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Abstract 

Sedan början på 2000-talet har försäljningssiffrorna för CD-skivan inom musikindustrin varit på nedgång 

och minskat årligen, samtidigt som de nya digitala formaten har etablerats på den globala marknaden. 

Men trots många spekulationer, där CD-skivan sedan år tillbaka har stämplats som ett döende 

musikmedium, tyder försäljningsstatistiken på att CD:n och andra fysiska format fortfarande har en plats 

på den moderna globala musikmarknaden.  

I denna undersökning sammanställs försäljningssiffror från världens största musikmarknader, samt 

Sverige, för att få en tydligare överblick över hur försäljningsfördelningen egentligen ser ut mellan de 

olika musikformaten. Genom sekundäranalys, kombinerat med Boltanski och Thénevots teori om de olika 

typer av världar som existerar i vardagen, och deras respektive värdeordningar, analyseras den insamlade 

datan för att få en ökad förståelse för varför försäljningsfördelningen ser ut som den gör idag, och hur 

utvecklingen har sett ut under föregående år.  

Resultatet visar att den globala försäljningsfördelningen under 2014 var jämnt fördelad mellan digitala 

och fysiska format, med en andel på cirka 46% vardera av den totala globala musikmarknaden. Detta 

visar att fysiska format, trots en årlig minskning, år 2014 hade en roll på musikmarknaden som, ur 

försäljningsaspekt, var likvärdig digitala format, och CD-skivan (och även vinylen) kan därför inte ännu 

anses vara död. 
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Inledning 

CD-skivan beskrivs ofta som ett döende musikmedium, förvisad till bensinmackar och 

mataffärer, för att senare samla damm i musiklyssnarens hylla. Digitala musiktjänster har tagit 

världen med storm, och beskrivs av många som musikindustrins framtid. Samtidigt så 

bekämpar musikindustrin kraftfullt fildelning, nätpirater och piratkopiering, och menar att 

dessa företeelser utgör ett direkt hot mot den samlade musikindustrins framtid.  

 

The CD will be dead in five years, HMV boss says. Så löd rubriken på en artikel som 

publicerades av nyhetssajten Gigwise, år 2011. HMV är en internationell återförsäljare med 

fokus på musik i samtliga fysiska format, och på senare tid även digitala medium. I artikeln 

menar HMVs verkställande direktor, Simon Fox, att det är svårt att se en framtid för CD-

skivan i musikindustrin. (Gregory, 2011)   

 

Men enligt en rapport från BPI, The British Phonographic Industry, så minskar försäljningen 

av digitala album nu i högre hastighet än försäljningen av CD-album i Storbritannien. Av det 

totala antalet sålda album i landet håller CD-formatet fortfarande en majoritet på strax under 

60%. (Ingham, 2015) 

 

Visst är det sant att försäljningssiffrorna för CD-skivor har gått stadigt nedåt sedan formatet 

hade sin topp cirka år 2000, men inte alls i den hastighet som förväntades, vilket tyder på att 

CD-skivans roll som musikmedium fortfarande är mycket viktig inom musikbranschen. Så 

vad beror detta på? Och när kan vi räkna med, om någonsin, att CD-skivan har tackat för sig 

och gått i pension? Eller finns det möjlighet för en ”comeback”, i stil med sitt äldre syskon, 

vinylen? 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att försöka få en inblick i varför CD-skivan fortfarande har en så pass 

stor roll inom musikindustrin, och hur framtiden ser ut för formatet.  

Syftet har brutits ner i följande övergripande forskningsfrågor: 

1. Hur har försäljningen av musik i CD-format förändrats de senaste 5 åren, 

jämfört med andra fysiska och digitala medium? 

2. Vad kan ha påverkat utvecklingen, och varför säljer CD-skivan idag? 
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3. Hur ser framtiden ut för CD-skivan som musikformat? 

Avgränsningar 

Uppsatsen fokuserar på CD-skivans roll som musikmedium. Övriga användningsområden för 

CD-skivan har ej tagits med i beräkningen eller i mätningar.  

 

Uppsatsens huvudsakliga datainsamling har avgränsats till försäljningssiffor för USA och 

Sverige. USA omsätter överlägset mest inom musikindustrin (RIAJ Yearbook, 2015) idag och 

utgör därför en mycket stor del av den globala musikmarknaden. Dessutom är statistik för 

musikförsäljningen i USA väldokumenterad och tillgänglig. Datainsamlingen för Sverige har 

gjorts för att kunna jämföra hur utvecklingen har sett ut jämfört med marknaden i USA. 

 

Datainsamlingen har även avgränsats till de senaste 5 åren tillbaka, det vill säga 2010-2014, 

för att kunna göra en aktuell beskrivning av nuläget och för att få en realistisk överblick över 

hur utvecklingen har sett ut. Global datainsamling har samlats in för 2013-2014, för att få ett 

bredare perspektiv på den globala försäljningsfördelningen. 

Kort om fildelning 

Aspekten kring illegala nedladdnings- och fildelningstjänster har avgränsats i den mån att det 

inte har tagits med i datasammanställningen. Detta berörs ytterligare i avsnittet Tidigare 

Forskning. 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt sammanfattas CD-skivans bakgrund och betydelse för musikindustrin. Det 

berör även olika aspekter och möjliga förklaringar till marknadens nedåtgång. Det senare 

kommer att beskrivas mer utförligt under teoriavsnittet. I detta avsnitt presenteras även de 

olika källorna för insamling av empiriskt material, vilket huvudsakligen består av mätningar 

av konsumentvanor, trender och musikmarknadens omsättning.  
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Lansering av CD-skivan 

När CD-skivan lanserades 1982, så gav det skivbolagen ett finansiellt uppsving på flera olika 

sätt. Dels så kunde bolag med en redan existerande katalog återutge denna på det nya 

formatet, men det gav även bolagen en ursäkt att höja priset för en skiva, och samtidigt sänka 

den royalty som artisten fick per antal sålda exemplar med motiveringen att det var en hög 

produktionskostnad på grund av ny och dyr teknologi (Owsinsk, 2011).  

 

Under tidigt 1990-tal befann sig skivindustrin i en så kallad ”replacement cycle”, eller 

ersättningsfas, vilket innebar att musikkonsumenter bytte ut sin samling av LP-skivor och 

kassetter, till det nya CD-formatet (Hutchison, Macy & Allen, 2010). Detta gav marknaden ett 

signifikant lyft, och gav även tillfälle för andra återförsäljare, exempelvis större kedjor och 

varuhus, att distribuera musik då CD-skivans kompakta och stryktåliga format var betydligt 

enklare att hantera och sälja i större kvantitet jämfört med de tidigare formaten. 

