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Abstract 

There are several articles that examine the problems with illegal file sharing but yet there has not been 

a research of how the perceived behavioral control is affecting consumers when they download music 

legally and illegally. If the perceived behavioral control has an import influence when consumers 

download music this will tell us, that price is not the only important influence. It will make it possible 

to recognize what is important, when more music services will offer free music. 

 

The purpose is to examine what is important to people when they download illegally and legally. From 

this research I will present a new strategy for the record labels. 

 

The research was done by performing 4 in-depth interviews with students from lower second school 

(14-16 years old) and students from a commercial collage (17-19 years old).  Afterwards I performed a 

quantitative research study with participants from the age of 15 to 28 years old. The examination of the 

data was performed to examine whether there was a correlation between respondents way of 

downloading music and the Theory of Planned Behavior. 

 

The study proved that all three factors; Attitude toward the behavior; Subjective norm; and Perceived 

behavioral control; influence when consumers download music. The most important factor was the 

perceived behavioral control that influenced 42 % of the behavior. The attitude towards the behavior 

influenced the behavior with 37 %. The subjective norm influenced 20 % of the behavior. 

The record labels cannot continue their current business because of the opportunities that the musicians 

have to produce and sell music themselves. 

 

My research indicates that the perceived behavioral control influence the consumer more than the 

attitude towards the behavior. This indicates that the record labels and sellers of music have to pay 

attention to the way there programs and websites are designed. Furthermore the record labels should 

consider a new strategy. This strategy should lead to a collaboration with Google in turning Youtube 

into a more professional music site.  
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1. Indledning 

Pladeselskaberne har fra slutningen af halvfemserne og op gennem det nye årtusind, forsøgt at beskytte 

den musik de udgiver. Dette er de sidste ti år sket gennem retssager mod Napster og senere Kazza og 

Grokster. De tre virksomheder lavede programmer, hvor man kunne dele musik lovligt og ulovligt, 

med andre brugere. Resultat blev at Napster lukkede, mens Kazza og Grokster indgik forlig og ikke 

blev stillet direkte til ansvar (Gordon, 2005; Lublin og Kaas, 2009). Dette affødte en modreaktion fra 

pladeselskaberne, hvor man ville skræmme forbrugerne. Derfor undersøgte man de personer der delte 

musik og sagsøgte nu forbrugerne. Dette indebar blandt andet, at man sagsøgte en 12 år gammel dreng 

og en bedstemor. Disse modreaktioner hjalp ikke på populariteten af pladeselskaberne hos forbrugerne. 

  

Napsters indtræden på musikscenen havde bevirket, at forbrugerne var blevet vandt til gratis og let 

tilgængelig musik. Indtil da havde musik primært været solgt via butikker, hvor forbrugeren kunne 

vælge mellem de cd’ere butikken havde. Enkelte virksomheder solgte også musik via hjemmesider, 

men indtil nu havde ingen givet forbrugerne muligheden for at hente et enkelt nummer med en bestemt 

kunstner. Pladeselskaberne forsøgte i højere grad at modarbejde forbrugernes behov, ved at udbyde 

musik på CD, frem for at fokusere på hvad der ville blive aktuelt i fremtiden.  

Pladeselskabernes forsøg med salg af musik online, kunne på ingen måder hamle op med de ”ulovlige” 

downloadportaler. Prisen for musikken var samtidig meget høj, tre dollars for en sang og udvalget var 

meget begrænset (Gordon, 2005). Forbrugernes ønske om lettilgængelig musik, der kunne overføres til 

andre computere eller mp3afspillere, blev ikke opfyldt. 

Problematikken for pladeselskaberne blev at man i mange år modarbejdede forbrugerne og andre 

virksomheder begyndte at se muligheden for at servicere musikforbrugerne i forhold til de ønsker de 

havde. iTunes er måske det mest kendte brand, der har formået at få forbrugerne til at købe musik 

online. Produktet blev yderligere forstærket af Apples store succes med deres mp3afspiller iPoden. 

Succesen for iTunes bygger dog også på en form for protektionisme. Først i 2009 gik Apple med til, at 

lade musik købt via iTunes kunne blive afspillet af andre programmer og produkter end Apples egne. 

 

Musikkernes muligheder for at promovere sig gennem internettet er også blevet bedre gennem årene. 

Myspace har haft en stor succes og mange musikere har gennem denne platform formået at ramme et 

stort publikum. 
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Et af de seneste tiltag inden for salg af musik er TDCs Play, hvor forbrugerne betaler et månedligt 

beløb, for en tilladelse til at downloade alt TDC’s musik. Denne løsning ser ud til at blive den mest 

holdbare løsning i fremtiden, da den også er ved at blive implementeret i andre lande (Nielsen, 2009). 

Der er dog også ulemper ved denne løsning, da pladeselskaberne låser musikken, så den ikke kan 

afspilles på en anden computer. 

Et andet tiltag, hvor initiativtagerne i stedet tror på gratis udbud af musik, er Spotify og det nye 

Napster. Begge programmer opererer med tanken om at musik kan gives gratis væk, mod at 

forbrugeren bliver eksponeret for reklamer. Idéen bygger til dels på tanken om at forbrugerne er vænnet 

til at få musik gratis, men også at der er et behov for at dele musik med andre. I dag kan det være svært 

at gør det sidste uden at man bryder lovgivningen. Problematikken ved disse programmer er at de 

fungerer uafhængigt af pladeselskaberne, hvorfor de er nødsaget til at lave aftaler med hvert enkelt 

pladeselskab, i hvert land. Den meget rigide tilgang fra pladeselskabernes side, gør det svært at tilbyde 

produktet til det brede publikum, og det kan skabe stor forskel på forbrugerne alt afhængig af hvilket 

land de bor i. 

 

De senere års forsøg på at i møde gå forbrugernes ønsker om blandt andet, at kunne købe musikken 

online og muligheden for at købe enkelt numre, vidner om at pladeselskaberne forsøger at tilpasse sig 

konkurrencen med de ulovlige downloade hjemmesider. Der er en generel holdning om at 

pladeselskaberne stadig skal tjene størstedelen af deres penge gennem salget af musik. Problematikken 

ved dette er at forbrugerne i dag har en anden holdning til at betale for musik, end de forbrugere der var 

for 10-15 år siden. Dette betyder at pladeselskaberne skal fokusere på en helt ny strategi og måske 

ændre den struktur, de er opbygget efter. Pladeselskabernes værdiskabelse er i dag meget mindre for 

musikerne i dag, end den var tidligere og de kan risikere at udspille deres rolle, hvis ikke de ændrer 

deres forretningsmodel. 
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1.1 Begrebsdefinitioner 

Jeg vil herunder kort forklare de forskellige virksomheder, produkter og udtryk der vil forekomme 

gennem opgaven. Dette skal ses som et opslag for læseren, så opgaven er lettere at forstå. 

 

3G mobilnetværk – Er betegnelsen for tredje generations mobilnetværk, der giver download og upload 

hastigheder, der kan sammenlignes med internetforbindelser. 

 

Bitrate – Er et mål for antallet bit per tidsenhed i et signal. Det kan for eksempel være en mp3fil på 

128 kbit per sekund. 

 

Bittorent – Er et peer-to-peer system beregnet til at udveksle filer mellem brugere. 

 

Download – Den generelle betegnelse for at hente musik på internettet, herunder både køb og 

download. Der tænkes her kun på ulovlige downloads, hvis det specifikt er angivet. 

 

DRM – En forkortelse for Digital Rights Management, der er en række systemer, udviklet til at 

kontrollere brugen af musik- og videofiler. Det kan blandt andet bruges til at indskrænke hvor mange 

forskellige computere en fil må afspilles på eller perioden hvori filen kan benyttes. 

 

Fildelingstjeneste – Et program hvor brugere, kan dele filer mellem hinanden. 

 

GPRS – Er en forkortelse af General Packet Radio Service. Den data man vil tilgå, bliver sendt i små 

bider som man modtager, hvorfor det ikke er nødvendigt at have konstant forbindelse. Dette belaster 

telenetværket langt mindre og derfor egner det sig til at sende information fra internettet til telefoner. 

 

Grokster – Er et peer-to-peer system beregnet til at udveksle filer mellem brugere. 

 

Kazza – Er et peer-to-peer system beregnet til at udveksle filer mellem brugere. 

 

Limewire – Er et peer-to-peer system beregnet til at udveksle filer mellem brugere. 
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Mp3 – Er en forkortelse af MPEG-1 Audio Layer 3 og er en komprimering af en lydfil, der kan give 

stort set samme kvalitet som ved cd, ved relativt lave bitrater (kbit/s) 

 

Napster – Amerikansk opfundet fildelingstjeneste der fungerede ved at samle musikken på en server, 

hvorfra brugerne kunne downloade musikken. 

 

Peer-to-peer – Engelsk betegnelse om et datanet, hvor computere i datanettet har lige stort ansvar for 

datanettets funktionalitet. Ved ulovlige downloadeprogrammer, betyder dette at man henter en lille del 

af et musiknummer fra mange andre brugere og på den måde stykker en sang sammen. 

 

Smartphone – Er en mobiltelefon med mange af de samme funktioner som en almindelig computer. 

Ofte kendetegnet ved at der er mulighed for at tilgå internettet via 3G mobilnetværk. 

 

Streame – Er at hente musik, video eller andet mens det bliver afspillet, uden at det læres på 

computeren som ved en mp3fil. I nogle tilfælde kan man gemme data via streaming uden at brugeren 

har en fil med det pågældende medie, men det produkt brugeren bruger, ved at der er tilladelse til at 

afspille det, hvorfor man kan tilgå produktet uden at have adgang til internettet. 

 

1.2 Problemstilling 

Jeg vil undersøge uoverensstemmelser mellem opfattelsen af forbrugernes nutidige og de fremtidige 

behov i forbindelse med download af musik og hvordan dette påvirker pladeselskabernes ageren i 

forhold til tilgængeligheden af musikken. Ydermere vil jeg undersøge musikernes mulighed for at 

eksponere og distribuere deres musik ud til forbrugeren uden indblanding fra pladeselskaberne. Den 

teknologiske udvikling har været vigtig for musikkens udvikling og jeg vil undersøge hvordan denne 

udvikling vil være i fremtiden. Ud fra en undersøgelse af de ovenstående områder, vil jeg give mit 

forslag til pladeselskabernes fremtidige forretningsplan. 

 

Den ovenstående problemstilling udtrykker et ønske om at foretage en undersøgelse af 

pladeselskaberne og forbrugerne, hvor jeg vil belyse nogle af de aspekter jeg forventer, har indflydelse 
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på forbrugernes ageren ved køb af musik. For at kunne foretage denne undersøgelse, ønsker jeg at 

analysere fem delproblemstillinger, der er listet nedenfor.  

- Det forbrugeradfærdsmæssige aspekt omkring køb af musik.  

o I hvor stor grad influerer venner, medier, fagfolk og kendte, når forbrugeren køber og 

lytter til musik? 

o Kan ulovlig fildeling øge salget af musik?  

o Hvordan er de unges syn på at dele musik med venner, kontra pladeselskabernes 

holdning om ulovlig fildeling? 

o Hvad har betydning for de unge, når de downloader musik, lovligt såvel ulovligt? 

- Pladeselskabernes hidtidige ageren vs. den fremtidige 

o Hvilke tiltag har pladeselskaberne forsøgt sig med førhen og hvad gør de i dag?  

o Er vejen frem at mindske muligheden for at erhverve musik? 

o Kan downloadprogrammer også være positive for salget af musik? 

o Er pladeselskabernes nuværende forretningsstruktur gearet til fremtiden? 

- Den teknologiske udviklings indflydelse på hvordan forbrugerne lytter og køber musik. 

o Er internettet redningen eller døden for at tjene penge på musik? 

o Kan de forskellige afspilningsplatforme være med til at øge mængden af betalt musik? 

o Er reklamebetalt musik vejen frem? 

- Muligheden for at musikere eksponerer deres egen musik. 

o Er det klassiske samarbejde mellem musiker og pladeselskab dødt? 

o Kan musikere kun tjene penge, ved at dele musikken gratis og opnå en indtægt gennem 

koncerter? 

- De lovmæssige foranstaltninger 

o Hvilke lovgivninger eksisterer der nationalt og internationalt? 

o Er lovgivningen tidssvarende med den udvikling samfundet har gennemgået? 

o Kan en international digital lovgivning afhjælpe nogle af problemerne? 

 

De ovenstående forskningsspørgsmål, skal hjælpe til at analysere områder inden for musikbranchen, 

der kan klarlægge, hvor de fremtidige muligheder for slag af musik findes. Ud fra dette vil jeg opstille 

en strategi, der skal hjælpe de store pladeselskaber, som Sony/BMG, Universal Music, EMI og Warner 

Music i fremtiden. Strategien er udviklet i forhold til en analyse af det danske musikmarked, men det 
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vil kræve at pladeselskaberne gennemfører dette på internationalt plan, da salget af musik på 

verdensplan er faldende og ikke kun i Danmark. Strategien skal sikre at pladeselskaberne ændrer på de 

dele af deres forretningsstruktur, der ikke er tidssvarende med forbrugernes ønsker og behov. Dette skal 

sikre at de overlever og forsøger at agere som firstmovers, der er først med løsningen på at tjene penge 

på musik i fremtiden. 

  

Undersøgelsen er rettet mod pladeselskaberne og deres fremtidige forbrugere. Jeg vil derfor se de 

forskellige problemstillinger ud fra pladeselskabernes synspunkt. Undersøgelsens fokus vil være rettet 

mod aldersgruppen 15 til 28 år, med en tidshorisont på 5 år og længere frem, hvor jeg vil fremhæve 

forskellene mellem aldersgrupperne og kønnene. 

1.3 Afgrænsning 

Undersøgelsen vil udelukkende fokusere på salget af musik via internettet eller andre tjenester, der 

understøttes af internettet. Jeg ønsker ikke at fokusere på salget af cd’er eller salget af dvd’er, da dette 

vil flytte fokus væk fra det fremtidige perspektiv. Cd’en og dvd’en er produkter, der ud fra 

produktlivscykluskurven stagnerer og derfor bør ses som produkter der er ved at udfases (IFPI DK, 

2009). Modsat er mp3filer et produkt der kan betegnes som værende i vækstfasen, hvor der siden 2006 

kun er sket stigninger i salget af downloads (IFPI DK, 2009). 

Af hensyn til opgavens udformning afgrænser jeg mig fra at fokusere på andre lande end Danmark. 

Baggrunden for dette fravalg, skyldes det omfang det ville kræve, hvis undersøgelsen skulle foretages i 

andre dele af verdenen. Tufte (2007) refererer til Livingstone og Bovill (2001), der vurderer at de 

Skandinaviske lande og Holland, vurderes til at være pionerer inden for nye medieteknologier. Derfor 

vil undersøgelsens fremtidsperspektiv på fem år, bevirke at det for andre lande i Europa, kan give 

endnu længere fremtidsperspektiv. 

Opgavens fokus vil koncentrere sig om de store pladeselskaber som Universal, Sony/BMG, EMI og 

Warner Music, da disse har tilstrækkeligt store kataloger af musikere, og økonomi til at implementere 

den nye strategi på et internationalt niveau. 

 

Min primære empiri vil koncentrere sig mod aldersgruppen 15 til 28 år. Dette skyldes at opgavens mål 

er et forsøg på at finde de nuværende og fremtidige strategiske muligheder, hvorfor det ikke ville være 

aktuelt at fokusere på den ældre del af befolkningen. Ydermere har 71 % af de unge mellem 16 og 24 



PLADESELSKABERNES FREMTIDIGE FORRETNINGSPLAN 

12 
 

år, downloadet musik inden for de sidste tre måneder (IT- og Telestyrelsen, 2009). Ipsos (2009) har 

også lavet en undersøgelse blandt Briter, hvor 79 % af personer mellem 16 og 24 år, bruger officielle 

musikservices. Ydermere kan det fremhæves, at kun 60 % af personerne i alderen 35 til 50 år bruger 

officielle musikservices (Ipsos, 2009). 

 

Behandlingen af min data vil være koncentreret omkring de områder jeg finder vigtige i forhold til min 

undersøgelse. Målet med undersøgelsen er, at vurdere om Theory of Planned Behavior kan benyttes til 

at forklare unge menneskers behov i forbindelse med download af musik og hvilke determinanter der er 

afgørende. Ved en sådan undersøgelse, vil der være flere bagvedliggende beregninger, der skal 

verificere eller ændre data, så jeg kan gennemføre en faktoranalyse. Jeg vil ikke gennemgå disse i 

opgaven, da mit fokus er rettet mod de analyser der skaber den egentlige værdi for min undersøgelse af 

problemstillingen. Mit datasæt giver mulighed for, at undersøge respondenterne ud fra flere parametre, 

men jeg vil kun behandle de dele, der har haft signifikant betydning for forbrugernes mængde af 

downloadet musik. 

 

Indsamling af data til specialet er ophørt den 01.05.2010 og alt information omkring virksomheder eller 

nye produkter efter denne dato, vil ikke blive behandlet i opgaven. 
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1.4 Metode 

Opgavestrukturen vil være opbygget i

Figur 1 

 

Det første område, Problemstilling

metode.  

 

Det andet område består af tre elementer, mikroanalyse, brancheanalyse og makro

vil blive behandlet enkeltvis, hvor jeg vil lave en analyse af mikrofaktorerne, ved at undersøge de store 

pladeselskaber. Denne undersøgelse skal afdække de styrker og svagheder pladeselskaberne har, men 

samtidig skal det give læser et overblik over en overordnet struktur i pladeselskaberne.

McKinsy’s 7 S’er, til at analysere pladeselskabernes interne dele. Modellen vil ikke blive brugt på en 

enkelt virksomhed, men skal i højere grad ses som en analyse af de store pladesel

og tankegangen i disse selskaber er meget ens (Gordon, 2005)
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Opgavestrukturen vil være opbygget i henhold til nedenstående figur. 

 

Problemstilling, dækker afsnittende indledning, problemstilling, afgrænsning og 

Det andet område består af tre elementer, mikroanalyse, brancheanalyse og makro

vil blive behandlet enkeltvis, hvor jeg vil lave en analyse af mikrofaktorerne, ved at undersøge de store 

pladeselskaber. Denne undersøgelse skal afdække de styrker og svagheder pladeselskaberne har, men 

overblik over en overordnet struktur i pladeselskaberne.

McKinsy’s 7 S’er, til at analysere pladeselskabernes interne dele. Modellen vil ikke blive brugt på en 

enkelt virksomhed, men skal i højere grad ses som en analyse af de store pladesel

og tankegangen i disse selskaber er meget ens (Gordon, 2005) 
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dækker afsnittende indledning, problemstilling, afgrænsning og 

Det andet område består af tre elementer, mikroanalyse, brancheanalyse og makroanalyse. Afsnittende 

vil blive behandlet enkeltvis, hvor jeg vil lave en analyse af mikrofaktorerne, ved at undersøge de store 

pladeselskaber. Denne undersøgelse skal afdække de styrker og svagheder pladeselskaberne har, men 

overblik over en overordnet struktur i pladeselskaberne. Jeg vil bruge 

McKinsy’s 7 S’er, til at analysere pladeselskabernes interne dele. Modellen vil ikke blive brugt på en 

enkelt virksomhed, men skal i højere grad ses som en analyse af de store pladeselskaber, da strukturen 
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Brancheanalysen vil koncentrere sig mod en analyse af de omverdensfaktorer der har indflydelse på 

pladeselskaberne samt de branchespecifikke problemstillinger der er mellem aktørerne i 

musikbranchen. Dette vil jeg gøre ud fra en revideret udgave af Porters five forces. Modellen vil give 

det nødvendige overblik, for at kunne foretage en dybere undersøgelse af musikbranchen og den 

omverden de befinder sig i. Fokus i Porters five forces vil specielt være rettet mod tre af forcerne 

(Rivalisering mellem leverandører og sammenkædningen til upstream kæden; Rivalisering mellem 

kunder og sammenkædningen til downstream kæden; Substituerende produkter). Baggrunden for dette 

valg, skyldes at jeg ser musikerne som en vigtig del af hele musikbranchen. Samtidig er der sket en 

ændring i ledet mellem pladeselskaberne og kunderne, hvor store aktører har meget indflydelse. 

Ydermere er de substituerende produkt til pladeselskaberne blevet bredere, da virksomheder har set 

muligheder for at specialisere sig i bestemte dele af pladeselskabernes virksomhed, mens andre 

virksomhederne i mellemleddet begynder at overtage dele af pladeselskabernes interesser. 

Makroanalysen vil primært være koncentreret omkring det lovgivningsmæssige og teknologiske og i 

den forbindelse vil jeg benytte PEST-modellen (Politiske, Økonomiske, Sociale og Teknologiske 

faktorer). Mit store fokus mod teknologi skyldes, at det har været medvirkende til at ændre hele 

musikbranchen de sidste 15 år og min forventning er at teknologien kun kan have større indflydelse i 

fremtiden. Undersøgelsen af de politiske faktorer, bygger i højere grad på analysen af den lovgivende 

del frem for hvordan den politiske situation i er i Danmark. Nogle lande i Europa er klar til at indføre et 

”3 strikes and out” princip, hvor man har tre chancer for at blive opdaget i at dele musik ulovligt og 

derefter mister man muligheden for at komme på internettet, der tydeligt tilkendegiver en politisk 

stramning i forhold til musikkriminalitet. 

 

Det tredje område, vil være en delkonklusion, hvor jeg samler op på mikro-, branche- og 

makroanalysen. Her vil jeg fremhæve de fokusområder som pladeselskaberne bør være opmærksomme 

på i fremtiden. 

 

Det fjerde område består af det kvantitative data og det kvalitative data. Opdelingen mellem de metoder 

skyldes, at jeg i opgaven vil forsøge at skelne mellem mine interviews og spørgeskemaundersøgelse. 

Undersøgelsen vil være bygget op omkring modellen Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991). 

Modellen passer godt til de undersøgelsesspørgsmål jeg har defineret. Modellen er en 
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forbrugeradfærdsmæssig model og vil blive understøttet af andre teorier inden for forbrugeradfærden, 

hvilket jeg vil komme nærmere ind på i afsnittet Forbrugeradfærd. 

Jeg vil tage udgangspunkt i den viden der findes i bøger, artikler og udsagn fra eksperter på området, 

og kombinere det med Theory of Planned Behavior. Jeg vil udføre en faktoranalyse, til at undersøge 

indvirkningen modellens tre determinanters (attitude, normer og adfærd) indvirkning på download af 

musik.  

 

Det sjette område er en sammenkædning af det andet og fjerde område.  I dette afsnit, vil jeg vurdere 

de styrker og svagheder som pladeselskaberne har og sammenholde dette med den 

forbrugerundersøgelse jeg har foretaget. Ud fra dette, vil jeg opstille en forretningsmodel, hvor jeg vil 

belyse de områder som pladeselskaberne bør fokusere på i forhold til deres fremtidige 

overlevelsesmuligheder. Afsnittet vil give et bud på hvordan strukturen i et pladeselskab bør se ud, ved 

specifikt at pege på de områder i virksomheden der i fremtiden har potentiale til at skabe profit. 

Ydermere vil jeg fremhæve de områder der ikke kan skabe værdi i fremtiden og som pladeselskaberne 

bør overveje at afskaffe. Ud fra dette vil jeg kunne give et samlet billede af det fremtidige pladeselskab. 

1.5 Brancheanalyse 

Pladebranchen har i stor grad været fokuseret mod at finde nye musikstjerner. Produktionen af 

musikken har været outsourcet til producere og pladestudier, mens produktionen af cd’er har været 

varetaget af andre virksomheder. Slutteligt har det endelige salg af musik være varetaget af butikker, 

der har været bindeleddet til forbrugeren. Reklamen af musikerne har været overladt til mediebureauer 

og hvor det visuelle har været håndteret af reklamebureauerne. Groft sagt kan man beskrive 

pladeselskaber som konsulenter, der har hjulpet musikere med at sikre deres rettigheder til musikken og 

administrere deres royalties. Taget dette i betragtning, kan man undre sig over hvordan det har været 

muligt for pladeselskaberne at skaffe sig en så betragtelig andel af det samlede pladesalg (Kuzak og 

Leonhard, 2006). 

Musikbranchen har gennemlevet nogle markante ændringer efter at slaget af cd’er er faldet gennem det 

nye årtusinde og hvor salget af downloads er steget (IFPI, 2009). Butikkerne der engang havde en stor 

fortjeneste på at sælge musik, har omstruktureret og i mange tilfælde afskaffe deres store cd-afdelinger. 

I stigende grad er salget af musik tilfaldet tjenester som TDC PLAY og iTunes. Samtidig påpeger IFPI 

at markedet for ulovlige downloades stadig er stort og salget af musik er faldet med 30 % fra 2004 til 

2009 (IFPI Int., 2010).  
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Mulighederne for at kunne indspille musik har også ændret sig meget i takt med, at det kan indspilles 

digitalt og dermed er blevet billigere. Tendensen er, at musik er blevet mere tilgængeligt og derfor også 

har fået en anden status, da der i dag udkommer mange nye albums hver uge Bilag 5. De ændringer der 

har været i musikbranchen vidner klart om at virksomhederne også er nød til at overveje deres strategi 

og den forretningsmodel de anvender. 

 

Til undersøgelsen af de branchespecifikke forhold, har jeg kigget på flere modeller. Blandt disse var 

konkurrentanalysen, interaktionsmodellen, drivkræftsmodellen og netværksmodellen. Fælles for disse 

modeller er at de har et fokus rettet mod en intern konkurrence. Beskrivelsen af problemstillingerne i 

markedet, viser at analysen ikke skal omhandle pladeselskaberne alene. Det er også nødvendigt at få et 

fokus rettet mod substituerende produkter og hvordan disse på sigt kan overtage pladeselskabernes 

forretningsområder. Derfor er mit valg af model også faldet på en modificeret version af Porters Five 

Forces. 

Modellen er omdiskuteret og eksperter har sået tvivl omkring modellens brugbarhed. Steen Ehlers 

(2000) har fundet fire kritikpunkter, der har været gennemgående. 

- Modellen præsenterer et statisk billede af industrien. 

- Den fokuserer på et indefra-ud billede. 

- Den moderne verden med, global økonomi og internet gør at man ikke kan snakke om 

deciderede markeder. 

- Analysen fokuserer på mesoniveau og undlader involvering af mikro- og makrofaktorer. 

 

For at imødekomme nogle af de ovennævnte problemstillinger, har Ehlers (2000) udarbejdet en 

revideret version af Porters Five Forces, hvor han udvider forcerne, for at modellen giver en bredere og 

bedre analyse. 

 

Den reviderede version minder i generelle træk om Porters oprindelige model, men er dog på nogle 

punkter mere omfattende. 

- Intern rivalisering mellem eksisterende konkurrenter i markedet 

- Rivalisering mellem leverandører og sammenkædningen til upstream kæden 

- Rivalisering mellem kunder og sammenkædningen til downstream kæden 

- Komplementære produkter 
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- Substituerende produkter 

 

Den nye model af Porters Five Forces giver mulighed for at fokusere mere dybdegående ved nogle af 

faktorerne. Jeg er dog opmærksom på at mit udgangspunkt bevirker, at nogle af faktorerne vil have 

højere prioritet i forhold til pladeselskaberne. Jeg finder områderne der analyserer rivaliseringen 

mellem leverandører samt kunder er yderst vigtig for forståelsen af, hvad pladeselskaberne arbejder 

mod at blive i fremtiden. De substituerende produkter vil også kræve meget fokus, da jeg mener at det 

er ved denne faktor, at man finder de fremtidige muligheder for ekspansion. Jeg vil på ingen måde 

afskrive at fokusere på komplementære produkter eller fokus på de nuværende konkurrenter. Men ud 

fra den tankegang at pladeselskaberne skal forny deres produkt, finder jeg det mindre vigtigt for dem at 

fokusere for meget på komplementære produkter 

Baggrunden for det øgede fokus på de tre ovennævnte faktorer, skyldes min inspiration fra bogen 

Compeeting for the Future (Hammel and Prahalad, 1994). Deres fokus er orienteret mod de fremtidige 

succeser. Virksomheden bør i højere grad fokusere sin strategi mod fremtiden, frem for at fokusere på 

hvordan man bibeholder den fordel man besidder umiddelbart. 

 

1.6 Makroanalyse 

Analysen af omverdensfaktorerne, vil koncentrere sig omkring den teknologiske udvikling og de 

lovgivningsmæssige aspekter ved musik. Den teknologiske del, har de sidste 10-15 år haft stor 

betydning for musikbranchen og jeg mener at det derfor er vigtigt at se ud i fremtiden, for at få en 

indikation af hvor musikbranchen bevæger sig hen. Denne faktor kan ikke undersøges i forhold til 

Danmark alene, hvorfor jeg vil fokusere på den udvikling der har været og vil fortsætte, ud fra et 

internationalt perspektiv. Den lovgivningsmæssige del ønsker jeg meget fokus omkring, fordi der er 

delte meninger omkring rettighederne i forbindelse musik. Nogle mener at lovgivningen skal dæmpes, 

så det bliver nemmere, mens andre taler for at skærpe den. Det kan være svært ikke at fokusere på dette 

ud fra et overordnet perspektiv, da der føres retssager over hele verdenen, der fokuserer på de enkelte 

landes ophavsrettigheder. Jeg vil fokusere på loven omkring ophavsrettigheder og hvordan den danske 

er. Ydermere vil jeg supplere med viden fra videnskabelige artikler, til at vurdere hvordan forbrugerne i 

andre dele af verdenen har reageret i forhold til lovene der beskytter musikken.  
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Det store fokus mod teknologi og lovgivning gør det oplagt at bruge PEST-modellen. PEST-modellen 

fokuserer blandt andet på faktorerne teknologi og politik (lovgivning), men har samtidig også et fokus 

rettet mod økonomiske og sociale faktorer. Disse to faktorer vil i langt mindre grad have betydning for 

min undersøgelse og jeg vil så vidt muligt ikke fokusere på at undersøge faktorerne videre 

dybdegående. De sociale faktorer vil tage udgangspunkt i den kultur der er blandt forbrugerne og 

pladeselskaberne, hvor der vil være en kobling over mod forbrugeradfærden. Økonomien vil tage 

udgangspunkt i danskernes økonomiske situation, hvor jeg blandt andet vil se på forbrugernes 

økonomiske råderum i forhold til at betale for musik.  

