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SAMMANFATTNING/ABSTRACT 
 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats var att undersöka attityder till musiks värde 
i och med möjligheten till digital nedladdning. De frågeställningar som låg till grund till 
min undersökning var följande: 
 
- Bottnar folks ökande ovilja att betala för musik bara i ekonomi, eller kan det vara så 

att de även tappat respekten för upphovsrätten/immaterialrätt? 
  
- Har nedladdning urholkat populärmusikens konstnärliga värde? 
  
- Om nedladdning har urholkat populärmusikens konstnärliga värde, har det i så fall 

påverkat människors nedladdningsvanor? 
 
 
Metoden jag använde mig av var övervakad enkät. Denna besvarades av tio musiker 
som slumpmässigt valdes ur min bekantskapskrets, med grundförutsättningen att någon 
gång ha laddat ner musik från nätet. 
 
De resultat jag fick fram pekar på att nedladdning inte påverkat respondenternas syn på  
upphovsrätten, då samtliga anser att det är ganska eller mycket viktigt att värna om 
denna. 
 
Mina två frågeställningar rörande populärmusikens konstnärliga värde var dessvärre 
omöjliga att besvara, då jag missat att inkludera en avgörande fråga i enkäten. Flertalet 
av respondenterna ansåg att populärmusikens konstnärliga värde förändrats de senaste 
tio åren, men då jag inte ställde några följdfrågor rörande denna attitydförändring kan 
jag inte säga om det beror på nedladdning eller något annat. 
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1 INLEDNING 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Jag driver sedan fyra år skivbolaget Crying Bob Records. Vid sidan av detta har jag 
frilansat som trumpetare, turnéledare och ljudtekniker i drygt sex år. Crying Bob 
Records är ett independentbolag, vilket betyder att bolaget står fritt från de så kallade 
majorbolagen, SonyBmg, EMI, Warner och Universal. Många av de artister som jag 
arbetar med som musiker och tekniker befinner sig på den andra delen av den svenska 
musikbranschens skala, det vill säga hos majorbolagen. Dessa olika arbetssituationer 
har gett mig inblick i väldigt många olika delar av den svenska musikbranschen. 
 
Vid sidan om Crying Bob Records och diverse frilansuppdrag studerar jag sista året på 
Musik- och Medieteknik på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
 
De kunskaper jag fått genom mina studier, samt de erfarenheter jag skaffat genom att 
driva skivbolag och att frilansa som musiker, har tillsammans väckt väldigt mycket 
frågor och tankar om den svenska musikbranschen och dess framtida roll i dagens 
samhälle. 
 
I diskussioner med vänner och arbetskamrater kommer ofta frågor runt nedladdning och 
dess påverkan på den svenska musikindustrin upp. Vanligt förekommande åsikter är till 
exempel: 
”Är det inte så att nedladdning i slutänden gynnar artisten? De får ju komma ut och 
spela live och kan sälja merchendise istället för skivor”, ”Det är bara skivbolagen som 
förlorar pengar. Artisterna får ändå inte speciellt stor del av inkomsterna från 
skivförsäljningen.”, ”Dagens musik är hitorienterad och lågbudgetproducerad. Varför 
köpa hela albumet?”. Dessa diskussioner har fått mig att fundera mycket över 
människors inställning till musik och dess ekonomiska och konstnärliga värde, samt om 
folks syn på dessa saker har förändrats i och med den digitala nedladdningens intåg. 
 
Jag inledde arbetet med denna uppsats under hösten 2004, men lyckades pga för hög 
arbetsbelastning inte slutföra den som tänkt under våren 2005. Arbetet återupptogs och 
slutfördes våren 2008. 
 
 
1.2 Syfte och problemformulering 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka attityder till musiks värde i 
och med möjligheten till digital nedladdning. 
 
De frågeställningar som ligger till grund till min undersökning är följande: 
 
- Bottnar folks ökande ovilja att betala för musik bara i ekonomi, eller kan det vara så 

att de även tappat respekten för upphovsrätten/immaterialrätt? 
  
- Har nedladdning urholkat populärmusikens konstnärliga värde? 
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- Om nedladdning har urholkat populärmusikens konstnärliga värde, har det i så fall 
påverkat människors nedladdningsvanor? 

 
 
 
 
2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
 
2.1 Upphovsrättens historia 
 
Samtliga faktauppgifter i följande avsnitt är hämtade ur Rätten till menuetten av Gunnar 
Petri. 
 

Ett manuskript, som inte innehåller något som strider mot statens lagar, mot religionen 
eller mot enskilda personers intressen, är för upphovsmannen en egendom som står honom 
så personligen nära att det inte är mera tillåtet att beröva honom den än att ta ifrån honom 
hans pengar, hans bohag eller till och med hans jordegendom. Den är frukten av hans 
personliga möda, som han måste ha rätt att förfoga över som han vill för att, förutom äran, 
förvärva en vinst för att sörja för sina och sina närmastes behov… (Petri, 2000:64) 

 
Denna promemoria skriven 1725 av den franske advokaten Louis d’Héricourt är den 
första genomtänkta argumentationen för immateriell äganderätt med upphovsmannen 
som utgångspunkt.  
 
Upphovsrätten är, ur ett historiskt perspektiv sett, en relativt ny företeelse som har 
funnits i ungefär 300 år. Går man tillbaks 2000 år, till det antika Grekland, genomsyrade 
Platons idélära värderingen av den tidens konstnärer. Konstverken i sig sågs som viktiga 
att hylla och bevara, men inte konstnärerna själva. Detta på grund av att de snarare sågs 
som förmedlare av idévärldens skönhetsvärden, inspirerade av muserna, än som 
självständiga skapare. Inte heller i romarriket fanns tanken runt immateriell äganderätt. 
Som Petri skriver: ”Kännetecknande är att en viss uppmärksamhet i den juridiska 
doktrinen ägnades åt frågan om den situation som uppstår när en skicklig målare målar 
ett konstverk på en annans duk. Vem tillhör då tavlan?” (Petri, 2000:18) 
 
Dåtidens syn på immateriell äganderätt formulerades på 300-talet av lagkommentatorn 
Symmachus. ”Oratio publicata res libera est”, vilket betyder ”något som har 
offentliggjorts är alltid fritt.” Denna tanke lever kvar än idag, och återfinns hos många 
av nutidens upphovsrättskritiker. 
 