 

Tack vare ersättningsfasen kunde skivbolag under dessa år göra stor ekonomisk vinst då 

produktionskostnaden, som jämfört med under lanseringen av CD-skivan några år tidigare 

hade blivit betydligt billigare, var marginell. Musiken var ju redan inspelad och klar, så allt 

som behövdes var att pressa musiken på nya CD-skivor och få ut dem till försäljning i 

butikerna. Denna finansiella raket drog åt sig uppmärksamhet från ett helt annat håll än 

tidigare, nämligen Wall Street och dess aktörer. Musikindustrin hade tidigare alltid setts som 

ett mindre betydelsefullt område i underhållningsbranschen, men blev vid denna tid plötsligt 

en investerares dröm, och så småningom köptes de sex största skivbolagen i USA upp av 

konglomerat, det vill säga storföretag som t.ex. Sony, som köpte Columbia Records, eller 

EMI som köptes upp av Thorn Industries (Owsinski, 2011). 

 

CD-skivans nedgång 

I mitten av 1990-talet började ersättningsfasen gå mot sitt slut, och trots att antalet sålda CD-

skivor årligen fortfarande ökade, så var ökningen från år till år betydligt mer blygsam än 

under åren innan. Efter millennieskiftet upplevde den globala musikindustrin den första 

minskningen av antalet sålda exemplar sedan CD:n lanserades under tidigt 1980-tal (IFPI, 

2011). Anledningen till detta menar Kusek och Leonhard (2005), beror delvis på att 

konsumenterna nu hade bytt ut sina musiksamlingar till det nya CD-formatet, men även på 
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grund av en kraftig minskning av antalet återförsäljare som inte kunde konkurrera med de 

större kedjorna, vilket innebar en mindre marknad för konsumenten. Större kedjor, som 

tidigare inte hade haft något med musikindustrin att göra, började köpa in stora mängder av 

CD-skivor, som såldes billigare än i skivaffärerna, och kombinerade på så sätt traditionell 

shopping med musikmarknaden, två konsumentmarknader som tidigare hade varit åtskilda 

(Owsinsk, 2011). 

 

Kusek och Leonhard (2005) menar även att de stora skivbolagens ovilja att experimentera 

med nya, oetablerade artister och en envis, icke-pragmatisk prismodell bidrog till marknadens 

motgångar. 

 

En annan möjlig förklaring till CD-skivans nedåtgående spiral kan vara uppkomsten av digital 

fildelning. Det menar producenten Bobby Owsinski (2011), som delar in musikindustrins 

historia i sex etapper, från det första fonogrammet fram till den digitala åldern vi nu befinner 

oss i. Han beskriver dagen som den första Mp3-filen delades, vilket var cirka 1994, som den 

första dagen i den digitala åldern, och menar att detta var starten på något som skulle få 

musikindustrin på fall.  

 

Innan Mp3-formatet kom så var storleken för en digital fil i CD-kvalitet cirka 10 MB per 

minut av musik i stereo. Med dåtidens tillgängliga bandbredd var det i princip omöjligt att 

dela dessa filer effektivt, på grund av de tekniska begränsningarna. Men genom att koda om 

filerna till Mp3-format så kunde man få ner filstorleken till en tiondel av den ursprungliga 

filen, dock på bekostnad av ljudkvaliteten.  

 

Denna kompromiss visade sig inte utgöra något större hinder för musikkonsumenter, och 

allteftersom Peer-to-Peer(P2P)-teknologin växte fram så ökade fildelningen dramatiskt under 

slutet av 90-talet. En av de största aktörerna inom P2P-fildelning var Napster, som nådde sin 

topp i februari 2001 med cirka 26.4 miljoner användare globalt. Napster, till skillnad mot 

andra fildelningssystem, fokuserade exklusivt på musik, och kunde tack vare sin popularitet 

erbjuda användare ett brett utbud. Detta drog så småningom till sig stor uppmärksamhet 

världen över, och efter åtal väckta av både artister, skivbolag och RIAA, som representerar 

musikindustrin i USA, ledde detta till att Napster stängdes ned i juli 2001 (Owsinsk, 2011). 
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Trots att Napster då alltså var satt ur spel så hade det redan banat väg för andra 

fildelningssystem. Teknologin gick framåt och musikindustrins omsättning fortsatte att 

minska.  

 

Ytterligare en faktor som kom att skaka musikindustrin var tillgängligheten av CD-brännare. 

Tidigare var den teknologin så pass dyr att den enbart fanns tillgänglig i professionella 

studior, och en oinspelad CD kunde kosta så mycket som $200, som med dagens valutakurs är 

cirka 1700kr. Detta gjorde det i princip omöjligt för ”pirater” och privatpersoner att göra 

någon slags vinst på att bränna egna CD-skivor.  

 

Men när CD-brännare började dyka upp i varje hemdator, och priset för en blank skiva rasade, 

så startade detta en kedjereaktion som var omöjlig för musikindustrin att bromsa. Likt 

kassettbanden, som gjorde det möjligt för vemsomhelst att enkelt kopiera och spela in musik, 

så blev hembrända CD-skivor en del av vardagen för många. Priset, utbudet och 

tillgängligheten vägde över den legala och etiska aspekten (Owsinski, 2011). 

 

Fildelningens påverkan på musikindustrin 

Diskussionen kring huruvida illegal fildelning har en betydande inverkan på musikindustrin är 

kluven. I en undersökning av Oberholzer och Strumpf (2004) visar resultaten att den illegala 

fildelningens påverkan på musikindustrin var försumbar, och nära noll. 