 

En anden model der kan analysere makrofaktorerne er Aaker og McLoughlins (2007) Environmental 

analysis, der også har et fokus rettet mod teknologi og politiske faktorer, men samtidig analyserer den 

også de økonomiske, kulturelle og demografiske faktorer. Ydermere tvinger den brugeren til at tage 

stilling til, fremtidige trends og scenarier, man forventer der kunne ske. 

 

Diamantmodellen kunne også være et alternativ i forhold til at analysere Danmark og de 

makroøkonomiske faktorer der influerer på pladeselskaberne. Modellen har en lidt anden 

indgangsvinkel end de to førnævnte, da den er god til at sammenholde fordele og ulemper ved 

forskellige lande. Dette kan med fordel benyttes, hvis en virksomhed ønsker at udvide til andre lande. 

Modsat er dette ikke aktuelt for min undersøgelse, hvorfor det kun vil være faktorerne arbejdskraft og 

befolkningen der kunne have interesse. PEST-modellen og Environmental analysen medtager nogle 

bedre faktorer der er interessante i forhold til min undersøgelse af pladeselskaberne, derfor fravælger 

jeg Porters Diamantmodel. 

 

Umiddelbart finder jeg både Environmental analysen og PEST-modellen interessant, men samtidig er 

det også vigtigt at pointere at det primært er den teknologiske udvikling og de lovgivningsmæssige 

problemstillinger, jeg vil rette et særligt fokus mod, hvorfor jeg ikke finder de andre dele nær så 

vigtige. Med dette in mente finder jeg brugen af PEST-modellen bedre, da jeg ved denne model kun 

fravælger to faktorer (økonomiske og sociale). Ydermere mener jeg, at jeg automatisk vil behandle de 

fremtidige trends og scenarier i PEST-modellen. 
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1.7 Intern analyse 

Opgavens udformning gør at en decideret intern analyse af en bestemt virksomhed ikke er aktuel. Jeg 

vil dog forsøge at analysere pladeselskaberne som helhed og fokusere på nogle af de områder, hvor 

pladeselskaberne minder om hinanden, hvorfor det er muligt at drage nogle fælles konklusioner 

omkring dem. 

 

Til at analysere de interne faktorer, findes der flere modeller. En af disse modeller er 

kernekompetenceteorien af Hammel og Prahalad, der fokuserer på virksomheden som 

omdrejningspunktet og hvad en virksomhed er god til. Ud fra dette, kan man vurdere hvordan 

virksomheden klarer sig i forhold til konkurrenterne. Med dette kan virksomheden vurdere hvilken 

retning de bør gå for at udvikle virksomheden. Modsat kan det også gøre virksomheden opmærksom på 

at de bør opkøbe konkurrenter, for at tilegne sig bestemte kompetencer. 

Teorien kan give et godt overbliksbillede og få tydeliggjort hvilke dele af virksomheden der ikke 

genererer værdi modsat de vigtige områder. Ulempen ved denne model er, at den fint kan sammenligne 

virksomheder over for hinanden, mens den er sværere at benytte ved en analyse af flere lignende 

virksomheder. Ydermere kan kernekompetencer være svære at definere, da virksomheder der minder 

meget om hinanden også vil have en tendens til at søge de samme kompetenceområder og derfor ikke 

adskiller sig tilstrækkeligt, hvorfor man ikke kan sige at de har en kernekompetence. 

 

Mit ønske i forhold til den interne analyse, er et fokus rettet mod de dele af pladeselskaberne, der er 

fælles for dem. Jeg ønsker ikke alene at fokusere på de konkurrencemæssige fordele pladeselskaberne 

måtte have, men også på de dele der kan være uenighed om, hvorvidt de skaber værdi til 

pladeselskaberne. 

Til at undersøge dette vil jeg benytte mig af McKinsey’s 7’s referenceramme. Modellen indeholder syv 

faktorer, hvorved man kan organisere virksomheden ud fra. Tanken med modellen er at virksomheden 

skal have fokus på alle syv faktorer, da de alle har en indvirkning på hinanden. 

Tankegangen om at alle faktorer skal plejes er god, men det er samtidig uundgåeligt at nogle faktorer 

vil have større betydning end andre i forhold til virksomhedens værdier. Ydermere vil det ikke være 

muligt for mig at kunne analysere alle dele, da mit kendskab ikke er tilstrækkeligt indgående, til at 

kunne vurdere de delte værdier, ledelsesstilen og færdigheder. Analysen af medarbejderne er mulig, 

men samtidig vil det ikke være dybdegående, da det også er meget forskelligt for de enkelte 
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pladeselskaber, hvilke medarbejdere de har ansat. Jeg vil for dette område, fokusere på de 

arbejdsopgaver pladeselskaberne bestrider og vurdere, hvor de er stærke og hvor der mulighed for 

udvikling. 

 

De vigtigste områder i analysen er efter min betragtning, strategi, struktur og systemer. Strategien er 

meget væsentlig i forhold til en vurdering af konkurrenterne i Porters Five Force og til at vurdere 

hvorvidt pladeselskaberne er klar til de udfordringer der er i markedet. Analysen af strukturen, vil 

primært koncentrere sig den måde pladeselskaberne er opbygget på ud fra et generelt synspunkt. Med 

dette skal forstås at de enkelte pladeselskaber kan afvige på lokalt niveau, men overordnet set, er der en 

tendens til at de store pladeselskaber er opbygget meget ens i struktur. Afsnittet omkring systemer, vil 

primært være en analyse af de områder pladeselskaberne beskæftiger sig med og hvordan de måler 

succes. Målet med afsnittet er at det skal give et overordnet billede af de store pladeselskaber, hvorfra 

jeg kan sammenholde dette i Porters Five Forces og min senere fremtidige strategiplaner for 

pladeselskaberne. 

 

1.8 Forbrugeradfærd 

Undersøgelsen af forbrugerne og deres behov vil blive foretaget ud fra en overordnet model - Thoery of 

Planned Behavior (Ajzen, 1991). Ajzen og Driver (1992) udtaler at modellen kan bruges til at 

undersøge forbrugernes intentioner og opførsel ved fritidsinteresser. 

En central faktor ved modellen, er individets intention for at udføre en bestemt adfærd (Ajzen og 

Driver, 1992). Intentionen skal fange de motiverende faktorer, der influerer på handlingen, adfærd og 

forklarer hvor villig og hvor stor en indsats en person er klar til at yde, for at udføre en bestemt adfærd 

(Ajzen og Driver, 1992).  

 

Modellen er udarbejdet ud fra en teori om, at menneskets købsintention influeres af tre determinanter, 

attitude toward the behavior, subjective norm og percived behavioral control (Ajzen og Driver, 1992). 

Den første determinant (attitude toward the behavior) henviser til den grad forbrugeren er positivt eller 

negativt stillet i forhold til den pågældende adfærd, mod for eksempel at købe et bestemt produkt 

(Ajzen, 1991).  

Den anden determinant (subjective norm) er det sociale, der henviser til det oplevede sociale pres, der 

er ved at udføre eller undgå at udføre en bestemt adfærd (Ajzen, 1991).  
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Den sidste determinant (percived behavioral control) forklarer graden af opfattet kontrol over egen 

adfærd. Determinanten vurderer hvorvidt forbrugeren finder det svært eller let, at udføre den 

pågældende adfærd. Udfaldet vil ofte afspejle hidtidige hindringer samt de forventede hindringer 

(Ajzen, 1991). 

Dette betyder at en mere positiv attitude, subjektiv norm og en større opfattet adfærdskontrol mod en 

bestemt adfærd, gør chancen for at personen udfører en given adfærd større (Ajzen og Driver, 1992). 

Den intention forbrugeren har, ses som umiddelbart forudgående, for den egentlige adfærd (Ajzen og 

Driver, 1992). Forbrugerens succes for at udføre en given adfærd, er ikke alene bestemt ved de 

ovennævnte faktorer, men influeres også af udbud, alternative muligheder og ressourcer (tid, penge, 

kvalifikationer med mere). Disse faktorer kategoriseres som forbrugernes faktiske kontrol mod 

adfærden (Ajzen og Driver, 1992). Derfor er det en nødvendighed for modellen, at den faktiske kontrol 

er mulig, da hverken attitude, subjektiv norm eller opfattet adfærdskontrol, vil generere en adfærd, hvis 

ikke den faktiske adfærd er mulig. 

Modellens tre bagvedliggende faktorer influerer alle på indflydelse, men den opfattede adfærdskontrol 

influerer også direkte på adfærden. Baggrunden for dette er, at to personer kan have samme intention, 

men hvis de for eksempel skulle lære at stå på ski, kunne den ene person have en større tro på egne 

evner og derfor have lettere, ved at lære at stå på ski. 

 

Modellens tre determinanter undersøger hver tre vigtige dele af forbrugeradfærden og giver enkeltvis et 

lille billede af den samlede proces der forgår hos forbrugeren før, under og efter et køb. Samlet set 

skaber disse en intention mod adfærd (se Figur 2). Jeg vil bruge teori fra forbrugeradfærden, til at 

underbygge min analyse af de tre determinanterne.  

 

Ajzen og Driver (1992) udtaler at Driver et al. (1990), fandt frem til at forbrugere har et forskelligt 

involveringsniveau ved fritidsaktiviteter, hvorfor det endelige resultat, bevirker at adfærden også er 

forskellig for de enkelte forbrugere. Dette vil også gøre sig gældende i forhold til musik, hvor 

forbrugeren i nogle sammenhænge vil være mere involveret. Nuttall (2008) undersøgte unge i alderen 

12-17 år, hvor der var et tydeligt billede af at involveringen i musik var høj blandt de unge. Ydermere 

var der en tendens til at de unge øgede involveringen i deres vennegrupper (Nuttall, 2008), ved at man 

delte musik til personer der ikke havde faktisk kontrol og derved gjorde gruppens viden større. 
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Dette beviser at unge vil være gode respondenter i forhold til at bruge Theory of Planned Behavior ved 

undersøgelse af de unges behov og ønsker ved køb af musik. Modellen har tidligere været benyttet i 

sammenhæng med undersøgelse af musik (Plowman og Goode, 2009; d’Astous et al., 2005). Disse 

undersøgelser har koncentreret sig om intentionen for at downloade ulovligt, men dette udelukker ikke 

brugen af modellen. Mit ønske at finde forbrugernes ønsker og behov, hvilket kræver et studie af 

forbrugernes intention for at købe musik på lovlige såvel ulovlige downloadportaler, da jer her vil 

undersøge de områder forbrugerne finder specielt vigtige. 

 

Theory of Planned Behavior er ofte blevet brugt i sammenhæng med en kvantitativ dataindsamling. Jeg 

vil dog bruge modellen som udgangspunkt, for min spørgeskema, hvor modellen skal forklare om der 

er nogle områder forbrugerne tillægger større vægt, når de køber musik. Flere studier der har undersøgt 

forbrugernes adfærd i forbindelse med musik, har udelukkende benyttet sig af interviews (Nuttall, 

2009; Nuttall og Tinson, 2005; Garzia-Álvarez et al., 2009; Nuttall, 2008). 

 

Figur 2 

 
Ajzen, Icek, Theory of Planned Behavior, 1991 

Determinanternes betydning varierer i forhold til hvilken situation forbrugeren befinder sig i, men 

undersøgelser har vist, at attitude har tendens til at have signifikant betydning i forhold til intentionen 

og der var tendens til at personlige overvejelser overskyggede den indflydelse, der var fra det sociale 
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pres (Ajzen, 1991). Det er dog i andre undersøgelser påvist at visse grupperinger kan have indflydelse 

på køb af musik (Marketing Management, 2006). 

 

Theory of Planned Behavior er en model, der kan modificeres i forhold til den pågældende 

undersøgelse. De bagvedliggende tankegange ved en undersøgelse kan være meget forskellige og det 

vil afspejle de resultater, som fremkommer ved brug af modellen. Ved brugen af Theory og Planned 

Behavior er ønsket, at undersøge forbrugeren i forhold til de tre første determinanter (attitude, subjektiv 

norm og opfattet adfærdskontrol). Til at undersøge de enkelte determinanters betydning, vil jeg lave en 

faktoranalyse. En faktoranalyse, vil frembringe nogle faktorer som jeg håber kan passe ind i de tre 

determinanter og ud fra dette, kan jag afgøre vigtigheden af hver determinant ved køb af musik. 

 

I det nedenstående afsnit, vil jeg tage udgangspunkt i modellen Theory of planed behavior, hvor jeg vil 

gå dybere ind i de bagvedliggende teorier, der er med til at understøtte modellens determinanter. 

 

1.8.1 Understøttende forbrugeradfærdsteorier 

De nedenstående afsnit, vil omhandle nogle af de forbrugeradfærdsteorier der kan bruges udover 

Theory of Planed Behavior modellen. En total gennemgang af den forbrugeradfærdsteori jeg vil benytte 

igennem opgaven, vil ikke være hensigtsmæssig, da teorien inden for dette felt ofte bygger på 

empiriske studier, af en teoretisk påstand, hvorfor der ikke opstilles deciderede modeller. Dette vil i 

stedet fremgå som henvisninger til akademiske artikler. 

 

1.8.1.1 Effekthirakimodellen 

Attituden mod et produkt forklarer hvordan forbrugeren opfatter produktet. Assael (2004) beskriver 

dette med The hirarchy of effects (Effekthirakimodellen), der opdeler attituden i tre komponenter.  

Den første komponent er opfattelse af brandet, der er den kognitive del af attituden. Ved undersøgelse 

af dette forsøger man at forstå forbrugeren og deres holdning til produktet, hvilke ord forbinder de som 

positive modsat negative og hvilke af disse ord forbinder de med virksomhedens pågældende brand. 

Det er afgørende at kunne skelne hvorvidt forbrugeren forbinder deres udsagn med positive modsat 

negative opfattelser (Assael, 2004). Et eksempel på dette kunne være at et program til at købe musik 

med, blev beskrevet som simpelt. For person nummer et er dette negativt, da produktet ikke tilbyder 
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nok muligheder, mens person nummer to forbinder dette som positivt, da produktet derfor er nemt og 

hurtigt at betjene. 

Den anden komponent er brand evaluering, der bygger på det affektive område. Komponenten er en 

mere overordnet vurdering af brandet. Forbrugeren samler her sin kognitive holdninger omkring 

brandet og skaber derved enten et positivt eller negativt billede (Assael, 2004). Ofte vil de enkelte 

kognitive værdier have forskellig vigtighed, hvorfor nogle meninger omkring produkter er vigtigere for 

den overordnet betydning. 

Den sidste komponent er intentionen til at købe. Her er det muligt at ændre på de overordnede ting i 

marketingmixet, for derved at ændre forbrugernes opfattelse mod en mere positiv holdning over for 

brandet (Assael, 2004). En undersøgelse af dette kan gøres ved at man først undersøger de to 

foregående faktorer og derved definerer de vigtigste parametre ved produktopfattelsen. Derefter kan 

man forsøge at ændre disse parametre ved produktets udsende, smag, reklamer eller andet. Hvis 

forbrugeren føler at ændringerne også har haft en positiv indvirkning på de vigtige parametre, vil deres 

intention mod at købe produktet stige. 

 

Effekthierarkimodellen kan være god til at vurdere hvilke faktorer der har stor indflydelse på 

forbrugerens valg af brand, men samtidig har den nogle ulemper. Generelt er det sværere at benytte 

attitude, til at forudse opførslen ved produkter med lav involvering (Assael, 2004). Baggrunden for 

dette er at forbrugere i mindre grad finder lavinvolveringsprodukter vigtige, hvorfor der bruges mindre 

tid på evaluering, til trods for at forbrugeren er bevidst om forskellige produkter. Ydermere kan 

virksomhederne forsøge at præge forbrugerne med reklamer og andet, men studier viser at 

vennegrupper har større indflydelse på forbrugerens valg (Assael, 2004; Marketing Management, 

2006). Muligheden for at attituden over for et produkt er lavt, kan også betyde at forbrugeren vælger 

andre brands frem for virksomhedens.  

 

Effekthierarkiet giver en virksomhed mulighed for, at vurderes deres eget brand på hvilke parametre 

det er stærkest. Man kan dog udvide dette, ved at udarbejde en matrix, hvor man måler ens eget brand 

over for konkurrenternes. Dette er interessant i forhold til de substituerende produkter, hvor jeg vil 

prøve at belyse deres styrker.  
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Jeg vil benytte den viden jeg indhenter i mit spørgeskemadata, til at vurdere hvor de produkter der 

findes i dag, befinder sig, i forhold til forbrugernes behov. 

 

1.8.1.2 Referencegrupper 

Undersøgelse af forbrugernes normer, bygger på en redegørelse af forbrugerens referencegrupper 

(Assael, 2004; se Bilag 1). Modellen skelner mellem de grupper forbrugeren har en positiv attitude 

overfor, modsat dem vedkommende har en negativ attitude mod. Herefter opdeles de positive grupper 

mellem medlemsgrupper og grupper man ønsker at være en del af. De positive medlemsgrupper man er 

medlem af, opdeles yderligere mellem primære og sekundære samt formelle og uformelle. De primære 

grupper har man ofte meget kontakt med og de vil have en tendens til at have større indflydelse på ens 

valg. De uformelle kan også have nemmere ved at præge forbrugeren, da man i en sådan gruppe kan 

diskutere mere personlige ting modsat de formelle. Hvorvidt modellens oprindelige opdeling passer 

helt sammen på den målgruppe jeg ønsker at belyse er tvivlsom. Jeg finder opdelingen meget stram og 

mener at personer kan indgå i flere grupper, hvorfor deres rolle måske kan være svær at skelne. Man 

bør i højere grad vurdere den indflydelse de enkelte personer har i forhold til forbrugeren. 

De medlemsgrupper man ønsker at være medlem af kan opdeles i to typer, forventet optagelse og 

symbolsk optagelse. Den forventede optagelse er grupper, hvor forbrugeren søger aktivt at være en del 

af gruppen. Dette kunne være communitys på internettet hvor man er engageret og deltager aktivt. Den 

anden gruppe har mere symbolsk værdi og kan for eksempel henvise til det tøj forbrugeren går i eller 

den musik man lytter til. Det vigtige ved dette er at forbrugeren er bevidst om den gruppe 

vedkommende tilhører, men ikke har videre fokus på det. 

Jeg ønsker at undersøge om der er indflydelse fra venner og om dette har afgørende betydning for køb 

af musik. 

 

1.8.1.3 Fishbeins Multiattribute Model 

Modellen er lavet til at analysere et brand, ved at finde styrker og svagheder. Tanken er at en 

virksomhed spørger hvordan forbrugeren opfatter deres brand. Ud fra dette kan virksomheden vurdere 

om der er en overordnet positiv eller negativ holdning mod virksomhedens brand (Wilkie og 

Pessemier, 1973).  
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Det afgørende ved modellen er at de forskellige udsagn vægtes, hvorfor flere negative udsagn 

sammenlagt godt give et positivt billede, hvis de positive spørgsmål har større betydning (Wilkie og 

Pessemier, 1973). 

Modellens udgangspunkt med at fokusere på brands, passer ikke ind i min undersøgelse, da jeg ikke 

ønsker en direkte vurdering af de enkelte pladeselskabers brands. Derimod kan man bruge modellen, til 

at spørge forbrugerne om hvilke udsagn eller parametre, der passer bedst ved deres valg ”forretning” 

når der erhverves musik. Jeg vil derfor forsøge at få de interviewede til at tilkendegive hvilke 

parametre der er vigtige for dem gennem købssituationen og ud fra dette kunne danne mig et billede af 

hvor pladeselskaberne vil ramme forbrugerne bedst. 

 

1.8.2 Interview 

Til at undersøge den teoretiske analyse, vil jeg benytte mig af den kvalitative analyse i form af 

fokusgruppeinterviews.  

Baggrunden for at benytte interviews, er at forstå hvordan de unge kommunikerer og lytter til musik. 

Påvirkes de i større grad af referencegrupper, når de snakker om musik eller er det lytningen der er 

præget af dette. Hvilken indflydelse har den teknologiske udvikling på måden hvorpå forbrugerne lytter 

og deler musik. Den kultur der er blandt unge i dag er anderledes end den man oplevede for 10-15 år 

siden (Tufte, 2007). Der er en større viden og brug af teknologiske hjælpemidler, mens deres viden på 

andre områder er minimal (Harddisken 2).  

Interviewene vil give et mere dybdegående kendskab til forbrugerne og deres adfærd og jeg forventer 

at det vil skabe en viden som jeg ikke kunne have genereret gennem et spørgeskema. (Malhotra & 

Birks, 2007). 

Interviews kan være gode i forhold til dybere information, men samtidig skabes der også en 

problemstilling i forhold til validiteten af undersøgelsen, grundet den lille mængde respondenter. 

 

1.8.3 Spørgeskema 

For at understøtte mine interviews, vil jeg udsende et spørgeskema, der skal validere de påstande jeg 

har fremsat i forhold til forbrugernes holdning ved køb af musik. Spørgeskemaet vil primært rette sig 

mod personer i alderen 15-22 år, men grundet mine forudsætninger for at få kontakt med denne 

målgruppe, kan det være svært at gennemføre en valid undersøgelse for denne aldersgruppe. En 
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undersøgelse rettet mod denne aldersgruppe, ville kræve et økonomisk råderum, jeg ikke besidder, 

hvorfor jeg er opmærksom på at jeg måske vil gå på kompromis med aldersgruppen. 

Spørgeskemaet vil blive sendt rundt til personer i min egen omgangskreds og personer fra mit studie. 

Dette betyder at en større andel vil være ældre end 20 år. Jeg har fået tilladelse til at sende mit 

spørgeskema til nogle af de personer jeg har interviewet og herigennem håber jeg at de vil sende det 

videre. Sandsynligheden for at jeg får en del respondenter i aldersgruppen 17-20 er derfor meget stor. 

Gruppen 14-16 år, kan være meget svær at ramme, da jeg ikke selv kender personer i denne alder. Jeg 

har dog fået lov til at sende spørgeskemaet til min kontaktperson, jeg havde i forbindelse med mine 

interviews på en folkeskole og måske vil dette genere en del svar. 

Generelt set forventer jeg en større andel af besvarelser blandt personer i tyverne, men samtidig 

forventer jeg tilstrækkeligt mange svar blandt personer under tyve, at jeg kan lave en undersøgelse der 

er valid. 

Spørgeskemaet er udsendt via internettet og derved burde jeg ramme en yngre målgruppe. Dette 

afskærer muligheden for at nå personer der ikke har adgang til internet, men samtidig ville disse 

personer også være meget irrelevante for undersøgelsen. 

 

Spørgeskemaet er opbygget ved at de første spørgsmål er meget lette at tage stilling til, da de 

omhandler køn, alder og bopælsområde. Spørgsmål der er udformet efter nominal- og ordinalskalaen er 

ikke velegnet til dybere statistiske analyser, men modsat er disse spørgsmål meget vigtige for at kunne 

opdele respondenterne i undersøgelsen. 

Størstedelen af spørgsmålene er udformet efter intervalskalaens krav. Her beder jeg respondenten om at 

vurdere et udsagn på en skala fra 1-5. Hvorvidt én 1-5 skala er bred nok er et diskussionsspørgsmål. Jeg 

mener ikke at det ville have nogen stor betydning for min undersøgelse, hvis skalaen havde været 

bredere. Tværtimod, tror jeg at respondenterne havde fundet spørgeskemaet svære at besvare og 

dermed ville mine besvarelser være mindre korrekte.  

Få af mine spørgsmål er udformet efter ratioskalaen, hvor det er muligt, at måle den relative forskel på 

respondenterne. Hvorvidt spørgsmålene er udformet efter interval- eller ratioskala er underordnet for 

undersøgelsen, da begge spørgsmålstyper, giver mulighed for at undersøge datamaterialet med 

statistiske analyser, der kan give et dybere indblik i respondenternes svar. 
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I afsnittet omkring analyse af spørgeskemadata, vil jeg vurdere kvaliteten på det indhentede data. Jeg 

har beskrevet nogle af de tanker jeg har gjort mig, for at skaffe et kvalitetsmæssigt godt datamateriale, 

men før undersøgelsen er foretaget, kan jeg ikke udtale mig om det konkrete datamateriale. 

 

Min analyse af spørgeskemaerne, vil være opbygget i to faser. Den første fase består i at rense den data 

jeg har fået og validere de enkelte variable, for at vurdere, hvorvidt jeg har mulighed for at forsætte 

med en dybere analyse af besvarelserne. Til at vurdere de enkelte variable, vil jeg benytte mig af 

hypotesetests og inferens. Min model er ikke opbygget på nedfældede hypoteser. Ud fra modellen, har 

jeg fremsat nogle påstande, som jeg kan forsøge at teste. Hypotesetests og inferens vil ikke være 

afgørende for om jeg forkaster min model, men de vil give et godt billede af, hvorvidt jeg kan benytte 

alle variable i de andre analyser senere. 

Den anden del består af fire forskellige fokusområder, beskrivende analyser, middelværdianalyser, 

analyser af lineært sammenhæng og strukturanalyser. De beskrivende analyser, giver ikke et 

dybdegående billede af datamaterialet, men hjælper til at give et overblik og kan give nogle 

indikationer om der findes grupperinger blandt respondenterne. 

Middelværdianalyserne, kan give et dybere billede af data og her er det muligt at sammenholde flere 

variable over for hinanden. Ved disse undersøgelser ønsker jeg at se, hvorvidt der er en sammenhæng 

mellem alderen eller køn og på måden man køber musik, den måde man får viden på og den viden man 

generelt har til tjenester omkring musik. 

Analysen af de lineære sammenhænge er meget fokuseret mod at finde variable der matcher sammen. 

De forskellige underliggende analyser, kan gøre dette i forhold til forskellige kriterier som antallet af 

variable og hvorvidt der skal være afhængige og ikke-afhængige variable i modellen. Jeg vil bruge 

disse analyser, til at vurdere om nogle af variablene kan slås sammen og derved skabe en stærkere 

forklaring. Dette vil hjælpe med at skabe nogle bedre resultater i strukturanalyserne. 

Strukturanalyserne forsøger at sætte variablene i bestemte kasser og ud fra det, kan man skabe få store 

variable, men samtidig kan de også benyttes til at skabe forskellige grupperinger af forbrugerne, der 

gør det lettere at vurdere, hvor man bør styrke sin indsats. 

 

På nuværende tidspunkt, kan jeg ikke udtale mig om, hvilke analyser jeg vil benytte mig af, da dette er 

meget afhængigt af det udgangspunkt datamaterialet giver. Begrundelsen for de enkelte valg, vil være i 
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afsnittet omkring analyse af spørgeskema og er til dels også afhængigt af hvordan udfaldet bliver for de 

første analyser, da det vil influere på mine valg senere. 

 

2. Intern analyse 

2.1 Pladeselskaberne 

Analysen af pladeselskaberne vil minde meget om en klassisk intern analyse, hvor jeg tage 

udgangspunkt i McKinseys 7 S’er. Jeg kan ikke afvise, at der er forskel mellem de største 

pladeselskaber, men generelt er der stor lighed mellem deres opbygning, produktområder og strategier, 

hvorfor jeg mener at det er muligt at lave en generel intern analyse af de største pladeselskaber. 

 

2.1.1 Strategi 

Pladeselskaberne har siden deres søgsmål af Napster arbejdet med en fælles strategi, hvor de har 

forsøgt at beskytte deres aktiver, ved at sagsøge brugere og opfindere af downloadeprogrammer (IFPI 

Int., 2010). I 90’erne oplevede pladeselskaberne deres største salg af musik og flere år i træk blev det 

forrige år overgået af endnu et succesår (Bilag 4). I 00’erne har salget af musik været stagnerende og 

fra en totalomsætning på 15 milliarder dollars på verdensplan i 2000, er omsætningen faldet til 10 

milliarder dollars i 2007 udtaler Steve Gordon (Innovationlab, 2007).  

 

Det samlede marked for salg af musik i Danmark er faldet drastisk i forhold til Bilag 4, hvor det 

samlede salg i 2000 var på 1,1 milliarder kroner. I 2008 havde dette ændret sig til en værdi på 0,55 

milliarder kroner. Det viser at der har været et stort fald i salget af musik og at aktørerne på marked har 

været tvunget til at finde alternative indtjeningsmuligheder. 

 

Pladeselskaberne har været tvunget til at fokusere på nye strategier, grundet faldet i salget af musik. 

Pladeselskaberne har forsøgt sig med to områder, koncertbranchen og salg af musik. Begge dele er 

forholdsvis nye områder, hvorfor det endnu ikke er blevet et af de bærende produkter for 

pladeselskaberne. 

 

Måden de vil opnå succes på, inden for de nye produktområder, er blandt andet ved at tegne kontrakter 

med musikere, hvor de får en del af indtægterne ved koncertturnéer. Ydermere har flere af de store 
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pladeselskaber købt en andel af virksomheden Spotify, der streamer musik via internettet. Uden tvivl er 

begge områder, der hvor der er fremtidige indtægtsmuligheder. 

Umiddelbart virker det fornuftigt at pladeselskaberne er begyndt at fokusere på andre 

forretningsområder, men samtidig er det vigtigt at nævne, at konkurrencen også er meget hård. 

Koncertbranchen i USA er kendetegnet ved at der er mange penge at tjene, men samtidig er det svært at 

overbevise kunstnerne, at de også skal skrive kontrakt med pladeselskaberne, når de skal vurdere, hvem 

der skal organisere deres turné (Gordon, 2005).  