Antikens nedgång och kristendomens intåg medförde ett kulturellt förfall. Kyrkans ord 
blev lag, teatern, som var en viktig scen för dåtidens kompositörer, upphörde nästan 
helt. Konstnären sågs som ett redskap, vars uppgift var att föra fram Guds budskap.  
 
Under 1400-talet växer Renässansen och Humanismen fram. Synen på människan som 
en unik individ spreds, och i och med detta förändrades även synen på dåtidens 
konstnärer.  
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Det var inte längre en fråga om att vara en ödmjuk tjänare till musorna eller till teologin. 
Inte heller var det fråga om kompilering och vidareutveckling av ett långsamt 
framåtskridande kollektivt verk, utan om ett originellt skapande baserat på egen fantasi. 
Inte bara vetande och kunnande, utan personlig genialitet blev verkets källa. Verket blev 
ett uttryck för upphovsmannens personlighet. Geniet hade fötts. (Petri, 2000:28) 

 
I slutet av 1500-talet hette den största tonsättaren Orlando di Lasso. Hans berömmelse 
gjorde honom eftertraktad vid de olika hoven i dåtidens Europa. Detta gav honom ett 
förhandlingsläge gentemot dåtidens makthavare när det kom till äganderätten av sina 
verk. 1575 lyckades han av den franska kungen förhandla fram ett tioårigt personligt 
privilegium gällande alla sina befintliga och framtida verk. Med detta privilegium 
lyckades han sedan även få kejsar Rudolf II att ge honom ett liknande skydd för de 
tyska staterna. Orlando di Lasso blev därigenom den förste tonsättare att uppnå ett visst 
skydd för sina verk. 
 
Under kommande århundradena utvecklades tanken om konstnärers äganderätt till sina 
verk på flera håll i Europa. England och Frankrike var föregångare, men även de tyska 
staterna, amerika och skandinavien utvecklade traditioner och lagar som styrde 
äganderätten. 
 
I slutet av 1800-talet ökade behovet av en internationell upphovsrättsöverenskommelse. 
Detta ledde till framtagandet av Bernkonventionen, en överenskommelse som innehåller 
reglering av den ideella rätten som handlar om skaparens rätt att bli angiven som 
upphovsman, samt nyttjanderätten som är rätten att tjäna pengar på sitt verk. I stort sett 
alla länder i hela världen har skrivit under Bernkonventionen, och därmed förbundit sig 
att följa den. Det finns dock ett relativt stort utrymme för nationella lösningar inom 
ramen för Bernkonventionen, vilket medfört att upphovsrättslagarna skiljer sig en del 
mellan de olika medlemsländerna. I USA och Storbritannien kan man till exempel 
förhandla bort sin ideella rätt, vilket lett till många och långa diskussioner inom den 
amerikanska musikindustrin. 
 
 
2.2 Dagens syn på upphovsrätten 
 
Den senaste tidens tekniska utveckling som möjliggjort kopiering av CD-skivor och 
nedladdning av digitala musikfiler över internet har gjort att debatten om immateriell 
äganderätts vara eller inte vara har aktualiserats. Henry Olsson, sakkunnig från 
Justitiedepartementet anser att denna debatt bidragit till att stärka upphovsrätten. 
 

I samband med lagstiftningsarbetet i början på 60-talet fanns det några som satte 
frågetecken för en del av upphovsrätten. På 70-talet var det lugnt och stilla. När internet 
bröt igenom på bred front talades det om upphovsrättens död. Detta har visat sig helt 
felaktigt. (STIM-NYTT Nr 16, 2001:12) 
 
Teknologins Utveckling och behovet av skydd för dataprogram och databaser i 
upphovsrättslagen har, enligt Henry, givit upphovsrättslagen en mycket stor politisk tyngd 
liksom den svenska musikens framgångar och handelsministerns engagemang. (STIM-
NYTT Nr 16, 2001:13)  
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Den kritik mot upphovsrätten som framförs skiftar från ett totalt avskaffande, till ett 
reformerande av dagens lagstiftning till en som är anpassad efter den teknologiska 
utvecklingen som skett. Några av kritikernas huvudpunkter är:  
 

Skyddstiden för upphovsrättskyddat verk (70 år efter upphovsmannens död i Sverige) är 
överdrivet hög. Vissa anser att när upphovsmannen är död bör rättigheterna upphöra 
medan andra anser att en lägre skyddstid (alltifrån 5 till 10 år) bör räcka som incitament 
för att skapa. 
 
I och med den "digitala revolutionen" som har gjort det enkelt och billigt för gemene man 
att ta del av kultur så bör man utnyttja potentialen för internet och fildelningsnätverk. Man 
resonerar också att det blir omöjligt att beivra upphovsrättsbrott om de sker av 
privatpersoner. Om man skulle försöka skulle man behöva övervaka all privat 
kommunikation.  
 
På grund av att man inte vill ha en alltför övergripande övervakning av privat 
kommunikation så menar man att icke-kommersiell spridning av upphovsrättskyddade 
verk bör tillåtas. Detta på grund av att man anser att det är mycket enklare att beivra 
profitdrivna upphovsrättsbrott som oftare är mer storskaliga. Man anser också att icke-
kommersiell spridning är gynnsamt för kulturen och upphovsmännen medan ett 
kommersiellt monopol kan vara nödvändigt som incitament för upphovsmännen. 
 