Downloads have an effect on sales that is statistically indistinguishable from zero. Our estimates 

are inconsistent with claims that file sharing is the primary reason for the decline in music sales 

during our study period. – Oberholzer & Strumpf, 2004 

I en studie utförd av The BI Norwegian School of Management (IFPI, 2009), där man 

undersökte hur mycket pengar som personer, som hade använt sig av illegala gratistjänster, i 

genomsnitt spenderade på legala musiktjänster och varor. Samma undersökning gjordes på 

personer som uppgav att de inte hade använt illegala tjänster. När resultaten jämfördes visade 

det sig att personer som vid tiden för undersökningen använde, eller hade använt, illegala 

gratistjänster i genomsnitt spenderade 10 gånger mer på legala tjänster än de personer som 

inte använde, eller hade använt, illegala tillvägagångssätt och tjänster för musiknedladdning 

(Moya, 2009. 
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Samtidigt visar en amerikansk studie, The True Cost of Motion Picture Piracy to the US 

Economy (Siwek, 2006), att illegal nedladdning och piratkopiering kostar den amerikanska 

musikindustrin miljardbelopp, samt jobb och skatteinkomster.  

 

Det är problematiskt att uppskatta vilken påverkan illegal fildelning har på industrin, då det 

inte finns någon garanti för att varje illegalt nedladdat album motsvarar ett legalt köp. 

Möjligen är marknadens nedgång en naturlig konsekvens av ersättningsfasens slut, och en 

sorts balansering efter millennieskiftets topp. förändringarna har tvingat marknaden att 

anpassa sig efter konsumenters behov, och därigenom anammat legala nedladdnings- och 

streamingtjänster som exempelvis Spotify och Itunes. (David, 2010) 

Teori 

När det handlar om att försöka förutspå framtiden och hur utvecklingen kommer att se ut så 

rör det sig alltid om mer eller mindre kvalificerade gissningar. Nygren och Wadbring (2013) 

använder sig av uttrycket fallgropar för att beskriva några av problemen som uppstår när 

utvecklingen sker i en helt annan riktning än vad som var väntat. 

Att försöka förutse framtiden är både lockande och farligt. Alla förutsägelser utgår från 

samtiden, trender som identifieras över tid och nya antaganden som byggs på gamla antaganden. 

– Nygren & Wadbring, 2013 s. 21 

 I detta avsnitt redogörs för tre av dessa fallgropar, och slutligen presenteras några 

förklaringsmodeller som illustrerar hur teknikutveckling över tid kan se ut, och möjliga 

faktorer som förklaringar till varför det ser ut som det gör.  

Fallgropar i prognoser om framtiden 

Första fallgropen: Uppfattningen att ny teknik snabbt ersätter den gamla. Nygren och 

Wadbring (2013) menar att konkurrensen mellan olika tekniker sker under lång tid, och på så 

vis samexisterar fram tills att någon av dem eventuellt konkurrerar ut den andra. Exempelvis 

finns fortfarande televisionens marknät kvar, trots att i stort sett allt material som sänds finns 

att tillgå digitalt på internet under dygnets samtliga timmar. Ett annat relevant exempel är just 

CD- och vinylskivor, som lever kvar trots konkurrensen från Spotify och andra digitala 

streamingtjänster. Dock så har marknaden för enstaka låtar (singlar) förändrats i den mån att 

de digitala tjänsterna mer eller mindre har ersatt den fysiska marknaden.  



 

 7 

 

Andra fallgropen: I kontrast mot den första fallgropen så handlar den andra om att ny teknik 

underskattas, och ses enbart som en komplettering av den existerande tekniken. Till exempel 

så utvecklades datorer i syfte att kunna utföra avancerade matematiska beräkningar, men idag 

så fyller de en rad andra funktioner i vardagslivet.  

 

Tredje fallgropen: Tekniken måste vara efterfrågad, och behöver ha både en ekonomisk och 

marknadsmässig grund att stå på. Det bör även finnas eller skapas ett behov för att den nya 

tekniken ska slå igenom. Nygren och Wadbring poängterar även vikten av den kritiska 

massan, det vill säga att en större mängd konsumenter tar till sig den nya tekniken. Att vara 

den enda i sin umgängeskrets med till exempel ett Facebook-medlemskap underminerar 

behovet av den tekniken och vad den kan erbjuda individen. (Ibid) 

Förklaringsmodeller för teknikutveckling 

Everett M. Rogers (2003) har utvecklat teorier om hur nya innovationer sprids och får fäste i 

en population, och menar att det går att dela in konsumenter i olika kategorier beroende på 

den hastighet som individen tar till sig nya innovationer. Rogers menar att en innovation kan 

vara alltifrån en idé till ett objekt eller en produkt, och påpekar att själva innovationen inte 

behöver vara ordagrant ny, utan att det snarare handlar om huruvida individen upplever den 

som ny.  

 

Rogers delar in populationen i fem kategorier: 

1. Innovatörer 

2. Tidiga användare (visionärer) 

3. Tidiga majoriteten (pragmatiker) 

4. Sena majoriteten (konservativa) 

5. Eftersläntrare (skeptiker) 

 

Han använder sig av en fördelningskurva (Fig. 1) för att illustrera hur populationen fördelas i 

förhållande till innovationen över tid: 
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Figur 1. Normalfördelningskurva indelad i kategorier av konsumenter och deras benägenhet 

att använda nya medier, hämtad från Appelgren & Leckner (2013, s.46) 

 

Kurvan används som sagt för att försöka förstå innovationsutvecklingen hos en population, 

och ett tydligt exempel på detta är Facebook som, trots lanseringen redan 2004, fick 

majoriteten av sina användare mellan 2008-2011. (Wakefield, 2015)  

 

Nästa fördelningskurva (fig. 2) kan återkopplas till tredje fallgropen (Nygren & Wadbring, 

2013), och uppfattningen om att ny teknik snabbt ska ta över den gamla. Kurvan illustrerar 

hur den kritiska massan, som i det här fallet utgörs utav den tidiga respektive sena 

majoriteten, tar till sig den nya tekniken vid ett senare skede än vad som många gånger 

förutspås.  

 

Rogers (2003) använder sig även av en S-kurva för att tydligare illustrera fördelningen över 

tid: 

 

Figur 2. Spridningen av en innovation gestaldad genom en S-kurva. På kurvan visas punkten 

för den kritiska massan. Hämtad från Appelgren & Leckner (2013, s.47) 

http://www.bbc.com/news/technology-25953225%20hämtad%2018/11-2015
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S-kurvan visar hur hastigheten ökar i samband med att den kritiska massan uppnås, för att 

senare planas ut. 