De store aktører på markedet for koncerter, er AEG Live, SMG og andre AEG virksomheder er blandt 

de største. De store udbydere har gjort det til en verdensomspændende forretning at arrangere 

koncerter. AEG Live skriver i deres årsrapport at de anser konkurrencen blandt koncertarrangører for 

værende meget høj. Dette skal ses ud fra at de ikke kun fokuserer på musikkoncerter, men også 

sportsarrangementer og teatre. AEG Live udtaler selv at omkostningerne der er forbundet med at 

indtræde på markedet er meget lave. Min vurdering af dette er, at omkostningerne måske er lave i 

forbindelse med at oprette en virksomhed der arrangerer koncerter, men samtidig kan det ikke 

fornægtes at det vil kræve en del kapital at etablere sig som en af de store aktører på markedet. Dette 

kunne gøres gennem et opkøb af en mindre virksomhed. 

 

Det nye fokus mod decideret salg til forbrugeren, betegner jeg som en god udvikling for 

pladeselskaberne og forbrugerne. Muligheden for at kunne frigøre sig af kontrakter og i højere grad 

fokusere på salg af musik, gør at der er en mulighed for at overleve på sigt. Udfordringen er at der på 

dette marked er flere internationale produkter, der også sælger musik over internettet. iTunes er et godt 

eksempel og da de samtidig fokuserer på at sælge musikken for billigt (Leonhard og Kuzek, 2006) og 

tjene penge ved at sælge computere, telefoner og mp3 afspillere, gør de det svært for pladeselskaberne 

at konkurrere. 

Apple har solgt mere end 100 millioner sange gennem iTunes levetid, men med en pris på 99 cent, er 

det begrænset hvor stor omsætningen er sammenlignet med salget af mp3 afspillere og mobiltelefoner. 

Til sammenligning rundede TDC Play 100 millioner downloads efter to års levetid (IFPI DK, 2009). 

Hvis jeg antager at prisen for en iPod eller iPhone ligger på 2000 kroner, vil det betyde at Apple kun 

skal sælge knapt 50.000 styk, for at opnå samme omsætning, som ved deres salg af musik. Selv hvis 

prisen blev halveret, skulle de ikke sælge mange styks. Til sammenligning formåede Apple at sælge 

mere end 300.000 iPad’s på den første dag (Politiken, 2009). I 2008 blev der alene solgt 54,8 millioner 
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iPods på verdensplan (Business Insights, 2009). Dette vidner om at den store indtjening for 

musikindustrien er ved de produkter der bruges til at afspille dem, frem for musikken. 

Det er nødvendigt at fremhæve, at der også er store udviklingsomkostninger forbundet med de 

teknologiske produkter. Dette betyder også at prisen er høj, men for Apple, der har solgt så mange 

produkter alene i 2008, er break even for længst nået. 

 

Forbrugernes behov bevæger sig mod mere enkle løsninger og en pris på musik der er meget lav eller 

gratis. Derfor bør pladeselskaberne overveje, hvorvidt der er fremtid i den måde de er organiseret på. 

Pladeselskabernes funktion som et bureau eller konsulentvirksomhed, der samtidig låner penge til 

musikerne, vil ikke fungere, hvis prisniveauet bliver lavere. 

Der findes eksempler på hjemmesider, hvor kunstneren bliver betalt ud fra hvad køber selv vil give og i 

disse tilfælde er det uafhængigt af et pladeselskab, samtidig med at prisen ofte er højere. Opfinderen af 

Magnatune udtaler at den gennemsnitlige pris for sange købt på Magnatune er otte dollars 

(Innovationlab, 2007). Denne pris er langt højere end de 0.99 cent for en sang købt på iTunes. Dette 

viser at der er forskel på forbrugerne og den måde de vælger at bruge deres penge på. Pladeselskaberne 

bør måske i højere grad acceptere at forbrugerne ikke vil betale for alt musik, men kun det de virkelig 

kan lide. 

 

2.1.2 Struktur 

Organisationens opbygning kan for de enkelte pladeselskaber være forskellig og jeg kan ikke udtale 

mig meget specifikt for de enkelte pladeselskaber. Der findes dog nogle fælles træk, der er gældende 

for de store pladeselskaber. 

De store multinationale pladeselskaber er opbygget ved, at der er et hovedkontor, hvorfra man fører en 

fælles strategi (Gordon, 2005). De enkelte afdelinger i hvert land står for driften af dette land. Deres 

primære funktion er at skrive kontrakter med lokale navne og forsøge at promovere de store 

multinationale navne lokalt. 
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Figur 3 

 
Egen tilblivelse 

 

Pladeselskaberne betragtes af tidligere ansatte og udefrakommende personer som værende meget 

topstyret. Et godt eksempel på dette er problemstillingen med ulovlig deling af filer, hvor man fra 

ledelsens side, beslutter at sagsøge producenterne og brugerne af ulovlige downloadeprogrammer 

(Gordon, 2005). Tidligere jurist for Sony Music Steve Gordon påpeger denne strategi, som en af de 

væsentligste for musikbranchens nedadgående salg. Han udtrykker yderligere at det vil kræve en 

udskiftning af den ledelse der traf beslutningerne i slutningen af 90’erne og måske også en 

omorganisering af hele strukturen i pladeselskaberne (Innovationlab, 2007). 

 

Mange personer i pladeselskaberne har arbejdet der i mange år. Ofte er de startet tidligt i deres karriere 

og har derigennem arbejdet sig højere op i organisationen (Flyger, 2006). Dette bevirker også at der i 

nogle tilfælde kan være en mere indgroet måde at gøre tingene på, hvorfor der ikke altid har været lige 

stort fokus på alle aspekter (Flyger, 2006). Dette forsøger man at ændre ved i højere grad, at ansætte 

personer med uddannelsesmæssig højere baggrund, da man er blevet opmærksom på den udvikling der 

er sket for salget af musik (Flyger, 2006). 

 

2.1.3 Systemer 

Pladeselskaberne har førhen haft to vigtige dele i deres forretning. Den første er selve musikdelen, hvor 

man har uddannet personer til at finde de rigtige musikere, for så at hjælpe dem med producering af en 

plade, promovering og beskyttelse af deres ophavsrettigheder. Beskyttelsen af ophavsrettigheden er det 
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andet forretningsområde, hvor pladeselskaberne gennem deres lange eksistens i meget høj grad har haft 

et stærkt fokus. 

Hvis man skal sammenfatte dette, mener jeg at pladeselskaberne primært yder en konsulentopgave for 

musikerne og på den anden side tilbyder juridisk bistand, for at beskytte egne interesser. 

 

I gamle dage var det svært at kontrollere hvorvidt ophavsrettighederne blev misbrugt. Dette skyldes at 

det er meget svært at vurdere, hvor mange ulovlige bånd og cd’ere, der blev delt mellem forbrugerne. 

Efter internettet har det været lettere og til en hvis grad mere åbenlyst, hvorfor pladeselskaberne også 

har fået større fokus på at jagte forbrugerne. Specielt også fordi salget af musik er faldet gennem 

00’erne (Innovationlab, 2007). 

Opgaven med at hjælpe musikere er i stor udstrækning er blevet målt på salget af plader. Hvis 

musikeren ikke solgte godt, kunne pladeselskabet finde på at hæve kontrakten (Leonhard og Kuzek, 

2006). Generelt bruger pladeselskaberne salget fra plader som en målestok. Dette betyder også at man 

indtil nu har forsøgt at regulere dette, ved skræmme forbrugerne fra at bruge ulovlige 

downloadeprogrammer. I de seneste år er fokus gået mod at udvide kontrakterne med musikerne, for 

derigennem at få andre indtægtsmuligheder som koncerter og direkte slag til forbrugerne. 

 

2.1.4 Medarbejdere 

Medarbejderne i et pladeselskab besidder en del specielle kompetencer. Der er ingen tvivl om at 

agenterne, der har fingeren på pulsen og er meget optaget af hvad der sker rundt om i musikbranchen, 

har nogle unikke kompetencer. 

Der er få personer, som på kort tid kan lytte til musik og derefter vurdere om det er værd at satse på 

eller ej. Samtidig ved de hvordan man skal style og promovere musikerne, for at de tager sig bedst ud i 

pressen. De ansatte kan måske sammenlignes med en blanding af personer fra mediebureauer og 

reklamebureauer. 

 

Den viden og de kompetencer dele af de ansatte har i et pladeselskab er meget unikke. Mange personer 

interesserer sig for musik og har også en stor viden om dette område, men de personer der beskæftiger 

sig med dette hver dag, besidder helt klart en fordel. De ansatte måske har meget erfaring, som de har 

oparbejdet gennem forskellige projekter, med forskellige kunstnere. Samtidig har de udført en opgave, 

der er meget vanskelig at udføre, hvor mange andre mennesker vil lave langt flere fejl i forhold til at 
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vælge den rigtige kunstner at skrive kontrakt med. Agenterne laver også fejl og man kan altid referere 

til historien om Beetles, der havde meget svært ved at få en pladekontrakt. Men i den sidste ende 

udfører de en opgave, der i nogle tilfælde kræver mere end lyst og vilje. 

 

De muligheder pladeselskaberne har, er at udvikle de ansatte til, i højere grad at være konsulenter for 

flere typer af kunder. Det store fokus på musikere kan give bagslag, specielt hvis musikerne i fremtiden 

forstår at varetage nogle af pladeselskabernes opgaver. Derfor ser jeg det som den oplagte mulighed, 

hvis man i højere grad fokuserede på at hverve personer der kan fungere som konsulent for musikerne 

og måske også være behjælpelig med finansielrådgivning. Hidtil har pladeselskaberne finansieret 

kunstneren, men de har samtidig været smagsdommer. Opgaven som smagsdommer, bør de måske i 

højere grad undlade og helle fokusere på, at kunne varetage nogle af de opgaver som de tidligere har 

fået andre virksomheder til at varetage. 

 

3. Markedsanalyse 
I dette afsnit skildrer jeg, de problemstillinger pladeselskaberne er stillet over for, gennem en 

undersøgelse af markedsforholdene ved brug af Porters five forces. 

 

Jeg tager udgangspunkt i Steen Ehlers (2000) reviderede udgave af porters five forces, hvor jeg først vil 

analysere rivaliseringen mellem leverandører og sammenkædningen til upstream kæden. 

Leverandøren til pladeselskaberne vil i undersøgelsen omhandle musikerne, da de leverer det meste af 

det produkt, som pladeselskaberne sælger videre. Under leverandører kunne jeg også medtage 

producere, managere og sangskrivere, men da disse i større grad udgør en tredjepart mellem 

pladeselskaberne og musikerne, vil jeg ikke fokusere meget på disse. 

 

3.1 Musikerne 

Musikernes afhængighed af pladeselskaberne har tilbage i tid været meget stor, hvor det førhen 

nærmest var umuligt at tjene penge på musik, med mindre man havde en pladekontrakt. I dag ses det 

stadig at de etablerede musikere har kontrakt med et pladeselskab, men mængden af musikere der 

forsøger at slå igennem uden en pladekontrakt er meget større. Denne udvikling skyldes ikke mindst 
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frihed har en afgørende betydning (Gordon, 2005).
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Det til trods, viser statistik for IT- og Telestyrelsen, at 63 % af personerne i alderen 16-24 år lytter til 

musik eller radio på deres mobiltelefon (IT- og Telestyrelsen, 2009). Ydermere fremgår det af 

undersøgelsen, at kun 40 % af personerne i alderen 25-34 år, lytter til musik eller radio via 

mobiltelefonen. 

Der kunne måske være en tendens til, at radiolytningen er flyttet over på de digitale medier, som 

mobiltelefon og internet, men det er vigtigt at holde sig for øje, at en stor mængde lyttere ikke 

garanterer et større dagligt forbrug af radio. 

Umiddelbart er den bedste indtægtskilde koncerterne, der har oplevet større interesse gennem de 

seneste år (Ascanius, 2009). Her er musikerne ofte også tilknyttet et andet selskab end pladeselskabet 

og derfor har de mulighed for at få en større indtjening. 

 

Radiohead udgav et album udenom deres pladeselskab og til trods for en større indtjening fandt de frem 

til at det var meget besværligt at være uafhængigt af et pladeselskab. Det kan ikke afvises at nogle af de 

opgaver pladeselskaberne varetager forenkler musikernes hverdag og giver dem mulighed for i større 

grad at fokusere på musikken.  

 

Førhen var musikbranchen i USA præget af personer der havde de rette kontakter og radiostationer der 

fik ekstra fordele, ved at spille bestemte kunstnere oftere (Leonhard & Kusek, 2005). Denne tendens er 

stødt mindsket grundet udbredelsen af internettet, hvor kunstnerne og pladeselskaberne i større 

udstrækning har kunnet promovere deres musik gratis og måske ramme målgruppen mere præcist. 

Internettet har åbnet mange muligheder for musikerne og det er blevet enklere at nå en større gruppe af 

fans. Modsat er mængden af musikere der har mulighed for at lave musik også blevet større i takt med, 

at programmer til computere er blevet bedre og udstyret koster mindre (Leonhard og Kuzek, 2005). Fra 

2000 til 2009 er antallet af registreret værker i Danmark steget med mere end 80 % (IFPI DK, 2009). 

Dette bevirker at musikerne også i højere grad skal være gode til at ramme deres publikum.  

 

Enkelte musikere har opnået kæmpe status på internettet, blandt andet gennem Myspace. Fælles for 

disse musikere har dog været at de efter noget tid har fået tilbudt en pladekontrakt. Dette kunne 

indikere at musikerne stadig føler en større sikkerhed ved at have en kontrakt, til trods for at de burde 

kunne generere større profit på egen hånd.  
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David Mathison (Harddisken 3, 2009) har udtalt at 1.000 fans er nok til at en enkelt musiker kan leve af 

at spille musik. Mathison arbejder med en teori, hvor alle kunstnere kan leve godt, hvis de har 1.000 

fans. Målet er at alle fans skal bruge 100 $ om året, på produkter som kunstneren har lavet.  I 

Mathisons eksempel, fremhæver han at man som forfatter ikke kun skal sælge sin bog, men også en 

indtalt version, ekstramateriale og måske et foredrag, hvor man kan uddybe de tanker der ligger bag 

bogen. De samme regler gælder for musikere, der ikke kun skal sælge musik, men også merchandise, 

koncerter, koncert DVD’er og meget andet. 

Mathisons teori om at 1.000 fans er nok til at kunne leve af en musikkarriere, virker ikke helt forkert, 

men det er vigtigt at holde sig for øje at forbrugerne har en tendens til, ikke at ville betale for musik og 

derfor skal det være meget loyale fans der bruger et så højt et beløb. Ydermere mener jeg, at teorien 

stiller nogle krav til kunstnerne, som de måske ikke kan udføre i praksis. Musikken vil være nem at 

sprede enten via Myspace eller andre sociale netværk og det kan sandsynligvis lade sig gøre at få de 

1.000 fans. Men fra at komme til de 1.000 fans og videre med en hjemmeside, der skal se professionel 

ud og produktion af merchandise og dvd’er, som fansene vil købe, kan være svært hvis interessen for at 

producere musik er større, frem for at drive en forretning. Derfor mener jeg også at der stadig vil være 

en del musikere, der vil foretrække pladeselskaberne. Ydermere er det vigtigt at holde sig for øje at 

grupper, skal skaffe 1.000 fans ganget antallet af medlermer, hvilket stiller endnu større krav. 

 

Der er åbenlyse problemstillinger for de personer, der ikke selv kan udvikle en hjemmeside med mere, 

men samtidig findes der mange programmer, der kan hjælpe med dette. Jeg tror at den store udfordring 

er det økonomiske aspekt, da det koster at producere en god plade. Dette kan dog løses gennem 

hjemmesiden sellaband.com, hvor man som kunstner kan uploade tre sange, hvorefter brugerne kan 

vælge om de vil støtte med penge til at producere en cd. 

 

Man kan altid diskutere hvorvidt Arctic Monkeys ville have haft den store succes med deres 

debutplade, hvis ikke de havde haft et pladeselskab i ryggen. Uanset hvad må man forvente at deres 

salg havde været stort og de nok skulle få solgt en masse CD’er på sigt. Samtidig havde de haft 

muligheder for at tjene langt mere på hver CD de solgte. 

Pladeselskabet har i tilfældet med One Republic og Arctic Monkeys gjort en rigtig god handel, hvor 

bandene på forhånd har gjort det svære arbejde, nemlig at promovere sig selv og skabe et navn. 
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Den ovenstående fortælling om One Republic og Arctic Monkeys er et godt eksempel på, hvordan 

musikere i vid udstrækning har gjort mange ting rigtige for at skabe en karriere uden hjælp fra 

pladeselskaberne, for så at skrive kontrakt med pladeselskaberne. Der findes også bands der formår at 

gå skridtet videre end de to ovennævnte bands og få deres musik solgt og den vej igennem at tjene 

penge, uden at have en pladekontrakt. Disse er dog langt mindre kendte og endnu er der ingen kunstner 

der er slået igennem på verdensscenen uden hjælp fra et pladeselskab. 

 

3.2 Forbrugerne 

Pladeselskabernes forhold til forbrugerne, har til tider lignet en transaktionsbaseret relation, hvor 

pladeselskaberne har set forbrugerne som købere og i mindre grad fokuseret på hvilke ønsker de har 

haft. 

Ser man på udviklingen hos forbrugerne fra internettets begyndelse, kan man opdele udviklingen i tre 

stadier. Det første stadie er introduktionen af internettet, hvor forbrugerne stifter bekendskab med det 

og starten på Napster. Perioden kan defineres fra midt 90’erne til slut 90’erne. Denne gruppe kan 

defineres som Napstergenerationen, fordi de var de første der tog fildeling til sig og på mange måder 

var foregangsmænd. I denne periode havde forbrugerne et vist kendskab til brugen af internettet og de 

programmer man kunne benytte. Ved udviklingen af Napster sker der et lille skred og flere forbrugere 

kan være med, men stadig er det forbeholdt personer der har forstand på brugen af sådanne 

programmer (Gordon, 2005). Gruppen består hovedsagligt af unge, der ønsker at dele musik mellem 

sig, for på lettere vis at formidle venner om ny musik. 

Da pladeselskaberne fandt frem til Napster og det kom frem i offentligheden, blev kendskabet til 

fildelingsportaler også større i den brede befolkning. Napster var inden sagsanlæget ved at opnå et 

større kendskab, men den medieomtale produktet fik, gjorde at flere mennesker benyttede Napster eller 

tilsvarende produkter. Dette stadie spænder fra slut 90’erne og frem til midten af 00’erne, hvor iTunes 

og andre lignende programmer får flere kunder. Forbrugerne i denne periode, havde større aldersspænd 

og det var ikke forbeholdt bestemte grupper at dele musik (Gordon, 2005). Ydermere udviklede 

markedet sig og med lukningen af Napster lærte udviklerne at omgås reglerne. I denne periode blev en 

stor del af musikken ulovligt delt mellem forbrugerne og der har måske også været et større incitament 

for at få gratis musik, frem for at dele musik og derefter købe det hørte musik. 

Det tredje stadie går fra midten af 00’erne og frem til 2009, hvor markedet igen er ved at gå ind i et nyt 

stadie. Forbrugerne i det tredje stadie består af folk der er opvokset med de to første stadier og 
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forbrugere der ikke er meget bekendte med det første stadie. Kendetegnet for det tredje stadie er, at 

butikker der sælger musikken lovligt på internettet får fremgang, hvor en stor del af dette måske kan 

tilskrives Apple og deres iPod. Forbrugerne i dette stadie er mere splittet omkring digital musik, da 

nogle stadig sværger til enkeltheden ved at hente musikken ulovligt, mens andre er villige til at betale 

for den. Baggrunden for et skred i holdningen til at dele musik ulovligt, kan måske ligge i 

pladeselskabernes evendelige kamp, for at skræmme forbrugerne. Men prisen for musik har også 

udviklet sig og musik købt på nettet kan erhverves for den halve pris af en cd. 

Det næste stadie er præget af nye produktkoncepter, hvor TDC’s Play, det nye Napster og Spotify er 

forgangsprodukter for en ny måde hvorpå man kan lytte til sin musik. Disse produkter fokusrer i høj 

grad på at forbrugerne har oparbejdet et stort ønske om at downloade meget musik, hvorfor det vil være 

en stor økonomisk byrde at skulle købe det hele. I stedet har man fokuseret på abbonomenter og 

reklamefinancieret musiklytning. 

 

Den unge forbruger har på mnage måder ikke ændret sig meget fra dem man så i 70’erne, 80’erne og 

90’erne. Deres ønske er stadig at lytte til musik og dele den oplevelse med venner. Førhen mødtes man 

og lyttede til musikken, men allerede i 80’erne kunne forbrugerne mixe deres egne bånd gennem 

optagelser (Bay, 2009). Internettet kan betragtes som en ny platform, hvor det har været muligt for 

forbrugerne at dele deres oplevelser med andre. 

Der er flere grunde til at forbrugerne begyndte at dele musikken ulovligt. Den mest markante er 

internettets mulighed for at sende filer over lange afstande, uden at personen man inetragerer med er 

tilstede. Førhen var man nødsaget til at være i samme hus eller også skulle man møde personen ansigt 

til ansigt, for at kunne udveksle erfaringer eller nyheder.  

Udover at det var nemt og enkelt, kunne man også snakke med personer man aldrig havde mødt. Denne 

dimension bevirkede at man kunne snakke med andre fans, udveksle information omkring musikerne 

og tilegne sig viden, som førhen havde været væssentligt mere besværligt. 

Da internettet blev ”opfundet” havde ingen af dens grundlæggere forestillet sig, at det kunne udvikle 

sig så hurtigt, på så kort tid (Bay, 2009). Pladeselskaberne kunne måske have forudset at forbrugerne 

havde et behov for at udveksle oplysninger, men på ingen måde i den grad som det blev tilfældet. 

Musikblade har stået for information til fansene og det har i mange år fungeret fint. Pludselig skabes 

internettet og muligheden for at alle kan dele deres viden har været en kæmpe udfordring. Hastigheden 

på interenetforbindelserne, har haft en indflydelse på at Napster ikke blev lavet hjemme fra og det er 
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måske også baggrunden for, at ulovlig fildeling ikke er stort til at begynde med (Bay, 2009). Men 

uanset hvad, har der været et behov for nemt og enkelt, at kunne distribuere ny musik til venner. 

Grundet denne mangel udvikler studerende et program der kan dette. Funktionaliteten i programmet var 

ikke stor sammenligning med i dag, men ser man på de grundlægende faktorer, så var enkeltheden også 

afgørende for succesen (Gordon, 2005). Det produkt forbrugerne starter med er ganske simpelt, modsat 

de produkter der kommer til senere. 

Forbrugernes lyst til at skifte væk fra det oprindelige produkt er ikke høj, da de ikke oplever nogen 

forbedringer ved de alternativer pladeselskaberne kommer med. 

 

Pladeselskaberne fokuserer på en målgruppe der spender fra cirka 18-30 år (Kusek og Leonhard, 2005). 

Alle personer i denne målgruppe har mulighed for at få et kreditkort, hvorfor der ikke er nogen 

undskyldning for at denne målgruppe betaler for sin musik. Modsat er det ikke garanteret at personer 

der er yngre, må have kreditkort. Mange personer i alderen 14 til 18 har mulighed for at arbejde, 

hvorfor de kan tjene penge og derfor kan de betale for musik. 

Aarsand (2007) udførte et studie af børn og unges forbrug af computerspil. I artiklen fremgår det at 

børnene spiller computer i en alder ned til otte år og sandsynligvis også tidligere.  

Børn i så lav en alder får måske lommepenge og i nogle tilfælde er det forældrene, der køber spillene 

for dem. Pointen med dette er at børn i en meget ung alder er engageret i computerspil og der laves jo 

også musik specielt henvendt til børn. 

 

I forhold til Bilag 6 fremgår det, at indtægten blandt unge i Danmark i alderen 15 til 19 år er steget fra 

107.000 kroner i 2004 til 145.000 kroner i 2009. Denne udvikling indikerer at forbrugerne har fået 

større indkomst, hvorfor det økonomiske råderum også burde bevirke at forbrugerne kunne betale for 

musikken. Det er vigigt at at have in mente, at grafen ikke forklarer hvordan fordelingen er mellem 

aldersgrupperne, hvorfor personer i alderen 15 år, kunne have et langt mindre årligt rådighedsbeløb end 

personer på 19 år. 

 

Pladeselskaberne er blevet væssentligt bedre til at se hvor forbrugerne har bevæget sig hen og i dag er 

der en tendens til at de forsøger at nå forbrugerne på de bedst tænkelige måder. De tilbud forbrugerne 

har i dag, overstiger langt dem der var for fem år siden. Der er stadig en masse spørgsmål i forhold til 
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forbrugerne og hvordan man ændrer deres måde at erhverve musik, men faktum er at pladeselskaberne 

i dag giver mange musikhjemmesider mulighed for at sælge musik. 

 

3.3 Komplementære produkter 

Først ønsker jeg at afklare hvordan jeg tolker ordet komplementær, da dette er afgørende for min 

definition af virksomheder og produkter der vil indgå i analysen af komplementære produkter. 

 

Ordet komplementær kan forstås som noget der understøtter og dermed fuldender et produkt. I forhold 

til musik, finder jeg at flere produkter kan indgå i denne kategori. Samtidig er det vigtigt at påpege, at 

min synsvinkel fra pladebranchens side, bevirker at jeg vil fravælge nogen, da de vil passe bedre under 

de substituerende produkter. 

Umiddelbart finder jeg virksomheder som iTunes, TDC og forretninger der sælger CD over internettet, 

som mulige komplementære produkter, da de leverer en ydelse, der kan supplere musik. Modsat har 

disse forretninger en mulighed for at sælge musik, for musikere der står uden pladekontrakt. Derved 

synes jeg at de bevæger sig ind på pladeselskabernes domæne og derved leverer de ikke et 

komplementært produkt, men er i højere grad et substituerende produkt. Det kan ikke afvises, at det 

program der benyttes til at afspille musik med understøtter hele oplevelsen omkring at lytte til musik. 

Men samtidig mener jeg at de fremtidige muligheder, hvor virksomheder som Apple og TDC overtager 

pladeselskabernes rolle ved at kunne fungere som led mellem kunstner og forbrugere, er meget 

sandsynlige.  

De komplementære produkter er efter min mening de virksomheder der producerer telefoner, mp3 

afspillere og computere. Disse virksomheder producerer i dag produkter der er meget vigtige for 

hvordan musikken bruges. Mange af disse virksomheder har også en anden afdeling, der fokuserer på 

en anden del af musikbranchen, så som Apple der producerer iPods og ejer programmet iTunes samt 

Sony der ejer et pladeselskab og producerer mp3 afspillere. Ydermere begynder telefonproducenterne 

faktisk også at brede sig ind på markedet for at sælge musik. 

Hvorvidt det er muligt at opdele mellem komplementære og substituerende produkter, kan virke svært, 

da musikbranchen oplever en konsolidering, ved at virksomhederne forsøger at sprede sig over flere 

områder end hidtil. Jeg vil dog mene at man kan tage de enkelte produkter, som iTunes og iPod og 

definere disse som to forskellige virksomheder, til trods for at de i stor udstrækning er afhængige af 

hinanden. 
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Min definition af komplementære produkter er ud fra ovenstående diskussion, at de omfatter produkter 

eller producenter af mp3 afspillere og telefoner og til dels også computerproducenter. 

 

Forbrugerens ønske om at kunne lytte til musik på farten har altid været der, men først med Sonys 

Walkman, fik forbrugerne et nemt og enkelt produkt og lige siden har udvikling gået mod at lave dem 

mindre mere brugervenlige. 

De første produkter der kunne afspille mp3 filer, var kendetegnet ved at de var mindre end de gamle 

Walkmans og havde mulighed for at kunne afspille to til tre cd’er. Højdepunktet måtte dog siges at 

komme, med Apples introduktion af iPoden i 2001. Siden hen er flere nye versioner kommet til, men 

gældende for iPoden, er dens evne til at vinde forbrugerne. Der findes ingen eksakte tal på 

markedsandelene for Apples iPod, men flere skyder på omkring 60-70 % i Amerika (iPod dominerer 

markedet, 2006). 

Baggrunden for den store succes, kunne skyldes dens enkle funktioner, der gør den meget brugervenlig. 

Umiddelbart har konkurrenter ikke haft held til at udfordre iPoden på det designmæssige område, til 

trods for at man har forsøgt at lave enkle strømlignede design. Dette underbygger teorien om at det er 

brugervenligheden frem for designet der har skabt den store succes. Der er dog også kommet en Apple 

effekt, der gør, at forbrugeren er mere interesseret i Apple, uanset om det er det bedste produkt der 

findes. I mit interview påpegede en deltager at hun endelig havde fået en iPod. Det fremstod tydeligt i 

situationen, at hun havde ønsket sig den længe, dog uden at de andre deltagere havde set ned på hende 

fordi hun manglede en iPod.  

Det store fokus mod enkelthed og brugervenlighed er ved at forsvinde og der kunne være en tendens til 

at forbrugeren bliver mere mærkeloyal. Et eksempel på dette er den store mediedækning der er på 

Apple, når de lancerer et nyt produkt. Det er tydeligt at konkurrenterne og forbrugerne er meget 

opmærksomme på nye produktlanceringer, hvor Apple i de brede medier får meget medietid. Hvorvidt 

de får mere end de andre, kan jeg ikke udtale mig om, men personligt synes jeg at der har været en 

tendens mod mere omtale af Apple og deres produkter. 