Många gånger man bygger vidare på verk så innebär det inte nödvändigtvis en konflikt 
mellan den ursprungliga skaparen och "vidareutvecklaren". Man brukar ta samplingar som 
exempel och hänvisa till hip-hopen då samplingarna inte är för omfattande. Andra gånger 
menar vissa kritiker att en vidareutveckling av ett verk till och med kan fungera som en 
katalysator för det ursprungliga verket. 

 
Verk som inte längre säljs eller som man tjänar pengar på kommer ingen till gagn. 
Eftersom det inte finns något starkt incitament för ägare av upphovsrättsskyddade verk att 
släppa verken fria, trots att man inte längre tjänar pengar på dem, så kommer verken inte 
släppas fria. 
 
Kreativiteten var stor innan upphovsrätten fanns. Shakespeare t.ex. levde innan 
upphovsrättens tid och var också känd plagiatist. 
 
Upphovsrätten står i konflikt med yttrandefriheten, där yttrandefriheten är viktigare av de 
två rättigheterna. 
 
Upphovsrätt liknas vid ett monopol som får stöd att vidmakthållas av staten. (Hämtat 
080405 från http://sv.wikipedia.org/wiki/Upphovsrättsfrågan) 

 
Förespråkare för nedladdning brukar ofta hävda att de inte tar pengar från 
upphovsmännen och musikerna utan från de stora skivbolagen. Åsikterna hos 
upphovsmän skiljer sig här. Den 30 mars 2008 publicerade Sydsvenskan en 
undersökning där de frågat 100 svenska musiker om deras åsikter kring fildelning. 38 av 
dem anser att fildelningen borde släppas fri och 59 säger sig ha laddat ner 
upphovsrättsskyddad musik. (Sydsvenskan, 2008) 
 
En annan åsikt, som står i skarp kontrast till de 38 procent i Sydsvenskans 
undersökning, redovisar sina tankar och funderingar runt nedladdningsproblemet i ett 
öppet brev som publicerades 2005-04-18. (http://www.ifpi.se/) 
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Delar ur Öppet brev från artister angående upphovsrätt 
 
En märklig debatt förs nu kring upphovsrätt och Internet. Att ladda hem musik, film, 
böcker 
och datorprogram utan att betala är på väg att bli politiskt korrekt. Motiven för att 
legalisera 
den här typen av stöld varierar, men den skada den orsakar är lika stor. 
 
Inte i något annat sammanhang ifrågasätter vi rätten till ägande – utom när det gäller 
”konstnärligt material”. Vi accepterar att det är ägarens namn som står på dörren till 
lägenheten där han bor. Vi tycker inte att det är konstigt att livsmedelshandlaren tjänar 
pengar 
på den falukorv som säljs i butiken. 
 
Men är arbetet kreativt anses det att vi som skapar skall acceptera att vi plundras av andra 
utan att någonting tillfaller oss själva. 
 
Vi håller inte med. Vi vill inte bli bestulna. Vi vill kunna försörja oss. 
 
Vare sig vi är musiker, artister, författare, skådespelare, regissörer eller programmerare 
har vi 
det gemensamt att vi har upphovsrätt till det vi skapar. Som upphovsrättsinnehavare ingår 
vi 
ofta avtal som ger oss betalt i relation till hur mycket våra verk säljer. Det gör det möjligt 
för 
oss att ha musik, film, eller författande som yrke. Det är vårt jobb, vare sig det är en 
heltidssysselsättning eller en bisyssla. Ofta tar vi själva ekonomiska risker när vi gör en ny 
produktion. 
 
För oss artister är det fullkomligt oacceptabelt med en debatt där det är okej att människor 
stjäl skivor och film, eller för den delen tidningen Expressen, i affären. Men på något vis 
har 
en del tongivande röster fått för sig att det är okej att stjäla på Internet. 
 
Försvaret för upphovsrätten handlar inte om de största popstjärnornas miljoner. Det 
handlar 
inte heller om nöjesindustrins vinstintressen. För oss artister handlar det om möjligheten 
att ha 
den här typen av verksamhet som yrke. Ytterst handlar det om vad som är rätt och vad 
som är 
fel. 

 
En intressant åsikt i diskussionen framfördes i en intervju gjord av Karin Liljequist 
Rydz med journalisten Olle Wilöf. Han menar att dagens utveckling på sikt riskerar att 
leda till kulturell utarmning, och tar läromedelsproduktionen som exempel: 
  

Förlagen har blivit väldigt försiktiga med att ge ut nya läromedel. Det är sällan lönsamt, 
eftersom allt fler studenter kopierar texter för eget bruk. Följden blir bland annat att vi får 
dras med inaktuella läroböcker. På samma sätt måste i dag de flesta musikproducenter 
kalkylera med risken för piratutlägg på nätet. I många fall lönar det sig inte att producera 
en skiva. På sikt hämmar detta kreativiteten. (www.stim.se) 
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Den amerikanska musikadvokaten Donald S. Passman anser att lösningen finns i att 
musikbranschen tar fram ett fungerande lagligt substitut till illegal nedladdning. 
 

I think things are going to be rough until we figure out this new era, then I think they´ll be 
better than ever. It´s my sincere belief (some would say foolishly) that most people are 
honest, and given a legitimate, easy-to-use, high-wuality alternative, they´ll take it over 
piracy. (Passman, 2003:379)  
 

Fem år senare har vi fått se iTunes, eMusic samt en rad liknande tjänster startats med 
varierande resultat. Framtiden får utvisa om branschen lyckas vända sina negativa 
siffror med hjälp av dessa lagliga alternativ till den illegala nedladdningen. 
 
 
 
 
3 METOD 
 
 
Studien utförs med en hermeneutisk, humanvetenskaplig forskningsansats. 
”Hermeneutik går ut på att förstå och inte bara begripa intellektuellt.” (Thurén, 2007) 
 
Metoden som använts är övervakad enkät, innehållande både flervals- och essäfrågor. 
Innan sammanställandet av enkäten läste jag böckerna Som man frågar får man svar 
(Andersson, 1994) och What they’ll never tell you about the music business (Thall, 
2002). 
 
