultaten som har samlats in bland de 157 personer 
som har besvarat fråga nio om den totala mängden musik som individerna laddar ner kommer 
att påverkas efter införandet av IPRED-lagen samt statistiken som har samlats in av Netnod 
och presenterats av Dagens Nyheter den tredje april 2009. Det vanligaste alternativet bland 
svaren på fråga nio i vår enkätundersökning var ”Inte alls” med 46 personer eller 26,0 procent 
av respondenterna som menar att de kommer att ladda ner i minst samma utsträckning. Här 
har respondenterna sannolikt antagit att frågan gäller ett längre tidperspektiv, eftersom data 
som presenteras av Dagens Nyheter samt baseras på statistik från Netnod visar på det motsatta 
för ett kortare tidsperspektiv. Införandet av IPRED-lagen har reducerat internettrafiken med 
mer än 33 procent75. Tendenserna till den minskade fildelningen är tydliga även om den 
senast tillgängliga statistiken gäller en kortare period. Tiden och utvecklingen av frågan får 
visa på framtida trender. Resultatet från vår enkätundersökning visar sannolikt på vilka 
trender som kommer att skapas samt attityder som respondenterna har gällande frågan kring 
IPRED-lagen och nedladdningen av musik. Näst största gruppen har besvarat frågan med 
”Lite”, vilket betyder att de kommer att ladda ner, men även använda sig av betaltjänster i 
mindre utsträckning i samband med sin musikkonsumtion. Gruppen består av 44 personer 
eller 24,9 procent. Resultatet tyder på att fler personer kommer att betala för sin 
musikkonsumtion, vilket kan ge skivbolagen ökade intäkter. Ungefär samma sak visar även 
gruppen som svarat ”Mittemellan” och menar att de kommer att både ladda ner samt använda 
sig av betaltjänsterna när de konsumerar musik via Internet. Det som däremot bör noteras är 
det stora antalet individer som har besvarat frågan med alternativen ”Mycket” samt ”Väldigt 
mycket” – det totala antalet respondenter här uppgår till 39 personer, vilket är en relativt stor 
grupp, som till stor del kommer att betala för sin musikkonsumtion, vilket stödjer antagandet 
om ökade intäkter till skivbolagen och upphovsmännen. Resultatet tyder på att effekten av 
IPRED-lagen kan komma att liknas vid den effekt det aktuella rotavdraget har fått inom 
byggbranschen. Här menar vi alltså att införandet av IPRED-lagen kan ses som politisk 
stimuli76. I kombination med marknadsföring av ett system av den typen vi föreslår borde 
detta kunna öka användningen av betaltjänster vid musikkonsumtionen via Internet. Effekten 
blir alltså att trenden vänds och intäkterna till skivbolagen ökar. 
 

6.1.3 Utredande frågor - enkät 

Fråga tio har besvarats av alla 177 respondenter och kan anses vara en av nyckelfrågorna i vår 
undersökning vars syfte är att ta reda på om det är möjligt att finansiera skivbolagens 
verksamhet genom tillägg av fast extra avgift för slutanvändarnas bredbandsuppkoppling. 

                                                
75 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/kultur-noje/ipred-aventyrar-hela-branschen-1.837453, (2009-04-03), 2009-
05-15 
76 Kotler, P., et al., Principles of Marketing, 2005, s 255 



46 
 

Hela 137 personer eller 77,4 procent av respondenterna har svarat att de skulle kunna tänka 
sig att betala en fast extra månadsavgift för sin bredbandsuppkoppling för att på laglig väg 
kunna konsumera musik via Internet helt obegränsat. Vi anser det vara en väldigt stor grupp 
och ser tydliga tecken på att om det föreslagna alternativet hade funnits skulle majoriteten 
tacka ”Ja” till en sådan tjänst. 
 
Näst sista frågan i vår enkät, fråga 11, har gett ett resultat som tyder på att 
tillfredsställelsegraden bland de 175 respondenterna som har besvarat frågan är relativt hög. 
Respondenterna skulle enligt resultatet i snitt vara tillfredsställda till 6,0 grader på en skala 
mellan 1 och 10 vad gäller den föreslagna tjänsten där slutanvändaren betalar en fast extra 
månadsavgift för sin bredbandsuppkoppling för att på laglig väg kunna konsumera musik via 
Internet helt obegränsat. Vi anser att snittet ligger på rimligt hög nivå då alternativet dels är 
bekvämt för slutanvändaren, samtidigt som både bredbandsleverantörer, skivbolagen och 
upphovsmännen tar del av intäkterna. Vi anser också att den höga svarsfrekvensen på frågan 
stärker de slutsatser vi drar. 
 
Den sista frågan som har ställts i vår enkätundersökning handlade om till hur mycket 
respondenterna värderar friheten att kunna ladda ner obegränsat mycket musik den lagliga 
vägen. Svaret skulle anges i SEK per månad för att lättare kunna jämföra resultaten med de 
intäkter som krävs för att skivbolagens verksamhet skulle kunna finansieras genom tillägg av 
en fast extra avgift för slutanvändarnas bredbandsuppkoppling med obegränsad tillgång till 
musikkonsumtion via Internet. Frågan har besvarats av 165 personer med ett bortfall på 12 
bland de 177 individer som har deltagit i undersökningen. Här har vi fått ett genomsnittspris 
på 79,9 SEK per månad. Just den månatliga avgiften är respondenterna villiga att betala för 
det lagliga alternativet som har föreslagits i enkäten. Detta ligger i linje med skivbolagens 
intäktskrav för att erbjuda en tjänst där slutanvändarna skall kunna ladda ner obegränsat 
mycket musik utan att skivbolagen tappar intäkter. Det återkommer vi till senare när vi 
analyserar skivbolagens frågeformulär. Vi anser vidare att avgiften inte är för hög och därmed 
rimlig om det jämförs med det som konsumenterna betalar för sina bredbandstjänster redan 
idag. Ser vi på snittpriser som de tre mest populära bredbandsleverantörerna i vår 
undersökning kräver för sina tjänster när det gäller privatpersoner får vi fram nedanstående 
tabell. 
 
Tabell 6.1.2 Snittpris för vanligt internetabonnemang hos undersökningens tre mest populära 
bredbandsleverantörer 
Bredband2 T3 Bredbandsbolaget 
217 SEK per månad 204 SEK per månad 260,8 SEK per månad 
 
Utifrån ovanstående tabell är det möjligt att räkna fram det gemensamma snittpriset för ett 
vanligt bredbandsabonnemang hos de tre största bredbandsleverantörerna i vår undersökning. 
Snittpriset ligger på 227,3 SEK per månad för ett vanligt bredbandsabonnemang. 
 
Det genomsnittliga priset för ett internetabonnemang bland våra respondenter hamnar på 
171,3 SEK per månad. Våra respondenter är i genomsnitt villiga att betala 79,9 SEK per 
månad för att fritt kunna ladda ner och konsumera obegränsat mycket musik via Internet. 
Detta innebär alltså att respondenterna i genomsnitt är villiga att betala en extra månatlig 
avgift som motsvarar hela 46,6 procent av den totala bredbandsavgiften per månad. I 
kombination med det faktum att den genomsnittliga tillfredställdhetsgraden på fråga 11 låg på 
nivå 6,0 på vår tiogradiga skala gör att vi tolkar det som att en tjänst av den här typen skulle 
tillfredställa våra respondenter relativt väl. Det faktum att respondenterna är villiga att betala 
en så pass hög extra avgift som 46,6 procent av den ursprungliga bredbandsavgiften visar på 
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att respondenterna efterfrågar denna typ av tjänst och inte är särkilt känsliga när det gäller 
priset. Vi tolkar utifrån Kotlers priskänslighetsanalys detta som att en förändring i priset på 
tjänsten kommer att påverka efterfrågan relativt lite, dvs. låg priselasticitet77. Detta lämnar 
alltså ett visst spelrum när det gäller den faktiska prissättningen av ett system där 
skivbolagens verksamhet kan finansieras genom tillägg av fast extra avgift för 
slutanvändarnas bredbandsuppkoppling. 
 