 

De nyeste tiltag er at musikken købes gennem mobiltelefonen. Denne kanal er forholdsvis ny, da det 

først gennem de seneste år er blevet muligt at have tilstrækkelig plads på mobiltelefonen, til at den også 

kunne indeholde musiknumre. Denne udvikling vidner om at teknologien forsøger at forenkle 

forbrugerens mulighed for at købe varer. Blandt de unge i alderen 16 til 24 år, har 63 % lyttet til musik 
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eller radio på deres telefon (IT- og Telestyrelsen, 2009). Dette indikerer, at der i fremtiden vil være 

gode muligheder for, at lave musik applikationer til forbrugernes mobiltelefoner. Det er dog vigtigt at 

forholde sig til at mobiltelefonen i højeregrad bliver en minicomputer. 12 % af alle forbrugerne 

anvendte mobiltelefonen til at få adgang via GPRS og 11 % brugte en smartphone til at bruge 3G 

netværket i 2009. Med udviklingen inden for smartphones og Apples udvikling af iPad’en, forventer 

jeg at dette tal vil stige i fremtiden og på sigt vil mobiltelefonen være det foretrukende sted for 

frobrugeren at hente og lytte til sin musik. 

 

Konkurrencen mellem pladeselskaberne og producenterne af mobiltelefoner og mp3 afspillere er 

indskrænket til at foregå mellem Apple og pladeselskaberne på nuværende tidspunkt. Dette kan dog 

ændre sig i takt med at producenterne søger mod mere loyale kunder og derfor vil tilbyde dem flere 

services ved køb af ny telefon. Flere af producenterne af mobiltelefoner og mp3 afspillere er begyndt at 

udvikle programmer, hvor man kan købe musik, videoer, applikationer og andet. Denne udvikling gør, 

at producenterne fokuserer på nogle af de samme områder som pladeselskaberne. En diskussion af 

denne problematik, vil blive behandlet i afsnittet omkring substituerende produkter. 

 

Udviklingen inden for de komplementære produkter er, at telefonen i højere grad også fungerer som 

mp3 afspiller. Dette bevirker at mp3 afspillerne ikke vil være nødvendige i fremtiden og producenterne 

af disse, skal finde nye områder, hvor de kan tjene penge. Det er ikke slået igennem hos forbrugerne, 

hvor jeg under mine interviews fornemmede at der var en klar tendens til at forbrugerne havde en mp3 

afspiller og mobiltelefon. Baggrunden for dette kan skyldes at man gerne vil have en bestemt telefon, 

der måske ikke er velegnet til at høre musik på. Et andet argument er at man bruger et bestemt program 

til sin musik og at dette ikke kan benyttes på den telefon man har. Uanset hvad årsagen til dette er, vil 

udviklingen gå mod et enkelt produkt, der fungerer som musikafspiller, telefon og minicomputer 

(Andersen, 2010). Mere præcist kan dette defineres som smart phones, hvor Apple også har opnået en 

stærk position med deres iPhone. 

 

Hvis jeg skal sammenligne de forskellige produkter, er der nogle tydelige forskelle. Ser men på en PLC 

kurve, vil mobiltelefoner være på toppen af deres modningsfase. Der findes mange mobiltelefontyper, 

men det generelle billede er at der kommer nye versioner af produktet, men jeg ser det som meget 

svært at kunne sælge mange flere mobiltelefoner i Danmark, end der allerede bliver gjort. På sigt vil 
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salget falde, men det afhænger meget af de nye smart phones og et mere bredt gennembrud for dem. 

Med hensyn til mp3 afspillere mener jeg også at disse er i en modningsfase. Jeg vil dog mene at vi 

inden for de næste par år, vil opleve at antallet af solgte mp3 afspillere i Danmark, vil falde. Dette 

skyldes den nye type mobiltelefon, smart phonen og på sigt vil man ikke have en mobiltelefon og mp3 

afspiller. Smart phonen har ikke den store udbredelse i den brede del af befolkningen og jeg mener at 

produktet på nuværende tidspunkt befinder sig i starten af vækstfasen og at vi derfor kan forvente et 

langt større salg. 

 

På nuværende tidspunkt er Apple og Google langt fremme i forhold til at udvikle programmer og 

applikationer til mobiltelefoner. Dette stiller pladeselskaberne i dårlig situation, da dette kan resultere i 

en udvikling, hvor de to virksomheder vil have meget stor forhandlingsstyrke. Man kunne forestille sig 

at deres udvikling også vil gå over mod at lave services, hvorfra musikere kan up-loade deres musik og 

derved meget enkelt kan sælge deres musik online. På nuværende tidspunkt, har Apple og Google 

udtalt at de ønsker at producere produkter og services, der kan hjælpe virksomheder med at tjene 

penge.  

Førhen havde pladeselskaberne meget magt i forhold til musikere, men også i forhold til 

distributørerne. Dette er vendt og i fremtiden er det ikke usandsynligt, hvis det vil være Apple og 

Google der har fordelen i forhold til at forhandle med pladeselskaber og andre rettighedshavere. 

 

Fælles for producenterne af mp3 afspillere og mobiltelefoner er, at det kræver høj viden at producere 

disse, hvorfor det ikke er alle der kan producere produkter af denne type. Ydermere kræver det at man 

har nogle produktionsfaciliteter, hvor man kan udvikle og producere mobiltelefoner og mp3 afspillere. 

Vurderer man dette i forhold til pladeselskabernes kompetencer, ser jeg det ikke som en mulighed, at 

pladeselskaberne begynder at producere mobiltelefoner eller mp3 afspillere. Det er muligt at de 

investerer i en mindre virksomhed, der besidder nogle af disse kompetencer, men ud fra 

organisationens opbygning, vil jeg mene at de mangler mange kompetencer, for at kunne konkurrere 

med de andre aktører i denne branche. 

 

3.4 Substituerende produkter 

I afsnittet omkring komplementære produkter, diskuterer jeg forskellen mellem substituerende og 

komplementære produkter. De substituerende produkter kan opdeles i flere grupper. Den første gruppe 
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er, de virksomheder der producerer mobiltelefoner og mp3 afspillere. De har i stigende grad også et 

program, hvor man kan afspille og købe musik fra. Det mest kendte mærke er Apple og deres produkt 

iTunes. Den anden gruppe er virksomheder i teleindustrien. Virksomheder som TDC, Telenor og andre. 

Disse virksomheder har i de seneste år været mere fokuseret mod at sælge musik. Den sidste gruppe er 

virksomheder der er uafhængige af andre produktområder. Dette er i Danmark små hjemmesider, der 

må betegnes som uvæsentlige konkurrenter. På verdensplan er dette Napster, Grooveshark og Spotify. 

 

Fælles for de to første grupper er at de har andre produktområder, hvor de kan tjene penge. Dette 

betyder at de ikke er tvunget til at skabe samme overskud på salget af musik, men i højere grad kan 

bruge det som et komplimenterende produkt til deres andre produkter. Jeg har tidligere nævnt Apple og 

at de finansierer iTunes ved slag af iPods, men også TDC benytter deres Play funktion, til at få flere 

kunder til deres internet og kabel-tv del. 

Den tredje gruppe er mere uafhængige og har sværre ved at skabe en sund forretning ved at sælge 

musik. Andre hjemmesider med services der i stor udstrækning fokuserer på musik, fremhæver 

problemer med at pladeselskaberne tager for mange penge for royalties og at de stiller for høje krav til 

beskyttelsen af musikken (pladebranchen.nu, 2009). 

 

Pladeselskaberne har tidligere forsøgt sig med at sælge musik, men det var alt for besværligt og meget 

dyrt og gjorde, at det blev et kæmpe flop (Gordon, 2005). Det seneste tiltag fra pladeselskaberne er at 

de har købt dele af forretningen Spotify. Programmet fungerer som iTunes, men man kan ikke 

downloade musikken, men kun tilgå den uden at være på internettet. Desværre har pladeselskaberne 

ikke haft held til at udbrede deres produkt i samme grad som forbrugerne efterspørger det. I Danmark 

har der længe været talt om programmet Spotify, men der er endnu ikke indgået aftaler med musikerne. 

Pladeselskaberne og musikerne har ført en offentlig debat, hvor aktørerne beskylder hinanden for at 

være den afgørende faktor for at programmet ikke kan bruges i Danmark. Umiddelbart vil KODA ikke 

godkende de vilkår Spotify har opsat, men modsat forsvarer KODA sig ved at kunstnerne snydes 

(pladebranchen.nu, 2009). Kritikken af pladeselskaberne kommer fra flere sider og det kunne tyde på, 

at det i højere grad er pladeselskaberne der er problemet frem for kunstnerne. Den tidligere ejer af 

hjemmesiden last.fm tilkendegiver sin utilfredshed, ved at udtale, at det ville være rart ikke at arbejde i 

en virksomhed, der hele tiden er underlagt regler og urealistiske royalties (pladebranchen.nu, 2009). 
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En sammenligning af de substituerende produkter og programmer ved brug af en PLC kurve, viser at 

CD’en i dag er i en nedgangsfase. Pladeselskaberne har offentligt tilkendegivet dette (IFPI Int., 2010) 

og jeg vil i højere grad betragte cd’en i gruppe med vinylpladen. Mp3 filen er derimod i en vækstfase, 

hvor en større del af befolkningen på sigt vil tage produktet til sig. Det er svært at sige, hvor meget 

denne type af musik vil stige i fremtiden, da det kan være svært at vurdere antallet af ulovlige 

downloades. Programmerne til at købe musik med, har været tilgængelige i flere år, men til trods for 

det, vil jeg vurdere at de stadig er i vækstfasen. Det samme gør sig gældende for TDC, hvor deres Play 

stadig har stort potentiale i mine øjne. Den sidste gruppe af produkter er streaming programmerne, der 

stadig befinder sig i en introduktionsfase. En undersøgelse blandt unge mennesker i England viste at 58 

% af de unge ikke kender til Spotify. Det er muligt at bruge Spotify i England, men i Danmark er det 

ikke tilladt og derfor ser jeg det også som et produkt der er i den tidlige introduktionsfase. 

Konklusionen er at markedet for substituerende produkter udvikler sig meget hurtigt og jeg tror, at vi 

vil opleve flere nye programmer og hjemmesider der ændre på måde, vi vil forbruge musik.  

 

4. Omverdenen 

4.1 PEST-model 

I dette afsnit, vil jeg gennmgå de omverdensfaktoerer, der har indflydelse på musikindustrien. 

Undersøgelsen vil være opbygget omkring PEST modellen, hvor jeg som tidligere nævnt finder det 

lovgivningsmæssige og teknologiske aspekt meget interessant i forhold til musikbranchen.  

Afsnittet omkring den lovgivningsmæssige del, vil i hovedtræk beskrive de overordnet 

problemstillinger der har været gennem de seneste år, hvor der i visse lande er foreslået vidtrækende 

tiltag for at stoppe ulovlig fildeling. Samtidig vil jeg overordnet forklare hvordan den danske 

lovgivning er for ophavsrettigheder.  

 

4.1.1 Politiske faktorer 

Den politiske situation i Danmark har været præget af en ringe interesse for musikernes 

ophavsrettigheder. Emnet omkring piratkopiering optræder i de danske medier, men vurderer man dette 

over for diskussionen i andre lande, virker den danske diskussion meget lille. Baggrunden for dette kan 

skyldes at der ikke inden for de seneste år har været nogle større skandaler, hvor forbrugere er blevet 

dømt for at dele musik ulovligt. 
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I Sverige har omtalen været langt større, hvor hjemmesiden The Pirate Bay, har skabt stor uenighed 

omkring lovgivningen for ophavsrettigheder (Schmidt, 2009). Baggrunden for den store 

opmærksomhed, kan skyldes at stifterne er af svensk oprindelse og derfor har retssagen mod dem skabt 

ekstra stort fokus. 

I forbindelse med den megen omtale, har PiratPartiet, der ønsker opretholde privatlivets ret, mens man 

kommunikerer via internettet, telefon eller post, forsøgt at belyse de negative sider, ved de tiltag 

pladeselskaberne ønsker (Piratpartiet, 2009). Gordon (2005) skriver at musikindustrien i slutningen af 

90’erne, var hurtige til at formulere nogle retningslinier, for hvordan musik måtte distribueres via 

internettet. Umiddelbart virkede disse fint, da det stoppede Napster, men udviklerne var også hurtige til 

at finde hullerne i lovgivningen og hurtigt blev lovgivningen forældet. Problematikken med 

lovgivningen er ydermere, at den ikke er fælles for hele verdenen. Internettet er et universelt værkstøj, 

hvormed personer kan begå kriminelle handlinger på tværs af landegrænser, uden at de bogstaveligtalt 

skal krydse grænsen. Derved kan kriminelle fra en anden verdensdel lave programmer der bruges af 

danskere, amerikanere eller andre nationaliteter. Men da de befinder sig i et andet land, kan det være 

svært at retsforfølge bagmændene (Gordon, 2005). Modsat kan man argumentere for at musikindustrien 

er tilstrækkelig stor, til at den kunne få indført de samme regler i store dele af verdenen. Det der 

besværliggøre dette, kan være de enkelte landes retssystemer, hvor nogle lande er bedre rustet, til at 

klare udfordringen med IT-kriminelle. 

 

De danske retsager mod forbrugere der har har medvirket til ulovlig deling eller download af musik, er 

generelt faldet ud til fordel for rettighedshaverne (Lublin og Kaas, 2009). I enkelte sager har den 

anklaget bevist at vedkommende ikke var skyldig og at det har været andre i husstanden der har 

foretaget den kriminelle handling (Lublin og Kaas, 2009). Dette er specielt i sager, hvor forældre ikke 

har haft viden om deres børns handlinger. I nogle tilfælde har retten dog fremhævet at forældrene har 

handlet i en grad, hvor man bevidst har været uvidende omkring børnenes gøren, hvorfor de er blevet 

holdt ansvarlige (Lublin og Kaas, 2009). Umiddelbart har det været praksis at bevisbyrden har ligget 

hos rettighedshaverne, hvilket stemmer overens med almindelige principper i civilprocessen (Lublin og 

Kaas, 2009). 

 

Den danske lovgivning er forskellig fra den amerikanske, hvorfor det har været sværere, at vurdere 

hvorvidt man kan straffe enkeltpersoner for at uploade ophavsbeskyttet materiale. Den danske 
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lovgivning foreskriver at dette er ulovligt og alene kan straffes, da det tilgængeliggøres for den almene 

befolkning (Lublin og Kaas, 2009). 

Fælles for de danske og amerikanske problemstillinger, har været musikbranchens krav om at 

opretholde loven, da forbrugerne udfører ulovlige handlinger. Lublin og Kaas (2009) henviser til 

Breyer (1970), der mener at ophavsretten måske kan undlades, da kunstnere har andre muligheder for 

at indhente de omkostninger der har været forbundet med deres produktion. Muligheden for at være 

først og derfor have et forspring med udgivelse og promovering, burde alene være nok til at dække 

omkostningerne (Lublin og Kaas, 2009). Lublin og Kaas (2009) refererer til en 40 år gammel tekst, 

hvor jeg vil argumentere for at udviklingen i dag kan ske tilstrækkeligt hurtigt, til at påstanden omkring 

forspring ikke fungerer. Muligheden for at ændre på reglerne, så ophavsrettigheden ikke beskyttede 

kunstnerne i samme grad, kunne måske være en løsning, hvor Lobin og Kaas (2009), fremhæver 

incitamentsteorien, hvor det mulige økonomiske afkast inspirerer den unge kunstner til at udvikle. På 

sigt vil et for stort afkast hæmme kunstneren og fokus vil være mere orienteret omkring det 

økonomiske aspekt frem for den innovative udvikling. Jeg kan forstå tankegangen bag dette 

ræsonnement, men samtidig kan der opleves en større lyst til fornyelse blandt etablerede kunstnere, da 

de netop besidder et økonomisk råderum, til at satse mere. 

 

Afskaffelse af ophavsrettigheden, ville ikke være mulig, da dette ville tvinge kunstnerne til at beskytte 

deres kunst som mærkevarer og markedsføring, hvilket er evigtvarende, modsat ophavsrettigheden, der 

er tidsbestemt (Lublin og Kaas, 2009). Lublin og Kaas (2009) henviser til Riis (1996), der mener at 

beskyttelsen ikke er et probelm, hvis materielet må bruges til at skabe nyt. Dette er en svær 

balancegang, hvor det er kendt, at musikere mixer og ændre på andre musikeres numre (Kuzak og 

Leonhard, 2005). Umiddelbart er der en forståelse blandt de etablerede musikere at de godt må mixe 

hinandens numre, men hvis de hentes ulovligt, kan det være svært at argumentere for at dette vil skabe 

et nyt produkt hos forbrugeren. Den nuværende måde, hvor forbrugeren køber musik og derved tilegner 

sig adgang til musikken, løser kun halvdelen af Riis’s (1996) påstand, da man dermed ikke samtidig 

opnår rettighed til at benytte nummeret i en anden sammenhæng, for eksempel et re-mix. 

 

Lovgivningen hjælper pladeselskaberne med at sikre deres rettigheder, men samtidig er det 

omkostningsfyldt og tidskrævende. Pladeselskaberne er derfor begyndt at se på alternative metoder, for 

hvordan de kan undgå at forbrugerne downloader ulovligt. Den nye metode bygger på princippet om tre 
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lovovertrædelser og derefter mister man muligheden for at gå på internettet. Den franske regering har 

vurderet muligheden, for at indføre tre lovovertrædelses konceptet. Dette blev ikke godkendt, men det 

vidner om, at der fra flere sider er ønske om at indskrænke forbrugernes mulighed for at begå 

ulovligheder, uanset om det er med fortsæt eller ej. 

 

Fordelene ved lovgivningen omkring ophavsrettighederne for musik, er for pladeselskabernes 

synspunkt, at de har mulighed for at retsforfølge mange af de forbrugere der overtræder de regler der 

findes for erhevervelse af musik. Problematikken er modsat at det er tidskrævende og omkostningsfyldt 

og vil i den sidste ende komme til at koste de ”lovlydige” forbrugere. 

Lovgivningen er tilgengæld en hæmsko for mange andre, der har interesse i musikbranchen. 

Virksomheder der ønsker at sælge musik og forbrugerne rammes, ved at lovgivningen ikke er ens for 

alle lande. Dette bevirker at man som virksomhed er nødsaget til at forhandle aftaler med hvert 

pladeselskab, for hvert land man vil være repræsenteret i. Ydermere hæmmer det i mange tilfælde 

mulighederne for at sprede musik på tværs af grænser. Et eksempel på dette er iTunes, der er 

representeret i store dele af verdenen. iTunes er opbygget, så brugeren opretter en konto for det land, 

hvor vedkommende befinder sig i. Ud fra dette kan Apple tjekke om brugeren har ret til at hente musik 

fra bestemte dele af verdenen eller om det strider mod de aftaler de har indgået med pladeselskaberne. 

Hvis forbrugeren ikke må have adgang til musikken, vil iTunes nægte dette og forbrugeren skal finde 

musikken et andet sted. 

 

Jeg anbefaler at der fokuseres på retten omkring ophavsrettigheder. Min holdning er at man bør 

fokusere på en mere overordnet tankegang. Internettet er udviklet til at dele information mellem alle 

mennesker i verdenen. Lovgivningen der beskytter personer der færdes på internettet er i mange 

tilfælde nedfældet for et enkelt land. Uanset om lovgivningen er meget ens verden over, betyder dette 

at der kan være store forskelle i forståelsen af hvordan forskellige spørgsmål tolkes og dermed kan der 

være forskellige udfald i retssager.  

 

4.1.2 Økonomiske faktorer 

De økonomiske problemstillinger, kan vurderes ud fra pladeselskabernes egen økonomiske situation og 

forbrugernes økonomiske situation. Verden har igennem det seneste års tid gennemgået en stor 

økonomisk nedtur og dette har for mange virksomheder kostet på bundlinien. Musikindustrien i 
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Danmark har ikke oplevet nedgang, da det samlede salg for 2009 frem til tredje kvartal, viser et 

mersalg på 10 millioner kroner i forhold til samme periode i 2008 (IFPI, 2009).  

Blandt elektroniske varer har der været en nedgang  under finanskrisen (Bilag 2, Bilag 3), samtidig har 

der været et mindre fald for for hele detailhandelen mens discountforretningerne har oplevet en 

stigning. Dette kunne tyde på at der spares på de dyre produkter som tv, computere men samtidig 

sparer man også på basisvarerne. Det kunne åbne et råderum for at bruge penge på goder der koster 

mindre end et nyt tv eller computer, hvorfor en del af pladebranchens fremgang kan skyldes at musik er 

billigt sammenlignet med andre elektroniske goder. 

 

Ser man på udviklingen inden for bruttolønnen blandt de forskellige aldersgrupper, er der sket en 

stigning i Danmark på 35 % blandt de 15 til 19 årige fra 2004 til 2009. Til sammenligning er lande som 

Sverige og Norge kun steget med henholdsvis 16 % og 21 % i samme periode.  

 

Det højere salg i 2009, kan skyldes at flere forbrugere er instillet på at betale  for den musik de lytter 

til. En undersøgelser fra England har vist, at de personer der downloader meget musik, også har et 

tilsvarende højere forbrug af lovlig musik (Ipsos, 2009). Ydermer viste Rapporten fra IT- og 

Telestyrelsen (2009), at blandt de personer der downlaode musik, købte 45 % af dem musik de havde 

downloadet. Dette er også en indikation på at personer der downloaderogså kan kan købe musikken 

efter de har prøvet det. 

 

4.1.3 Sociale faktorer 

Udvilkingen i samfundet er gået stærke gennem de seneste år og i dag har mange unge mennesker en 

mobiltelefon og en computer. Dette gør at de i højere grad har mulighed for at tilgå information på 

internettet. Denne udvikling kan både være positiv og negativ. De positive sider ved dette er, at de unge 

mennesker i dag er langt mere mobile og har vænnet sig til at skaffe informiationer hurtigt og enkelt. 

Modsat har det betydet at virksomhederne der leverer ydelserne har skullet tænke hurtigt og innovativt, 

for at følge med i de unges behov. 

Det tydelige eksemple på at de unge har ændret måde at kommunikere på, ses ved, at Napster i 

slutningen af 90’erne bliver udviklet af studernde og ikke en virksomhed. Dette fortæller med stor 

tydelighed at virksomhederne ikke altid formår at forstå forbrugerne, før de selv gør det. 
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Musikbranchen kunne med enkle midler have interaggeret med de unge omkring deres nye måde at 

forbruge musik på og den vej igennem skåret en masse dårlige år væk. 

 

Den store udfordring for virksomhederne bliver dog at holde trit med de unge i fremtiden, hvor der 

inden for forbrug af musik helt sikkert har tegnet sig nogle klare tendenser, samtidig med at der i 

fremtiden er mulighed for at der skal løses nogle meget sværre udfordringer. 

Mange af de unge mennesker der downloadede ulovligt i starten af det nye årtusinde er begyndt at 

komme i en alder, hvor de selv skal stifte familie. Dette betyder at vi inden for de næste 10 til 15 år, 

kan opleve at forældre der er opvokset med at downloade ulovligt, skal til at belære deres børn om 

rigtig og forkert i forhold til ophavsrettigheder, ved musik, film og andre ting. Problemstillingen er, at 

nogle af disse personer stadig mener at det er i orden at downloade musik ulovligt. Dette betyder at de 

måske ikke vil opdrage deres børn ved, at fortælle dem at de skal betale for musik, men derimod 

fortælle deres børn at ulovlig downloading er i orden. 

Problemet er ikke stort i dag, da meget få af disse personer har børn der er tilstrækkeligt gamle til at de 

er begyndt at downloade ulovligt, men det er meget afgørende for pladeselskaberne og politikerne i de 

enkelte lande, at få sat fokus på dette, da det kan skade andre brancher end musik- og filmindustrien. 

 

En anden problematik der er meget aktuel i dag er den måde, hvorpå de unge deler informationer. 

Under mine interviews var der en klar tendens til at alderen havde afgørende betydning for hvorvidt 

man downloadede ulovligt, men samtidig var der også forskel mellem piger og drenge. 

Den tydelige forskel på alderen udmyntede sig i at de yngste havde mindre viden omkring ulovlig 

download, hvor specielt piger udviste mindre viden på dette område. Dette betød at de fravalgte den 

mulighed de havde for at downloade ulovligt. Modsat var de ældre af de interviewede mere oplærte i at 

downloade ulovligt. Der var en tendens til at man formidler den viden man har omkring brugen af 

ulovlige downloadprogrammer videre til andre, så de også kan bruge programmerne. 

Tendensen er på ingen måder ny, men det er tydeligt at når de unge mennesker samles i større 

grupperinger i form af gymmnasiel uddannelse eller lignende, får de et større netværk og det bliver 

lettere for dem at finde en person der kan hjælpe dem. Mennesket har altid forsøgt at udnytte sit 

netværk, men i de senere år har det fået en helt ny betydning, da man via internettet hurtigt kan dele 

informationer og den vej igennem styrke sit netværk (Bay, 2009). 
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Det er tydeligt at forældrene ikke kan dæmme op for den læring der er mellem de unge, hvorfor de i 

højere grad skal fokusere på de moralske og etiske aspekter ved at benytte ulovlige delingssider. De 

unges indflydelse i et hjem er meget større og der forskes i at påvirke børnene og de unge, da de ofte er 

vigtige i forhold til de store køb i husstanden. 

Denne udvikling bevirker at de unge bliver mere selvstændige tidligere i livet, hvorfor de måske også 

føler at de kan tillade sig at tage nogle valg i forhold til hvad de menere er rigtigt og forkert og i 

tilfælde med at købe eller downloade musik ulovligt. 

Hvis pladeselskaberne ønsker at overleve i fremtiden, har de en afgørende rolle sammen med andre 

virksomheder og politikere til at ændre på denne udvikling, hvor de unge meget tidligt bliver 

selvstændige og dermed ikke altid får den nødvendige oplæring i rigtig og forkert. Pladeselskaberne 

kan kun være glade for at forbrugerne af musik bliver yngre og yngre, men hvis de samtidig ikke lærer 

dem, hvad musik er værd og giver dem mulighederne for at tilgå dette lige så nemt som ulovlig 

downloading, vil forbrugerne på sigt miste respekten for de mindre lovovertrædelser som ulovlig 

download af musik, der i nogle tilfælde betragtes som dette. 

 

4.1.4 Teknologiske faktorer 

Udviklingen inden for teknologiske hjælpemidler, der har biddraget til mobiliteten af musik, har fundet 

sted fra den første gramofonplade i starten af det 20. århundrede og fortsætter med stadigt hastigere 

skridt. Sonys opfindelse af walkmanden i 80’erne revolutionerede, da det nu var muligt at tage sin 

musik med sig overalt og i dag, hvor mp3-afspilleren har taget over, kan virksomhederne stadig 

overraske med nye og mere smarte gadgets. 

 

De teknologiske faktorer kan opdeles i to dele. Den første del omhandler hardware, så som mp3 

afspillere, telefoner og computere. Den anden del er den software der bruges, til at afspille og købe 

musik med. 

 

Forbrugerne fokuserer meget mod det digitale musikbibliotek (Bay, 2009). De køber ikke cd’er i 

samme omfang som tidligere, men derimod stiger antallet af købt musik på internettet (Strøyer, 2009). 

Allerede i starten af dette århundrede, gjorde Apple det muligt at have mere musik på en mp3 afspiller 

end hvad folk troede var muligt. Siden da har Apple tilpasset deres iPod og den fås nu i mange 

forskellige verioner, med større eller mindre kapacitet. Apple kan tilskrives en stor del af æren, for at 
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starte bølgen omkring mp3-afspillere. iPod’en blev en stor succes og betragtes i dag som et af de 

stærkeste mærker inden for mobiltelefoni og mp3 afspillere. 

Apples succes har ændret tankegangen hos de andre producenter af mp3 afspillere. Fokus er gået fra at 

tilbyde et produkt der kan afspille musik, til at tilbyde en stor pakke, hvor det både er nemt at købe 

musik og overføre den til mp3 afspilleren. Apples produkter har et godt omdømme blandt eksperter og 

det kan være argumentet for at de har haft så stor succes. Holt (2004) mener at virksomheden skal have 

eksperterne med, for at kunne sælge produktet til de andre forbrugere. Eksperterne er ikke 

nødvendigvis de personer der skriver for magisiner og andet, men i høj grad også de personer der til 

hverdag går meget op i teknologi. Hvis disse personer anbefaler dit produkt ved at købe det og samtidig 

snakke positivt om det, skaber det en positiv stemning blandt andre forbrugere og der igennem opnår 

man stor accept blandt de andre forbrugere. Man kan sige at eksperterne i Holts (2004) øjne er 

firstmoverne. Hvis denne gruppe er stor nok, vil det afføde et positivt billede af produktet (Holt, 2004) 

  

Producenterne af mp3 afspillere har de seneste år valgt at flytte fokus over mod udvikling af 

mobiltelefoner frem for udvikling af mp3 afspillere. Dette skred skyldes primært, at der har været et 

fokus mod at optimere forbrugerens muligheder, ved at de kun behøver et elektronisk produkt, der kan 

fungere som mobiltelefon, mp3afspiller og kamera også kaldet en smart phone. Det store fokus mod at 

udvikle et produkt, der kan dække alle kundens behov, bevirker også at der vil være færre penge at 

tjene for producenterne. Modsat kan man argumentere for at prisen for en smart phone er langt højere, 

samtidig med at produktionsomkostningerne burde falde, da man kan nøjes med at producere ét 

produkt frem for tre eller fire, samtidig med at en del af den udvikling der laves går igen ved nye 

modeller. 

 

Udviklingen inden for programmer til at afspille og købe musik med, har ændret sig meget gennem de 

seneste år. Man kan opdele denne gruppe i tre underkategorier:  

- Hjemmesider eller programmer hvor man kan købe musik 

- Hjemmesider eller programmer hvor man kan streame musik 

- Programmer hvor man kan hente musik ulovligt 

 

Den første kategori er de mest kendte, og omfatter blandt andet programmer som iTunes og TDCs 

hjemmeside. Konceptet med disse programmer og hjemmesider er, at tilbyde musik hvor kunden kan 
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købe et enkelt nummer eller en cd, hvorefter kunden downloader det til sin computer. Denne måde at 

sælge musik på, har indtil nu fungeret fint og en stor del af forbrugerne finder den meget anvendelig og 

enkel at bruge. 