Jag testade enkäten två gånger innan den riktiga undersökningen gjordes. 
 
Antal respondenter var 10. 
 
Enkäten gjordes enskilt och jag satt med under samtliga dessa. 
 
Urvalet av respondenter skedde slumpmässigt ur min bekantskapskrets med 
grundförutsättningarna att: 
 

1. Personen i fråga är musiker. Professionellt utövande ej ett krav. 
2. Personen i fråga ska ha laddat ner musik från nätet. Illegalt eller lagligt ej 

specificerat. 
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4 RESULTAT 
 
4.1 Redovisning av resultat 
 
ALLMÄNT 
 
1. Kön? 
   
7 Män  3 Kvinnor 
 
 
2. Ålder?  
 
21-25: 4 26-30: 4 Över 30: 2 
 
 
INSTRUMENT 
 
3. Sjunger du eller spelar något instrument? 
 
Att spela instrument var ett av mina grundkrav när jag gjorde urvalet till enkäten. Därför 
tas denna fråga bort. 
 
 
3a. Vilket är ditt huvudinstrument? 
 

Sång:   4 
Gitarr:   1 
Bas:   1 
Cornett:  1 
Piano:   1 
Sax:   1 
Trumpet:  1 

 
 
3b. Spelar du några biinstrument? 
 
(Frågorna 3a och 3b anses vara irrelevanta för frågeställningen och tas därför bort) 
 
 
3c. Hur länge har du spelat?  
 

+10 år   9st 
4-6 år   1st 
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3d. På vilken nivå utövar du din musik? 
 

Hobby    3 
Deltid   5 
Heltid   2 

 
 
EKONOMI 
 
4. Hur mycket pengar spenderade du i snitt på nöjen varje månad det senaste 

halvåret? 
 
  0-299:   0 
  300-599:  2 
  600-899:  4 
  Mer än 900:  4 
 
 
5. Hur mycket pengar spenderade du i snitt på skivor varje månad det senaste 

halvåret? 
 
  0-299:   9 
  300-599:  1 
  600-899:  0 
  Mer än 900:  0 
 
 
6. Spenderar du mer eller mindre pengar på skivor idag än för fem år sedan? 
 
  Mindre :  5 
  Lika mycket:  4 
  Mer:   1 
 
 
6b. Om mindre, varför tror du att det är så? Om flera svar överensstämmer, 

gradera 1, 2, 3 etc. 
 
 

Person 1 (1) Mindre pengar att röra mig med 
 

Person 2 (1) Mindre tid, skriver egen musik. 
 

Person 3 (1) Jag laddar ner musik från nätet. 
(2) Jag har mindre pengar att röra mig med idag. 
(3 ) Jag lyssnar mer på TV/Radio 

 
 Person 4 (1) Jag laddar ner musik från nätet 

(2) Jag lyssnar på den musik jag redan har 
 

 Person 5 (1) DJ:ade mer tidigare, köpte mer skivor då. 
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    (2) Jag lyssnar på den musik jag redan har 
 
 
7.  Lyssnar du mer eller mindre på skivor/musik i digitalt format idag än för 
fem år  

sedan? 
 
  Mer:   8 
  Lika mycket:  2 
  Mindre:  - 
 
 
8. Vad tycker du är ett rimligt pris på en CD-skiva? 
 
  75   2 

 100   7 
 125   1 

 
 
9. Vad tycker du är ett rimligt pris för att ladda hem en låt från nätet? 
 
  10:-   2 
  8:-   4 
  6:-   2 
  4:-   1 
  2:-   1 
 
 
NEDLADDNING 
 
10. Har du någon gång laddat ner musik via internet?    
 
Att ha laddat ner musik via internet var ett av mina grundkrav när jag gjorde urvalet till 
enkäten. Därför tas denna fråga bort. 
 
 
10b. Om ja, hur ofta laddar du ner musik? 
 
  Varje månad:  7 
  Varje vecka:  3 
  Dagligen:  0 
 
 
11. Hur många låtar har du laddat ner totalt det senaste halvåret? 
 
  0-250   6 

250-500  1 
500-750  3 
750-1000  - 
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12. Har nedladdningen gjort att du börjat köpa fler eller färre skivor? 
  
 
  Färre   5 
  Oförändrat  5 
  Fler   0 
 
 
13. Har detta gjort att du köpt skivor som du inte skulle köpt annars?  
 
  Ja   5 
  Nej   5 
 
 
13b. Om Ja, hur ofta händer det? 
 
  Väldigt ofta  0 
  Ganska ofta  1 

Ibland   3 
  Ganska sällan  1 
  Sällan   0  
 
 
14. Har detta gjort att du inte köpt skivor som du skulle köpt annars?  
 
  Ja   5 
  Nej   5 
 
 
14b. Om Ja, hur ofta händer det? 
 
   
  Väldigt ofta  0 
  Ganska ofta  0 

Ibland   2 
  Ganska sällan  3 
  Sällan   0 
 
 
15. Har du någon gång betalat för att ladda ner musik via internet? 
  

Ja   0 
  Nej   10 
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UPPHOVSRÄTT 
 
16. Känner du att du har kunskap om upphovsrätt och vad det betyder för 

upphovsmannen? 
 
  Mycket god  2 
  Ganska god  6 
  Ganska liten  1 
  Väldigt liten  1 
 
17. Anser du att lagen om upphovsrätt är viktig att värna om? 
 
  Mycket viktigt  8 
  Ganska viktigt  2 
  Inte så viktigt  - 
  Inte alls viktigt - 
 
18. Tycker du att det är lika fel att ladda ner musik från nätet som att stjäla en 

CD i en affär? 
 
  Ja   3 
  Nej   7 
 
18b. Om nej, varför inte? 
 