6.2 Sammanfattande analys av enkät 

Resultaten från frågorna åtta och nio pekar på att införandet av IPRED-lagen har och kommer 
att generera en ökad efterfrågan på internetbaserade betaltjänster riktade mot 
musikförsäljning. Detta påstående baseras på att 94 personer eller 53,1 procent av 
respondenterna på fråga nummer åtta svarat att deras totala musikkonsumtion kommer att 
förbli densamma även efter införandet av den nya lagen. Av dessa 94 individer har 39 även 
angett att de kommer att ladda ner musik i minst samma utsträckning som tidigare på frågan 
nio. Detta lämnar 55 personer som har angett annat svar än tidigare beskrivet. Dessa 55 
individer har samtidigt på fråga nio svarat att de kommer att ladda hem mindre musik efter 
införandet av IPRED-lagen. Detta innebär alltså att dessa 55 personer kommer att gå över från 
nedladdning till att använda sig av betaltjänster i olika utsträckning, vilket visar på att 
införandet av IPRED-lagen skapar nya möjligheter för internetbaserade betaltjänster av olika 
slag. Fördelningen redovisas i figuren 6.2.1 Fortsatt konsumtion och nedladdning. 
 

 
 
Figur 6.2.1 Fortsatt konsumtion och nedladdning. 
 
Artikeln i Dagens Nyheter från den 21 april 2009 bekräftar antagandet om att 
internetanvändare i större utsträckning har börjat spendera pengar på tjänster som har med 
fildelningen att göra. Tjänsterna som tillhandahåller möjligheten att hemliggöra kundernas IP-
adresser har börjat blomstra78. Det innebär att individerna har börjat spendera pengar på 
tjänster som möjliggör en fortsättning av den olagliga nedladdningen utan att bli upptäckta. 
Denna grupp av konsumenter är enligt oss potentiella betalande musikkonsumenter om 
alternativet som föreslås i enkätundersökningens fråga elva eller ett annat lagligt samt 
bekvämt alternativ för musikkonsumenter hade varit tillgängligt. 
                                                
77 Kotler, P., et al., Principles of Marketing, 2005, s 675 ff. 
78 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/nyheter/sverige/manga-vill-smygsurfa-efter-fildelardomen-1.849472, 
(2009-04-21), 2009-05-15 
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Svaren på frågorna sju, åtta och nio som direkt eller indirekt baseras på införandet av IPRED-
lagen tyder på att en stor del av respondenterna har tolkat lagen rätt när det kommer till det 
faktum att dess främsta syfte inte är att möjligöra jakt på enskilda individer som fildelar eller 
laddar hem i liten skala, utan snarare hitta de större aktörerna79. Detta skulle kunna förklara 
det faktum att en så stor del som 26,0 procent av respondenterna svarar att de även i 
fortsättningen kommer att ladda hem i minst samma utsträckning. Här använder vi oss av 
Kotlers teori kring konsumentbeteende, där faktorer som inlärda vanor och attityder används 
för att förklara varför konsumenter handlar på ett visst sätt80. Vi tror att många idag ser 
nedladdning och fildelning som en naturlig del av samhället, vilket hjälper till att förklara 
varför så många väljer att fortsätta med dessa aktiviteter. Antagandet stöds av McCourts 
tankar om att immateriell egendom ofta upplevs vara mindre värd81. Vilket gör att situationen 
i sin helhet kan tolkas som att individer inte ser något brottsligt i att ladda ner och fildela när 
det kommer till opåtaglig form av produkt.  
 
Frågorna nummer sju, åtta samt nio innehöll även en svarsrad vid namn ”Eventuella 
kommentarer”, vars syfte var att öka förståelsen för svaren som angetts. Kommentarerna som 
respondenterna har skrivit har varit av frivillig karaktär, men skulle samtidigt hjälpa oss att 
tolka utfallen som enkätundersökningen visade på. Det mest populära svaret på fråga nummer 
sju har varit ”Positiv”. Svarsalternativet har mestadels kommenterats med att det sker på 
grund av att man bör följa den tekniska utvecklingen och lösningar som i dagsläget inte finns 
tillgängliga. Flera personer har uttalat sig om att de ser Spotify som en framtida lösning, men 
uttalanden tyder också på att konsumenterna ständigt scannar av marknaden för 
lättillgängliga, användarvänliga samt lagliga alternativ vid sin musikkonsumtion. 
Kommentarerna om den opåverkade konsumtionen har präglats av information om att 
bredbandsleverantörer inte kommer att stödja IPRED-lagen utan enbart följa 
branschlagstiftningen82. Det visar på att individerna känner sig skyddade av sina 
bredbandsleverantörer och föredrar att fortsätta ladda ner olagligt. De som däremot oftast 
kommenterade på fråga nio om IPRED kommer att påverka mängden musik som laddas ner 
eller inte var individer som inte laddar ner alls. Eftersom det inte fanns något svarsalternativ 
på fråga nio om att man inte laddar ner har vi sorterat bland svaren och noterat att om 
personen vid en tidigare fråga angett att han eller hon inte laddar ner alls har fråga nummer 
nio inte behövt besvaras. Enkäten har fyllts i av respondenterna på rätt sätt och 
kommentarerna har enbart styrkt att de uppfattat frågorna samt svarsalternativen rätt. 
 
Frågorna 11 och 12 visar på ett tydligt samband mellan tillfredställelsegrad och 
respondenternas betalningsvilja uttryckt i svenska kronor per månad som en avgift för den 
föreslagna typen av tjänst. I tabellen 6.2.1 ser man att vi har slagit ihop tillfredsställelsegrader 
i tre större grupper. De individer som tillfaller gradkategorin 1-3 på tillfredsställelseskalan 
skulle känna sig tillfredställda i mindre utsträckning. De är 36 personer till omfattning och 
skulle i genomsnitt vilja betala endast 49,8 SEK per månad. Den andra gradkategorin 4-7 
innefattar 76 individer som skulle vara väl tillfredsställda av den typen av system vi föreslår. 
Deras betalningsvilja mätt i kronor uppgår till 75,2 SEK per månad. Den tredje gradkategorin 
8-10 med 63 individer som skulle vara mycket väl tillfredsställda har även den högsta 
betalningsviljan på 100,9 SEK per månad. Därmed ser vi att betalningsviljan ökar med 

                                                
79 Regeringskansliet, http://www.regeringen.se/sb/d/9338/a/85366, (2009-04-01), 2009-05-15 
80 Kotler, P., et al., Principles of Marketing, 2005, s 256 ff. 
81 McCourt, T., ”Collecting Music in the Digital Realm”, 2005, s 250 ff. 
82 AllTele AB, http://www.alltele.se/Privat/Om-AllTele/Pressmeddelanden/p63/AllTele-avvisar-IPRED-och-
foljer-branschlagstiftningen, (2009-04-17), 2009-05-15 
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tillfredsställelsegraden. Det bör dock noteras att antalet individer som tillfaller varje grupp 
varierar och därför bör resultatet i tabellen tolkas med viss försiktighet. Samtidigt kan vi 
påpeka att den andra gradkategorin 4-7 även omfattar den genomsnittliga 
tillfredsställelsegraden på 6,0 som har presenterats tidigare. Vidare ligger det genomsnittliga 
priset för gradkategorin på 75,2 SEK per månad nära det gemensamma snittpriset som 
individerna är villiga att betala på 79,9 SEK per månad. Detta styrker ännu en gång resultatet 
som vi har redovisat tidigare när det kommer till tillfredsställelsegraden samt 
genomsnittspriset. Det faktum att resultaten från de båda frågorna överensstämmer väl visar 
enligt oss på hög intern reliabilitet83. 
 