 

Den anden kategori er en mere ny måde hvorpå man kan sælge musik. I prkasis har der været to måder 

at tjene penge på, når man har streamet musik til forbrugeren. De første hjemmesider der benyttede sig 

af denne teknologi, fungerede i stor udstrækning som en radiostation, hvor forbrugeren har frihed til at 

vælge en bestemt genre og så spillede hjemmesiden musik der mindede meget om hinanden, men 

samtidig vil der være reklamer mellem de enkelte musiknumre. Den mest profilerede hjemmeside er 

last.fm, der har eksisteret siden 2002. Konceptet er siden udvikliet og nye aktører har udviklet 

programmer, der kan tilbyde samme service. Forskellen på de nye aktører og last.fm er, at de blandt 

andet har mulighed for at tilbyde et abonnement til forbrugeren, så de slipper for at lytte til reklamer 

mellem sangene samtidig med at de kan bestemme præcis hvilken sang de vil lytte til. Det nyeset 

produkt inden for denne type af musikudbydere er Spotify, der har haft stor succes i de lande, hvor det 

er muligt at benytte programmet. I danmark har TDC haft stor succes med deres PLAY, der i 2010 har 

videreudviklet deres koncept med abonnemtsbetaling, til også at omfatte et program, hvor kunden kan 

streame musik og lytte til det. Førhen var PLAY et produkt hvor kunden udelukende kunne downloade 

musik og afspille det i bestemte programmer og kunne bedre sammenlignes med de klassiske 

downloadsider. 

Foskellen på last.fm og spotify er tilgængeligheden, da last.fm kun benyttes, hvis der er adgang til 

internettet. Modsat fungerer Spotify som et program og dermed kan man afspille den musik man har 

valgt til sine spillelister, uanset om man er på internettet eller ej. 

 

Den sidste gruppe omhandler de programmer, hvor man kan hente og dele musik ulovligt. Der findes 

masser af disse sider, men grundet forsøg på at omgås lovgivningen, har disse sider ændret deres 

funktioner løbende og nye sider er kommet frem. Jeg har tidligere beskrevet forløbet med Napster og 

andre programmer i afsnittet omkring forbrugerne i Porters Five Forces, hvorfor jeg kun vil vurdere de 

nye programmer og metoder. 

De seneste programmer der har været brugt til at dele musik, er The Pirate Bay, der har været meget 

oppe i medierne i de seneste år. I Danmark og Sverige har flere internetudbydere fjernet muligheden 

for at benytte programmet. Programmet er opbygget som et samlingssted, hvor man sender brugerne 
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videre til andre hjemmesider, hvorfra de så kunne hente musikken. Umiddelbart var dette ikke i strid 

med den svenske lovgivning, men grundlæggerne er i dag straffet og har fået en større bødestraf. 

 

Det store udvalg af steder, hvorfra man kan hente musik, har bevirket at forbrugerne er opdelt i 

forskellige grupper. Jeg har allerede i afsnittet omkring sociale faktorer beskrevet, hvor der er 

udfordringer i forhold til den fremtidige udvikling, for salg af musik. I afsnittet omkring 

forbrugeradfærd, vil jeg komme nærmere ind på, hvem der tilhører de forskellige grupper og hvad der 

får dem til at bruge et program frem for et andet. 

5. Delkonklussion 
I delkonklussionen vil jeg sammenfatte de ovenstående afsnit af den interne analyse, markedsanalysen 

og omverdenensanalysen. Sammenfatningen vil bestå af en TOWS analyse for pladeselskaberne, 

hvorefter jeg vil specificere de overvejelser der har ligget til grund for mine valg. 
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TOWS analyse 

 

Muligheder 

- Sælge musik direkte til 

forbrugerne 

- Kræve afgift fra producenterne 

af mp3 afspillere, mobiltelfoner 

og computere 

- Arrangere koncerter for 

musikerne 

- Samarbejde med teleudbydere, 

producenter af teknologiske 

produkter eller sofweare 

virksomheder 

Trusler 

- Producenterne af 

mobiltelefoner, computere og 

mp3 afspillere 

- Teleselskaberne 

- Programmer eller 

hjemmesider der sælger musik 

- Musikerne benytter ikke 

pladeselskaber, men 

producerer og sælger selv 

Styrker 

- Ejer rettighederne til musik 

- Indgående kendskab til 

musikere og de ting der 

kræves for at producere og 

udgive en plade 

- Kombinere rettighederne med 

selv at sælge til forbrugeren og 

holde stærke konkurrenter 

udenfor 

- Samarbejdet med andre dele af 

musikbranchen kan skabe en 

stærk virksomhed, med mange 

flere styrker 

- Det indgående kendskab kan 

være en fordel over for de 

virksomheder, som prøver at 

få musikere til at sælge musik 

uden om pladeselskabet 

- Rettighederne kan være en 

måde at presse virksomheder 

der sælger musik, til ikke at 

sælge musik fra kunstnere 

uden kontrakt 

Svagheder 

- Organisationen er gearet til 

at være et pladeselskab 

- Ledlesen har 

uforholdsmæssigt høje 

forventninger om 

fremtidige økonomiske 

resultater som i 90’erne 

- Indgåelsen af samarbejde med 

andre aktører, kan øge de 

økonomiske resultater 

- Samarbejde med andre 

virksomheder, kan give ny 

viden og geare virksomheden 

til at varetage andre opgaver 

end de funktioner et 

pladeselskab varetager 

- Fokusere på i hvilken retning 

organisationen kan udvikles i 

forhold til nye 

produktområder 

- Ny ledelse der tænker 

innovativt og har realistiske 

forventninger til økonomien 

 

Ud fra TOWS analysen, kan jeg se at pladeselskaber ikke besidder mange styrker eller svagheder 

sammenlignet med mulighederne og truslerne. Baggrunden for dette skyldes at pladeselskaberne 

generelt ikke besidder nogen strategiske fordele, sammenlignet med andre virksomheder i 

musikbranchen. Pladesekslabernes finansielle grundlag og brand er meget stærkt, men jeg ser ikke at de 
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har en relativ finanisiel styrke eller højere brandværdi, sammenlignet med Apple, Google og andre 

potentielle konkurrenter. Ydermere skyldes det at jeg fokuserer på alle pladeselskaber og derfor kan jeg 

ikke fremhæve fordele eller ulemper, der er gældende for enklelte af pladeselskaberne. 

 

De valgte muligheder og trusler er i stor udstrækning meget ens. Dette skyldes at pladeselskaberne har 

en afgørende rolle for, hvorvidt det bliver en mulighed eller trussel. Hvis pladeselskaberne ønsker at 

indgå i et samarbejde med andre virksomheder, lad det være producenterne, teleudbyderne eller 

virksomheder der sælger musik til forbrugeren, vil det sandsynligvis skabe en mulighed. Vælger 

pladeselskaber derimod ikke at indgå et samarbejde, kan det betyde at nogle af disse virksomheder på 

sigt overtager deres rolle, enten ved at lave et decideret pladeselskab eller ved at lave aftaler med 

kunstnerne uden om pladeselskaberne. Af disse scenarier finder jeg det klart mest sandsynligt at 

konkurrenterne forsøger at lave kontrakter med musikerne uden om pladeselskaberne. 

Pladeselskaberne kan benytte deres rettigheder på musik til at forhande med de andre virksomheder, 

men samtidig kan pladeselskaberne ikke tillade sig ikke at indgå en handel, da de er nødsaget til at få 

solgt deres musik ellers vil antallet af ulovlige downloads stige. 

 

Muligheden ved et samarbejde mellem pladeselskaberne og producenterne af teknologiske produkter, 

kan betyde at organisationen bliver ændret og bedre stillet i forhold til de udfordringer man vil opleve i 

fremtiden. 

Truslerne kan være svære at ændre på, hvis ledelserne i pladeselskaberne ikke overvejer hvilke nye 

tiltag der kunne gøres. Derfor kunne en løsning på at undgå truslerne være, at indgå et samarbejde 

pladeselskaberne i mellem eller at indsætte ledere, fra virksomheder der producerer teknoligiske 

produkter og dermed køber man sig viden om potentielle konkurrenter og kan måske selv skabe 

rammerne for at konkurrere på producenternes marked. 

 

I afsnittet omkring det fremtidige forretningskoncept, vil jeg komme nærmere ind på de enkelte 

løsningsforslag samt vurdere fordele og ulemper ved dem. 

 



PLADESELSKABERNES FREMTIDIGE FORRETNINGSPLAN 

58 
 

6. Analyse af kvalitativt data 

6.1 Forbrugernes behov 

I de kommende afsnit, vil jeg behandle nogle af de områder der havde størst betydning for de 

interviewede i forbindelse med køb af musik. Afsnittet vil være bygget op omkring udsagn fra 

interviews, hvorefter jeg vil understøtte dette med teori fra videnskabelige artikler og data fra min 

spørgeskemaundersøgelse. 

 

6.1.1 Pris 

Prisen på musik er en faktor som jeg forventer, har en afgørende betydning for forbrugernes holdning 

til at købe musik. Dette skyldes dels egen forventning, samt akademiske artiklers behandling af emnet 

(Sinha og Mandel, 2008; Bounie et al., 2007; Huang, 2005; Nuttall, 2009; Garcia-Álvarez et al., 2009). 

 

Deltagerne i de foretaget interviews havde forskellig holdning til prisen på musik. Generelt var 

holdningen til prisniveauet, at det var rimeligt med 10 kroner for en single. Prisen på musik havde 

indflydelse på de ældre (17 til 19 år) forbrugeres vurdering af, hvad de ville betale for og hvad de 

kunne hente ulovligt. Der var en tendens til, at de fleste af de ældre personer betalte for musik de havde 

et nært tilhørsforhold til, mens musik der var mere mainstream, var mere legitimt at hente ulovligt. 

Dette betyder at involveringen har betydning for, hvor meget musik forbrugerne køber. Blandt de yngre 

deltagere, var tendens lidt anderledes, da de enten downloadede eller betalte for musikken. Her var 

pigerne oftere tilbøjelige til at købe musikken, men dette skyldtes i mange tilfælde manglende 

kompetence i at hente musikken ulovligt. Argumentet for ikke at købe musikken var i højere grad, at 

pladeselskaberne tjente nok penge og specielt de store musikere tjente mange penge, hvorfor man ikke 

ville betale for deres musik. Ydermere fremhævede en af de interviewede, at hvis han skulle betale for 

alle 800 numre, ville det have kostet ham en formue. Denne udtalelse er en indirekte kommentar om, at 

prisen på musik er for høj, specielt i forhold til hans forbrug. Det der fik de yngre deltagere til at betale 

for musikken, var i høj grad frygten for at få virus. Modsat var der ingen der nævnte muligheden for at 

blive sagsøgt. Dette kunne indikere, at deltagerne ikke betragter dette som sandsynligt. 

 

Der var ingen indikationer, der tydede på, at deltagerne havde et større forbrug af lovlig musik, fordi de 

også hentede musik ulovligt. Bounie et al. (2007) fandt frem til, blandt de franske 
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universitetsstuderende havde 65 % downloadet musik fra en fildelingsside. Ydermere var der en 

tendens til at man købte færre cd’er, hvis man havde mange filer (mere end 500). Den engelske 

tænketank Ipsos, foretog en undersøgelse i 2009, hvor de fandt frem til, at 26 % af brugerne på 

fildelingssider, købte mere musik end før de downloade ulovligt. Samtidig brugte personer der 

downloadede ulovligt, i gennemsnit 272 kr. (DR 1, 2009) mere end dem der udelukkende købte musik 

lovligt. Dette indikerer, at der ikke er et entydigt billede af, hvorvidt ulovlige downloades øger salget af 

musik, men ud fra de interviewedes udtalelser, ser jeg en tendens til at personer, der downloader meget, 

har vænnet sig til et højt forbrug og derfor også køber mindre. Derimod kunne involveringen i 

kunstnerne, gøre at man havde et højere forbrug af musik, til trods for at man downloadede ulovligt. 

Dette kan være forklaringen på, at der er forskel på Bounie et al. (2007) og Ipsos (2009). 

Prisniveauet på musik er faldet, efter at det er blevet muligt at downloade musikken lovligt på 

internettet, men der er stadig en tendens til at forbrugerne ikke ser det nuværende prisniveau, som 

værende tilstrækkeligt lavt (Garcia-Álvarez et al., 2009; Sinha og Mandel, 2008). I undersøgelsen fra 

Ipsos (2009), beregnede de også den optimale pris for et enkelt musiknummer, hvilket var 0,45 £ (ca. 

3,69 DKK). Denne pris må betegnes som væsentligt lavere end den nuværende pris på 8 til 10 kroner, 

der er prisen for et almindeligt musiknummer på iTunes (iTunes, 2009). 

Forbrugerne har ofte mange argumenter for, hvorfor de ikke skal hente musikken på lovlig vis. Chiou 

et al. (2005) refererer til Kwong et al. (2002), der fremhæver at forbrugerne skyder skylden på 

pladeselskaberne, fordi de kræver for høje priser. Samtidig kan der være en tendens til, at man ikke 

betragter sig selv som skyldig, men skyder skylden på personen der deler musikken (Garzia-àlvarez, 

2009). Dette er dog oftest gældende i de tilfælde, hvor forbrugeren har købt musikken ulovligt på en cd. 

Ydermere bruger nogle af forbrugerne et argument om, at musikerne ikke er dårligere stillet, ved at de 

downloader ulovligt (Chiou et al., 2005 fra Ang et al., 2001). Dette argument brugte nogle af de 

interviewede også og det kan måske være et problem, at nogle musikere i så tydelig en grad viser, at de 

tjener mange penge på musik. Ved at de viser dette, kan det udbrede en overbevisning om, at alle 

musikere kan tjene gode penge på at være musiker. Umiddelbart mener jeg ikke at dette er tilfældet, 

men modsat mener jeg, at salget af de store musikeres albums er lavere, end de kunne være. Dette er 

også i fin tråd med de interviewedes udsagn om at de hellere ville købe musik med musikere, der var 

mindre kendte. 
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Min forventning til forbruget af musik, efter at have foretaget mine interviews, var at de havde et 

forbrug på omkring 10 til 20 sange om måneden og måske mere. Umiddelbart indikerer 

respondenternes svar (Bilag 13), at forbrugerne ikke har et højt forbrug af købt musik. Det er dog mere 

end halvdelen af respondenterne, der køber musik. Dette er dog ikke ensbetydende med, at 

respondenterne ikke forbruger musik (Bilag 16). Forbrugerne fravælger køb alt musik de lytter til, fordi 

de kan tilgå det fra andre kilder som tv, radio eller internettet. 

Spørgeskemadata (Bilag 14) viser at cirka 16 % af respondenterne bruger Youtube til at lytte til musik 

og 25 % lytter til musik enten via TV eller radio. Dette betyder at knapt 40 % af respondenterne dækker 

store dele eller dele af deres behov gennem Youtube, radio og TV. 

Ud fra min statistik mener jeg, at forbrugerne har et højt forbrug af musik, men at det er vigtigt at 

skelne mellem det man køber og det man lytter til. Hvis man skal drage en parallel til mine interviews, 

underbygger dette fint tankegangen om, at forbrugerne kun køber den musik de virkelig har interesse i, 

mens de downloader resten eller lytter til det i radioen eller på tv. 

Den nuværende pris for et enkelt musiknummer må betragtes som billigt sammenlignet med prisen på 

en CD i halvfemserne. Respondenterne i mit interview mener dog ikke at den nuværende pris på 8 

kroner er lav nok, for at de vil købe. 

Bilag 15 viser fordelingen af hvilken pris respondenterne ønsker at betale, hvor der er knapt 40 % der 

er villige til at betale den nuværende eller en højere pris. Modsat vil over en fjerdedel betale 4 kroner 

eller mindre, hvilket kunne tyde på, at der stadig er en stor andel, der ikke finder det nuværende 

prisniveau på musik hensigtsmæssigt.  

En sænkning af prisen kunne ændre på salget af musik, men det er tvivlsomt, hvor meget dette ville 

ændre. Respondenterne har indikeret at de hellere ville betale en lavere pris, men hvis prisen sænkes 

med to kroner, er der ingen garanti for, at respondenterne øger deres forbrug. Dette vil måske gøre at 

man rammer en større gruppe, men kan dette opveje det økonomiske tab, der er ved at sænke prisen på 

et nummer. Hvis omsætningen skal forblive den samme, skal antallet af solgte musiknumre stige med 

33 % (Bilag 9). Til sammenligning stiger antallet af forbrugere kun med 10 % (Bilag 10). Hvis 

prisfaldet skal kunne svare sig, kræver dette enten en stigning i antallet af downloads per person eller at 

antallet af personer der downloader stiger. Jeg tror at dette kan være gavnligt, da et eksempel viser, at 

forbrugere der køber 5 sange om måneden til 8 kroner, skal øge deres forbrug af sange til 6,67 om 

måneden. På et år, betyder dette af forbruget cirka skal stige med to cd’er per forbruger (Bilag 9). 
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Beregningerne er foretaget på et forsimplet grundlag og jeg er opmærksom på forskellene i prisen, ved 

at købe enkeltnumre og hele cd’er. Jeg vil dog mene at der er grundlag for at revurdere prisniveauet på 

musik, dog med det forbehold, at det skal være rentabelt, hvorfor man ikke bør sænke prisen lavere, 

end at det stadig genererer overskud. Dette er en faktor jeg ikke har med og derfor kan jeg heller ikke 

beregne om pladeselskabernes ROI bliver dårligere ved en sænkning. Såfremt det ikke kan betale sig at 

sænke prisen, vidner det om at pladeselskabernes fremtid afhænger af nye prisstrukturer. 

 

6.1.2 DRM 

Under mine interviews var der stor kritik af, at man ikke kan flytte sin musik rundt. Dette var et 

gennemgående tema for de ældre personer der downloadede ulovligt. De refererede alle til eksempler, 

hvor de havde købt musik et sted og derefter ikke kunne få det ned på deres telefon eller mp3 afspiller. 

Pladeselskabernes beskyttelse af musikken, var et klart irritationsmoment for deltagerne.  

De interviewede fremhævede alle et stort behov for at høre musik på farten, enten via deres telefon 

eller mp3-afspiller. På grund af DRM er det stort set umuligt, at flytte musikken over på de 

transportable afspillere, hvorfor forbrugerne til en hvis grad tvinges til at finde andre måder at få 

musikken på. En af de interviewede kom med et eksempel på, at han havde købt et musiknummer på 

TDC’s hjemmeside, men at han ikke kunne afspille det i iTunes. Han tilkendegav, at det var meget 

irriterende og det havde egentlig været et godt argument, for at han downloadede ulovligt. Jeg forhørte 

mig, hvorvidt han havde prøvet andre alternativer bagefter, men han argumenterede med, at det var for 

besværligt og han ikke havde tålmodighed til at prøve igen. Dette sandsynliggør at determinanten 

opfattet adfærdskontrol, har indflydelse på download af musik.   

Dette svar kan skyldes to ting. Den første mulighed er at den interviewede har forsøgt at købe musik 

lovligt, uden at det fungerede og dermed kan han legitimere over for sig selv og andre, at han 

downloader ulovligt. Den anden grund er, at de unge generelt ikke har tålmodighed til at bruge 

programmer, der ikke fungerer godt nok. Hvis de skal bruge mere tid end nødvendigt, finder de et 

bedre alternativ. 

Jeg tror at det er en blanding af de to problematikker, men samtidig er det i det nævnte eksempel i 

højere grad en måde at legitimere den handling han foretager sig, når han downloader ulovligt. Senere i 

interviewet sagde samme person også at det ville have kostet ham alt for mange penge, hvis han skulle 

have købt alt sin musik lovligt, hvilket underbygger min påstand. 
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De akademiske artikler behandler i stor grad problematikken ved DRM beskyttelse, men få af 

artiklerne fokuserer, på hvad forbrugernes mening er i forhold til beskyttelsen af musik. Ipsos (2009) 

har dog undersøgt hvor vigtigt det er for forbrugerne, at de kan tage musikken med sig på mp3afspiller 

eller telefon og her var der kun 28 % der havde fokus på dette. I mine interviews gives der udtryk for, 

at forbrugerne skulle har et stort behov for at kunne flytte musikken over til transportable afspillere. 

Deltagerne i mine interviews, hørte musik på farten og derfor mener jeg at der er en tendens, til at de 

yngre forbrugere har et større behov for, at musikken ikke er DRM beskyttet.  

Eksperter fremhæver, at det har en afgørende betydning for forbrugerne, at der ikke er DRM 

beskyttelse på musikken (Gordon, 2005; Leonhard & Kuzek, 2006) og at det er en af de væsentligste 

faktorer for, hvorfor forbrugerne ikke vælger at købe musik på internettet. 

 

Min spørgeskemaundersøgelse bekræfter, at forbrugerne føler at denne problemstilling er vigtig. Bilag 

22 viser hvor vigtigt det er for forbrugerne at der ikke er DRM beskyttelse af musikken. 75 % af 

forbrugerne finder det vigtigt eller meget vigtigt at musikken ikke har DRM beskyttelse. Dette er en 

stor andel og jeg tror, at baggrunden for at der er 25 %, der ikke betegner denne problemstilling som 

vigtig er fordi, at de ikke forstår betydningen af DRM beskyttelse eller at de bruger et program som 

iTunes, hvor de også køber musikken og derfor ikke oplever nogen problemer, når de overfører det til 

deres iPod. Enkelte forbrugere vil være i stand til at fjerne beskyttelsen. Under mine interviews var der 

enkelte der havde haft succes med at fjerne beskyttelsen, mens andre der havde forsøgt sig med dette, 

fandt det meget besværligt. 

En anden ting der understøtter problematikken ved DRM beskyttelse er, at 90 % af forbrugerne finder 

det vigtigt eller meget vigtigt, at man kan flytte musikken over på en mp3afspiller eller anden computer 

(Bilag 23). Dette underbygger min teorien om, at nogle personer ikke oplever DRM beskyttelse, fordi 

de bruger iTunes, når de køber og afspiller musik på mp3 og derfor ikke oplever DRM beskyttelsen 

som tidligere nævnt. Ud fra respondenternes besvarelse mener jeg, at det er meget vigtigt at fokusere på 

muligheden for at flytte musik. Den store andel af respondenter, der føler at DRM beskyttelse er en 

hæmsko, gør at jeg vil anbefale pladeselskaberne at fjerne denne. Løsningsmulighederne kunne være 

programmer, hvor forbrugeren frem for at have musikken på sin egen computer, men at musikken 

streames. Den anden løsning er, at man allokerer ressourcer mod udvikling af nye DRM beskyttelser, 

der beskytter rettighedshaverne, uden at det ødelægger forbrugernes oplevelse. 
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6.1.3 Udbud 

Afsnittet udbud dækker over flere aspekter omkring forbrugernes behov. Fokus vil både omhandle 

betydningen af det udbud en hjemmeside eller program kan tilbyde og de faktorer der har stor 

betydning når forbrugerne bruger et program eller en hjemmeside. 

 

Deltagerne i mine interviews havde ikke et stort fokus på, hvad der gjorde de enkelte programmer 

bedre end de andre. Generelt refererede alle til Youtube, dette skyldes i høj grad at det var gratis at 

bruge programmet. Få af deltagerne havde gjort sig tanker om, hvad der adskilte Youtube fra andre 

sider, ud over at man kan høre et helt musiknummer. I de tilfælde, hvor de skulle fremhæve de positive 

aspekter, var det at man havde en god søgefunktion, der kunne anbefale nye kunstnere. Det var specielt 

blandt de yngre, at de syntes dette var godt. Blandt de ældre, var der en negativ holdning til de 

resultater Youtube genererede, da sange fra den forkerte kunstner og hjemmevideoer der ikke passede 

på ens søgning var irriterende. 

Deltagerne fremhævede også iTunes i forhold til deres enkelthed og muligheden for, at rangere 

musiknumrene på en skala. Dette gjorde det nemt at finde de numre man gerne hørte meget, da man 

gav dem mange stjerner. Der var delte meninger om det at have et stort bibliotek af musik var vigtigt. 

De personer der havde en mere speciel musiksmag, havde i højere grad et større kartotek, da de virkede 

mere åbne over for ny musik, mens dem med en mere snæver musiksmag, syntes at det var irriterende 

at have for meget musik, da man så skulle bruge tid på at finde de musiknumre man ville lytte til.  

For de hjemmesider eller programmer der udbyder musik, er det vigtigt, at de har et bredt udvalg, da 

det ellers vil være svært at have den brede del af forbrugerne som kunder. De yngre fremhævede 

problematikken med forretninger som Fona, hvor de kun havde et meget snævert udvalg og der er nok 

en tendens til at de personer der bor længere væk fra storbyerne, føler at udvalget af musik på 

internettet er vigtigere, da de ikke kan tilgå en pladeforretning med tilstrækkeligt stort udvalg. 

 

Det er sparsomt med litteratur der undersøger, hvad forbrugerne betragter som vigtige ud over prisen på 

musik. Ipsos (2009) har dog i deres undersøgelse spurgt ind til nogle af disse områder og dette giver en 

lille indikation af, at der er andre dele end prisen, der har betydning for, hvilke programmer 

forbrugerne bruger. Den faktor flest personer i Ipsos (2009) undersøgelse svarede havde betydning når 

de hentede musik via computeren var, hvor enkelt programmet var at bruge (54 %). Enkelthed er svært 

at definere, men holder man det op imod de udsagn deltagerne i mine interviews havde, kunne dette 
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godt være enkeltheden ved at finde det rigtige nummer og om det kan overføres til en transportabel 

afspiller. Mængden af musik var også vigtig og 40 % mente at dette var vigtigt for dem. De afgørende 

ting ved et månedligt abonnement var udover prisen, muligheden for at benytte musikken på flere 

computere og at musikken var relevant i forhold til musiksmag. Udsagnene for deltagerne i Ipsos’ 

(2009) undersøgelse indikerer, at der kunne være en tendens til, at udvalget af musik er meget 

afgørende, hvis man ikke kigger på prisen. 

Nogle forskere har undersøgt involveringen og det kan meget vel være at musik i højere grad skal 

betragtes som et produkt hvor forbrugerens involvering er høj. Krähmer (2003; reference fra Plowman 

og Goodie, 2009) har udtalt, at forbrugeren først lærer om deres værdsættelse og værdi af et bestemt 

stykke musik, under eller efter købet. Det vil sige at forbrugeren ikke kan tage stilling til musikken før 

de har hørt det og da det er muligt for forbrugeren at flytte denne viden til et punkt i købsprocessen, før 

købet, vil de benytte sig af denne mulighed. 

 

I min spørgeskemaundersøgelse, har jeg mere præcist undersøgt, hvad forbrugerne finder vigtigt i 

forhold til at downloade musik lovligt og ulovligt. Bilag 24 viser at 83 % af forbrugerne finder det 

vigtigt eller meget vigtigt, at musikken de vil hente er let tilgængelig. Ydermere mener 77 %, at det er 

vigtigt for dem, at den pågældende hjemmeside eller program har et bredt udvalg, når de køber musik 

(Bilag 26). De to tabeller indikerer, at det har stor betydning for mange af forbrugerne, hvor enkelt det 

er for dem at hente musikken og samtidig ønsker de også at udvalget er tilstrækkeligt bredt, da de 

derved kan nøjes med at bruge et enkelt program til at finde musikken med. Jeg mener at de to variable 

fungerer fint sammen og udvalget af musik er en afgørende faktor for, hvorvidt forbrugerne finder det 

enkelt eller svært at købe musik. 

En af de ting, der er vigtig for forbrugerne inden de køber musik, er om de kan høre den inden købet og 

i Bilag 25 kan man se, at 88 % af forbrugerne betragter dette som vigtigt eller meget vigtigt. Dette er 

ofte kendetegnet ved et køb, hvor kunden har høj involvering (Assael, 2004). Umiddelbart forbinder 

jeg ikke musik som et højinvolveringsprodukt, men modsat har deltagerne i mine interviews givet 

udtryk for, at de kun køber musik de er meget involveret i. Derfor kan ulovlige downloads, både være 

et udtryk for at kunden udvider sin horisont og finder ny musik, men samtidig kan det også være fordi 

deres involvering er lavere. Dette understøtter Bounie et al.’s (2007) undersøgelse om at nogle 

forbrugere downloader, for at finde ny musik, mens andre kun bruger det til at hente musikken ulovligt. 
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I forhold til mine interviews fandt jeg nogle interessante resultater, da en langt mindre del af 

forbrugerne betragter det som værende vigtigt, at de programmer eller hjemmesider der tilbyder musik, 

viser relaterede kunstnere. 60 % af forbrugerne mener at det er vigtigt, at hjemmesiden eller 

programmet viser andre kunstnere (Bilag 28). Jeg havde en forventning om at forbrugerne i høj grad 

benyttede denne funktion, men det kan skyldes, at forbrugernes involvering også har en afgørende 

betydning for denne variabel. Hvis man ikke har interesse i at udvide sin musikhorisont, betragter man 

heller ikke denne service som værende vigtig. En anden årsag kan være, at man har oplevet dårlige 

resultater i forbindelse med dette og derfor ikke føler at denne type af service genererer noget nyt. 

Forbrugernes behov for at dele musikken er klart mindre, end det billede pladeselskaberne har 

tilkendegivet i forhold til mængden af ulovlig musik der downloades. Over halvdelen af forbrugerne, 

har ingen interesse i at kunne dele musikken med venner eller familie (Bilag 27). Dette betyder at 

halvdelen af forbrugerne har den rette adfærd og dermed kan styrket fokus rettes mod den halvdel der 

har behov for at dele musik. Det kunne samtidig indikere at et fokus på områder som bredt udvalg, 

mulighed for at høre musik inden købet og tilgængeligheden kan gøre, at forbrugerne måske vil benytte 

lovlige programmer. 

 

6.1.4 Referencegrupper 

Jeg har undersøgt referencegrupperne gennem mine interviews, hvor der var forskel på 

folkeskoleeleverne og handelsskoleeleverne. 