Faktorer som påverkar teknikutveckling 

Trots att en teknisk innovation kan ha flera år bakom sig är det först när den når fram till den 

kritiska massan som den utgör ett hot för redan existerande. Men trots att en ny teknik får 

genomslag innebär det inte att de gamla per automatik ersätts. Det finns ytterligare faktorer 

som spelar in i hur teknikutvecklingen och dess framgång sker, och Appelgren och Leckner 

(2013) tar upp fyra av dessa som de menar utgör grunden för de förklaringsmodeller som 

tidigare presenterades: 

 

1. Användarna/konsumenterna: När ny teknik får genomslag, om någonsin, beror 

i stor utsträckning på om konsumenterna överhuvudtaget är intresserade eller 

redo att ta del av nya idéer och produkter. Om konsumenten inte är mottaglig 

så kan ny teknik få vänta i årtionden innan den får genomslag.  

 

2. Tekniken: Om ett nytt medium inte är tillräckligt sofistikerat och utvecklat, 

med nya funktionaliteter som skapar ett tydligt behov hos användaren, så kan 

framgången bli blygsam. Appelgren och Leckner tar upp tekniken för e-

papper, som lanserades under tidigt 2000-tal, som ett exempel på detta. Det var 

först när andra, liknande teknologier (exempelvis surfplattor och e-bokläsare) 

anammade e-pappersteknologin som denna nådde större framgång. Surfplattan 

kunde erbjuda ett tydligare gränssnitt, samt en rad andra funktioner, och bidrog 

därför till e-pappersteknologins framgång, trots att tekniken då redan hade 

existerat i ett antal år. 

 

3. Tajming: Dagens teknikutveckling rör sig snabbare än någonsin, i synnerhet 

medieutvecklingen. Därför har tajming blivit en kritisk del för medieförtagens 

strategiska beslut angående lansering av en ny teknik eller produkt.  

 

4. Behov: I vissa, sällsynta fall får en ny teknik oväntat stort genomslag på grund 

av att det finns en funktion som uppfyller ett behov hos användaren. Ett 

exempel på detta är sms-tekniken, som ursprungligen utvecklades för att 
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telefonmekaniker enklare skulle kunna kommunicera med varandra, men som 

idag används av majoriteten av de som äger en mobiltelefon. (Ibid) 

Detta bidrar med ytterligare en aspekt för undersökningen vid tolkning av resultaten, 

då dessa faktorer kan påverka hur utvecklingen sker över tid. Att tekniken är utvecklad 

och etablerad innebär inte nödvändigtvis att användarna anammar den i den 

utsträckning, och i synnerhet inte så snabbt, som kanske förväntades.  

Värdeordningar och rimlighet 

En persons agerade och värderingar kan ha olika nivå av rimlighet beroende på vilken 

situation det rör sig om. Det menar Boltanski och Thénevot (2006), som delar in 

vardagssituationer i sex olika sfärer, eller typer av ”världar”. 

 

Enligt dem kan en persons handlingar och åsikter vara giltiga och logiska i en av världarna, 

och samtidigt vara helt orimlig i en annan värld. De delar in och namnger dessa världar som 

följande: 

1. The world of inspiration (den inspirerade världen) 

2. The domestic world (hemmets värld) 

3. The world of renown (anseendets värld) 

4. The civic world (medborgarvärlden) 

5. The market world (marknadsvärlden) 

6. The industrial world (den industriella världen) 

 

För uppsatsens syfte är kontrasten mellan marknadsvärlden (tillsammans med den industriella 

världen) och hemmets värld mest intressant. 

 

I hemmets värld värderas exempelvis symboliska värden högre än ekonomiska, och ett 

föremåls känslomässiga värde står högre än till exempel det praktiska värdet. Även 

traditioner, vanor och stabilitet är värdeord inom hemmets värld. (Dahl, 2015) 

 

I både den industriella världen och marknadsvärlden värderas egenskaper som till exempel 

kostnadseffektivitet, intäkter och utveckling. Känslomässiga värderingar har ingen plats i 

dessa två världar, och är därför tydligt åtskilda från hemmets värld. I den industriella världen 
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anses det dåligt att hålla fast vid gamla principer och vanor, som skulle kunna hindra 

utvecklingen och effektiviteten från att gå framåt. (Boltanski & Thénevot, 2006) 

 

Daniel Dahl (2015) använder sig just av köp av CD-skivor som ett exempel på hur dessa 

världar skiljer sig åt: 

Om en person föredrar CD-skivor framför streaming, för att det är trevligt att kunna hålla en 

skiva i handen, är det orimligt i marknasvärlden och den industriella världen, men fullt rimligt 

inom hemmets värld. (Dahl, 2015, s.5) 

 

Detta är orimligt för marknadsvärlden och den industriella världen just för att streaming är 

mer kostnadseffektivt och kan enklare distribueras till marknaden. Att producera och 

distribuera en CD- eller LP-skiva är ologiskt i dessa två världar, då känslomässiga och 

symboliska värderingar anses som orimliga, men samtidigt fullt rimliga i hemmets värld. 

(Boltanski & Thénevot, 2006) 

Metod 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis den metod som har använts och varför den har valts. 

Därefter följer ett avsnitt där för- och nackdelar med metoden redogörs, samt aspekter som 

har tagits i åtanke vid analysen av insamlad data. Det följs av en presentation av de 

informationskällor som har använts vid insamling av sekundärdata för arbetet. Slutligen 

kommer ett kortare diskussionsavsnitt där metodens styrkor och svagheter appliceras och 

diskuteras i samband med uppsatsen. 

Val av metod 

Då uppsatsen huvudsakligen bygger på kvantitativ data har jag valt att använda mig av 

sekundäranalys av offentlig statistik. Jag utgår ifrån Brymans (2002) beskrivning av metoden.  

 

Sekundäranalys bygger på att analysera tidigare insamlad data och statistik, och kan på så sätt 

uppfylla ett annat syfte än det som den eller de personer som har samlat in informationen hade 

i åtanke. Istället för att lägga tid och resurser på att skapa eller återskapa liknande 

undersökningar kan fokus istället läggas på att studera och analysera redan existerande data, 

och därefter bedöms vad som är användbart i det syfte som forskningen grundas på. Eftersom 
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det hela tiden samlas in och sammanställs data som berör det fenomen jag studerar, i detta fall 

statistik över internationell musikförsäljning i olika medium, så har metoden valts just på 

grund av att den omfattande datainsamlingen som redan har gjorts skulle ha krävt extremt 

stora resurser för att återskapa. 