Tabell 6.2.1 Samband mellan tillfredsställelsegraden samt priset i SEK per månad respondenterna är villiga att 
betala för den föreslagna tjänsten 
Tillfredsställelsegrad (kategori) 1-3 4-7 8-10 
Antal respondenter 36 76 63 
SEK per månad 49,8 75,2 100,9 
 

6.3 Finansiell analys 

6.3.1 Playground Music Scandinavia AB 

Något som vid en första anblick är tydligt vid en analys av finansiella data från Playground 
Music Scandinavia AB är att företagets omsättning minskat kraftigt mellan räkenskapsåren 
2004 – 2005 fram till 2006 – 2007. Omsättningen har under dessa år sjunkit från 143 190 000 
SEK till 90 319 000 SEK. Vad denna kraftiga minskning beror på är något vi enbart kan 
spekulera i, men de senaste årens nedgång i CD försäljningen är sannolikt en bidragande 
orsak. En underliggande orsak till försäljningsnedgången är med stor sannolikhet de senaste 
årens utbredda nedladdning av musik, vilket företagen delvis bekräftar i svaren på vårt 
frågeformulär. 
 
Vidare har även Playground Musics resultat försämrats mellan 2004 och 2007. Resultatet efter 
finansnetto uppgick 2004 – 2005 till 3 314 000 SEK, åren 2005 – 2006 uppvisade företaget en 
förlust på 5 155 000 SEK och 2006 – 2007 uppgick förlusten till 2 930 000 SEK. Denna 
resultatutveckling ligger uppenbarligen i linje med minskningen i omsättning som behandlats 
ovan.  
 
Vinstmarginalen har även den förändrats på ett liknade sätt. 2004 – 2005 uppgick Playground 
Musics vinst till 6,2 procent av omsättningen. Året därefter hade företaget en negativ 
vinstmarginal på minus 2,9 procent och 2006 – 2007 var vinstmarginalen endast 0,9 procent. 
 
Bolagets soliditet uppgick 2004-2005 till 18,1 procent och har fram tills 2006 – 2007 minskat 
till 10,0 procent. Dessa siffror innebär att Playground Music enbart finansierar en mycket liten 
del av sina tillgångar med eget kapital. Enligt Företagets finanser bör ett sunt företags 
soliditet ligga runt 50 procent, vilket innebär att Playground Musics soliditet kan 
ifrågasättas84. 
 
Avkastningen på eget kapital har minskat från drygt 17,7 procent räkenskapsåret 2004 – 2005 
till ett minus på hela 51,8 procent 2005 – 2006. Under 2006 – 2007 var siffran minus 34 

                                                
83 Bryman, A., et al., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s 94 ff. 
84 Larsson, C-G., Företagets finanser, 2008, s 81 
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procent. Detta innebär alltså att kvoten mellan resultatet efter finansnetto och summan av eget 
kapital plus 72 procent av de obeskattade reserverna är negativ. Den negativa avkastningen 
ger enligt Företagets finanser en signal om att det kanske inte är värt att investera i 
företaget85. 
 
Företagets avkastning på det totala kapitalet har under samma period sjunkit från ca 8,6 
procent räkenskapsåret 2004 – 2005 till minus 2,8 procent 2005 – 2006 och slutligen 1,0 
procent 2006 – 2007. Måttet beräknas med hjälp av resultat före finansiella kostnader 
dividerat med det totala kapitalet, om kvoten understiger det avkastningskrav en investerare 
har bör denne inte investera. Här kan alltså resultatet ses som en signal till alla ägare och 
investerare som under räkenskapsåret 2006 – 2007 hade ett avkastningskrav på över 1,0 
procent att tänka över och kanske överge sin investering. 
 

6.3.2 Warner Music Sweden AB 

Warner Musics omsättning har under de tre undersökta åren legat relativt stabil. 
Räkenskapsåret 2004 – 2005 omsatte bolaget 154 210 000 SEK och året därefter var 
omsättningen 162 142 000 SEK. Under räkenskapsåret 2006 – 2007 sjönk omsättningen till 
138 000 000. Även om denna omsättningsminskning är liten i förhållande till den som drabbat 
Playground Music så beror den troligtvis också på försäljningsnedgången av CD-skivor. 
 
Bolagets resultat har under de undersökta åren förbättrats, resultatet är dock negativt för 
samtliga år. För räkenskapsåret 2004 – 2005 var förlusten hela 22 759 000 SEK och för 2005 
– 2006 sjönk förlusten till 7 340 000 SEK. Under det sista året för undersökningen sjönk 
förlusten något till 7 029 000. Resultaten visar på en positiv trend även om företagets samtliga 
år uppvisar negativa resultat.  
 
Warner Musics vinstmarginal är också den negativ under alla tre åren. Då den förändras från 
minus 14,4, till minus 4,4 och till sist minus 0,5 procent. Trenden är dock även här positiv. 
 
Företagets soliditet uppgick 2004 – 2005 till 48,3 procent. Räkenskapsåret 2005 – 2006 var 
soliditeten 38,4 procent och 2006 – 2007 42,3 procent. Warner Musics soliditet är alltså 
relativt stabil och ligger även nära de 50 procent som enligt Företagets finanser är ett 
sundhetstecken.86 
 
Avkastningen på eget kapital förbättrades från minus 38,3 procent för räkenskapsåret 2004 – 
2005 till ett minus på 14,1 procent för nästkommande år. För 2006 – 2007 var avkastningen 
på eget kapital minus 13,5 procent. Den negativa avkastningen på eget kapital ger enligt 
Företagets finanser en signal om att det kanske inte är värt att investera i företaget87. 
 
Avkastningen på det totala kapitalet har under samma period ökat från minus 18,0 procent 
räkenskapsåret 2004 – 2005 till minus 5,2 nästkommande år och slutligen till minus 0,6 
procent för 2006 – 2007. Detta är en signal till alla ägare som under samma räkenskapsår hade 
ett positivt avkastningskrav att tänka över sin investering88. 
 

                                                
85 Larsson, C-G., Företagets finanser, 2008, s 72 
86 Ibid., s 81 
87 Ibid., s 72 
88 Ibid., s 72 
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6.4 Sammanfattande analys av finansiella mått 
De jämförda bolagen ovan är av liknande storlek vad gäller antal anställda och omsättning. 
Bolagen har dock inte utvecklats helt lika under de jämförda åren. Playground Music 
Scandinavia AB har mellan åren 2004 och 2007 tappat en mycket stor del av sin omsättning. 
Även Warner Music Sweden AB har under samma år tappat i omsättning, men inte alls lika 
mycket. Utifrån den information vi har kan vi enbart göra antagandet att nedgången i 
Playground Musics omsättning beror på företagsspecifika händelser. De både bolagens 
resultat har gått åt olika håll, Playground Musics vinst har minskat och Warner Music har 
minskat förlusten. Många andra mått visar också på samma tendenser. Då företagens 
utveckling under de tre undersökta åren uppvisar relativt lite korrelation kan vi dra slutsatsen 
att resultatförsämringen till följd av fildelning och nedladdning har slagit relativt ojämnt. 
 