Blandt de interviewede var der en klar tendens til at man var venner med personer fra sin skole og 

blandt folkeskoleeleverne virkede det som om at flere personer også var venner uden for skolen, mens 

det for personerne på handelsskolen var mindre tydeligt, hvor mange der var venner uden for skolen. 

En stor del af den musikalske viden der blev delt mellem de interviewede, foregik både mellem de 

formelle og uformelle referencegrupper, men fælles for personerne var at de havde samme musikalske 

interesse. Dette indikerer også at måden hvorpå forbrugerne deler musik ikke kan indsnævres til en 

mindre gruppe, men i høj grad afhænger af deres interesse i bestemte genre. Ydermere er det ikke 

nødvendigvis et krav, at personerne er gode venner. De kan sagtens nøjes med formelle relationer, for 

at føre en samtale omkring fælles musiksmag. 

 

Under mine interviews var der en tydelig forskel på deltagerne fra folkeskolen og deltagerne fra 

handelsskolen. De personer der var på handelsskolen, havde måske kun kendt hinanden i knapt to år, 
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hvorfor deres venskab i højere grad kunne relateres til skolen, mens deltagerne fra folkeskolen, 

udtrykte et mere tæt fællesskab med deres klassekammerater, der skyldes de flere år, de har kendt 

hinanden. Der var måske en tendens til, at personerne under interviewene havde opdelt sig i forhold til 

deres musiksmag. 

De interviewede havde også en tendens til at dele musikken mellem hinanden, men som det blev 

udtrykt, så gav man ikke musik til alle og enhver. Dette vidner om at man i stor grad delte musikken 

med personer man havde et tilhørsforhold til og at det måske mere er noget man gør inden for de 

formelle grupper, mens de uformelle grupper i mindre grad fik musik. 

   

Forskeren Pete Nuttall (2008), har fundet frem til at drenge specielt bruger musikken til at positionere 

sig i forhold til andre personer og den vej igennem vurderer de deres ligheder med andre, for at kunne 

indgå i et venskab. Ydermere var der tendens til at personerne inden for vennegrupperne der delte 

musikviden imellem sig, var meget stor. Det var ingen forhindring, hvis man ikke havde adgang til 

samme mængder af musik, som andre inden for vennegruppen, da de ville supplere med ny musik 

(Nuttall, 2008). Dette er i fin tråd med mine oplevelser ved interviewene og det beviser også, at 

referencegrupperne spiller en afgørende rolle for udbredelsen af musik. Man kan diskutere om 

referencegrupperne i det ovennævnte eksempel fra Nuttall (2008), øger forbruget af lovlig musik og at 

subjektiv norm dermed har indflydelse på dette. 

Nuttall (2009) udtrykker at de uformelle grupper både kan bestå af personer der er meget engageret i 

musikken og af personer der har et lavere engagement. Det der adskiller de to typer af personer i en 

gruppe, kan være deres engagement i forhold til musikken, hvor de måske i højere grad søger ny viden. 

Det kan også komme til udtryk, ved at personerne har større fokus på at deres tøjstil kan forbindes med 

deres musikstil (Nuttall, 2009). Personer kan godt tilhøre flere grupper de personer der betragter deres 

venskab med skolekammerater som formelle, kan have en anden musiksmag uden for skolen. Nuttall 

(2009) refererer til Ward (2005) der udtaler, at personer der lytter til en type musik hjemme og en 

anden i offentligheden, gør dette for at opnå en højere social accept. Dette kan man sagtens forestille 

sig sker i forhold til personer der ikke har kendt hinanden længe og deltagerne på handelsskolen kunne 

måske i højere grad, bruge denne måde, til at opnå højere social accept og derfor har deres interaktion 

med klassekammeraterne ikke den store indflydelse på hvilken musik de køber og hvordan de køber 

den. Med alderen ophører denne måde at agere på og man har en tendens til, at have venskaber med 

personer, der har samme musiksmag (Nuttall, 2009). 



PLADESELSKABERNES FREMTIDIGE FORRETNINGSPLAN 

67 
 

Nogle personer har i mindre grad en fast musikgenre de tilhører og Nuttall (2009) referer til disse som 

turister. De personer der befandt sig i denne gruppe, forsøger ikke at tilhøre en bestemt gruppe. 

Derimod bruger de musikken, til at afgøre, hvilke grupper de ikke ville socialisere sig med. Denne type 

af personer skifter i højere grad mellem forskellige grupper og deres venner har i mindre grad 

indflydelse på, hvad de lytter til. 

Musik skaber forskellige grupperinger og de unge bruger i høj grad musikken, til at skelne mellem de 

grupper de føler de har ligheder med (Nuttall, 2009). Det er vigtigt at holde sig for øje, at grupperne har 

indflydelse på musikken man lytter til, men i hvor høj grad det influerer på måden der købes musik på, 

er ikke tydelig. Jeg tror, at grupperingerne til en hvis grad, har indflydelse på om forbrugerne 

downloader ulovligt, hvor nogle musikgenre oftere bliver downloadet ulovligt end andre. 

 

7. Analyse af kvantitativt data 
Afsnittet vil omhandle en analyse af Theory of Planned Behavior, hvor jeg vil inddele mine variable fra 

spørgeskemaet, ud fra en faktoranalyse af datamaterialet. Målet med denne analyse er, at finde et antal 

faktorer, der influerer på de tre determinanter i Theory of Planned Behavior. Umiddelbart har mine 

interviews og beskrivende analyse af datamaterialet indikeret, at alle tre determinanter har indflydelse 

på forbrugernes holdning til at downloade musik. 

 

7.1 Validering af kvantitativt data 

Jeg har fået 135 besvarelser, hvoraf 38 ikke er godkendte, da de i ikke var adfærdsmæssigt i 

målgruppen. Dermed har jeg 97 rigtige besvarelser, hvilket er godt, taget i betragtning af, at dette er en 

undersøgelse foretaget af en studerende, uden de fornødne midler til at indsamle data på flere hundrede 

personer. Blandt respondenterne, kan man se at der er en lige fordeling mellem kønnene. 50,4 procent 

af besvarelserne kommer fra mænd, mens 49,6 procent kommer fra kvinder (Bilag 7). Fordelingen 

mellem kønnene svarer overens med populationen ved et signifikant Chi Square niveau på 0,861 og 

dermed større end 0,05, der er minimumsgrænsen.  

 

I forhold til Bilag 8 ser jeg, at over halvdelen (54,5 procent) af respondenterne kommer fra 

Storkøbenhavn, mens 41,8 procent kommer fra Nordsjælland. De resterende 3,6 procent kommer fra 

Vestsjælland. Denne fordeling er forventet, da jeg primært har haft kontakt med personer fra 
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Storkøbenhavn og Nordsjælland, ligesom de interviewede fra Handelsskolen også er fra Nordsjælland, 

hvilket øger denne andel. Min undersøgelse repræsenterer ikke hele Danmark, men det ville heller ikke 

være muligt at gennemføre dette, med de midler jeg har haft til rådighed. Jeg forudsætter derfor at 

forbrugerne i Jylland er ens sammenlignet med forbrugerne på Sjælland.  

Spændet mellem respondenternes alder er stor, da jeg har fået besvarelser fra personer i alderen mellem 

15 og 28 år. Jeg har opdelt respondenterne i tre aldersgrupper, 15-19 år, 20-24 år og 25-28 år, for at jeg 

kan bruge aldersdata i det videre analyseforløb.  

Af Bilag 11 fremgår det, at jeg for to af grupperne har flere respondenter, mens jeg for gruppen 20-24 

år ikke har nok respondenter. Chi Square niveauet er dog signifikant med 0,462, altså meget større end 

0,05, hvorfor jeg ikke kan afvise, at stikprøven ikke er repræsentativ for denne aldersgruppe. 

 

7.2 Undersøgelse af Theory of Planned Behavior 

7.2.1 Validering af Theory of Planned behavior 

Først vil jeg undersøge om jeg kan bruge Theory of Planned Behavior, ved at foretage en confirmativ 

faktoranalyse og en reliabilitetsanalyse. 

For at undersøge om mit datamateriale har været tilstrækkeligt godt, til at kunne udføre en 

faktoranalyse i forhold til Theory of Planned Behavior, har jeg foretaget flere forskellige indledende 

analyser. Den første analyse byggede på en faktoranalyse, hvor jeg tvang SPSS, til at beregne en 

faktoranalyse med 3 faktorer, for at vurdere om der ville være en tydelig opdeling i forhold til de tre 

determinanter. Analysen indikerede, at det ikke er muligt at opdele variablene i tre faktorer, da det ikke 

giver et signifikant resultat. 

En anden måde at undersøge, hvorvidt det var muligt, at benytte Theory of Planned Behavior, er ved at 

foretage en reliabilitetsanalyse på baggrund teoriens tre determinanter, attitude, subjektiv norm og den 

opfattede adfærdskontrol.  

Først undersøger jeg om der var statistisk belæg, for at samle variablene fra datasættet, til at undersøge 

attituden. Her var den standardiserede Cronbach’s Alpha kun 0,597, hvilket er lavt og man bør overveje 

om man vil bruge den nye sammensatte variabel (Jensen og Knudsen, 2006). Dette betyder at nogle 

variable passer godt sammen og at der er mulighed for at samle dem i en samlet attitude. 

Herefter undersøgte jeg om det var muligt at samle de variable fra datasættet, til at udforme en samlet 

determinant, der forklarer den subjektive norm. Disse variable havde ingen sammenhæng (Cronbach’s 
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Alpha 0,124) og det betyder at det ikke var muligt at samle variablene i en faktor, for derved at kunne 

beskrive den subjektive norm. Det kan dog være at variablene har bedre forklaring, hvis de influerer 

enkeltvis. 

Til sidst undersøgte jeg muligheden for at samle variablene i en faktor, der kunne beskrive den 

opfattede adfærdskontrol. Respondenternes opfattede adfærdskontrol er et vigtigt område, da jeg ikke 

har fundet nogen artikler omkring dette område. Størstedelen af litteraturen henviser til at attituden har 

en afgørende betydning. Jeg vil dog undersøge om den opfattede adfærdskontrol ikke også har en 

afgørende rolle, da det kan være en mulighed for at vurdere nogle af de programmer og services der 

eksisterer. 

Analysen af de variable der skulle indgår i den opfattede adfærdskontrol gav et positivt svar, ved et 

standardiseret Cronbach’s Alpha på 0,601. Dette indikerer at nogle af variablene passer godt sammen 

og at det er muligt at lave en samlet opfattet adfærdskontrolvariabel. 

Konklusionen på reliabilitetsanalysen er, at to ud af de tre determinanter var mulige at lave, men 

samtidig er det vigtigt at forholde sig til, at ingen af de godkendte variable havde et Cronbach’s Alpha 

der var højere end 0,750. Jeg har fundet frem til at attituden og den opfattede adfærdskontrol kan have 

indflydelse på forbrugerne i forbindelse med download af musik.  

 

7.2.2 Resultat af faktoranalyse 

Jeg vælger at foretage en faktoranalyse, hvor SPSS selv definerer antallet af faktorer og ud fra dette 

forventer jeg, at der vil være en fin spredning mellem faktorerne og de determinanter de influerer på. 

 

Den nye faktoranalyse giver en model med 8 faktorer (Bilag 19), hvor alle variable har en høj 

forklarende varians, med en mindsteværdi på 0,640 (Bilag 18), hvilket er meget bedre end 

minimumskravet på 0,500 (Jensen og Knudsen, 2006). Dog er datasættet ikke helt fuldkomment, da 

Keiser-Meyer-Olkin (KMO) målet kun er på 0,490, hvor grænsen er på 0,500. Jeg vælger dog at holde 

fast i modellen, da en stor del af variablene har en høj forklarende varians og samtidig kan jeg se, at de 

faktorer der dannes giver god mening, når man ser på, hvilke determinanter de influerer. 

Den roterede komponent matrice viser (Bilag 20), hvordan de enkelte variable fordeler sig mellem de 8 

faktorer. Bilag 19 indikerer at der er en god fordeling mellem den varians hver af faktorerne forklarer, 

frem for at en enkelt faktor forklarer størstedelen af variansen. Derfor vil alle faktorer have lige høj 
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berettigelse til at være med i udformningen af en ny model, ligesom et antal på helt op til 8 faktorer har 

en berattigelse. 

Faktoranalysens opdeling af de 8 faktorer er som følger: 

 

- Faktor 1: Pris og forbrug 

- Faktor 2: Opfattet prisniveau 

- Faktor 3: Enkelthed og udvalg af musik 

- Faktor 4: Kvalitet og frihed 

- Faktor 5: Bredt udvalg og samtaler med referencegrupper 

- Faktor 6: Omgangskredsens indflydelse 

- Faktor 7: Programmer/Hjemmesider viser relaterede sange/kunstnere 

- Faktor 8: Høre musik inden køb 

 

De 8 faktorer dækker tilsammen alle determinanter i Ajzens (1991) teori. De første to faktorer dækker 

attituden, da det omhandler den positive eller negative indstilling forbrugeren har mod et køb. Faktor 5 

og 6 indeholder variable der kan beskrive den subjektive norm, de indeholder blandt andet variable der 

forklarer, at de samtaler forbrugerne har med hinanden har indflydelse på købet, men samtidig har det 

også indflydelse, hvor meget omgangskredsen lytter til ulovlig musik. I de tilfælde hvor man lytter til 

ulovlig musik og omgangskredsen har et lille forbrug af dette, er intentionen mod køb af musik større. 

Faktorerne 3, 4, 7 og 8 dækker den opfattede adfærdskontrol. Specielt faktor 3 betragter jeg som en 

tydelig adfærdskontrol, da man her tilkendegiver at det er vigtigt for forbrugerne, at det er nemt at 

overføre til andre produkter, men samtidig er det også vigtigt at programmet eller hjemmesiden man 

bruger til at få musik med har et bredt udvalg, uanset om det er lovligt eller ulovligt. Ydermere 

betragter jeg også faktor 4 som væsentlig, da muligheden for at kunne overføre musik til andre 

produkter gør, at forbrugeren oplever at det er lettere at hente musikken og bruge musikken. Samtidig 

gør muligheden for at lytte til musiknummeret inden købet det også mere enkelt for forbrugeren, at 

vælge om de vil downloade nummeret. 

 

Udformningen af Theory of Planned Behavior i forhold til forbrugernes måde at downloade musik på, 

bliver som vist i Figur 5. 
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Figur 5 

 
Ajzen, Icek, Theory of Planned Behavior 

Sammenligner man Figur 5 med Figur 2, har jeg modificeret modellen. Den store forskel er at jeg har 

fundet er de faktorer der influerer på determinanterne. Jeg har forsøgt at analysere om der er en 

sammenhæng mellem faktorer, men grundet faktorernes udformning har ingen af analyserne været 

mulige at foretage. Derfor tager jeg udgangspunkt i faktoranalysens resultater, der forklarer, hvordan en 

variabel har indflydelse på flere faktorer. Dette kan ses i Bilag 20, hvor variablenes indflydelse på de 

enkelte faktorer er opgjort.  

Et eksempel på dette er variablen angående vigtighed af den lydmæssige kvalitet, viser at størstedelen 

af variablen loader på faktor 4 med 0,686. Samtidig har variablen også indflydelse på faktorerne 6 og 7, 

med henholdsvis 0,316 og 0,246. Dette indikerer at Faktor 6, der har indflydelse på den subjektive 

norm, også beskrives af en variabel der primært tilhører den opfattede attitude (tilhører faktor 4).  Jeg 

er opmærksom på, at denne metode ikke er den bedste, da det ville være mest hensigtsmæssigt, hvis jeg 

kunne finde en sammenhæng mellem faktorerne og derved forklare sammenhængen mellem de tre 

determinanter. 

I Bilag 20 har størstedelen af variablene en høj indflydelse på en enkelt variabel og en meget lille 

indflydelse på de andre. Dette betyder at indflydelsen mellem determinanterne ved forbrugernes krav til 

at skaffe musik ikke er stor, men jeg vælger at fremhæve indflydelsen, da det er vigtigt at påpege, at 

nogle af faktorernes variable kan have en mindre indflydelse på de tre determinanter. 
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Konklusionen på min analyse af forbrugerne er, at de vigtigste områder i forbindelse med at høre, købe 

og hente musik ulovligt er, at prisen er lav og gerne på et lavere niveau end de nuværende 8 kroner, da 

det kun er 40 % der er villige til at betale denne pris (Bilag 21). Samtidig er det vigtigt at fokuserer på 

den opfattede adfærdskontrol, hvor enkeltheden, kvaliteten, friheden og udvalget af musik er meget 

afgørende. Disse faktorer har nogle virksomheder allerede formået at mestre sammenlignet med andre 

på markedet. Respondenternes svar på hvilke hjemmesider eller programmer, der bedst dækker 

muligheden for at finde ny musik, afspejler også dette i nogen grad. Youtube er den klare vinder og 

iTunes er det næst mest anbefalet produkt (Bilag 17), men samtidig skal det ses i lyset af, at begge 

virksomheder har et højt kendskab blandt forbrugerne. 

Indflydelsen fra den subjektive norm er lidt mindre end de andre to determinanter, men samtidig var 

det heller ikke ved denne determinant jeg havde forventet, at jeg ville opleve den største indflydelse. 

Derimod er det interessant, at faktorer der indeholder pris på musik har den højeste indflydelse, men 

samtidig er det ikke en afgørende faktor, hvilket jeg havde forventet.  

Hvis man summerer alle faktorerne der har indflydelse på den opfattede adfærdskontrol ser jeg, at den 

opfattede adfærdskontrol har en højere indflydelse end attituden (Bilag 34). Dette viser, at prisen ikke 

er den mest betydningsfulde faktor i forhold til download af musik om end den influerer med 37 % 

(Bilag 34). 

Faktoranalysens besvarelser består både af de personer der downloader ulovligt og dem der downloader 

lovligt. Dette indikerer, at forbrugerne generelt har fokus på områder der ikke kun omhandler pris. Det 

er sikkert at nogle grupper har større fokus på prisniveauet, men jeg finder det interessant, at den 

opfattede adfærdskontrol, har så afgørende betydning.  

 

7.2.3 Resultater af diskriminantanalyse 

Jeg har undersøgt forskelle på personer der downloader ulovligt og dem der ikke downloader ulovligt 

gennem en diskriminantanalyse. Kravene om at varianshomogenitet, Wilk’s Lambda og signifikans er 

opfyldt (Bilag 30, Bilag 31, Bilag 32). Fire faktorer viste sig, at have positiv indflydelse, mens to 

faktorer havde negativ indflydelse, på at flytte personer der downloader ulovligt over mod at 

downloade lovligt. Hvis man forbedrer faktorerne 4 og 6, vil man kunne øge mængden af personer der 

downloader lovligt (Bilag 29). Det betyder at forbrugerne tillægger kvaliteten på musikken stor 

betydning og muligheden for at kunne flytte musik over på andre computere eller afspillere som 
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værende vigtige. Samtidig har omgangskredsens indflydelse stor betydning på at flytte personer væk 

fra ulovlige downloads, hvor det er vigtigt at omgangskredsen har et lavt eller intet forbrug af ulovlig 

musik. To øvrige faktorer (7 og 8) har ligeledes betydning for download af musik. Det betyder at, hvis 

programmet eller hjemmesiden viser relaterede kunstnere, kan dette ændre forbrugernes indstilling. 

Samtidig er et bredt udvalg af sange også med til, at flytte folk væk fra at downloade ulovligt (Bilag 

33).  

Faktorerne 2 og 5 influerer negativt, hvilket betyder, at forbrugernes indstilling til prisen på musik vil 

have indflydelse. Dette kan skyldes at forbrugerne altid vil have en negativ attitude over for 

prisniveauet. Ydermere har det negativ effekt, hvis man kan snakke med andre eller købe relaterede 

ting, så som billetter eller merchandise. Baggrunden for dette, kan være at de personer der downloader 

ulovligt har en lavere involvering og derfor betragter de det som reklamer og unødvendig ting, for at 

kunne konsumere musik. 

Der er mulighed for, at øge forbruget af musik blandt personer i alderen 15 til 28 år, men det er vigtigt, 

at være opmærksom på, at pladeselskaberne ikke kan løfte denne opgave alene. Min undersøgelse har 

især vist, at forbrugerne ikke kun har fokus på pris, men at den opfattede adfærdskontrol også har 

afgørende betydning for deres valg af hjemmeside eller program de benytter. I min undersøgelse, har 

det ikke været muligt at dokumentere, at personer der downloader ulovligt har et ønske om en lavere 

pris for enkeltmusiknumre. Blandt respondenterne fremgår det tydeligt, at mange ikke udelukkende har 

et ulovligt forbrug af musik, hvorfor prisen godt kan være en afgørende faktor for, at forbruget af 

musik ikke er højere. 

 

8. Pladebranchens fremtidige forretningskoncept 
Afsnittet er opdelt mellem seks forskellige muligheder, jeg finder interessante for pladeselskaberne i 

fremtiden. Jeg vil gennemgå tankerne bag hvert forslag og hvilke fordele og ulemper der er ved hvert 

koncept, samt hvilke farer der kan være forbundet med at vælge den enkelte løsning. Efter en 

gennemgang af de seks forretningskoncepter, vil jeg vælge den løsning, jeg vil forslå pladeselskaberne 

at følge i fremtiden. 
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8.1 Organisationsændring mod rådgivende virksomhed 

En mulighed for at udvikle forretningen kunne være, at fokusere på de rådgivningsmæssige aspekter, 

pladeselskaberne har haft over for kunstnerne. Kunstnerne har fået nye muligheder for at sælge deres 

musik, hvorfor pladeselskaberne i fremtiden ikke kan forvente, at kunstnerne er interesseret i at skrive 

kontrakter. Musikerne vil dog altid have brug for rådgivning og måske også kapital. Rådgivningen 

består i flere dele, da der både er en finansiel-, afsætningsmæssig- og reklamemæssig rådgivning. Den 

finansielle rådgivning vil i høj grad bygge på at hjælpe musikerne, med at administrere de steder 

hvorfra de har ret til indtægter. Dette er primært fra salg af musik, men også gennem radio og tv 

afspilninger har musikerne krav på at få kompensation. Ydermere er der også indtægter forbundet med 

koncerter, merchandise og meget andet. Her kan pladeselskaberne hjælpe musikerne, med at finde de 

hjemmesider og programmer der er bedst egnet til dem, men også hvordan de bør afsætte deres 

merchandise udover på deres egen hjemmesider. 

Den finansielle del af rådgivningen skal bestå i, at hjælpe musikerne med at vurdere, hvilke ting der er 

nødvendige for at de kan gennemføre deres mål. Nogle musikere vil have et større fokus på at 

indspilningen er super god, mens andre vil have mere fokus på at promovere deres musik. Denne 

afvejning af, hvor pengene er givet bedst ud, sammenlignet med den musik man spiller, kan være 

meget brugbar for musikerne. Ydermere kan finansiel støtte være interessant, hvor pladeselskaberne i 

dag har en stor indtjening gennem de rettigheder de har til sangene, kan de bruge nogle af disse, til at 

støtte nye kunstnere. Modsat kan man så afregne på en anden måde end i bankverdenen, hvor lånet skal 

betales tilbage. Jeg tænker på en løsning, hvor pladeselskabet får del i rettighederne, til det album de er 

med til at finansiere. Hvis dette virker til at være en alt for lav kompensation, kunne man udvide det til 

flere albums eller til også at omfatte salg af merchandise eller koncertbilletter. Med en sådan løsning, 

vil pladeselskaberne måske være mere engageret i musikerne og muligheden for at begge parter vinder 

er større. Det er dog vigtigt at pladeselskaberne forsøger, at fjerne deres gamle image, hvor mange 

musikere måske har følt, at pladeselskaberne har taget en for stor andel af indtægterne. 

 

Der er nogle problemstillinger forbundet med denne løsning. I min interne analyse af pladeselskaberne 

fremhævede jeg, at mange af de ansatte har været i pladebranchen i mange år og det kan måske være 

svært, at ændre de ansattes syn på den ydelse de skal give. Derfor kan en ny organisation være 

nødvendig og en del af de ansatte bør måske udskiftes med nye personer, der har en akademisk 

baggrund frem for faglig baggrund. 
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Den anden problemstilling er at mange virksomheder, vil kunne tilbyde rådgivning på de områder, hvor 

jeg anbefaler pladeselskaberne at bevæge sig imod. Derfor tror jeg, at de vil opleve en langt hårdere 

konkurrence og de økonomiske resultater vil måske ikke kunne modsvare de forventninger som 

ledelsen har. 

 

8.2 Sælge musik direkte til forbrugerne 

Musikernes mulighed for at etablere sig uden at benytte et pladeselskab er mulig og det kunne være en 

løsning for pladeselskaberne, hvis de fokuserede på det direkte salg til forbrugerne. Apple har bevist, at 

man kan sælge meget musik til forbrugerne og nye tiltag som TDC’s Play, viser med alt tydelighed, at 

der er mange virksomheder der øjner en interesse for salg af musik. 

Pladeselskaberne har som tidligere nævnt købt en andel i virksomheden Spotify. Tanken om at købe et 

færdigt produkt, der allerede er i forbrugernes bevidsthed virker fornuftig og det kan være lettere for 

pladeselskaberne at etablere sig på markedet. Modsat nævnte jeg også at der var store problemer med 

betaling til kunstnerne og hvis dette forhold ikke løses, vil pladeselskaberne ikke kunne udføre idéen 

om at sælge direkte til forbrugerne. Det er vigtigt, at pladeselskaberne forstår den rolle de får, ved at 

blive det direkte led til forbrugeren, da det ikke er muligt at have en høj indtjening i pladeselskaberne 

og ved salget til forbrugerne. 

Min undersøgelse af forbrugerne viser også at størstedelen af respondenterne ikke var villige til at 

betale den nuværende pris for musikken. Den nye teknologi ved indspilninger og forbrugernes mindre 

fokus på super god kvalitet kan bevirke, at man måske kan spare steder, der kan gøre prisen på musik 

lavere og dermed kan pladeselskaberne øge omsætningen. 

 

Pladeselskaberne vil dog entrere på et marked med meget stor konkurrence og det er svært at vurdere, 

om de vil få den succes man kunne forvente. Pladeselskaberne har en god forståelse af hvilke 

segmenter musikerne vil henvende sig til og de har tidligere haft store indtjeningsmuligheder, grundet 

den monopolistiske tilgang til salg af musik, hvor man kun kunne købe det i forretninger. 

Pladeselskaberne har gennem de seneste år forsøgt at få nye virksomheder til at sælge musikken for 

dem og jeg tror at de har opnået nogle gode aftaler, hvor man kan diskutere indtjeningsmulighederne 

for de virksomheder der sælger musikken. Dette udtrykkes blandt andet gennem Leonhard og Kuzeks 

(2005) påstand om at Apple finansierer iTunes gennem salget af iPods. 
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Med dette in mente, tror jeg ikke at pladeselskaberne vil have gavn af at bevæge sig ind på området for 

salg af musik, direkte til forbrugerne. I stedet kunne man forestille sig, at de vil beholde deres andele af 

Spotify og andre programmer, for at flytte deres indtjening væk fra pladeselskaberne, for derigennem at 

minimere den andel de skal betale til kunstnere, producere og andre personer i musikindustrien. Hvis 

pladeselskaberne skulle sælge musik direkte til forbruger, mener jeg at det vil være for at flytte 

indtjeningen til en anden virksomhed, hvorfra de kan generere større overskud. 

 

8.3 Udvid forretningen med koncerter 

Musikerne har i takt med de faldende indtægter på salg af musik, fokuseret på andre muligheder for at 

tjene penge. Nogle musikere har oprettet pladeselskaber og andre sideforetagender, mens langt 

størstedelen har fokuseret på koncerter som en mulighed, for at tjene flere penge. 

Arrangørerne af koncerter er gennem de seneste år blevet større og i den interne analyse vurderer jeg 

også, markedet for koncertarrangører i højere grad ligner det marked pladeselskaberne befinder sig på, 

da der kommer få store selskaber. Dette betyder også at pladeselskaberne kun har to muligheder, hvis 

de ønsker at fokusere på denne forretningsudvidelse. Den første mulighed er at de opkøber et andet 

selskab og derigennem får en god markedsposition. Man kan sige, at denne løsning kun fungerer, hvis 

alle pladeselskaberne køber et selskab samlet. Den alternative løsning ville være at pladeselskaberne 

hver i sær, opkøber en andel i de store koncertarrangørselskaber og dermed bliver det ikke en forenet 

pladeindustri, der samarbejder men derimod samme udgangspunkt som der findes på markedet for 

pladeselskaber, hvor pladeselskaberne nu også har indflydelse på koncerter. 

Denne løsning finder jeg uholdbar, da jeg vil tro at pladeselskaberne i længden vil forsøge, at tjene 

penge på koncerter, når man mister indtjening på pladesalget. Det vil på ingen måde gavne kunstneren, 

men til gengæld er det svært at dele en koncertoplevelse over internettet på nuværende tidspunkt og 

derfor tror jeg, at pladeselskaberne, vil se denne løsning som meget givtig for dem. 

Den anden løsning er at pladeselskaberne forsøger at kombinere pladekontrakter, med kontrakter 

omkring at arrangere koncerter. De vil kombinere pladekontrakten med en koncertkontrakt, hvor man 

har mulighed for, at skabe en stor indtjening. Det der taler mod dette er, at musikerne ikke vil indgå en 

totalaftale med pladeselskaberne, da de på den måde vil være meget bundet til pladeselskabet. 

Problematikken med koncerter er at denne form for forretning ikke betegnes som svær at udføre. Jeg 

har tidligere nævnt at aktørerne på markedet anser det for meget enkelt, at varetage opgaven omkring at 

arrangere en koncert. Jeg kan ikke udtale mig om hvor nemt, det er for andre virksomheder, at styre 
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turné, men umiddelbart er den største barriere det økonomiske aspekt, da der findes virksomheder, der 

kan stå for opsætning af scene og andre ting. Derfor mener jeg også, at pladeselskaberne har gode 

muligheder for at få et godt rodfæste i koncertbranchen. 