 

För att precisera analysen för mitt arbete använder jag mig även av statistisk analys, främst 

frekvensfördelningar och procenträkning. Metoden har utarbetats med utgångspunkt i hur 

sådan analys beskrivs av Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012). Metoden 

bygger på matematisk procenträkning, där man använder sig av en procentbas som 

representerar det totala antalet analysenheter. Genom att dividera en variabels frekvens med 

det totala antalet analysenheter kan man på så sätt beräkna variabelns procentuella andel av 

den totala procentbasen, för att få en mer överskådlig statistiköverblick. Metoden är enbart 

matematisk i grunden, och kan tillämpas i flera olika sammanhang utöver sekundäranalys. 

Den används i detta fall för att ge en tydligare visuell representation av analysens resultat.  

Styrkor och svagheter 

Bryman (2002) menar att en sekundäranalys ofta innebär flera fördelar för studenter som 

genomför större eller mindre forskningsprojekt, då en student ofta har begränsade resurser. 

Han redogör för samtliga för- och nackdelar utförligt, och jag har valt att fokusera på de 

punkter som var mest relevanta för detta arbete vid valet av metod: 

 

Fördelar/styrkor: 

 Tid och pengar: En sekundäranalys ger möjlighet att få tillgång till data som ofta 

håller hög kvalitet, för en bråkdel av de kostnader som skulle krävas för att genomföra 

samma undersökning eller studie på egen hand. 

 Data av god kvalitet: Offentlig data och statistik som har samlats in av stora 

institutioner har haft tillgång till stora resurser, både när det gäller urvalsprocessen, 

uppföljning av eventuella bortfall och vid sammanställning. Urvalen är ofta nationella, 

och i vissa fall internationella, något som skulle vara ogörligt för en ensam student 

eller någon annan med begränsade resurser.  

 Mer tid till analysen av data: Insamling och sammanställning av data tar ofta mycket 

tid i anspråk, och lämnar därför mindre tid för analys. Bryman (2002) understryker här 

att själva analysen kräver mer än många tror, då det bygger på att man dels bekantar 

sig och förstår den data man har framför sig, men även att man har fastställt vad det är 
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man vill få fram genom informationen. Genom sekundäranalys frigör man därför mer 

tid till hanteringen av data för analysen. 

 Möjlighet att göra longitudinella och tvärsnittliga analyser: Eftersom de data som har 

samlats in av tidigare forskare och institutioner många gånger har samlats in för ett 

annat syfte än det som undersöks i en sekundäranalys kräver det ibland longitudinella 

och tvärsnittliga analyser. Det innebär att man hittar faktorer och variabler som är 

förknippade med det man studerar, och därefter applicerar detta på sin egen forskning. 

Då den typen av data ofta sammanställs årligen kan man även analysera informationen 

över tid, och därefter kartlägga trender och mönster i forskningen. 

 

Nackdelar/svagheter: 

 Man är inte bekant med materialet: När man samlar in egen data har man för det 

mesta väldigt god kännedom om innehåll, struktur och vart informationen har hämtats. 

Vid sekundäranalys krävs det att man lär känna materialet, och får kunskap om hur det 

har strukturerats och sammanställts, för att kunna göra en korrekt analys. 

 Datamängden är komplex: Information som har samlats in av större institutioner är 

ofta mycket omfattande, med ett stort antal variabler och en stor urvalsgrupp. Vid en 

sekundäranalys gäller det att avgöra vilken information som är relevant för 

forskningsfrågan, samt vilken analysnivå som ska väljas. 

 Man har ingen kontroll över kvaliteten på datamängden: När det gäller större 

institutioner kan man förutsätta att informationen håller hög kvalitet, men det ska inte 

tas för givet. Vid offentlig statistik brukar prövningar av reliabilitet och validitet alltid 

ha gjorts, men detta innebär nödvändigtvis inte att informationen passar de behov som 

en sekundäranalytiker har, eftersom datainsamlingen ofta har gjorts i andra syften.  

 Det saknas nyckelvariabler: Eftersom man vid sekundäranalys använder andras data 

så kan det finnas brister i form av variabler som saknas för sekundäranalytikerns syfte. 

Om det till exempel handlar om att undersöka en möjlig korrelation mellan två olika 

variabler kan det vara frustrerande om en eller flera variabler saknas eller inte går att 

särskilja från övrig data. 

Presentation av informationskällor 

De data som har samlats in för analys består av offentlig statistik över musikförsäljningen 

inom Sverige och USA.  
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Datainsamlingen som representerar Sverige, samt globala sammanställningar, har hämtats 

från IFPI, The International Federation of the Phonographic Industry, som representerar den 

internationella musikindustrin, samt nationella avdelningar. IFPI Sverige representerar, enligt 

egna uppgifter, cirka 95 procent av Sveriges totala musikmarknad. Den offentliga statistiken 

sträcker sig från 1998 och framåt, och samtliga årliga rapporter finns att hämta från 

www.ifpi.se.  

 

För de data som representerar USA har jag valt att använda mig av information insamlad av 

Nielsen Holding N.V., som är ett amerikanskt företag som mäter och för statistik över globala 

konsumentvanor. Anledningen till att jag har valt att använda mig av Nielsen snarare än IFPI 

USA är för att Nielsens årsrapporter finns tillgängliga för alla, utan kostnad, medan IFPI USA 

enbart erbjuder den senaste årsrapporten till betalande kunder, och till ett relativt högt pris. 

Diskussion och reflektion av metodval 

Fördelarna med sekundäranalysmetoden för mitt arbete är framför allt omfattningen av de 

data som redan finns insamlad. Att på egen hand försöka göra liknande mätningar i Sverige 

och USA skulle kräva stora resurser i form av både tid och pengar, samt att urvalsgruppen 

mest sannolikt skulle bli betydligt mindre. Eftersom arbetet kräver analys av data som 

sträcker sig ett antal år bakåt i tiden innebär det att mängden data blir stor, och tar därför tid 

att bekanta sig med och förstå. Genom att fokusera tiden på analys snarare än insamling ger 

det mig bättre förutsättningar att få fram de resultat jag är ute efter för att besvara 

undersökningens forskningsfrågor. 

 

De informationskällor jag har använt mig av är globalt etablerade, och jag bedömer därför att 

informationen har hög reliabilitet. Nackdelen är validiteten, det vill säga huruvida man mäter 

det som avses mätas. Eftersom jag använder mig av sekundärdata har jag ingen kontroll över 

vilka variabler som finns sammanställda i materialet, vilket innebär en risk för att det skapas 

hål i den information som mitt arbete kräver för att kunna göra en noggrann analys.  