Person 1 
 

Det är nästan lika fel, men så länge det inte finns något bra sätt att 
kontrollera nedladdning av musik så känns det mer okej att ladda ner 
från nätet än att sno en skiva så man vet att man med allra största 
säkerhet kommer åka dit. 

 
Person 2 
 
Stöld är stöld. Ser nedladdning mer som att man tar musiken, inte att 
man stjäl. 
 
Person 3 
 
Skivan i butiken är mycket mer värd. Konvolut, kvalitet, service… 
 
Person 4 
 
Visst är det väl fortfarande lagligt att ladda ned för egen räkning!? 
 
Person 5 

 
Ja på 18a. 
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Person 6 
 
Det är ingen som förlorar något på att jag laddar ner musik från nätet, 
snarare tvärt om  
eftersom jag vidgar mina vyer och får upp ögonen för musik som jag vill 
köpa. 
 
Person 7 
 
Ja på 18a. 

 
Person 8 
 
Jag likställer att ladda från nätet som att kopiera/ spela av en skiva från 
en kompis, dvs för eget bruk. 
 
Person 9 
 
Ja på 18a. 
 
Person 10 
 
För mig är nerladdning av musik ett sätt att hitta exakt den musik jag vill  
köpa.  
 

 
19. Har musik i digitalt format samma värde för dig som musik på skiva? 
 
  Ja   1 
  Nej   9 
 
 
19b. Om nej, varför inte? 
 

Person 1 
 
Beror på vad musiken ska användas till, men musik på en pressad skiva 
är ju mer värd för en än om den bara finns i datorn. 
 
Person 2 
 
En skiva känns mer ”på riktigt”. 
 
Person 3 
 
Konvolut med t ex texter, kvalitet. 
 
Person 4 
 
Ja på 19a. 
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Person 5 
 
En riktig skiva ser snyggare ut i samlingen och känns bättre i samvetet. 
Känslan av att ha en riktig skiva är mycket skönare, svårt att förklara 
varför. 
 
Person 6 
 
Man får ut så mycket mer av att ha omslaget. 
 
Person 7 
 
Slarvar jag bort en MD som jag spelat in själv kan jag rätt lätt återskapa 
den, en Mdisk är inte särskilt dyr. Försvinner en CD kostar det mer att 
köpa en ny. Dessutom gillar jag den konkreta grejen med att ha faktiska 
skivor i min hylla, med konvolut och snygga omslag. Ofta säger ju de 
sakerna något om artisten likaväl som musiken. 
 
Person 8 
 
Köper jag en skiva vill jag gärna prata med en expert, få service samt 
köpa en produkt som innehåller mer än bara musik; grafik/tryck, info om 
artisten, texter, mm. 
 
Person 9 
 
Trevligare med en riktig skiva och artwork. 
 
Person 10 
 
Artwork och information om artisten saknas.  
 

 
20. Tycker du att musik kan jämställas med en konsumtionsvara, som t ex en 

bil, en flaska schampo mm? 
 

Nej   8st 
Ja   2st 

 
 
21. From den 1 juli kommer det kanske att vara olagligt att ladda ner musik 

från nätet.  
 
Tror du att detta kommer att påverka dina nedladdningsvanor? 

 
Ja, jag kommer ladda ner mindre musik 8st 
Det kommer inte att påverka mig  2st 
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22. Tycker du att det finns en moralisk skillnad i att ladda hem musik släppt på 

ett multinationellt skivbolag och musik släppt på ett litet oberoende 
skivbolag? 

 
Ja   5st 
Nej   5st 

 
 
22b.  Om ja, påverkar det din nedladdning i praktiken? 
 

Inte alls  2st 
Ganska litet  2st 
Ganska mycket - 
Väldigt mycket 1st 

 
 
23. Tycker du att det skulle vara ok om din musik laddades ner utan ditt 

godkännande? 
 

Ja   3st 
Nej   7st 

 
 
MUSIKS VÄRDE 
 
24. Har din syn på populärmusikens konstnärliga värde förändrats de senaste 

10 åren? 
 

Ja   7st 
Nej   3st 

 
 
24b. Om ja: 
 

Värdet har sjunkit 6st 
Värdet har ökat 1st 

 
 
24c. Har detta påverkat din attityd till att ladda ner musik från nätet utan att 

betala för den? 
 

Inte alls  5st 
Ganska litet  - 
Ganska mycket 1st 
Väldigt mycket 1st 
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4.2 SAMMANFATTANDE ANALYS 
 
a. Hälften av respondenterna säger sig spendera mindre pengar på skivor idag än 

för fem år sedan. Två av dessa fem personer anger nedladdning som främsta 
anledning till detta.  

 
b. Snittpriset som de tillfrågade anser vara rimligt för en CD-skiva är 97,50 SEK, 

vilket ligger långt under dagens normalpris. Snittpriset på vad de tycker är 
rimligt att betala för en digital musikfil är 7 SEK. Detta kan vid första anblicken 
tyckas märkligt. Om man säger att ett album innehåller 12 låtar skulle det 
innebära att man skulle få betala 84 SEK för detta, vilket är väldigt nära det pris 
respondenterna ansåg vara rimligt att betala för en fysisk produkt med konvolut. 
Om man däremot ser respondenternas prisförslag på den digitala produkten i 
ljuset av mediernas fokusering på artisters singlar blir det genast mer förståeligt. 
Många kanske bara vill ha de två stora hitarna från ett album, och betalar då 14 
SEK för det, vilket då blir väldigt ekonomiskt jämfört med att köpa hela 
albumet. 

 
c. Precis som jag angav som en grundförutsättning har alla personerna i 

undersökningen någon gång laddat ner musik från internet. Frekvensen varierar 
från någon gång i månaden, till varje vecka. Ingen av de tillfrågade har någon 
gång betalat för att ladda ner musiken i fråga. 

 
d. 8 av de 10 respondenterna lyssnar på mer musik idag än för fem år sen, men 

ingen av dem anser sig har börjat köpa fler skivor. Dessa svar, tillsammans 
resultat nr 1 tyder på att de antingen lyssnar på ny musik som de laddat ner från 
internet, eller att de lyssnar mer på den musik de redan äger. 