6.5 Analys av frågeformulär till skivbolag 

6.5.1 Playground Music Scandinavia AB 

Enligt Lars Tengroth på Playground Music Scandinavia AB har företaget påverkats negativt 
av de senaste årens utbredda olagliga nedladdning av musik. Han säger dock att det är svårt 
att komma med några exakta siffror vad gäller förlusterna då det inte går att avgöra hur stor 
del av de förlorade intäkterna som beror på olaglig fildelning. Det som är svårt att avgöra är 
fildelningens genomslag på det totala musikarkivet som företaget råder över. Uttalandet pekar 
på att det finns ett stort mörkertal där fildelningen inte går att spåra till hundra procent. 
 
Svaren på nästkommande fråga har varit mycket korta, men visar tydligt på att det finns en 
stark koppling mellan förlorade intäkter hos skivbolagen samt fildelning som har pågått och 
utvecklats under de senaste åren. Detta svar stärker uttalandet kring föregående fråga om att 
fildelningen stjäl stora delar av de eventuella inkomsterna. 
 
Playground Music Scandinavia AB uppger dessvärre inte en exakt siffra i sitt svar på frågan 
om hur stora förluster mätt i kronor samt i procent av omsättningen som fildelningen inneburit 
för företaget på årlig basis. Här hänvisar företaget till svaren på ovanstående frågor där de 
uppger att det är väldigt svårt att uppskatta en specifik siffra när det gäller frågan om förluster. 
 
På frågan om vilket distributionssätt som ger störst intäkter i dagsläget har skivbolaget svarat 
att det står CD-skivor som säljs i butik samt av återförsäljare på Internet för. Det betyder att 
det är det området skivbolagen utvecklar mest. För att vara kostnadseffektiva vill bolagen få 
in fler konsumenter till det området från grupperna som i dagsläget exempelvis fildelar. Av 
uttalandet kan vi dra en slutsats om att Playground Musics viktigaste inkomstkälla inte är 
direkt nedladdning av musik utan leverans av den fysiska produkten i form av en CD-skiva. 
 
Svaret på frågan om skivbolagen själva aktivt har arbetat för att stoppa den olagliga 
fildelningen före införandet av IPRED-lagen eller inte gav ett negativt svar. Det är ett 
intressant svar som är aningen oväntat, då man kan tänka sig att det ligger i skivbolagens 
intresse att stoppa fildelningen i syfte att öka musikkonsumtionen den lagliga vägen och 
därmed öka intäkterna. Svaren har varit tydligt negativa, men även väckt ytterligare frågor om 
varför skivbolagen inte aktivt har arbetat med frågan själva. 
 
Nästkommande svar har även det präglats av samma information om att det inte är 
skivbolaget självt som kommer att ta hand om diverse aktioner när det kommer till försök att 
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minska samt stoppa fildelningen. Organisationer som IFPI (International Federation of the 
Phonographic Industry) och SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter) kommer att få stå 
för skivbolagets intressen som har med IPRED-lagen samt upphovsrättsskydden att göra. 
 
Vidare har vi presenterat ett förslag på ett system och bad företaget att ta ställning till 
systemet. Systemet går ut på att skivbolagen i samarbete med bredbandsleverantörer erbjuder 
en tjänst till internetanvändare där de obegränsat och smidigt kan konsumera musik via 
Internet. I utbyte betalar varje slutanvändare genom sitt bredbandsabonnemang en fast extra 
månadsavgift för bredbandsuppkopplingen som tillfaller skivbolaget. Playground Music 
Scandinavia AB har ställt sig positivt till förslaget, dock aningen försiktigt med vissa villkor 
som enligt företaget måste uppfyllas. Företaget tror att man måste hitta ett fungerande system 
för att kunna spåra vilka låtar som laddas ner mest så att upphovsmännen i sin tur kan belönas 
rättvist. Den försiktiga ställningen styrks också av påståendet att om musiken blir för 
tillgänglig kommer tjänsten att krångla. Det är naturligtvis en befogad tanke, men samtidigt 
kan systemet utvecklas till att passa behoven hos alla inblandade parter för att på ett smidigt 
sätt minska och även få fildelningen att upphöra samtidigt som skivbolagen ökar sina intäkter. 
 
Nästa fråga, nummer åtta, har varit en av nyckelfrågorna i frågeformuläret till skivbolagen. 
Playground Music Scandinavia AB har angett en mer eller mindre exakt siffra på en avgift för 
den tidigare föreslagna tjänsten där avgiften tillfaller skivbolaget. Avgiftens storlek uppskattas 
av Playground Music till mellan 50 och 100 SEK per månad som de anser vara rimlig för en 
tjänst där slutanvändaren helt obegränsat kan ladda ner musik. 
 
När vi bad skivbolagen att bedöma hur den nyinförda IPRED-lagen kommer att påverka deras 
verksamhet har Playground Music Scandinavia AB svarat att bedömningen kan vara svår att 
genomföra. Lars Tengroth svarar att det kommer att ta en viss tid innan man kommer att 
märka några tydliga trender. Detta påstående håller vi med om, eftersom alla stora ändringar i 
ett samhälle brukar ta tid för att slå igenom. Vidare säger Lars Tengroth att företaget hoppas 
på att internetanvändare samt musikkonsumenter slutar fildela och börjar betala för sin 
musikkonsumtion. Han tror även att trenden inte är omöjlig då företaget ser en svag 
förändring i attityden bland unga som har återupptagit konsumtionen av CD-skivor samt 
vinyl. Antaganden om att trenden kommer att vända styrks av den märkbara 
attitydförändringen, vilket visar på ännu ett argument på varför fildelningen kan minska och 
musikkonsumtionen öka. 
 
Den sista frågan som handlade om diverse åtgärder kring problemet med den olagliga 
fildelningen har tydligt visat att företaget är förberett till alla möjliga åtgärder. Samtidigt säger 
Lars Tengroth att skivbolagen behöver koncentrera sig på sin huvudsakliga verksamhet och 
erbjuda bättre produkter till sina kunder. Företaget är även alltid berett att använda sig av nya 
fungerande tekniska lösningar som kan öka försäljningen och därmed öka 
musikkonsumtionen. Det fanns inga speciella åtgärder som företaget har exemplifierat utan de 
har varit väldigt öppna i frågan. 
 

6.5.2 Warner Music Sweden AB 

Enligt Johan Söderholm på Warner Music Sweden AB som är ett av Sveriges största 
skivbolag89 har den olagliga fildelningen självklart påverkat företaget negativt. Det koncisa 

                                                
89 Dagens Nyheter, http://www.dn.se/kultur-noje/musik/skivbolagen-hittar-nya-inkomster-1.805924, (2009-02-
24), 2009-05-15 
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svaret visar tydligt på var företaget befinner sig i frågan om sambandet mellan den olagliga 
fildelningen och de tappade intäkterna. 
 
Frågan om kopplingen mellan den olagliga nedladdningen samt hur mycket Warner Music 
Sweden AB har förlorat under ett visst år har besvarats på ett relevant sätt där det anges att det 
finns en tydlig koppling. Johan Söderholm understryker även att flertalet aktörer förlorar 
oerhört mycket på att individer inte betalar för användning av det upphovsrättsskyddade 
materialet och nämner så väl filmindustrin som musikbranschen och även författare som stora 
förlorare i sammanhanget. 
 
Representanten för Warner Music Sweden AB har inte heller besvarat frågan med några 
exakta siffror, men däremot gett en fingervisning om att förlusterna är höga och att det 
handlar om en stor siffra. Vi anser vidare att även om en sådan siffra hade funnits tillgänglig 
så skulle en sådan uppgift vara känslig då det kan handla om företagsspecifika hemligheter. 
 