 

Eftersom jag använder mig av två olika informationskällor saknas vissa nyckelvariabler, då 

källorna använder sig av olika variabler och fördelningar vid sammanställning av insamlade 

data. Detta varierar även beroende på vilken årsrapport som analyseras, då nyare rapporter är 

mer detaljerande än äldre. Detta innebär att vissa generaliseringar och uppskattningar kommer 

http://www.ifpi.se/
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att krävas, exempelvis fördelningen av fysiska musikmedium: I senare rapporter delas dessa 

in i egna variabler (CD, LP, Kassett), medan tidigare rapporter ibland har dessa variabler 

sammanslagna till en enstaka variabel.  

Resultåt 

I detta avsnitt presenteras den data som har samlats in, sammanställt i form av text och 

tabeller. Det finns vissa skillnader mellan den amerikanska respektive svenska statistiken och 

hur denna har sammanställts, vilket har viss påverkan på hur resultaten ser ut. Exempelvis så 

har den amerikanska albumförsäljningen mätts i antal sålda enheter, medan den svenska 

statistiken har presenterats i form av inkomst i svenska kronor. Det finns även vissa skillnader 

i variabler, till exempel huruvida fysiska musikformat har delats in i subkategorier eller slagits 

samman till en och samma variabel. Dessa skillnader, huvudsakligen när det kommer till 

vilket enhet som har använts vid mätningarna, utgör dock inte några större tolkningsproblem, 

då det är försäljningsfördelningen och de olika variablernas andelar av den totala 

försäljningen som står i fokus för analysen. 

Musikmarknaden i USA 

Resultaten representerar den amerikanska albumförsäljningen mellan 2010-2014. De data som 

utgör grunden för sammanställningen är hämtad från Nielsen Holding N.V., som genom 

årsrapporter ger en överblick av den amerikanska musikmarknaden. 
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Figur 3. Försäljningsfördelning av album i USA (antal enheter i miljoner) 

 

Som figur 3 visar har fördelningen årligen förskjutits från att CD-album har dominerat, till en 

mer jämn fördelning mellan de olika formaten. I takt med att antal sålda CD-album årligen 

har minskat så har den digitala albumförsäljningen stigit, fram till 2014 då marknaden såg en 

minskning hos både CD- och digitala album. Undantaget är LP-skivan, som ökade från cirka 

6.1 miljoner till 9.2 miljoner sålda enheter, vilket innebär en ökning på strax över 50% 

jämfört med föregående år.  

 

Antal sålda CD-album har i genomsnitt minskat med ungefär 12% årligen mellan 2010-2014, 

medan den digitala albumförsäljningen i sin tur har stigit med cirka 6% per år, med 

minskningen 2013-2014 inräknad. 

 

Andelsmässigt utgjorde CD-skivan, år 2014, fortfarande en majoritet av den amerikanska 

albumförsäljningen. (Nielsen, 2014) 

 

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014

Antal sålda album (USA) 

CD

Digital

Lp



 

 17 

 

Figur 4. Försäljning av digitala singlar i USA (antal i miljoner, bearbetning utifrån Nielsen Holding N.V.s 

försäljningsstatistik 2010-2014) 

 

Figur 4 visar den amerikanska marknaden för digitala singlar, uppmätt i antal miljoner sålda 

enheter. Andelsmässigt utgör digitala singlar procentuellt en majoritet av den amerikanska 

musikförsäljningen. I mätningarna saknas statistik över den fysiska singelmarknaden, vilket 

här tolkas som att antalet sålda CD-singlar utgör en så pass liten andel av den totala 

marknaden att den är försumbar.  

Musikmarknaden i Sverige 

Figur 5 visar den svenska musikmarknadens försäljningsfördelning mellan CD och digitala 

format. Kategorin Digital - övrigt + download används i årsrapporterna från IFPI. Download 

avser musik som är nedladdad på laglig väg, dock så saknas information kring vad som räknas 

in i övrigt. 

 

Årsrapporterna från IPFI är sammanställda av Grammofonleverantörernas Förening (GLF), 

som är en organisation som representerar den svenska musikindustrin, och är sammanställda i 

antal miljoner svenska kronor.  
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Figur 5. Svensk försäljningsfördelning (I miljoner SEK, bearbetning utifrån IFPIs försäljningsstatistik 2010-

2014) 

 

Som figuren illustrerar så har försäljningsfördelningen kraftig förskjuts från att CD-formatet 

stod för cirka 65% av den totala försäljningen år 2010, till att utgöra endast 15% av totalen, år 

2014. Digital streaming har ökat kraftigt, från en andel på cirka 20% år 2010, till att utgöra 

strax under 80% av den totala svenska musikmarknaden år 2014.  

 

CD-singlar har inte tagits med i tabellen, då försäljningsandelen av den totala marknaden är så 

pass liten. År 2014 utgjorde CD-singlar cirka 0.2% av den totala försäljningen. Däremot 

ökade försäljningen med över 50% jämfört med föregående år, och nådde de högsta 

försäljningssiffrorna sedan 2010. (IFPI, 2015) 

 

Vinylförsäljningen i Sverige har årligen (mellan 2010-2014) ökat i genomsnitt 45% jämfört 

med föregående år, och 2014 stod vinylen för strax över 2% av den totala svenska 

musikmarknaden. (IFPI, 2015) 

Den globala musikmarknaden 

Det finns stora skillnader i försäljningsfördelningen hos de 4 länder som globalt omsatte mest 

inom musikindustrin år 2013, samt Sverige (plats 12, globalt sett). Figur 6 illustrerar den 

procentuella andelen som varje kategori utgör av respektive lands totala musikmarknad. 
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Physical (fysiska format) avser CD och vinyl, och digital (digitala format) inkluderar både 

streaming- och nedladdningstjänster.  

 

Synchronization innebär intäkter från exempelvis musik som används i reklamsammanhang, 

film, spel och så vidare. Performance rights är intäkter som innefattar exempelvis royalites 

när musik har framförts i offentliga sammanhang. Till dessa räknas till exempel nattklubbar 

och radio. (RIAJ, 2015) 

 

 

Figur 6. Försäljningsfördelning globalt i % (bearbetning utifrån IFPIs försäljningsstatistik 2010-2014) 

 

I USA var fördelningen mellan digitala och fysiska format cirka 60% respektive 30% av 

landets totala marknad år 2013. I Japan såg fördelningen annorlunda ut jämfört med USA, då 

Japans totala musikmarknad utgjordes till cirka 80% av fysiska format. Tysklands marknad 

såg liknande ut, med en fysisk andel på strax över 70%, och en digital andel på runt 20% av 

landets musikmarknad.  