 

8.4 Samarbejde med Google 

Grundtanken med et samarbejde mellem pladeselskaberne og Google er, at man udvikler en 

hjemmeside og et tilhørende program, hvorfra man kan afspille musik. Tankegangen er lidt den samme 

som Spotify, men man skal lukrere på de kompetencer Google har i form af at tjene penge på gratis 

tjenester. 

Googles tjenester er gratis og samtidig er de blandt de bedste på markedet, hvorfor forbrugerne gerne 

vil benytte dem. I min undersøgelse, fremgår det at en stor del af forbrugerne bruger Youtube, til at 

lytte til musik. En udvikling af denne hjemmeside, hvor musikken stadig er gratis og endnu mere let 

tilgængelig, kan gøre produktet meget attraktivt hos forbrugere og annoncører.  

 

Googles koncept bygger på den viden man kan skabe ud fra kundernes ageren på internettet. Derfor er 

Google også villig til at sælge deres produkter for den mindst mulige pris, der i mange tilfælde er gratis 

(Jarvis, 2009). Til gengæld får de information omkring forbrugerne samtidig med at annoncørerne 

betaler for reklamer. 

Pladeselskaberne har et stort aktiv i deres rettigheder, hvor de kan give tilladelse til at Youtube for 

eksempel kunne få musikken gratis, mod en andel af reklameindtægterne. Problematikken ved dette er 

at pladeselskaberne tidligere har haft problemer med musikerne, der har krævet en betaling for 

musikken, som pladeselskaberne ikke har villet acceptere. 

En måde at løse dette på, kunne være at man lavede en fælles pulje, hvor alle indtægterne fra 

reklamerne blev puttet i og derefter fordelte mand pengene. Musikerne og producerne med mere skulle 

så have en fast andel, alt afhængig af hvor mange gange deres nummer var blevet spillet fra en ny 

computer, mens pladeselskaberne og Google derefter kunne dele resten. 

Fordelen ved et sådan samarbejde er at Google vil have et incitament til at øge antallet af søgninger 

mod dette site, mens pladeselskaberne vil have en kontinuerlig indtægt der måske kan sammenlignes 

med det de får gennem salget fra cd’er. Forbrugerne får et produkt der er gratis, hvor de kan lytte til alt 

den musik de ønsker. Den største problemstilling er at reklameindtægterne på internettet er langt mere 
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målbare end tv, radio og aviser, hvorfor man ikke kan forvente samme indtjening. Modsat mener jeg at 

et godt produkt, nok skal skaffe mange kunder og derigennem øge reklameindtægterne. 

Google har tidligere forsøgt at overbevise amerikanske aviser om at de burde gøre deres gamle artikler 

gratis, hvor Google så ville sørge for mere trafik og større indtjening (Jarvis, 2009). Aviserne afslog 

tilbuddet, men på sigt var de tvunget til at offentliggøre deres gamle artikler. 

Det er ikke muligt kun at offentliggøre den gamle musik på et sted, men en samling af musikken, hvor 

man udnytter Googles kompetencer, kan måske skabe det produkt forbrugerne vil have. 

Den største udfordring er i mine øjne, at forbrugerne ikke er interesseret i reklamer. Derfor skal der 

fokuseres meget på, hvordan man kan udvikle dette samarbejde, så forbrugerne ikke føler, at 

reklamerne er påtrængende og at Google og pladeselskaberne tjener penge på denne service. 

 

8.5 Samarbejde med teleselskaberne eller producenterne af mobiltelefoner 

De danske pladeselskaber indgik i 2008 et samarbejde med TDC om at lave en service, hvor 

forbrugerne kan downloade uanet mængder af musik. Konceptet har været en stor succes, men samtidig 

har mine interviews påvist at der er et generelt problem i forhold til beskyttelsen af musikken. 

Fra fagfolks side, har kritikken lydt at man ikke kan tage sine sange med sig, hvis man ønsker at skifte 

teleselskab. Disse udfordringer gør at produktet på lang sigt ikke vil blive en succes, da tilgængelighed 

og frihed er to vigtige elementer når forbrugere lytter til musik. 

 

Mit forslag bygger på en lidt anden strategi end den man hidtil har brugt. Jeg vil udvikle et program, 

der kan afspille musikken både på computere, telefoner og mp3 afspillere. Produktet skal være 

opbygget så man kan lave en aftale med hver enkelt producent af mobiltelefoner eller teleselskaberne. 

Det betyder at de kan designe og udvikle deres eget udseende, men det bagvedliggende program er det 

samme for alle udbyderne. Dermed vil informationen omkring hver kunde være samlet hos 

pladeselskaberne og de kan administrere deres oplysninger omkring spillelister og musikbibliotek. 

Idéen med at lade pladeselskaberne administrere det er, at det altid vil være muligt for kunderne at 

skifte teleudbyder eller mobiltelefon. Måden dette skal finansieres på er, at pladeselskaberne får en 

andel eller et fast beløb af teleudbyderne eller producenterne af mobiltelefoner. På denne måde, kan de 

sælge musikken gennem et andet produkt som forbrugerne på nuværende tidspunkt er villig til at betale 

for. 
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Hvorvidt pladeselskaberne skal sælge servicen gennem teleudbyderne eller producenterne af 

mobiltelefoner er svært at vurdere. Teleudbyderne har muligheden for at sælge det gennem et 

abonnement på internetopkobling, men samtidig kan de også sælge det gennem et telefonabonnement. 

Fordelen er samtidig at kunden egentlig kan skifte mobiltelefon uden at der vil ske nogen ændringer. 

Modsat er der også kamp om internetkunderne og derfor kan der også være en del der skifter mellem 

disse selskaber. 

Hvis man solgte servicen gennem telefonproducenterne, ville det bevirke at man skulle skifte program 

hver gang man skiftede telefon, men modsat kunne man vælge det abonnement man ønskede. Fordelen 

er at mobiltelefoner skiftes ud ofte og det kunne være en god aftale for pladeselskaberne, hvis de fik en 

andel af mobiltelefonens slagspris, frem for et fast månedligt beløb. Ulempen ved dette er, at 

mobiltelefonproducenterne ikke har deres spidskompetence inden for computere, hvorfor man måske 

vil miste nogle kunder. 

Hvis jeg skal se det ud fra et langsigtet perspektiv, ville det klart være mest attraktivt at fokusere på 

mobiltelefonproducenterne. Jeg har tidligere vist, hvordan Apple tjener deres penge på salget af iPods, 

iMacs og andre produkter. Dette er med til at styrke min tro på at mobile produkter har en bedre 

mulighed, for at skabe en langvarig indtjening modsat udbydere af internet og 

mobiltelefonabonnementer. 

 

8.6 Kræve kompensation fra producenterne af computere, mobiltelefoner og mp3 

afspillere 

Producenterne af computere, mobiltelefoner, mp3 afspillere og andre produkter har i takt med 

udviklingen øget deres salg og som tidligere nævnt, mener nogle personer at Apple finansierer deres 

services gennem salget af iPods. Ydermere har mange forbrugere mere end et produkt, hvorfor der kan 

være mange penge at tjene. 

Hvis pladeselskaberne krævede en del af producenternes omsætning som kompensation for, at de har 

udviklet et produkt, der kan afspille ubeskyttet musik, kunne dette måske rede pladeselskabernes 

økonomi. 

 

Problematikken ved dette er at pladeselskaberne er den lille spiller, hvor en retssag måske kan være den 

eneste løsning på dette problem. Hvorvidt de vil vinde en retssag er svær at vurdere, da man 

sandsynligvis ikke kan lave et søgsmål mod alle producenter af elektroniske produkter. Ydermere 
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kunne der være komplikationer forbundet, da det skal fastsættes om de kan kræve en del af 

omsætningen fra alle produkter solgt i verden eller om det vil kræve en retssag i hvert land. 

Muligheden er at pladeselskaberne kan dække en stor andel af de tab de har haft og måske og så øge 

deres indtjening. Modsat kan man argumentere for at producenterne ikke kan stilles til regnskab over 

for hvad deres kunder bruger produkterne til. Ydermere vil dette måske afføde en diskussion om det 

ikke burde være internetudbyderne, pladeselskaberne skulle sagsøge. Umiddelbart er denne løsning 

svær at forestille sig, til trods for at Gordon (2005) mener, at det kan afhjælpe pladeselskaberne med 

nogle af deres problemer. 

 

9. Det fremtidige pladeselskab 
Ud fra de seks forslag, vil jeg i dette afsnit vurdere dem i forhold til hinanden og komme med mit bud 

på, hvad de bør gøre. 

 

De seks forslag jeg er kommet med, indbefatter helt nye tankegange og forretningsområder, hvor 

pladeselskaberne allerede er begyndt at rette deres fokus imod. Dette betyder også, at pladeselskaberne 

måske allerede har valgt en anden løsning end den jeg finder mest interessant og holdbar i længden. 

 

De problemstillinger jeg ser for fremtiden, gør at pladeselskaberne ikke kan bevare deres nuværende 

forretningskoncept. Jeg har nævnt i opgaven, at musikernes muligheder for, at producere og sælge 

musikken selv, er langt større i dag, end de var for få år siden. Dette bliver ikke ringere i fremtiden, 

hvor nye teknologier kun vil gøre musikernes job endnu lettere. Det betyder, at det ikke længere vil 

være nødvendigt, at have et pladeselskab, for at kunne slå igennem som musiker. Alene af denne grund, 

vil det ikke være en langsigtet løsning, hvis pladeselskaberne forsøgte at kræve kompensation af 

producenterne af telefoner og mp3 afspillere. Dette begrunder jeg med, at pladeselskabernes magt vil 

falde i takt med, at færre musikere får en pladekontrakt og pladeselskaberne vil derfor have færre 

rettigheder at forhandle med. Dette kunne løses ved at man gik ind i konsulentbranchen, men her mener 

jeg ikke pladeselskaberne vil opnå de samme store fordele. De vil derimod kæmpe mod andre 

konsulentvirksomheder og mediabureauer. Konkurrencen vil være hård og jeg kan ikke se, hvorfor et 

mediebureau eller et konsulentvirksomhed ikke kan varetage de samme opgaver som et pladeselskab 

kan og derfor er det kun et spørgsmål om tid, før pladeselskaberne vil være en del af mængden. 
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Jeg har ikke fundet nogen artikler eller ekspertudsagn, det tilkendegiver at virksomheder der sælger 

musik, kan tjene penge på det. Tværtimod indikerer flere udsagn fra eksperter, at virksomheder som 

Apple finansierer iTunes gennem salget af iPods og iPhones. Jeg kan ikke udtale mig om, hvorvidt 

TDC har tjent penge på deres Play koncept, men jeg tror, at det i lige så høj grad, bruges som en måde 

at fastholde kunder på. Værdien af at en kunde bliver hos TDC i et ekstra halvt år, kan være meget 

mere værd, end det de har tabt på at betale pladeselskaberne for rettighederne til at sælge musik. Derfor 

ser jeg det heller ikke som en langsigtet løsning for pladeselskaberne, at indgå aftaler med 

teleudbyderne eller producenterne af mobiltelefoner. På sigt vil de ikke acceptere, at musik skal være 

en underskudsforretning og de vil begynde at tilbyde musikerne bedre betaling for deres musik, mens 

de selv, kan tjene penge på at sælge musik. 

 

Der er stor konkurrence på område for at sælge musik direkte til forbrugerne og til trods for, at 

musikerne vil sælge deres musik til hver enkelt udbyder af musik, mener jeg ikke, at pladeselskaberne 

kan opretholde deres nuværende størrelse, hvis de vælger denne løsning. Ydermere er det vigtigt at se 

på forbrugernes lyst til at betale for musik. Min undersøgelse af forbrugerne viser, at kun 40 % vil 

betale den nuværende pris for musik men samtidig er der en stor overvægt blandt de unge i alderen 15-

19 år, der kun vil betale 5 kroner eller lavere (Bilag 21). Dette betyder at vi i fremtiden vil opleve 

lavere priser, hvis ikke vi skal undgå, at musikken bliver downloadet ulovligt. Derfor tror jeg heller 

ikke på en fremtid, hvor der tjenes penge på at sælge musik. Musikken skal finansieres gennem andre 

løsninger, hvor reklamer kan være en mulighed. Men tanken om at staten skulle opkræve et gebyr 

gennem skatten, kunne også være en mulighed. Jeg mener dog, at dette vil skabe store 

problemstillinger, da nogle personer vil nægte at betale, som man kender det fra licensproblematikken. 

Hvis pladeselskaberne vil overleve i fremtiden, er den ene af løsningerne at de fokusere på at sælge 

koncertbilletter. Dette marked har vist, at der er potentiale og jeg har tidligere nævnt, at 

virksomhederne selv ser muligheder for fremgang. Problematikken med denne branche er, at der på 

nuværende tidspunkt er nogle meget store virksomheder, der har et godt fæste i branchen. Dette 

betyder, at pladeselskaberne skal investere mange penge, for at få en forretning der kan måle sig med 

de nuværende aktører. Samtidig har regnskaber fra de store koncertarrangører vist, at markedet er 

sårbart i forhold til konjunkturerne i samfundet. Dette er ikke ensbetydende med at man ikke skal satse 

på denne idé, men man skal være opmærksom på, at indtjeningsmulighederne kan være langt svære end 
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at sælge musik. De positive aspekter ved at fokusere på markedet for koncerter er, at der ikke findes en 

måde at snyde på. Umiddelbart, kan det ikke betegnes som den samme oplevelse, hvis man streamer en 

koncert via internettet, som det vil være at opleve den live. Man kunne derimod se streaming af 

koncerter som en mulighed for at udvide konceptet, specielt ved store udsolgte koncerter. 

 

Et samarbejde med Google er efter min mening pladeselskabernes store redningsplanke. Hvis 

pladeselskaberne skal være på forkant med udviklingen, skal de indgå et samarbejde med Google. Jeg 

betragter Google som en af de førende virksomheder inden for internetteknologi og deres evne til at 

tjene penge på, at ramme forbrugerne med de rigtige reklamer, gør at de kan være den bedste løsning 

for at skabe en indtjening på et gratis produkt. Min undersøgelse indikerer at forbrugerne i høj grad 

bruger Google. Tanken om at give musik gratis væk eksisterer allerede, hvor Spotify og Grooveshark 

begge giver brugeren mulighed for at høre musik mod reklamer, men ved at kombinere dette med et af 

de mest besøgte sites i verden, tror jeg der er en mulighed for, at tjene penge på denne løsning. 

Hvorvidt reklamerne skal være i form af relaterede links eller decideret reklamespots før sangene ved 

jeg ikke. Umiddelbart viser min undersøgelse, at der er stor forskel på forbrugernes lyst til at se eller 

lytte til reklamer mellem sangene. Jeg vil derfor anbefale at man har reklamer på Youtube, men de skal 

vælges ud fra hvad personen ellers søger på, hvorfor det ikke vil foregå på samme måde som man 

kender det fra nyhedssites, hvor en virksomhed køber en bannerreklame i to uger. Virksomhederne skal 

have mulighed for at købe sig til en højere placering, som man kender det fra Google, men samtidig 

skal der for eksempel vises rejser, hvis brugeren inden da har søgt efter dette. 

Jeg indrømmer at måden hvorpå pengene skal tjenes ikke er løst, men samtidig mener jeg, at 

pladeselskaberne er nødsaget til at satse, hvis de skal overleve på den lange bane og med forbrugernes 

større hang til gratis musik og den måde Youtube er opbygget på, ser jeg et samarbejde med Google, 

om at udvikle en Youtube musikhjemmeside, hvor man kan finansiere musikken igennem som en unik 

mulighed. Google samarbejdet forhindrer ikke musikerne i at undgå pladeselskaberne i fremtiden, men 

målet er at være de første og derigennem at skabe et unikt produkt, der ligger øverst i forbrugernes 

bevidst ved en fremtidig konkurrence fra andre virksomheder, om at tilbyde gratis musik. 

Musikprogrammet skal opbygges, så det ikke kun indeholder musik, men også artikler og andre ting 

om musik. Der skal dog være en fin linje mellem musikprogrammet og de artikler og reklamer, der vil 

være forbundet med dette. Baggrunden for dette er blandt andet, at jeg ikke vil skræmme brugere væk, 

der kun har interesse i musik og ikke ønsker andre muligheder. 
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Programmet skal finansieres gennem den viden man kan oparbejde for hver enkelt bruger. Derved skal 

søgeoptimeringen på Google forbedres for den enkelte kunde, men samtidig skal de reklamer 

forbrugeren eksponeres for gennem Youtube, være bedre rettet mod kunden. Dette skal ske ved at nye 

musiknavne, der passer i god tråd med deres musiksmag bliver foreslået til dem, hvis de har interesse i 

denne service. Idéen er at reklamer for koncerter, merchandise og andre virksomheder, skal finansiere 

det nye program. Det er dog afgørende at reklamerne på ingen måde tager overhånd og jeg forestiller 

mig, at pladeselskaberne skal have en andel af reklameindtægterne fra Google. 

 

10. Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed 
Opgavens ønske om at belyse forbrugernes fremtidige behov, blev undersøgt gennem min 

spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen blev foretaget ved at udsende spørgeskemaet til venner og 

personer der havde givet tilsagn om at de ville deltage. Dette har også influeret på demografien i 

undersøgelsen. 

 

Undersøgelsen havde 97 respondenter, der havde besvaret et tilstrækkeligt stort antal af spørgsmålene. 

Antallet af respondenter er acceptabel, men det ville have givet et bedre billede, hvis der havde været 

flere besvarelser. Dette kunne også have hjulpet på faktoranalysen, der kun havde en KMO på 0,490, 

men da variablenes forklarende varians var mere end god, har jeg brugt resultaterne i faktoranalysen. 

Ønsket om at respondenterne var unge blev opfyldt og det var muligt at opdele respondenterne i tre 

aldersgrupper (15-19 år, 20-24 år og 25-28 år). Antallet af respondenter der var blandt 15 og 16 år var 

få og jeg havde håbet på flere respondenter på denne alder. De få respondenter på alderen 15 og 16 år, 

gør at analysen ikke får dækket den yngste del af forbrugerne og man kan diskutere om det ville have 

ændret resultatet, hvis det havde været muligt at opdele forbrugerne i fire aldersgrupper frem for tre. 

 

Respondenternes forståelse af spørgsmålene i spørgeskemaet kan være forskellig og ved spørgsmål 11, 

oplever jeg at forbrugeren i højere grad har forstået spørgsmålet i forhold til hvor meget de lytter til 

musik ved hver mulighed, frem for hvor de skaffer musik. Det er ikke et problem for opgaven og min 

analyse, da jeg har taget højde for det i min analyse. Ydermere kan der være en problematik omkring 

troværdigheden, da nogle spørgsmål er blevet betragtet som meget personlige. Jeg kan ikke vide om 

respondenterne har undervurderet deres forbrug af ulovlig musik, men jeg synes at deres besvarelser er 
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lavere end mine forventninger efter mine interviews. Interviewdeltagerne var meget åbne omkring 

deres ulovlige downloads og derfor tror jeg ikke at respondenterne har undervurderet deres forbrug. 

  

11. Konklusion 
Hvordan ser det fremtidige pladeselskab ud og hvilke parametre er afgørende, når forbrugerne 

downloader musik? Dette bør interessere pladeselskaberne og personer omkring pladebranchen. Jeg har 

opgaven igennem undersøgt pladeselskabernes muligheder og trusler samt styrker og svagheder, for at 

vurdere hvor pladeselskaberne har den bedste chance for at skabe værdi i fremtiden. 

 

Gennem min brancheanalyse fandt jeg frem til, at musikerne i dag har gode muligheder for, at sælge 

deres musik uden om pladeselskaberne. Dette giver virksomheder der opererer med substituerende 

produkter chance for, at trænge ind på pladeselskabernes område. Virksomheder som Apple og nogle af 

de store teleudbydere har allerede programmer, der bruges af forbrugerne og der er ingen hindring for, 

at musikerne i fremtiden går direkte til disse selskaber, for at sælge deres musik. 

Udviklingen inden for de komplementære produkter er meget hurtig og de nye smart phones, har gjort 

det muligt, at tilgå musikken på en helt ny måde. Forbrugerne er kun afhængige af et enkelt teknologisk 

produkt. 

 

Mine interviews med forbrugerne viste, at flere parametre havde indflydelse når de skulle vælge 

mellem at downloade ulovligt og lovligt. Prisen blev nævnt som en faktor, der havde stor betydning og 

der var en indikation af, at prisniveauet fik nogle forbrugere til at fravælge at købe musik, mens andre 

kun købte det de havde høj involvering i. 

DRM beskyttelsen var også en vigtig faktor, da den fraholdt forbrugerne muligheden for at flytte 

musikken over på deres afspillere. Nogle af deltagerne fremhæve denne problematik som meget 

afgørende og jeg mener at det er vigtigt, at pladeselskaberne revurderer beskyttelsen på musik. 

Indflydelsen fra de formelle og uformelle tilhørsgrupper var stor og forbrugerne bruger hinanden til at 

finde ny musik og dele oplevelser. 

 

Min undersøgelse af forbrugerne i forhold til Theory of Planned Behavior viste, at alle tre 

determinanter havde indflydelse på forbrugernes download af musik. Der var forskel på de tre 

determinanters indflydelse og den opfattede adfærdskontrol havde størst indflydelse med 42 %. De 
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vigtigste parametre herunder var enkelthed, udvalg, kvalitet og frihed. Disse parametre er nemme at 

tilbyde både for lovlige og ulovlige downloadprogrammer eller hjemmesider. 

Attituden havde også stor indflydelse, hvor prisen var en klar faktor. Prisniveauet på musik er også 

blevet fremhævet forskere, hvorfor det giver god mening, at forbrugerne i så stor udstrækning fokuserer 

på dette. 

Den subjektive norm havde også betydning for forbrugernes download, men det var i mindre grad. 

Dette skyldes at forbrugerne fungerer i grupper, hvor der allerede er en fælles forståelse af den måde 

man opfører sig på. Hvis man downloader ulovligt i en gruppe, er det i højere grad det program man 

benytter, der influeres gennem den subjektive norm og i mindre grad om man downloader ulovligt. 

 

De ovenstående fund gør, at jeg anbefaler pladeselskaberne til at indgå et samarbejde med Google om, 

at udvikle Youtube. Udviklingen skal gå imod en mere musikorienteret hjemmeside, hvor forbrugerne 

bedre kan finde den musik de gerne vil høre. Dette kræver et nyt design af Youtube og vil medføre, at 

hjemmesiden bliver mere rettet mod musik. 

Finansieringen skal ske gennem den viden man opnår hos de forbrugere der hører musik, hvor 

pladeselskaberne skal have en andel af de penge der tjenes på reklamer via Google. Den store 

udfordring med dette samarbejde er finansieringen, da det ikke er sikkert, at samarbejdet vil skabe 

indtægter i starten. På sigt er mine forventninger dog, at samarbejdet vil skabe det mest populære 

musikprogram i verden og derigennem også finansiere produktet. 

 

12. Perspektivering 
Konklusionen på opgaven om at pladeselskaberne bør indgå i et samarbejde med Youtube, gør at det 

ville være meget interessant, at se på de enkelte programmer der sælger musik. 

Her vil det være interessant at lave en nærmere analyse af programmer som Youtube, iTunes, 

Grooveshark og andre, der har et bredt kendskab blandt forbrugerne.  

En videre undersøgelse af disse programmer, vil give en bedre forståelse af de brugere, der benytter de 

enkelte programmer. Den viden der skabes ved dette, kan forbedre supplere de fund jeg har gjort i 

forhold til Theory of Planned Behavior og indflydelsen fra de tre determinanter. 

Området omkring den opfattede adfærdskontrol er meget interessant og hvis man undersøger 

forskellene på programmerne over for hinanden, kan dette give et endnu dybere billede af, hvad 

begrebet enkelt hed dækker over. 



PLADESELSKABERNES FREMTIDIGE FORRETNINGSPLAN 

86 
 

 

Den dybdegående analyse, vil også hjælpe pladeselskaberne med, at udvikle Youtube i den rigtige 

retning. På nuværende tidspunkt er forbrugernes kendskab til Youtube højt og de føler, at 

brugervenligheden er bedre end på andre sider. For at opretholde denne position er det afgørende, at 

man konstant tilpasser sig forbrugernes fremtidige behov og det har pladeselskaberne og Google 

mulighed for at gøre, ved at undersøge de forskellige programmer og hjemmesider der tilbyder musik. 

  



PLADESELSKABERNES FREMTIDIGE FORRETNINGSPLAN 

87 
 

13. Litteraturliste 

Aarsand, Pål André, Childrens consumption of computer games, Children Media and Consumption, 

The international Clearinghouse on Children, 2007 

 

Ajzen, Icek, Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes 50, 

Academic Press, Inc., 1991 

 

Ajzen, Icek og Driver, B. L., Application of the Theory of Planned Behavior to Leisure Choice, Journal 

of Leisure Choice, 1992 Vol. 24 No. 3 

 

Andersen, Niels-Bjørn, Professor, Center for Applied Information and Communication Technology ved 

CBS, Interview fra den 17.05.2010 

 

Arctic Monkeys – www.arcticmonkeys.com senest tjekket den 05.11.2009 

 

Ardahl, Rasmus, Licens to p(l)ay, Gaffa nr. 5, 01.05.2009 

 

Armitt, Claire, Informa predicts global online music sales to triple by 2010, New Media Age, 

24.02.2005 

 

Assael, Henry, Consumer Behavior a strategic approach, Houghton Mifflin Company, 2004 

 

d’Astous, Alain; Colbert, Francois og Montpetit, David, Music piracy on the web – How effective are 

anti-piracy arguments? Evidence from the Theory of Planned Behavior, Journal of Consumer Policy, 

2005 

 

Bay, Morten; Ralund, Julie Schytte, Generation Netværk, DR, 2006 

 

Bjerregård, Mogens Blicher, Debat: Er det o.k. at stjæle?, Jyllandsposten, 1. sektion 30.05.2009  

 

Brandweek, Reebok’s pickup game., Brandweek, 42-45, Maj 2000 



PLADESELSKABERNES FREMTIDIGE FORRETNINGSPLAN 

88 
 

 

Business Insights – The Digital Music Market – 2009 

 

Ehlers, Steen, Porters 5-forces revisited, København 2000 

 

Flyger, Krestina – EMI, 2006 – Kandidatopgave fra CBS 

 

Garcia-Álvarez, Ercilia, López-Sintas, Jordi og Zerva, Konstantina, A contextual theory of accessing 

music: Consumer behavior and ethical arguments, Consumption Markets & Culture, Vol. 12, No. 3 

September 2009 

 

Gordon, Steve, The future of the music business, Backbeat Books, 2005 

 

Hansen, Thomas Søie, Slut med gratis music fra Radiohead, Berlingske Tidende, Magasin, 02.05.2008 

 

Harddisken 1 på P1- Fremtidens musiktjenester, sendt 22.07.2009 

 

Harddisken 2 på P1- Fremtidens TV ses på nettet, sendt 26.08.2009 

 

Harddisken 3 på P1 – Gør-det-selvmediernes fremmarch, sendt 07.10.2009 

 

Holt, Douglas, How Brands become Icons. The Principles of Cultural Branding, Harvard Business 

School Press, Cambridge, MA 2004 

 

IFPI DK – www.ifpi.dk senest tjekket den 05.11.2009 

 

IFPI Int. – Digital Music Report – 2010 

 

Innovationlab – Futere of Music conference den 31 maj 2007 - 

http://www.digicast.dk/ilab/310507/msh.htm 



PLADESELSKABERNES FREMTIDIGE FORRETNINGSPLAN 

89 
 

 

Ipsos MediaCT – Digital Music Servey – 2009, http://www.wipo.int/ip-

outreach/en/tools/practice/details.jsp?id=2462 

 

IT- og Telestyrelsen, Det digitale samfund – 2009 

 

Jarvis, Jeff, What Would Google Do?, HarperCollins Publishers, 2009 

 

Komputer for alle, iPod dominerer markedet, 18.08.06 

 

Kusek, David og Leonhard, Gerd, The future of music, Berklee Press, 2005 

 

Lanning, M.J. og Michaels E.G., A Business is a Value Delivery System, McKinsey Staff Paper, June 

1998 

 

Leonhard, Gerd, The future of music 2.0, Attribution-Noncommercial-NoDerative Works 3.0, 2008 

 

Lincoln, Sian, Feeling the Noise: Teenagers, Bedrooms and Music, Routledge, Ltd. Vol. 24, No. 4, 

399-414, October 2005 

 

Løck, Sten, Fra Napster til nytænkning, Berlingske Tidende, Business, 20.01.2009 

 

Lublin, David Francis og Kaas, Peter, Ophavsrettens demokratiske paradoks, Jurist- og 

Økonomforlagets Forlag, 2009 

 

Malhotra, Naresh K. og Birks, David F., Marketing Research an applied approach, Prentice Hall, 

Third European edition 2007 

 

Mediawatch, Stor variation i danskernes radiolytning, 05.02.2009 

Nielsen, Jens, Ny model for musikbranchen: 3 strikes med flødeskum, www.comon.dk, 15.06.09 

 



PLADESELSKABERNES FREMTIDIGE FORRETNINGSPLAN 

90 
 

Nuttall, Pete, Thank you for the music? The role and significance of music for adolescents, Young 

Consumers, Vol. 9 No. 2 2008 

 

Nuttall, Pete, Insiders, regulars and tourists: Exploring selves and music consumption in adolescence, 

Journal of Consumer Behavior, 2009 

 

Nuttall, Peter og Tinson, Julie, Exploring peer group influence by considering the use and consumption 

of popular music among early adolescents, The Marketing review, 2005 

 

One Republic – www.onerepublic.net senest tjekket den 05.11.2009 

 

Pedersen, Søren, Interview: Til tops på rekordtid, Jyllandsposten, 1. Sektion, 06.02.2006 

 

Pladebranchen.nu, Spotify er ikke løsningen på andet end pladeindustriens pengeproblemer, 

www.pladebranchen.nu, 20-09-2009 

 

Plowman, Sacha og Goode, Sigi, Factors affecting the intention to download music: Quality 

perceptions and downloading intensity, Journal of Computer Information Systems, summer 2009 

 

Politiken, TDC ophæver benlås på Play, Politiken, 29.04.2008 

 

Scmidt, Malin, Piraterne lægger til, Information 19.06.2009 

 

Schollert, Peter, Verdens næststørste band, Jyllandsposten, 19.06.2005 

 

Sony/BMG – www.sonymusic.dk senest tjekket den 05.11.2009 

 

Strøyer, Rasmus, Musikkens nedtur fortsætter trods billigere cd’er, DR, 02.09.2009 

 

Too cool for school, Marketing Management, Vol. 15 Issue 4, 2006 

 



PLADESELSKABERNES FREMTIDIGE FORRETNINGSPLAN 

91 
 

Tufte, Birgitte, Tweens as consumers – with focus on girls’ and boys’ internet use, Children Media and 

Consumption, The international Clearinghouse on Children, 2007 

 

Universal – www.universal.dk senest tjekket den 05.11.2009 

 

Warner Music – www.warnermusic.dk senest tjekket den 05.11.2009 

 

Wilkie, William L. og Pessemier, Issues in a marketing’s use of Multi-atribute Attitude Model, Journal 

of Marketing Research, Vol. 10, Nov. 1973  

 

Willum, Bjørn, Er tiden løbet fra betalt musik?, Berlingske Tidende, Kultur & Debat 14.05.2009 

  



PLADESELSKABERNES FREMTIDIGE FORRETNINGSPLAN 

92 
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Bilag 2 
Bilag 2 

 
Danmarks Statistik 
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Bilag 4 
Bilag 4 

 
Danmarks Statistik 

 

Bilag 5 
Bilag 5 

 
IFPI Årsberetning, 2009 – Viser antallet af registreret musikværker fra 2000 til 2009 
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Bilag 6 
Bilag 6 

 
Euromonitor, 2009 – Bruttoindkomst for personer i Danmark i alderen 15 til 19 år, fra 2004 til 2009 

 

Bilag 7 
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Bilag 8 
Bilag 8 

 
SPSS beregninger 

 

Bilag 9 
Bilag 9 

Antal solgte 

musiknumre

Pris per 

nummer

Omsæt-

ning

Antal sange 

købt per 

måned Forbrugere

Stigning i forbrugere eller 

antallet af købte sange, ved 

lavere pris per nummer

1.000.000 8 8.000.000 5,00 200.000 0%
1.000.000 6 6.000.000 5,00 200.000 0%

1.333.333 6 8.000.000 6,67 200.000 33%

1.333.333 6 8.000.000 5,00 266.667 33%  
Beregning af antal købte sange  
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Bilag 10 
Bilag 10 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

10 kroner 

eller mere

12 9,0 12,8 12,8

9 kroner 7 5,3 7,4 20,2

8 kroner 20 15,0 21,3 41,5

7 kroner 7 5,3 7,4 48,9

6 kroner 6 4,5 6,4 55,3

5 kroner 16 12,0 17,0 72,3

4 kroner 

eller 

mindre

26 19,5 27,7 100,0

Total 94 70,7 100,0

0 1 ,8

System 38 28,6

Total 39 29,3

133 100,0

Hvis du skulle købe et musiknummer på internettet, hvilken pris er 

den højeste du er villig til at betale?
 