 
e. 50 % av de tillfrågade säger sig har köpt skivor som de inte skulle gjort om de 

inte hade laddat ner musik från internet. Samtidigt säger 50 % av dem att de har 
skippat att köpa skivor som de anser sig skulle köpt om de inte haft möjlighet att 
ladda ner dem. 

 
f. De allra flesta av de tillfrågade anser sig ha ganska till mycket god kunskap om 

upphovsrätten och dess betydelse för upphovsmannen. Så många som 80 % 
anser att det är mycket viktigt att värna om upphovsrättslagen. Resterande 20% 
anser att det är ganska viktigt.  

 
g. Sju av tio anser inte att det är lika fel att ladda ner illegal musik från nätet som 

att stjäla en CD från en butik. Samtliga av dessa respondenters argument skiljer 
sig åt. Man anger allt från att risken för beivring är låg, till att den fysiska skivan 
är mycket mer värd, och att nedladdning av musik är ett sätt att hitta exakt den 
musik han/hon vill köpa. 

 
h. 8 av de tillfrågade tror sig komma minska sin nedladdning efter den 1 juli 2005, 

då  
upphovsrättslagen ändras vilket kommer innebära nya regler kring nedladdning 
av musik. 
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i. 90 % anser inte att musik i digitalt format har samma värde som musik på en 
CD-skiva. Denna fråga var egentligen felställd, då CD-skivan också är ett 
digitalt format. Underförstått behandlar frågan skillnaden mellan fysiskt och 
icke fysiskt format, vilket jag anser att respondenterna har förstått. De 9 
respondenter som svarade att värdet är mindre är rörande överens om att det 
beror på att man inte får en fysisk skiva och tillhörande konvolut. 

 
j. Hälften av de tillfrågade anser att det finns en skillnad i om man laddar ner 

musik släppt av ett majorbolag eller av ett litet oberoende bolag. Endast en av 
dessa säger dock att detta påverkar hans/hennes nedladdningsvanor i praktiken. 

 
k. Sju av de tio respondenterna tycker inte att det skulle vara ok om någon annan 

laddade ner deras musik utan deras godkännande. 
 
l. 8 av de 10 tillfrågade anser inte att musik kan jämställas med vilken 

konsumtionsvara som helst.  
 
m. 70% anser att att deras syn på populärmusikens konstnärliga värde förändrats de 

senaste 10 åren. 6 av dessa anser att värdet har minskat minskat. Fem av dem 
anser inte att de påverkat deras attityd att ladda ner musik utan att betala för den. 

 
 
 
 
 
5 DISKUSSION 
 
5.1 Sammanfattande diskussion 
 
I och med den digitala revolution som skett de senaste decennierna har väldigt många 
förutsättningar förändrats. Analoga mixerbord och effekter har fått konkurrens av 
billigare digitala substitut. Datorer har blivit tillräckligt kraftfulla för att spela upp 
många kanaler samtidigt med högupplöst ljud. Den roll som digital teknik och datorer 
fått i dagens musikproduktion har gjort att man har möjlighet att spela in 
fullproduktioner till relativt låga priser. Inspelningar som för 20 år sedan krävde stora 
studios med väldigt mycket dyr utrustning kan idag göras på pojkrummet. 1988 släpptes 
5163 album i Sverige. 2002 hade denna siffra ökat till 10710 (IFPI), en ökning som 
torde ha sin grund i ovan nämnda teknikutveckling. 
 
Jag tror att det faktum att i stort sett vem som helst kan spela in och ge ut sin egna skiva 
gjort att människor inte längre ser detta som något speciellt. Många spelar i ett band, 
eller känner någon som spelar i ett band som har eller ska ge ut en skiva. Detta flöde av 
ny musik är självklart bra för det kreativa klimatet i Sverige eftersom det skapar 
konkurrens mellan banden och leder till ett bredare musikutbud för de som är 
intresserade av nya artister. Dock tror jag att det finns en risk att människor tappar 
respekten för kompositörer och musiker när ”vem som helst” kan skriva, spela in och ge 
ut musik.  
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Många anser att dagens musik går mer och mer mot det ”plastiga” och ”urvattnade”. De 
stora skivbolagen satsar på artister och musik som ger snabba pengar. Detta kortsiktiga 
tänkande har gjort att vi får fler och fler billiga produktioner och kortare artistkarriärer. 
Kan det vara det som gör att folk inte respekterar artisterna och därför bränner och 
laddar ner deras musik, eller är det tvärtom så att det är konsumenternas fel att 
utvecklingen i dagens musik gått åt det håll den gjort i och med den sämre ekonomi 
deras ovilja att betala för musik medfört? 
 
Internets intåg i vår vardag har drastiskt förändrat förutsättningarna för många av 
musikbranschens aktörer. Vissa har gynnats, andra har fått det svårare och nya 
marknader har vuxit fram. Samtidigt som Internet har blivit ännu ett verktyg för 
skivbolagen att göra promotion för sina band, har det skakat om industrin i grunden. År 
2000 såldes det 33,2 miljoner skivor i Sverige. År 2004 var denna siffra 20 miljoner. 
(IFPI) Många anser att denna minskning på 40% beror på nedladdning från Internet och 
CD-bränning. Något som verkar bekräfta detta är den undersökning som gjordes på 
Lunarstorm den 24 april 2004. Där uppger 36% av killar och 25% av tjejer mellan 13 
och 35 år att de köper 100% färre CD-skivor för att de laddar hem musik via Internet 
istället. (IFPI) 
 