Likt Playground Music Scandinavia AB har Warner Music Sweden AB angett att deras största 
inkomstkälla är försäljning av fysiska CD-skivor. Johan Söderholm fortsätter sitt uttalande 
med att nämna att den digitala försäljningen har ökat i hela Sverige, dock långsammast bland 
länderna i Europa. Det faktum att den ökade digitala försäljningen i Sverige har haft den 
långsammaste utvecklingen i Europa kan sannolikt kopplas till att den svenska lagstiftningen 
fram tills nyligen har varit svag i frågan kring konsumtion av upphovsrättsskyddat material. 
 
Det negativa svaret på fråga nummer fem som har angetts av Playground Music Scandinavia 
AB har bekräftats av Warner Music Sweden AB som har svarat att det är IFPI som tar hand 
om problemet åt skivbolagen. Den internationella organisationen IFPI står för skivbolagens 
intressen när det kommer till diverse rättsliga åtgärder samt upphovsrättsskydd90. Svaret på 
frågan har klargjort situationen kring vem som tar hand om fallen kring den rättsliga biten 
inom musikbranschen. 
 
Även nästkommande fråga har besvarats av Johan Söderholm på samma sätt som 
ovanstående, dvs. att det är IFPI som kommer att agera åt skivbolaget i den aktuella frågan 
med IPRED-lagen. Svaret bekräftar att det inte är skivbolaget själva som tar hand om de 
rättsliga åtgärderna utan överlåter frågan till IFPI samtidigt som de själva koncentrerar sig på 
musikproduktion samt marknadsföring. 
 
Förslaget på ett system där musikkonsumtionen via Internet skulle öka intäkterna till 
skivbolagen har tagits emot mycket positivt. Warner Music Sweden AB ser det föreslagna 
som ett mycket bra alternativ. Samtidigt anger de att det finns en liknande tjänst vid namn 
Spotify som möjliggör musikkonsumtionen via Internet för en fast månadsavgift. Skillnaden 
mot vad det föreslagna systemet omfattar ligger i att Spotifys tjänst köps direkt av Spotify och 
inte av bredbandsleverantören direkt vilket gör att tjänsten inte blir lika kontrollerad på grund 
av de resurser som finns tillgängliga hos bredbandsleverantörer. Resurserna samt mer 
ingående analys av själva systemet ligger utanför vår studie, men huvudsyftet med frågan har 
uppfyllts. Företaget har visat på att de är mycket positiva till förslaget och välkomnar liknande 
alternativ som kan öka intäkterna till skivbolagen. 
 
Warner Music Sweden AB har angett ett pris för den föreslagna tjänsten som ligger nära det 
pris som angavs av företaget ovan. Enligt Johan Söderholm ligger den rimliga avgiften på 

                                                
90 IFPI, http://www.ifpi.se/, 2009-05-15 
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ungefär samma nivå som Spotifys Premiumtjänst som i sin tur ligger på 99 SEK per månad. 
Spotifys Premiumtjänst går i huvudsak ut på att erbjuda en reklamfri miljö för 
musikkonsumenterna som streamar låten utan att ladda ner den direkt till datorns hårddisk91. 
Svaret på frågan har gett oss en bra inblick i hur företaget ställer sig i frågan om avgiftens 
storlek. 
 
Den näst sista frågan besvaras av Johan Söderholm med en aning optimism där han hoppas på 
att försäljningen kommer att öka efter att IPRED-lagen har införts och därmed eventuellt på 
ett positivt sätt påverkat företaget. Han säger att det redan idag finns bra tjänster som 
möjliggör laglig konsumtion av musiken och som ger företaget en del intäkter. Vidare 
exemplifierar Söderholm ett antal tjänster, bland andra iTunes för nedladdning av musik. 
 
När vi bad företaget att ange sina synpunkter i frågan om dagens problem med fildelningen 
har svaret varit enkelt. Företaget tror på att åtgärderna på det juridiska planet måste bero på 
varje enskilt fall. Detta kan bero på att företaget vill visa att de är beredda att punktmarkera 
och vinna varje fall för att försvara sin ställning på marknaden. Samtidigt tror de på 
informationsspridning och enkla fungerande system när det kommer till den tekniska delen av 
problemet kring fildelning. 
 

6.6 Sammanfattande analys av frågeformulär till skivbolag 

De skivbolag som har varit representerade i undersökningen har visat tydliga tecken på att det 
finns ett starkt negativt samband mellan fildelningen samt de tappade intäkterna som kunde ha 
uppnåtts vid eventuell försäljning av materialet som har blivit fildelat. Utifrån det faktum att 
aktörerna som presenterats ovan är relativt stora på världsmarknaden och är några av Sveriges 
främsta kan vi dra slutsatsen att den olagliga fildelningen drabbar musikbranschen hårt. 
Vidare kan vi notera att det finns mindre aktörer i form av skivbolag som påverkas betydligt 
mer av fildelningen eftersom deras position på marknaden kan vara aningen svagare. 
 
Även nästkommande fråga, fråga nummer två, har gett oss en tydlig bild över hur situationen 
på marknaden ser ut. Det är väldigt många aktörer som förlorar stora intäkter på grund av 
fildelningen. Skivbolagen som har deltagit i vår undersökning ger distinkta svar som ligger i 
linje med varandra. 
 
Inget av företagen kunde ange en specifik siffra på just hur stora förlusterna i samband med 
fildelningen, som företagen drabbats av, är. Warner Music Sweden AB uppgav däremot att 
det handlar om en hög siffra samtidigt som svaret från Playground Music Scandinavia AB 
också det indikerar att det handlar om en okänd, men hög siffra. Även dessa svar förtydligar 
uttalanden kring första frågan och pekar på att det finns negativa samband mellan 
vinstutvecklingen hos skivbolagen och den ökade olagliga fildelningen. Detta ligger även i 
linje med resultatet av vår finansiella analys där framför allt Playground Music Scandinavia 
AB mellan åren 2004 och 2007 tappat en stor del av sin omsättning. 
 
Skivbolagen vi varit i kontakt med uppger att försäljningen av fysiska CD-skivor står för den 
största delen av bolagens intäkter. Representanten för Warner Music Sweden AB uppger dock 
att försäljningen av digital musik är på uppgång i Sverige. Då Johan Söderholm på samma 
gång nämner att ökningen av den digitala försäljningen i Sverige har gått långsammast i 

                                                
91 Spotify, http://www.spotify.com/en/products/premium/, 2009-05-15 
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Europa, går det att spekulera i huruvida den nya IPRED-lagen kommer att ge en positiv effekt 
på den digitala försäljningen i Sverige. 
 
Bolagen har varit eniga i svaren på frågorna nummer fem och sex. Skivbolagen har inte eller 
kommer inte aktivt att själva genomföra några aktioner för att stoppa den olagliga fildelningen 
trots att ett sådant antagande kanske låter rimligt för gemene man. Vare sig det gäller tiden 
före införandet av IPRED-lagen eller tiden efter så är det den internationella organisationen 
IFPI som står för skivbolagens intressen samt åtgärder som syftar till att minska fildelningen. 
 
Resultatet som sammanställts från svaren på fråga nummer sex har styrkt att skivbolagen som 
i dagsläget finns på marknaden har en gemensam representant i de rättsliga frågorna. Denne 
representerar skivbolagens åsikter samt försöker även stoppa fildelningen som i sin tur är en 
av orsakerna till de minskade intäkterna hos skivbolagen i Sverige och världen över. 
 