 

Storbritannien hade en exakt fördelning på 44% för respektive format, dock med en större 

andel för performance rights än övriga länder i tabellen. Sveriges försäljningsfördelning 

reflekterar den nationella marknades utveckling de senaste åren, med en kraftig majoritet som 

utgörs av digitala format. (RIAJ, 2015) 
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Figur 7. Försäljningsfördelning globalt i % (bearbetning utifrån IFPIs försäljningsstatistik 2010-2014) 

 

Figur 7 visar försäljningsfördelningen hos den globala musikmarknadens största aktörer, samt 

Sverige, år 2014.  

 

Digitala format utgjorde en större total andel hos samtliga länder jämfört med föregående år 

(figur 6). I USA såg man en stigning av den digitala marknadens andel på cirka 11%. Detta 

kan dock vara missvisande, då det som i tidigare amerikanska rapporter räknades in under 

performance rights, år 2014 förflyttades till kategorin digital. I övriga länder noterades en 

stigning av den digitala andelen på cirka 1-3%, jämfört med 2013. (RIAJ, 2015) 

 

Den fysiska andelen minskade hos samtliga länder i tabellen, allra mest i Sverige där det 

skedde en minskning på cirka 6%, vilket innebär att de fysiska formaten endast utgjorde 15% 

av landets totala musikmarknad år 2014, jämfört med cirka 21% föregående år. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

U.S.A. (1) Japan (2) Germany (3) U.K. (4) Sweden (12)

Försäljning 2014 (top 4 globalt + Sverige) 

Physical

Digital

Performance Rights

Synchronization



 

 21 

 

Figur 8. Försäljningsfördelning globalt i % (bearbetning utifrån IFPIs försäljningsstatistik 2010-2014) 

 

Figur 8 visar den globala musikmarknadens försäljningsfördelning från år 2010-2014. Till 

skillnad från föregående figurer representerar denna tabell en sammanställning av samtliga 

länder. År 2014 var andelen hos fysiska och digitala format jämnstor, med en andel på 46% 

för respektive format. (RIAJ, 2014) 

 

Musikkonsumenters tankar kring CD-skivan 

För att få ytterligare insikt i varför försäljningsfördelningen ser ut som det gör presenterades 

tabellerna för 4 slumpmässigt utvalda personer, som sen fick reflektera över två av arbetets 

forskningsfrågor (fråga 2 och 3): 

 

1. Varför säljer CD-skivor idag? 

2. Hur ser framtiden ut för CD-skivan som musikformat? 

 

Det enda kriteriet som ställdes under urvalet var att personen till någon grad regelbundet 

konsumerar musik, oavsett medium. Deltagarna är anonyma, och refereras till som person A, 

B, C och D. 

64 61 57 51 46 

29 32 35 
39 46 

5 5 6 7 6 
2 2 2 2 2 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014

Global försäljningsfördelning 

Physical Digital Performance Rights Synchronization



 

 22 

PERSON A 

1. ”Jag antar att det är för att folk vill ha något som de kan hålla i, en fysisk produkt som 

känns mer äkta än att betala för digitala filer” 

2. ”Jag tror att cd-skivan kommer finnas kvar ett bra tag till faktiskt. Däremot så verkar det 

bli vanligare att man försöker täcka både digitalt och fysiskt med samma produkt, t.ex. att 

man får en nedladdningskod samtidigt som man köper CD-skivan, så att man även kan ladda 

ner den.” 

 

PERSON B 

1. ”Människor är vanedjur, och håller fast vid det gamla.” 

2. ”Jag har faktiskt ingen aning, men jag tror att man kommer att sluta trycka upp nya (CD)-

skivor, förutom om det handlar om specialutgåvor, som man gör med LP-skivor idag.”  

 

PERSON C 

1. ”CD-skivor säljs idag för att folk vill visa att de stöder sina favoritband och artister.” 

2. ”Mediet är föråldrat och det finns smidigare sätt att lyssna på musik i dagens läge. Med 

det sagt tror jag ändå att CD-skivan alltid kommer att finnas kvar, fast med ett annat värde 

än att man lyssnar på musik via mediet.” 

 

PERSON D 

1. ”Skivorna säljs fortfarande idag för att de kan vara fina att titta på. Det är roligare med 

något som kan stå framme och visas upp, om det är tilltalande omslag förstås!” 

2. ”Personligen tror jag inte att skivan kommer att försvinna. Det kommer säkert bli en 

uppsving när majoriteten har glömt bort CD-skivorna.” 

 

Samtliga tillfrågade personer tror att CD-skivan kommer att finnas kvar på musikmarknaden, 

åtminstone inom den närmaste framtiden.  Flera verkar dessutom återkomma till värdet med 

att kunna hålla i och även visa upp en inköpt skiva.  
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Analys 
Samtliga resultat sammanställda i ovanstående tabeller följer samma mönster: en gradvis 

förskjutning av den totala försäljningsfördelningen där fysiska format minskar, medan det 

digitala formatets andel ökar.  

 

Däremot finns en tydlig skillnad mellan USA och Japan, som globalt sett är musikindustrins 

två största marknader. De två länderna är i princip varandras motpoler när det kommer till 

formatens försäljningsfördelning. Tekniken för digital musikdistribution finns i båda länder, 

dock så verkar genomslagskraften skilja sig åt. I Japan har de digitala tjänsterna inte slagit 

igenom i samma utsträckning som i USA, och det kan bero på olika faktorer. Möjligen kan 

det röra sig om en rent tidsmässig anledning om man tillämpar normalfördelningskurvan 

(Appelgren & Leckner, 2013), och att tekniken alltså inte har nått fram till den kritiska 

massan ännu.  