För många små skivbolag och artister har nedladdning i många fall varit positivt. 
Människor har laddat ned ett visst bands musik och bandet har på så sätt kunna hitta 
publik och göra sig ett namn. I många fall har bandet nått ut till lyssnare som de annars 
inte skulle ha gjort pga att det kostar så mycket att etablera ett band genom promotion i 
traditionella medier. Spridning av små bands musik via Internet har gett många 
möjligheten att åka ut och turnéra med sin musik. De pengar man tidigare förlorat på 
nedladdning kommer tillbaka tiofalt i form av ersättningar för framförandet och 
försäljning av merchandise. Bandet kommer nu också att få lättare att sälja skivor i och 
med att folk ofta köper skivor efter konserter man besökt. Detta faktum framförs ofta av 
förespråkare för nedladdning som en anledning att legalisera nedladdning av 
upphovsrättsskyddad musik. Den andra sidan framför åsikten att man genom denna 
typen av argumentation urholkar upphovsrätten och utarmar musikbranschen och alla 
dess delar, inklusive musiker och upphovsmännen. Många av dem som jag pratat med 
om frågorna runt nedladdningsproblematiken använder ofta resonemanget om att 
nedladdningen gynnar artisterna för att rättfärdiga sin nedladdning av musik.  
 
För att kunna dra några generellt giltiga slutsatser av enkätundersökningen hade ett 
större antal respondenter krävts, men här följer det jag anser mig fått fram ur 
undersökningen av detta specifika urval. 
 
De resultat jag fått fram pekar på att nedladdning inte påverkat respondenternas syn på  
upphovsrätten, då samtliga anser att det är ganska eller mycket viktigt att värna om 
denna. Här skulle man då kunna svara på min första fråga och dra slutsatsen att det bara 
är ekonomi som ligger till grund för deras ovilja att betala för musik. Men, tittar man på 
resultat (g) och (i) ser man att majoriteten av dem inte anser att en datafil med musik har 
samma värde som en CD-skiva med exakt samma innehåll. Frågan man då får ställa sig 
är om de har så pass bra kunskap om upphovsrätten som de tror. Verket i sig har ju 
samma upphovsrättsliga värde vare sig det är en datafil på en hårddisk eller en datafil 
lagrad på en bit plast. Denna diskussion faller i och för sig om det faktiskt är så att 
respondenterna ser ett väldigt stort värde i trycksakerna, vilket flera av dem faktiskt har 
skrivit i sina svar. Resultat (a) pekar dock på att de tillfrågade faktiskt ser musiken 
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bortom det fysiska objektet. Jag anser mig inte ha tillräckligt med fakta för att kunna 
sluta mig till det ena eller andra svaret. För att kunna göra det skulle djupintervjuer med 
samtliga respondenter behövts göras. 
 
Mina två andra frågeställningar är dessvärre omöjliga att besvara då jag missat att 
inkludera en avgörande fråga i enkäten. Enligt resultat nummer (m) anser 6 av 10 att 
populärmusikens konstnärliga värde sjunkit de senaste tio åren. Fem av dem anser inte 
att detta påverkat deras attityd till att ladda ner musik utan att betala för den. Däremot 
har jag inte en aning om anledningen till detta, då jag inte ställde frågan om deras tankar 
runt värdeförändringen berodde på nedladdning eller andra faktorer.  
  
 
 
5.2 Förslag på vidare studier 
 
Mina grundfrågor behandlade upphovsrätten och synen på musiks konstnärliga värde 
och om dessa förändrats av nedladdning. Förslag på vidare studier skulle kunna vara att 
undersöka hur musikens lättillgänglighet och det massiva utbud som finns har påverkat 
vårt sätt att lyssna på den. 
 
 
5.3 Epilog 
 
Jag kan fortfarande känna lukten av västkusten med dess salt och tång. Jag kan 
fortfarande känna pirret i magen när jag kramar en av mina ungdomsförälskelser. Det 
enda jag behöver göra är att sätta på någon av mina gamla grungeskivor, så finns 
känslorna där. Jag kan fortfarande recitera texterna på Metallicas fem första skivor. Jag 
minns fortfarande hur jag var tretton år och sparade i månader för att få råd att köpa den 
där skivan som jag så gärna ville ha, och när jag väl köpte den lämnade den inte min cd-
spelare förrän jag hade råd att köpa nästa efterlängtade album. 
 
Idag har jag så mycket musik i min iPod att jag inte hinner lyssna på en tiondel av den. 
Jag hamstrar på mig massvis av musik som jag tror att jag kommer tycka om, och 
lyssnar på ny musik hela tiden. Men - jag kommer inte ihåg vad jag lyssnade på förra 
veckan. Jag kan inga texter. Jag känner inga lukter och det pirrar inte i magen när jag 
lyssnar på någon av låtarna. 
 
Det gör mig lite ledsen. Jag lägger ingen värdering i det. Det är helt enkelt så att idag 
lyssnar jag på musik på ett helt annat sätt. Jag kan också bli ledsen när jag inser att de 
som är 15 idag inte kommer uppleva samma sak som jag fått göra, men samtidigt 
avundsjuk över att de har tillgång till så otroligt mycket musik att hämta inspiration av. 
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7 BILAGOR 
 
7.1 Enkät 
 
Enkätundersökning för Examensarbete av Daniel Johansson – MMMp3 (KMH) 
 

 
ALLMÄNT 
 
 
1. Kön? 
    

Man ( ) Kvinna ( ) 
 
2. Ålder?    
 

21-25 ( ) 26-30 ( ) Över 30 ( ) 
 
 
INSTRUMENT 
 
 
3. Sjunger du eller spelar något instrument? 
 
 Ja ( )  Nej ( ) 
 

Om Ja: 
 
3a. Vilket är ditt huvudinstrument?   
 

 
………………………………….. 

 
3b. Spelar du några biinstrument?  
 
 Ja ( )  Nej ( ) 
 

Om Ja vilket/vilka: 
  
 

………………………………….. 
 
3c. Hur länge har du spelat?    
 

0-3 år ( ) 4-6 år ( ) 7-9 år ( ) 10 år eller längre ( ) 
 
3d. På vilken nivå utövar du din musik?  
 