Slutsatsen som man kan dra efter att ha sammanfattat svaren från skivbolagen är att de nya 
alternativen välkomnas även om de måste uppfylla vissa villkor och noga utvecklas för att 
kunna tillfredsställa parternas behov och önskemål. Alternativet som har föreslagits i 
undersökningen har till olika grad välkomnats, vilket tyder på att skivbolagen är villiga att 
utöka inkomstkällorna och inte enbart satsa på de befintliga. 
 
Svaren på fråga nummer åtta som har varit bland de viktigaste för undersökningen låg i linje 
med varandra när det kommer till avgiftens storlek som företagen tror kan vara rimlig att 
kräva för den föreslagna typen av tjänst. Företagen har varit eniga om att avgiften bör ligga på 
ungefär samma nivå om cirka 50 till 100 SEK per månad. Här är det intressant att företagen 
utan att samarbeta angett samma svar med en skillnad på enbart ett par kronor. Detta tyder på 
att de intäkter skivbolagen kräver av en tjänst som vi föreslår är av liknade storlek. 
 
De båda bolagen har på den näst sista frågan inte gett några liknande svar, vilket har skett 
tidigare, i exempelvis fråga åtta. Skivbolagen är både optimistiska, men även försiktiga med 
direkta uttalanden och tycker att trenden i nuläget är svårbedömd. Det kommer att krävas en 
längre tidsperiod för att kunna visa på några tydliga utfall. 
 
Företaget har visat på att de på alla sätt är villiga att försvara sin ställning på marknaden och 
även ta till individuella metoder, beroende på fall för det ändamålet. Företagen tror på alla 
fungerande alternativ, vilket kanske inte är oväntat, samtidigt vill de se alternativ som är enkla 
och lagliga. 
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7. SLUTDISKUSSION 

 
Nedan presenteras de slutsatser vi drar utifrån de analyser som utförts i föregående kapitel. 
 
 

7.1 Slutsatser 

Vår undersökning om huruvida det är möjligt att finansiera skivbolagens verksamhet genom 
att slutanvändarna via sitt bredbandsabonnemang betalar en fast extra månatlig avgift i utbyte 
mot obegränsad nedladdning av musik, är baserad på den enkätundersökning vi gjort, samt 
svaren på vårt frågeformulär till skivbolagen i kombination med vår finansiella analys av 
dessa bolag.  
 
Till att börja med kan vi utifrån vår enkätundersökning dra slutsatsen att det finns efterfrågan 
på ett lagligt, smidigt och bekvämt avgiftsbaserat alternativ för musikkonsumtion via Internet. 
En så stor del som 77,4  procent av respondenterna svarar att de skulle kunna tänka sig att 
betala en fast extra månadsavgift för att på laglig väg kunna konsumera musik via Internet 
helt obegränsat.  
 
Samtidigt visar enkätundersökningen på att 26,0 procent av respondenterna även i 
fortsättningen kommer att välja att ladda hem och fildela musik. Utifrån detta drar vi 
slutsatsen att IPRED-lagen kommer att spela en mycket central roll när det gäller framtiden 
för den typ av system som vi föreslår. Systemet kommer endast vara möjligt om lagens 
framtida effekt blir att stora delar av de som idag väljer att fildela och ladda hem musik 
olagligt upphör med detta och istället väljer ett lagligt alternativ. Händelser som utspelar sig i 
detta nu tyder på att IPRED-lagen eventuellt kan komma att styrkas med ytterligare 
lagändringar om regeringen beslutar om en lagrådsremiss. Dessa ändringar kommer att göra 
det svårare att kringgå bland annat IPRED-lagen och därmed fortsätta fildela och begå andra 
brott. Möjligheten baseras på att bredbandsleverantörer som idag kan undvika att lämna ut 
användaruppgifter blir tvungna att lagra dessa i minst sex månader.92 Det återstår att se om en 
lagrådsremiss genomförs samt om lagändringen blir verklighet. Om så är fallet kommer det 
att eventuellt ytterligare påverka branschen likt IPRED-lagen. 
 
Den finansiella analysen av skivbolagen pekar på att de enskilda bolagen samt branschen är 
utsatt för press. Resultaten är dock i sig inte helt entydiga, då korrelationen mellan bolagens 
resultat och omsättningsutveckling är liten, resultaten kan därför ifrågasättas. I kombination 
med de svar som företagens representanter gav kan vi dock dra den entydiga slutsatsen att 
både de enskilda bolagen och branschen drabbats hårt av den olagliga nedladdningen av 
musik. 
 
Medelpriset som våra respondenter är villiga att betala ligger relativt nära de priser som 
uppgetts av skivbolagens representanter, vilket talar för ett system av den typen vi föreslår. 
Det pris respondenterna är villiga att betala är ett totalpris per månad medan de priser 
skivbolagen angett gäller till vart och ett av bolagen, vilket innebär att det sannolikt kommer 
att krävas en något större avgift än de 79,9 SEK per månad som respondenterna angett. 
Samtidigt tror vi att även skivbolagsbranschen som helhet kommer att behöva anpassa sig till 
den framväxande digitala marknaden, genom exempelvis sammanslagningar och andra 

                                                
92 Aftonbladet, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5159315.ab, (2009-05-15), 2009-05-15 
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besparingsalternativ. Då priset på en vara eller tjänst enligt Kotler hamnar på ett intervall där 
ett för högt pris inte längre attraherar några köpare och ett för lågt pris gör försäljningen 
olönsam kan vi dra slutsatsen att en kompromiss bör kunna uppnås93. Det faktum att båda 
parter visat intresse för tjänsten och priset för den bör innebära att de med tiden kan mötas på 
det prisintervall Kotler beskriver. 
 
Samtidigt ser vi utifrån vår sammanställning av frågorna om tillfredsställelsegrad och 
betalningsvilja (se tabell 6.2.1) att det finns ett positivt samband mellan dessa. Detta pekar på 
att om det genomförs tillfredsställelsehöjande åtgärder i form av exempelvis ökat musikutbud 
kommer sannolikt även betalningsviljan att stiga. Utifrån detta samband kommer det enligt 
oss att vara möjligt att uppnå en kompromiss som eventuellt gör systemet genomförbart. 
 

7.2 Sammanfattande slutsats 

Avslutningsvis vill vi säga att det finns mycket som talar för att ett system där slutanvändarna 
via sitt bredbandsabonnemang betalar en fast extra månatlig avgift i utbyte mot obegränsad 
nedladdning av musik, kan fungera. De många parametrarna i kombination med det faktum att 
IPRED-lagen i nuläget endast varit i bruk en kortare tid omöjliggör dock några definitiva 
slutsatser kring finansieringen av skivbolagens verksamhet med hjälp av ett av den typen 
system som vi föreslår. Då både skivbolagen och respondenterna [de potentiella 
slutanvändarna] ställt sig relativt positiva till det föreslagna systemet ser vi IPRED-lagen som 
det absolut största frågetecknet. Först när detta frågetecken rättats ut kommer det att vara 
möjligt att se hur stort det faktiska kundunderlaget för avgiftsbaserad musikkonsumtion via 
Internet egentligen är. Därefter kommer det att vara möjligt att ta fram specifika siffror för att 
se huruvida skivbolagens verksamhet kan finansieras genom att slutanvändarna via sitt 
bredbandsabonnemang betalar en fast extra månatlig avgift i utbyte mot obegränsad 
nedladdning av musik. 
 

7.3 Fortsatt forskning 

Avslutningsvis vill vi notera att forskningsunderlaget i dagsläget är mycket tunt. Viss 
forskning finns inom områdena olaglig nedladdning, fildelning samt vissa 
marknadsföringsbaserade undersökningar. Inom de kommande åren kommer 
forskningsunderlag i form av data att finnas tillgängligt, vilket möjliggör storskaliga studier 
där samtliga perspektiv kopplas samman. Vi tror att en studie av det här slaget skulle kunna 
visa på framtida lösningar på dagens problem kring upphovsrätten, finansiering av skivbolag 
samt den olagliga nedladdningen och fildelningen. 
  