 

En annan bidragande faktor kan vara att det handlar om landet Japan och konsumenternas 

värderingar där. Då fysiska format har, och har haft, en stor majoritet av försäljningen på den 

japanska musikmarknaden (se figur 6 & 7) kan konsumenterna, mer eller mindre 

traditionsenligt, hålla fast vid de fysiska formaten trots andra, mer kostnads- och 

distributionseffektiva, alternativ.  Hemmets värld har möjligen ett starkare inflytande på 

konsumentvanor än vad som skulle anses som rimligt och logiskt i marknadsvärlden och den 

industriella världen (Boltanski & Thénevot, 2006). Dessa värderingar kan även anknytas till 

de tillfrågade personernas svar, där flera av deltagarna indirekt argumenterade för fysiska 

format med argument som exempelvis värdet i att, jämfört med digitala format, kunna hålla i 

och visa upp ett inköpt album. 

 

Den svenska musikmarknaden, som globalt sett har varit snabb på att etablera och anamma ny 

teknikutveckling, såg tidigt en andelsmajoritet av streamingtjänster, som 2014 utgjorde cirka 

80% av landets totala musikmarknad. Detta kan bero på att lanseringen och etableringen av 

streamingtjänsten Spotify skedde i ett tidigt skede, då själva tjänsten startades i Sverige. Det 

fanns ett tydligt behov hos användarna (Appelgren & Leckner, 2013). 
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Den digitala singeln verkar ha ersatt CD-singeln, och marknaden för både streamade och 

nedladdade singelspår har haft ett stort genomslag framför allt i USA (se figur 4). Men även 

där kan man utgöra en försäljningskurva som påminner om normalfördelningskurvan, där 

försäljningssiffrorna för 2014 var lägre än för 2010, trots en topp under 2012. Möjligtvis har 

marknaden nått den sena majoriteten, för att i framtiden plana ut ytterligare. 

 

När det kommer till albumförsäljningen verkar försäljningsfördelningen se annorlunda ut, 

med en majoritet som fortfarande utgörs av fysiska format. 2014 sjönk försäljningen av både 

fysiska och digitala album på den amerikanska musikmarknaden (se figur 3), och i 

Storbritannien sjunker, enligt en rapport från BPI (Ingham, 2015), försäljningen av digitala 

album i högre takt än album i fysiska format.  

 

Om man tillämpar Boltanski och Thénevots (2006) teori om de olika världarna kan resultaten 

tolkas som att det råder olika värderingar beroende på om konsumenten köper ett album eller 

en singel. I så fall tyder resultaten på att ett album har ett högre värde i hemmets värld, där 

symboliska och känslomässiga värden värderas högre än exempelvis effektivitet och 

ekonomiska värden. Det skulle därför kunna innebära att ett albumköp har ett högre 

symboliskt och känslomässigt värde än ett köp av en singel, eftersom det i marknadsvärlden 

och den industriella världen är orimligt med fysiska format överlag, då det är betydligt mer 

kostnads- och distributionseffektivt med digitala format, oavsett om det rör sig om ett album 

eller en singel.  

 

När det gäller framtiden för CD som musikmedium tyder försäljningssiffrorna på att 

marknaden för formatet kommer att fortsätta att minska ytterligare. Dock så är CD-skivan 

fortfarande så pass stark på den globala musikmarknaden, vilket innebär att det fortfarande 

finns något slags behov och efterfrågan bland konsumenterna. Med en global 

försäljningsfördelning där digitala och fysiska format storleksmässigt utgör samma andel vore 

det orimligt att anta att CD-skivan kommer att försvinna från marknaden inom de närmaste 

åren, i synnerhet inte i Japan och Tyskland, där fysiska format är som starkast. 

 

Det finns som sagt en viss problematik med att försöka förutspå hur utveckling sker i 

framtiden. LP-skivan är ett exempel på Nygren och Wadbrings (2013) första fallgrop: det är 

inte självklart att ny teknik snabbt ersätter den gamla. Konkurrensen sker ofta under lång tid, 

och i vissa fall växer en sorts samexistens fram, på grund av att den gamla tekniken 
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fortfarande skapar och uppfyller något typ av behov hos användaren. Försäljningen av LP-

skivor har, mellan 2010-2014, årligen ökat både i Sverige och USA, trots att det ur marknads- 

och industriaspekt är orimligt att behålla en så pass gammal teknik. Därför går det inte att 

utesluta möjligheten för en samexistens mellan CD-formatet och digitala format, oavsett den 

teknologiska utvecklingen. 

Diskussiön 

Undersökningens resultat antyder att CD-skivan inte riktigt är klar med musikmarknaden 

ännu, trots många år av skepsis. Skillnaden hos försäljningsfördelningen mellan den globala 

musikmarknadens två största aktörer, USA respektive Japan, är i synnerhet intressant, 

resultaten skiljer sig så pass mycket.  

 

Informationskällorna för de data som har använts i sammanställningen bedömer jag ha hög 

trovärdighet, då organisationerna bakom är så pass etablerade och konsekventa i den årliga 

datainsamlingen. Dock så finns det vissa aspekter som saknas för att kunna göra en mer exakt 

bedömning av musikmarknaden i helhet. Exempelvis så finns det en andrahandsmarknad för 

musik, som utgörs av till exempel loppmarknader, second-hand och privat försäljning, som 

inte dokumenteras. Därför missar man en ytterligare aspekt av försäljningsfördelningen som 

hade kunnat vara intressant för undersökningen.  

 

Det finns, som tidigare nämnt, även en viss problematik med att försöka förutspå den framtida 

utvecklingen, då det i slutändan inte går att garantera vilken riktning utvecklingen tar. 

Däremot ger en tillbakablick mot föregående år en viss inblick i hur utvecklingen kan komma 

att ske inom den närmaste framtiden. Resultaten reflekterar två olika typer av marknader: 

Albummarknaden och singelmarknaden. Där kan man se en viss skillnad i fördelningen 

mellan olika format, då majoriteten av albumförsäljningen sker genom fysiska format, medan 

singelförsäljningen huvudsakligen utgörs av digitala format. Den amerikanska 

albummarknaden har sjunkit hos både fysiska och digitala format, med undantag för 

vinylskivan. Detta kan tolkas som att det möjligtvis är marknaden för album i helhet som är 

på väg utför, snarare än vissa format, samtidigt som marknaden för singelspår har ökat 

markant under de senaste åren genom de digitala formaten.  
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För framtida forskning hade det varit intressant att dels undersöka om det finns en korrelation 

mellan vilket musikformat som föredras och konsumentens ålder, samt hur köpare och 

konsumenter av fysiska format resonerar och argumenterar, jämfört med köp och 

konsumering av musik i digitala format.  
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