Försörjer mig på heltid ( ) Försörjer mig deltid ( ) Hobby ( ) 
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EKONOMI 
 
 
4. Hur mycket pengar spenderade du i snitt på nöjen varje månad det senaste 

halvåret? 
 

0-299 kr ( )     300-599 kr ( )     600-899 kr ( )     Mer än 900 kr ( ) 
5. Hur mycket pengar spenderade du i snitt på skivor varje månad det senaste 

halvåret? 
 

0-299 kr ( )     300-599 kr ( )     600-899 kr ( )     Mer än 900 kr ( ) 
 
6. Spenderar du mer eller mindre pengar på skivor idag än för fem år sedan? 
 

Mindre ( ) Mer ( )  Lika mycket ( ) 
 
6b. Om mindre, varför tror du att det är så? Om flera svar överenstämmer, 

gradera 1, 2, 3 etc. 
 

( ) Jag är inte lika intresserad av musik idag som för 5 år sedan. 
 
 ( ) Jag lyssnar på den musik jag redan har. 
 

( ) Jag har mindre pengar att röra mig med idag. 
 
 ( ) Jag laddar ner musik från nätet. 
 
 ( ) Jag lyssnar mer på TV/Radio 
 
 ( ) Annat, nämligen: ……………………….. 
 
7. Lyssnar du mer eller mindre på skivor/musik i digitalt format idag än för 

fem år sedan? 
 

Mindre ( ) Mer ( )  Lika mycket ( ) 
 
8. Vad tycker du är ett rimligt pris på en CD-skiva? 
  

Ca 50 kr ( )      
 
Ca 75 kr ( )      
 
Ca 100 kr ( )      
 
Ca 125 kr ( )      
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Ca 150 kr ( )      
 
Dagens pris är lagom ( )      
 
Annat ……….  

 
9. Vad tycker du är ett rimligt pris för att ladda hem en låt från nätet? 
  

Ca 2 kr ( )      
 
Ca 4 kr ( )      
Ca 6 kr ( )      
 
Ca 8 kr ( )      
 
Ca 10 kr ( )      

 
Annat ……….  

 
 
NEDLADDNING 
 
 
10. Har du någon gång laddat ner musik via internet?    
 

Ja ( )  Nej ( ) 
 

10b. Om ja, hur ofta laddar du ner musik? 
 

Dagligen ( )     Varje vecka( )     Varje månad ( ) 
 
15. Har du någon gång betalat för att ladda ner musik via internet? 
   

Ja ( )  Nej ( ) 
 
11. Hur många låtar har du laddat ner totalt det senaste halvåret? 
 
 0-250     250-500     500-750     750-1000 
 
12. Har nedladdningen gjort att du börjat köpa fler eller färre skivor? 
    

Fler ( )     Färre ( )     Oförändrat ( ) 
 
13. Har detta gjort att du köpt skivor som du inte skulle köpt annars?  
 

Ja ( )     Nej ( )  
 
13b. Om Ja, hur ofta händer det? 
 

Väldigt ofta ( )     Ganska ofta ( )     Ibland ( )     Ganska sällan ( )     Sällan ( ) 
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14. Har detta gjort att du inte köpt skivor som du skulle köpt annars?  

 
Ja ( ) Nej ( )  

14b. Om Ja, hur ofta händer det? 
 

Väldigt ofta ( )     Ganska ofta ( )     Ibland ( )     Ganska sällan ( )     Sällan ( ) 
 
 
UPPHOVSRÄTT 
 
 
16. Känner du att du har kunskap om upphovsrätt och vad det betyder för 

upphovsmannen? 
 

Mycket god ( )     Ganska god ( )     Ganska liten ( )     Väldigt liten ( ) 
 
17. Anser du att lagen om upphovsrätt är viktig att värna om? 
 

Mycket viktigt ( )     Ganska viktigt ( )     Inte så viktigt ( )     Inte alls viktigt ( ) 
 
18. Tycker du att det är lika fel att ladda ner musik från nätet som att stjäla en 

CD i en affär? 
 

Ja ( )     Nej ( ) 
 
18b. Om nej, varför inte? 
 

 
…………………………………………………………… 

 
19. Har musik i digitalt format samma värde för dig som musik på skiva? 
 

Ja ( ) Nej ( ) 
 
19b. Om nej, varför inte? 

 
 
…………………………………………………………… 

 
20. Tycker du att musik kan jämställas med en konsumtionsvara, som t ex en 

bil, en flaska schampo mm? 
 

Ja ( ) Nej ( ) 
 
21. From den 1 Juli kommer det kanske att vara olagligt att ladda ner musik 

från nätet.  
 
Tror du att detta kommer att påverka dina nedladdningsvanor? 
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Ja, jag kommer att ladda ner mindre musik ( ) 
 
Det kommer inte att påverka mig ( )  

 
22. Tycker du att det finns en moralisk skillnad i att ladda hem musik släppt på 

ett multinationellt skivbolag och musik släppt på ett litet oberoende 
skivbolag? 
 
Ja ( ) Nej ( ) 
 

22b.  Om ja, påverkar det din nedladdning i praktiken? 
 

Väldigt mycket ( )     Ganska mycket ( )     Ganska litet ( )     Inte alls ( ) 
 
 
23. Tycker du att det skulle vara ok om din musik laddades ner utan ditt 

godkännande? 
 
Ja ( )   Nej ( ) 

 
 
MUSIKS VÄRDE 
 
 
24. Har din syn på populärmusikens konstnärliga värde förändrats de senaste 

10 åren? 
 

Ja ( ) 
 

Nej ( ) 
 
24b. Om ja: 

 
Värdet har ökat ( ) Värdet har sjunkit ( )  

 
24c. Har detta påverkat din attityd till att ladda ner musik från nätet utan att 

betala för den? 
 
 Väldigt mycket ( )     Ganska mycket ( )     Ganska litet ( )     Inte alls ( ) 
 