                                                
93 Kotler, P., et al., Principles of Marketing, 2005, s 680 
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8. Sanningskriterier 

8.1 Validitet 

Vi bedömer att studiens övergripande validitet är god utifrån det faktum att vi funnit ett 
mycket litet bortfall i vår enkätundersökning samt att det finns logik och ett tydligt samband i 
respondenternas svar på frågorna. Vi kan genom att titta på flera frågor tydligt utläsa samband 
och trender i respondenternas svar, vilket gör att vi bedömer de slutsatser vi drar som troliga. 
 
Vad gäller validiteten hos de frågor som besvarades av de båda skivbolagen ser vi också där 
en tydlig korrelation mellan bolagens svar, vilket pekar på att de individer som besvarat 
frågorna har tolkat dem på samma sätt. Vi är dock medvetna om att detta endast är svar från 
två olika aktörer som båda har starka branschintressen. Av denna anledning anser vi att de 
slutsatser som dras utifrån just denna information bör tolkas med viss försiktighet. Enligt 
Bryman et al. mäter intern validitet förhållandet mellan två variabler, vilket är viktigt när 
dessa variabler används för att dra slutsatser94. För att höja den interna validiteten har vi 
därför valt att utföra en kompletterande finansiell analys av bolagen. Vi anser att detta gör det 
enklare för oss som författare att motivera de slutsatser som dras utifrån informationen, då den 
inte kommer från endast en part.  
 

8.2 Reliabilitet 

Bryman et al. beskriver reliabilitet eller tillförlitlighet som ett sätt att mäta till vilken grad 
resultaten från en undersökning blir desamma om undersökningen genomförs på nytt95.   
Reliabiliteten vad gäller vår enkätundersökning är enligt oss också den god.  Då svaren tyder 
på att respondenterna generellt tolkat frågorna lika och på det sätt vi tänkt oss bedömer vi att 
resultaten vid ett återskapande av studien skulle bli mycket likt de resultat vår studie uppvisar. 
Här är dock tiden av stor vikt eftersom ämnets aktualitet kan göra att individers uppfattningar 
och tankar kring de ställda frågorna snabbt förändras. 
 
Vad gäller vårt frågeformulär anser vi det faktum att frågorna generellt besvarats relativt kort 
vara en begränsande faktor. För att tydligt se hur skivbolagens respondenter tolkade våra 
frågor hade mer utförliga svar varit önskvärda. De svar som angivits av de båda bolagens 
representanter stämmer dock väl överrens med varandra samt med våra egna tolkningar av 
frågorna. Även här beror framtida reliabilitet och replikerbarhet på tiden, då skivbolagens 
position sannolikt kommer att påverkas i stor utsträckning av IPRED-lagens framtida effekter. 

                                                
94 Bryman, A., et al., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, s 48 ff. 
95 Ibid., s 48 
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10. BILAGOR 

10.1 Bilaga 1 – Enkät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avgiftsbelagd musikkonsumtion. 
- Finansiering av skivbolagens verksamhet genom tillägg av fast extra avgift för slutanvändarnas 

bredbandsuppkoppling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
Våra namn är Jan Boman och Aleksei Trosjtjij – civilekonomstuderande under vår sjätte 
termin vid Handelshögskolan, Umeå Universitet. Du har slumpmässigt blivit utvald bland 
studenterna vid Umeå universitet för att besvara denna enkät. Enkäten handlar om 
nedladdning av upphovsrättsskyddat material och musikkonsumtion via Internet. 
Undersökningens syfte är att studera om skivbolagens verksamhet kan finansieras genom 
tillägg av fast extra avgift för slutanvändarnas bredbandsuppkoppling där musikkonsumtionen 
avgiftsbeläggs. Det är frivilligt att besvara enkäten. Svaren är anonyma och de kommer att 
behandlas konfidentiellt samt utgöra grunden för undersökningen i vår C-uppsats där 
resultaten kommer att presenteras enbart i aggregerat format. 
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Enkät 
Frågorna skall besvaras genom att tomma fält fylls i (___) alternativt sätts ett kryss över det 
svarsalternativet (    ) som stämmer bäst med Din  egen uppfattning. Det är endast tillåtet med ett 
svarsalternativ per fråga. 
 
1. Hur gammal är Du? _____år 
 
2. Kön? 

 Man 
 Kvinna 

 
3. Har Du ett bredbandsabonnemang som Du betalar för? 

 Ja 
o Om ”Ja” – Hur mycket har Du betalat per månad för Din bredbandsuppkoppling 

under det senaste halvåret? _____SEK/månad 
 Nej 

 
4. Vilken bredbandsleverantör har Du idag? _____________________________________ 
 
Följande fråga innefattar musik och gäller upphovsskyddat material. 
5. Konsumerar Du musik via Internet? 

 Ja 
o Om ”Ja” – Ungefär hur många låtar har Du laddat ner per månad under det 

senaste halvåret? _____låtar/månad 
 Nej 

 
Följande fråga innefattar betaltjänster som exempelvis nedladdning av musik från betalhemsidor. 
6. Använder Du betaltjänster i samband med Din musikkonsumtion via Internet? 

 Ja, jag använder mig av enbart betaltjänster 
o Om ”Ja” – Hur mycket SEK spenderade Du per månad under det senaste 

halvåret? _____SEK/månad 
 Ja, jag använder mig av betaltjänster, men fildelar också 

o Hur mycket SEK spenderade Du på betaltjänster per månad under det senaste 
halvåret? _____SEK/månad 

 Nej, jag använder enbart fildelningsprogram 
 Nej, jag använder mig varken av betaltjänster eller fildelningsprogram 

 
7. Vilken är Din personliga inställning till olaglig nedladdning av upphovsrättsskyddat 
material? 

 Mycket negativ – Alla bör respektera upphovsrättsskyddat material och sluta ladda ner 
olagligt 

 Negativ – Jag laddar inte aktivt ner själv, men olaglig nedladdning i liten skala kan 
nog inte skada upphovsmännen 

 Neutral – Jag är varken positiv eller negativ till fenomenet 
 Positiv – Jag laddar aktivt ner själv, men olaglig nedladdning är inget jag förespråkar 
 Mycket positiv – Allt upphovsrättsskyddat material bör tillhöra allmänheten 

 
Eventuella kommentarer: ______________________________________________________  
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Den första april 2009 trädde den nya IPRED-lagen (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) i 
kraft. Lagen gör det möjligt för branschorganisationer som till exempel skivbolag att söka upp, 
stämma och kräva skadestånd från enskilda individer som misstänks för olaglig fildelning. 
8. Nu när Du känner till detta faktum, kommer Din totala musikkonsumtion 
[köp/nedladdning av musik] att ändras? 

 Mycket negativt påverkad konsumtion – Jag kommer att sluta konsumera musik 
 Negativt påverkad konsumtion – Jag kommer att minska min konsumtion av musik 
 Opåverkad konsumtion – Jag kommer att konsumera lika mycket musik som tidigare 
 Positivt påverkad konsumtion – Jag kommer att öka min musikkonsumtion 
 Mycket positivt påverkad konsumtion – Jag kommer att konsumera mycket mer musik 

 
Eventuella kommentarer: ______________________________________________________ 
 
9. Kommer IPRED-lagen att påverka mängden musik som Du kommer att ladda ner? 

 Inte alls – Jag kommer att ladda ner i minst samma utsträckning 
 Lite – Jag kommer att primärt att ladda ner, men även att använda mig av betaltjänster 

i mindre skala 
 Mittemellan – Jag kommer att använda mig av både betaltjänster och nedladdning 
 Mycket – Jag kommer primärt att använda mig av betaltjänster, men även ladda ner i 

mindre skala 
 Väldigt mycket - Jag kommer helt att gå över till betaltjänster 

 
Eventuella kommentarer: ______________________________________________________ 
 
10. Skulle Du kunna tänka Dig att betala en fast extra månadsavgift för Din 
bredbandsuppkoppling för att på laglig väg kunna konsumera musik via Internet helt 
obegränsat? 

 Ja 
 Nej 

 
Frågorna 11 och 12 baseras på följande scenario: 
Skivbolagen levererar via bredbandsleverantörerna en tjänst där Du som slutkund kan obegränsat 
ladda ner musik för en fast extra månatlig avgift. Den extra avgiften är obligatorisk vid beställning av 
bredbandsabonnemang. 
11. Till vilken grad skulle en sådan tjänst tillfredsställa Dina musikkonsumtionsbehov? 
Gradera svaret på en skala mellan 1 och 10. 
1 står för ”Skulle inte tillfredsställa alls” och 10 står för ”Skulle tillfredsställa helt” 
Svar: _____ 
 
12. Till hur mycket värderar Du friheten att kunna ladda ner obegränsat mycket musik 
den lagliga vägen? 
_____SEK/månad 
 
 
 
Tack så mycket för Dina svar! 
Vill Du ta del av vår studie elektroniskt eller komma i kontakt med oss kan Du göra detta enligt nedan: 
 
Jan Boman   Aleksei Trosjtjij 
070 310 67 74   073 997 80 64 
jan__boman@hotmail.com  aleksei@aleksei.se 
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10.2 Bilaga 2 – Frågeformulär till skivbolag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avgiftsbelagd musikkonsumtion. 
- Finansiering av skivbolagens verksamhet genom tillägg av fast extra avgift för slutanvändarnas 

bredbandsuppkoppling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
Våra namn är Jan Boman och Aleksei Trosjtjij – civilekonomstuderande under vår sjätte 
termin vid Handelshögskolan, Umeå Universitet. Företagets namn har slumpmässigt blivit 
utvald bland de verksamma skivbolagen i Sverige för att besvara detta frågeformulär. 
Frågeformuläret handlar om nedladdning av upphovsrättskyddat material och 
musikkonsumtion via Internet. Undersökningens syfte är att ta reda på om skivbolagens 
verksamhet kan finansieras genom tillägg av fast extra avgift för slutanvändarnas 
bredbandsuppkoppling där musikkonsumtionen avgiftsbeläggs. Svaren kommer att utgöra 
grunden för undersökningen i vår C-uppsats där de presenterade resultaten kommer att 
kopplas till företaget och branschen generellt. 
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Frågeformulär 
Eftersom frågorna är öppna ber vi Er att försöka besvara frågorna så utförligt som möjligt (eventuella 
olika perspektiv, jämföra historiken med framtidsutsikter osv.), såsom det skulle kunna göras vid en vanlig 
intervju. Basera gärna svaren på den utveckling som har skett inom musikbranschen under de senaste 
3-5 åren. 
 

1. Hur har Er vinstutveckling påverkats av de senaste årens utbredda olagliga fildelning? 
SVAR: 
 
 

2. Finns det någon koppling enligt Er mellan den ökade olagliga fildelningen och året 
företaget tappade mest i inkomst? 
SVAR: 

 
 

3. Hur stora förluster mätt i kronor samt i procent av omsättningen har fildelningen 
inneburit för Ert skivbolag på årlig basis? 
SVAR: 
 
 

4. Vilken typ av nuvarande distributionssätt ger företaget störst inkomst? (distribution via 
Internet, distribution via CD-skivor i butiker osv.) 
SVAR: 
 
 

Den första april 2009 trädde den nya IPRED-lagen i kraft. Lagen gör det möjligt för 
branschorganisationer som till exempel skivbolag att söka upp, stämma och kräva skadestånd från 
enskilda individer som misstänks för olaglig fildelning. 
5. Har Ni som skivbolag aktivt arbetat för att stoppa olaglig fildelning före införandet av 

IPRED-lagen? Om ”Ja” – Hur har Ni gått tillväga? 
SVAR: 
 
 

6. Hur kommer Ni som skivbolag att använda Er av den nya IPRED-lagen? 
SVAR: 
 
 

7. Hur skulle Ni ställa Er till ett system där Ni som skivbolag i samarbete med 
bredbandsleverantörer erbjuder en tjänst där slutanvändare obegränsat och smidigt kan 
konsumera musik via Internet i utbyte mot att varje slutanvändare genom sitt 
bredbandsabonnemang betalar en fast extra månadsavgift för bredbandsuppkopplingen 
som tillfaller Ert bolag? 
SVAR: 
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8. Förutsatt att den här typen av system är önskvärt och korrekt fungerande, ungefär hur 
stor avgift per slutanvändare skulle Ni behöva för att uppnå acceptabla finansiella 
resultat beräknat? (Baserat på ca 6 miljoner individer med tillgång till Internet i sina hem, bortsett 
från eventuella kostnader för mellanhänder såsom tjänsteleverantörerna) 
SVAR: 
 

9. Hur bedömer Ni att införandet av IPRED-lagen kommer att påverka verksamheten i 
Ert skivbolag? Kommer intäkterna att öka eller minska i samband med åtgärderna? 
SVAR: 
 

 
10. Vilken är enligt Er den bästa lösningen på dagens problem med olaglig fildelning, dvs. 

hur kan skivbolagen gå tillväga för att öka sina intäkter? 
 

- På det juridiska planet? (Varning, Polisanmälan, Svartlistning) 
SVAR: 
 

 
- På det tekniska planet? (FoU, Informationsspridning) 

SVAR: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack så mycket för Ni besvarat detta frågeformulär! 
Vill Ni ta del av vår studie elektroniskt eller komma i kontakt med oss kan Ni göra detta enligt nedan: 
 
Jan Boman   Aleksei Trosjtjij 
070 310 67 74   073 997 80 64 
jan__boman@hotmail.com  aleksei@aleksei.se 
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10.3 Bilaga 3 – Tackbrev till skivbolag 

Jan Boman och Aleksei Trosjtjij 
Civilekonomstuderande 

Handelshögskolan vid Umeå universitet 
Umeå, Sverige 

 
 

 
Datum 
 
Representantens namn 
Företagets namn 
Adress 
Postnummer; Ort 
Land 
 
 
 
Till: Representantens namn 
 
 
Vi vill härmed tacka Er och företagets namn för intervjun som Ni har besvarat den datum. 
Intervjun kommer att utgöra grunden för den studien där vi har valt att undersöka om 
skivbolagens verksamhet kan finansieras genom tillägg av en fast extra avgift för 
slutanvändarnas bredbandsuppkoppling i utbyte mot obegränsad nedladdning av musik. 
Svaren har gett oss en bra bild över synpunkterna kring frågorna och varit till stor hjälp. 
Återigen, stort tack för Er tid och hjälp! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Jan Boman    Aleksei Trosjtjij 
 
________________________________  ________________________________ 
Telefon: +46 (0) 70 310 67 74  Telefon: +46 (0) 73 997 80 64 
E-post: jan__boman@hotmail.com  E-post: aleksei@aleksei.se 
 
 



 

 

Handelshögskolan 
Umeå universitet 
901 87 Umeå 
www.usbe.umu.se 

 

 
 