Valid

Missing

Total
 

SPSS beregninger – Fordeling af forbrugerne i forhold til hvilken pris de vil betale for et enkelt download 

Bilag 11 
Bilag 11 

Alders-

gruppe

Observerede 

personer

Forventede 

personer

15-19 år 44 39,4

20-24 år 31 36,9

25-28 år 36 34,7

Total 111  
SPSS beregninger – Fordeling af aldersgrupper 
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Bilag 12 
Bilag 12 

 
SPSS beregninger 

 

Bilag 13 
Bilag 13 

Jeg køber 

ikke 

musik

Mindre 

end 5 
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5-10 

numre

10-15 

numre

15-20 

numre

Flere end 

20 numre Total

Antal 

responde

nter 42 34 14 5 1 3 99  
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Bilag 14 
Bilag 14 

 
SPSS beregninger 
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Bilag 15 
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Bilag 16 
Bilag 16 

Mindre 

end 5 

timer

5-10 

timer

10-15 

timer

15-20 

timer

Mere 

end 20 

timer Total

Respon-

denter 15 34 23 19 15 106  
SPSS beregninger 

Bilag 17 
Bilag 17 

Youtube Spotify iTunes TDC Play Grooveshark

Antal 

responde

nter 49 2 26 4 14  
SPSS beregninger 
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Bilag 18 
Bilag 18 

 Initial Extraction

Hvor mange timer om ugen lytter du til musik? (her 

tænkes på radio, cd, musikvideoer, downloadet 

musik og musik streamet fra internettet)

1,000 ,716

Hvor mange musiknumre køber du om måneden? 1,000 ,795

Hvor vigtig er prisen for dig, når du køber musik? 1,000 ,764

Hvor vigtig er det at den musik du køber, ikke er 

låst, så det kun kan bruges med et bestemt 

program eller abonnement?

1,000 ,694

Hvor vigtigt er det at en hjemmeside eller et 

program viser relaterede sange eller kunstnere, 

når du søger efter musik?

1,000 ,802

Hvor vigtigt er det at kunne høre musikken inden du 

køber den?

1,000 ,849

Hvor vigtigt er det at du kan dele den musik du 

køber, med venner og familie?

1,000 ,654

Hvor vigtigt er det at den hjemmeside eller det 

program du bruger til at hente musik med er nemt 

at bruge?

1,000 ,785

Hvor vigtigt er det at musikken er nem at overføre, til 

andre elektroniske produkter?

1,000 ,789

Hvor vigtigt er det at snakke med andre om musik? 1,000 ,755

Hvordan vurderer du prisniveauet på enkelte 

musiknumre, købt på internettet?

1,000 ,723

Hvor mange musiknumre henter du ulovligt om 

måneden?

1,000 ,764

Hvis du skulle købe et musiknummer, hvilken pris 

vil du højest betale?

1,000 ,830

I hvor høj grad lytter din omgangskreds til ulovligt 

downloadet musik?

1,000 ,781

Hvor vigtig er den lydmæssige kvalitet af den musik 

du lytter til?

1,000 ,723

Hvor vigtigt er det at udvalget af musik er bredt, når 

du skal købe musik på en hjemmeside eller bruge 

et program?

1,000 ,637

Hvor vigtigt er det at du også kan købe andre ting 

udover musik på hjemmesiderne eller 

programmerne? (f.eks. koncertbilletter, 

merchandise, DVD'er eller andet relateret til 

bandet)

1,000 ,647

I hvor høj grad snakker du med dine venner om 

hvor i køber musik?

1,000 ,640

 
SPSS beregninger 
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Bilag 19 
Bilag 19 

Component
Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e %

1 2,751 15,284 15,284 2,751 15,284 15,284 2,218 12,320 12,320

2 2,251 12,504 27,788 2,251 12,504 27,788 1,956 10,866 23,185

3 1,859 10,328 38,116 1,859 10,328 38,116 1,910 10,610 33,795

4 1,541 8,559 46,675 1,541 8,559 46,675 1,729 9,607 43,403

5 1,437 7,981 54,656 1,437 7,981 54,656 1,621 9,008 52,411

6 1,282 7,123 61,779 1,282 7,123 61,779 1,412 7,847 60,258

7 1,153 6,407 68,185 1,153 6,407 68,185 1,264 7,021 67,278

8 1,074 5,967 74,152 1,074 5,967 74,152 1,237 6,874 74,152

9 ,885 4,918 79,070

10 ,676 3,756 82,825

11 ,625 3,470 86,295

12 ,531 2,950 89,245

13 ,455 2,525 91,771

14 ,416 2,311 94,082

15 ,342 1,899 95,981

16 ,313 1,739 97,720

17 ,265 1,475 99,194

18 ,145 ,806 100,000

Initial Eigenvalues Loadings Loadings

 
SPSS beregninger 
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Bilag 20 
Bilag 20 

1 2 3 4 5 6 7 8

Hvor mange musiknumre køber du om 

måneden?

,835 ,076 -,113 -,010 ,090 ,125 ,178 -,153

Hvor mange timer om ugen lytter du til 

musik? (her tænkes på radio, cd, 

musikvideoer, downloadet musik og musik 

streamet fra internettet)

,765 ,054 ,273 ,084 ,039 -,180 -,071 -,088

Hvis du skulle købe et musiknummer, 

hvilken pris vil du højest betale?

,684 ,276 -,181 ,012 -,279 ,323 -,158 ,215

Hvor vigtig er prisen for dig, når du køber 

musik?

-,136 -,805 -,007 ,170 ,044 ,197 ,017 ,165

Hvordan vurderer du prisniveauet på enkelte 

musiknumre, købt på internettet?

,063 ,802 -,026 -,096 ,049 ,186 -,123 ,116

Hvor vigtigt er det at musikken er nem at 

overføre, til andre elektroniske produkter?

,081 ,037 ,758 -,054 ,060 -,416 ,026 ,164

Hvor vigtigt er det at den hjemmeside eller 

det program du bruger til at hente musik 

med er nemt at bruge?

-,114 -,419 ,710 -,043 -,062 ,241 -,131 -,110

Hvor vigtigt er det at udvalget af musik er 

bredt, når du skal købe musik på en 

hjemmeside eller bruge et program?

,161 ,242 ,571 ,153 ,144 ,042 ,381 ,188

Hvor vigtig er det at den musik du køber, ikke 

er låst, så det kun kan bruges med et 

bestemt program eller abonnement?

,167 -,141 -,021 ,772 -,051 -,086 -,087 ,179

Hvor vigtig er den lydmæssige kvalitet af den 

musik du lytter til?

,044 -,088 ,156 ,686 ,142 ,316 ,246 -,194

I hvor høj grad snakker du med dine venner 

om hvor i køber musik?

,320 ,344 ,227 -,537 ,171 ,153 ,154 ,063

Hvor vigtigt er det at du kan dele den musik 

du køber, med venner og familie?

-,345 ,252 ,431 ,441 ,119 -,107 -,129 ,219

Hvor vigtigt er det at snakke med andre om 

musik?

,081 ,045 ,199 -,053 ,793 ,052 -,234 -,133

Hvor mange musiknumre henter du ulovligt 

om måneden?

-,156 ,279 ,233 ,173 -,641 ,192 ,127 -,337

Hvor vigtigt er det at du også kan købe andre 

ting udover musik på hjemmesiderne eller 

programmerne? (f.eks. koncertbilletter, 

merchandise, DVD'er eller andet relateret til 

bandet)

-,301 ,192 ,017 ,258 ,612 -,049 ,274 ,016

I hvor høj grad lytter din omgangskreds til 

ulovligt downloadet musik?

,086 ,006 -,064 -,009 -,047 ,870 -,002 ,104

Hvor vigtigt er det at en hjemmeside eller et 

program viser relaterede sange eller 

kunstnere, når du søger efter musik?

,020 -,133 ,006 -,051 -,138 -,010 ,870 ,077

Hvor vigtigt er det at kunne høre musikken 

inden du køber den?

-,138 -,005 ,157 ,065 -,004 ,112 ,116 ,880

 
Roteret Komponent Matrice

 
SPSS beregninger 
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Bilag 21 
Bilag 21 

 
SPSS beregninger – Pris man vil betale for et enkelt musiknummer opdelt på aldersgrupper 

 

Bilag 22 
Bilag 22 

Meget 

uvæsentlig Uvæsentlig

Hverken/ 

eller Væsentlig

Meget 

væsentlig

5 6 13 29 46  
SPSS beregninger – Oversigt over vigtigheden af at musikken ikke har DRM beskyttelse 

 

Bilag 23 
Bilag 23 

Meget 

uvæsentligt Uvæsentligt

Hverken/ 

eller Væsentligt

Meget 

væsentligt

1 2 4 44 46  
SPSS beregninger – Oversigt over vigtigheden af at kunne flytte musik over på mp3 eller anden computer 
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Bilag 24 
Bilag 24 

Meget 

uvæsenligt Uvæsentligt

Hverken/ 

eller Væsenligt

Meget 

væsenligt

2 0 14 40 43  
SPSS beregninger – Hvor vigtigt at musikken er let tilgængelig på internettet 

 

Bilag 25 
Bilag 25 

Meget 

uvæsentligt Uvæsentligt

Hverken/ 

eller Væsentligt

Meget 

væsentligt

0 4 6 33 55  
SPSS beregninger – Vigtigheden af at kunne høre musikken inden købet 

 

Bilag 26 
Bilag 26 

Meget 

uvæsentligt Uvæsentligt

Hverken/ 

eller Væsentligt

Meget 

væsentligt

2 2 15 39 38  
SPSS beregninger – Vigtigheden af at udvalget af musik er bredt når man skal bruge et program eller hjemmeside 

 

Bilag 27 
Bilag 27 

Meget 

uvæsentligt Uvæsentligt

Hverken/ 

eller Væsentligt

Meget 

væsentligt

4 20 27 35 11  
SPSS beregninger – Vigtigheden af at man kan dele musik med venner og familie 

 

Bilag 28 
Bilag 28 

Meget 

uvæsentligt Uvæsentligt

Hverken/ 

eller Væsentligt

Meget 

væsentligt

1 2 9 46 39  
SPSS beregninger – Vigtigheden af at hjemmesiden eller programmet man bruger er nemt at bruge 
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Bilag 29 
Bilag 29 

Downloader ikke ulovligt ,735

Downloader ulovligt -,933
 

SPSS beregninger – Viser D-værdierne for diskriminantanalysen  

 

Bilag 30 
Bilag 30 

 
Wilks' 

Lambda F df1 df2 Sig.

Indstilling til pris ,952 2,859 1 57 ,096

Kvaliteten på musikken 

og at den ikke er låst

,920 4,985 1 57 ,030

Mulighed for at købe 

andre ting og snakke 

med andre

,909 5,676 1 57 ,021

Omgangskredsen lytter til 

ulovligt downloadet 

musik

,887 7,278 1 57 ,009

Om programmet visser 

relaterede kunstnere

,948 3,104 1 57 ,083

Enkelthed og bredt 

udvalg

,968 1,870 1 57 ,177

Tests of Equality of Group Means

 
SPSS beregninger 

 

Bilag 31 
Bilag 31 

35,368

Approx. 1,489

df1 21

df2 10582,526

Sig. ,070

Test Results

Box's M

F

 
SPSS beregninger 
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Bilag 32 
Bilag 32 

Wilks' 

Lambda

Chi-

square df Sig.

1 ,585 28,987 6 ,000

Test of Function(s)

 
SPSS beregninger 

 

Bilag 33 
Bilag 33 

Function

1

Indstilling til pris -,433

Kvaliteten på musikken 

og at den ikke er låst

,552

Mulighed for at købe 

andre ting og snakke 

med andre

-,582

Omgangskredsen lytter til 

ulovligt downloadet 

musik

,643

Om programmet visser 

relaterede kunstnere

,449

Enkelthed og bredt 

udvalg

,356

Standardized Canonical 

Discriminant Function Coefficients

 

 
SPSS beregninger – Viser de enkelte faktorers indflydelse 

 

Bilag 34 
Bilag 34 

Faktor

Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e %

Faktors 

indflydelse Attitude

Subjektiv 

norm

Opfattet 

adfærds-

kontrol

1 2,751 15,284 15,284 2,218 12,320 12,320 20,61% 37,47% 20,37% 42,16%
2 2,251 12,504 27,788 1,956 10,866 23,185 16,86%
3 1,859 10,328 38,116 1,910 10,610 33,795 13,93%
4 1,541 8,559 46,675 1,729 9,607 43,403 11,54%
5 1,437 7,981 54,656 1,621 9,008 52,411 10,76%
6 1,282 7,123 61,779 1,412 7,847 60,258 9,61%
7 1,153 6,407 68,185 1,264 7,021 67,278 8,64%
8 1,074 5,967 74,152 1,237 6,874 74,152 8,05%

Initial Eigenvalues Loadings Vægtning af diskriminanter

 
SPSS beregninger 
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Bilag 35 

Interview – Første, folkeskoleklasse 
 
Interviewer - Lytter i til musik? 
Respondenter – Ja fra alle 
 
Interviewer – Lytter I til music hver dag? 
Respondenter – Respondenterne lyttede til musik når de var under transport og når de trænede. De 
hørte det på mp3 afspillere og pointerede at de brugte en iPod og ikke en mp3 afspiller.  
 
Interviewer – Hvis I rejser I en gruppe, hører I stadig music? 
Respondenter – Ja så har vi kun en hovedtelefon i øret og kan stadig snakke. Men de kan også blive 
irriteret, hvis de snakker med nogen og de så hører musik samtidig. 
 
Interviewer – Hvem køber musikken? 
Respondenter – De fleste køber det selv, men en af dem lånte det på biblioteket. En enkelt af dem 
downloadede ulovligt. En enkelt af drengene sagde at han syntes det var forkert at downloade ulovligt, 
men det afholdt ikke andre fra at sige de downloadede ulovligt. Hvis der var et godt nummer han godt 
kunne lide, så kunne han godt finde på at købe nummeret, men som udgangspunkt downloadede han 
ulovligt. Argumentet for at købe musikken, var at det i højere grad blev et samleobjekt og en 
anerkendelse af at han kan lide det. 
Når man downloder det ved man ikke hvor det kommer fra og man kan få virus. Nogle af pigerne 
kunne ikke finde ud af at downloade musik og derfor gjorde de det heller ikke. Andre sagde at de 
hellere ville købe musik, hvis det var en lille ukendt kunstner, mens de havde mindre lyst til at støtte de 
store kunstnere. Vedkommende der gik på biblioteket, kunne godt lide denne løsning, da det var gratis, 
men samtidig gav man et bidrag til kunstneren. En af pigerne fremhæver en netbutik, hvor man kan 
”downlåne” musik og lægge det ned på sin iPod. Når låneperioden udløber, slettes musikken 
automatisk. Der er ingen restriktioner på hvor mange der kan låne det samme nummer. 
 
Interviewer – Bruger i andre måder til at få fat på musikken – Hvor køber i musik? 
Respondenter – I Fona og på nettet. På iTunes koster et album mindre end i butikkerne. 
 
Interviewer – Kender i til abonnementer, hvor man kan høre uanet musik for et fast månedligt beløb? 
Respondenter – Jeg har TDC Play, men det er rigtig dårligt, for det kan man ikke få ned på sin iPod og 
man kan kun høre det på sin computer og man gider jo ikke, at gå rundt med sin computer. 
 
Interviewer – Til personen der henter ulovligt – hvor henter du din musik fra? 
Respondenter – Jeg henter det fra Limewire eller Frostwire. Det er mine venner der har fortalt mig at 
jeg kunne bruge disse programmer. Det var smart at Limewire fører det direkte over i iTunes. Det er 
nemt at bruge Limewire. Det er ikke noget problem, hvis man kun henter et enkelt nummer i ny og næ. 
Jeg kan ikke finde ud af at bruge programmerne, så jeg bruger ikke ulovlige programmer. 
Det kan være meget hyggeligt at gå på biblioteket og finde musik. 
 
Interviewer – Låner i musikken fra nettet? 
Respondenter – Jeg låner det også over nettet, men burger begge dele. 
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Interviewer – Bruger i andre programmer til at finde musik? 
Respondenter – Man låner tit musik af hinanden. Man ligger musikken ned på sin computer når man 
låner den af andre. Det er jo ikke så forkert, for så er der betalt afgift til kunstneren en gang. Så hvis 
man ikke giver det til hele skolen er det ok. Det er bedre at dele musikken end at downloade. Man deler 
det ofte kun med de nærmeste eller personer med samme musiksmag. 
Musik er dyrt, så det er mange penge at bruge på musik. Det er ikke nogen barriere at man skal bruge 
dankort for at købe musik på nettet. Hvis musikken er god, så kan man ikke bruge pengene bedre. Men 
en anden respondent udtaler at det altså er dyrt at betale 150 kroner for 8 sange. Men kunstnerne skal 
tjene penge, så det er vel ok. Men hvis det er en stor musiker, så tror jeg på at jeg godt må downloade 
det.  
 
Interviewer – Tænker i på de andre personer der bliver berørt når man downloader ulovligt? 
Respondenter – Det er pladeselskabet der tjener alle pengene og så giver de noget til kunstneren. Jeg 
tror ikke man skal have ondt af pladeselskaberne. Men de bruger jo også mange penge på kunstnerne. 
Hvis det er et stort pladeselskab så er man heller ikke tilbøjelig til at købe musikken, her tænker man 
måske også mere på de små pladeselskaber og støtte dem. 
 
Interviewer – Er der nogen af jer der føler at det er nemt at skaffe musik? 
Respondenter – Det er sindssygt nemt at skaffe musik. Det er bare at gå ind på Google og søge efter et 
program og så kan man begynde at downloade. Jeg synes ikke det er så nemt. Men det er nemt at gå 
ned og købe en cd i Fona. Jeg ved ikke hvor man skal lede efter musikken, der reklameres ikke nok 
med, hvor man kan finde musik lovligt på nettet. Jeg synes det er irriterende, når man finder et nummer 
på Youtube og så har de det ikke i Fona. De har kun sådan nogle cd’er med Justin Timberlake og sådan 
noget. Man kan godt spørge om de vil bestille det hjem, men så tager det vildt lang tid. 
 
Interviewer – Finder i meget ny musik på Youtube? 
Respondenter – Man finder navnet på Youtube og så kan man gå ind og høre den igen og igen. Man 
kan også kigge på andres playlister og de forslag der kommer, når man lytter til et nummer. Man kan 
lære mange nye kunstnere at kende gennem referencerne. 
 
Interviewer – Kan det være svært at skaffe musik? 
Respondenter – Det kommer meget an på kunstneren og hvor kendte de er. Hvis det er en kendt 
kunstnere er det let at finde musik med dem. 
 
Interviewer – Bruger i myspace? 
Respondenter – Myspace er svært, for der skal man oprette en profil. Jeg burger ikke rigtig myspace, 
men indimellem går jeg ind og kigger på det. Jeg bruger også myspace, hvis jeg ikke kan finde det på 
Youtube. Jeg lytter til musikken inden jeg downloader det, så jeg ved om det er et godt nummer.  
 
Interviewer – Er det vigtigt for jer at kvaliteten af musikken er god? 
Respondenter – Ja det er vigtigt, men det er ikke altafgørende for at jeg vil betale mere for musikken. 
Jeg henter et nyt nummer, hvis det er at kvaliteten er for dårlig. 
 
Interviewer – Hvad er dårlig kvalitet for jer? 
Respondenter – Det er hvis en anden person der synger på nummeret. Hvis lyden på sangene går op og 
ned er det mega irriterende. Det er også irriterende, hvis sangen slutter for hurtigt eller hvis der er snak 
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indover nummeret. Jeg kan godt leve med det, hvis det kun er i slutningen af sangen. Jeg hader det, så 
derfor vil jeg godt betale for musik. 
 
Interviewer – Deler i musikken med andre, for at fortælle dem om ny musik? 
Respondenter – Det gør vi meget. Man kan også låne en andens iPod og så lægge det ned på ens 
computer. Det er sindssygt nemt og det går mega hurtigt. Der delt mening om hvorvidt det er en god 
måde, da nogle har haft problemer med det. 
 
Interviewer – Køber i jeres musik på cd eller på computer? 
Respondenter – Jeg synes det er usikkert, for jeg havde alt min musik på min søsters computer og så 
blev det hele slettet, så nu mangler jeg alt min musik. Så jeg føler at det er spild af penge, kun at have 
det på sin computer. 
 
Interviewer – Hvilken afspiller bruger i til at afspille musik? 
Respondenter – Jeg bruger iTunes. Jeg bruger Windows mediaplayer. Hvis man har iPod, skal man 
også have iTunes. Jeg har ikke iTunes, men jeg kan heller ikke lide iPod. Har du så en mp3, hvor man 
skal klikke 20 gange, for at finde en sang? Nej, det er stadig med display, det fungerer som en iPod. Jeg 
bruger mit anlæg, for min computer spiller for dårligt. 
 
Interviewer – Lytter i til musik på jeres telefon? 
Respondenter – Jeg bruger det ikke. Jeg kunne ikke ligge det over, så jeg bruger min mp3. Jeg hører 
musik på min mobil, men der var også et program med. Jeg bruger frostwire og så overfører den bare 
sangene automatisk. Jeg har det også, og det fungerer på samme måde som med iPod. Jeg har både en 
iPod og en mobil, hvor jeg kan høre musik, men jeg bruger min telefon. 
 
Interviewer – Er søgefunktionerne i Youtube gode? 
Respondenter – Jeg hader når der kommer noget omkring andre personer, der står på skateboard eller 
en anden person der har lavet en anden version af sangen. iTunes er bedre, fordi man kun finde 
musikere, men til gengæld kan man kun høre 30 sekunder af sangen og det er dårligt. Det irriterende 
ved Youtube er at der kommer alle hjemmevideoerne. Radioblog er lidt det samme som Youtube, men 
den har ikke så bredt et udvalg. Det kan også være besværligt at søge på Youtube, men det er stadig det 
bedste program. 
 
Interviewer – Ville i være villige til at lytte til musik, hvis det var mod at høre reklamer og programmet 
fungerer ellers som iTunes med at man kan høre hvad man vil? 
Respondenter – Jeg hader når der er reklamer indover musikken. Jeg synes det er ok, hvis det er ok hvis 
reklamerne er relevante. Nogle kanaler har de samme reklamer hele tiden og det er mega kedeligt.  
 

Bilag 36 

Interview – Første, Handelsskole 
 
Interviewer – Lytter i til musik? 
Respondenter – Alle siger ja. Jeg hører det til skole og fra skole. Jeg tror det er 14 timer hver uge at jeg 
hører musik. Under transport hører jeg rigtig meget musik. Også når jeg dyrker sport. Hvis det er 
nemme lektier hører jeg også musik. 
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Interviewer – Køber i selv musik eller henter i det ulovligt? 
Respondenter – Jeg gør begge dele. Hvis det er et nyt band jeg godt kan lide, er jeg rimelig konsekvent 
med at købe musikken. Jeg køber det primært gennem iTunes, men i kræft af at jeg har et job, hvor jeg 
kan låne musik, har jeg også en stor musiksamling. 
 
Interviewer – Hvordan får i fat i musikken? 
Respondenter – Jeg køber ikke cd’ere. Jeg køber indimellem cd’ere. iTunes er meget smart, for der kan 
man hente singler. Jeg synes til gengæld at der er noget fedt i at have et album. 
 
Interviewer – Bruger i mobiltelefonen? 
Respondenter – Jeg gør det. Jeg ved ikke hvordan man gør. Jeg har brugt Limewire og det har jeg også. 
Limewire er meget nemt at bruge. Jeg bruger Youtube converter. Det synes jeg tager lang tid. Det tager 
2 min ca.  
 
Interviewer – Hvilke programmer kender i? 
Respondenter – Bearshare, Bit Torent, Limewire, En med en mariehøne. 
 
Interviewer – Hvad med lovlige? 
Respondenter – Yousee Play. Men det er ikke godt, fordi der er DRM beskyttelse. 
 
Interviewer – Hvad gør at I benytter lige præcis de programmer i gør? 
Respondenter – Jeg burger iTunes, fordi det er nemt og enkelt. Når jeg har hentet musikken, så ryger 
det ned i en mappe og direkte ind i iTunes. Samtidig har jeg en iPod, så det hele er samlet. Jeg bruger 
de ulovlige programmer, fordi det er skide hurtigt og man sparer penge. 
 
Interviewer – Er udvalget større på de ulovlige sider eller har de bedre søgefunktioner? 
Respondenter – Det vil jeg ikke sige, for jeg har aldrig været nede I TP Musikmarked, hvor de ikke 
havde det jeg spurgte efter. Det er svært at udskille det gode fra det dårlige på Pirate Bay. På Youtube 
konverter er det godt fordi man hurtigt finder det, og så kan man samtidig klippe i det, hvis man ikke 
vil have de første 10 sekunder med. Grunden til at jeg ikke køber det i butikken, fordi den genre jeg 
hører, ikke er bred nok. Det tager lang tid i butikker. Fordelen er at man ikke skal købe en hel cd, hvis 
man kun kan lide et enkelt nummer. Jeg støtter kun dem jeg er stor fan af. Jeg er mere politisk i min 
måde at støtte på, for jeg gider ikke, at støtte de store navne.  
 
Interviewer – Er det for dyrt at købe musik? 
Respondenter – Ja, hvis man skal købe en hel cd. 
 
Interviewer – Hvad med en single? 
Respondenter – Nej det er ikke for dyrt, det er jo kun 10 kroner ca. Jeg synes det er lige omvendt, for 
jeg vil hellere betale 150 for en cd end prisen på en single. 
 
Interviewer – Hvis 10 kroner er en fair pris at betale for en single, hvorfor køber i så ikke det? 
Respondenter – Det er fordi det bliver meget dyrt i længden, hvis jeg skal betale for alt den musik jeg 
hører. For mig er det ikke prisen der er det eneste, det er en del af det. Jeg tror også der er neget 
enkelthed. Hvis jeg skulle betale for alle de 800 numre, jeg har på min computer, ville det hurtigt løbe 
op i mange penge. Der er noget ved at have et album, frem for at købe det på iTunes. Jeg tror også det 
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er noget andet med downloads, for hvis man skulle købe alle 800 numre, så ville man helt klart også 
være mere omhyggelig i sine valg. Der er sikkert en masse af dine numre, der er downloadenumre. Det 
er meget rart at have mange numre. Da jeg var mindre, kunne jeg godt lide at have helt vildt mange 
numre, bare for at kunne sige til folk – Hey har du hørt det her nummer. På et tidspunkt havde jeg en 
idé om at jeg en dag skulle kigge det hele igennem og finde ud af hvilke jeg kunne lide og så ville jeg 
gå ud og købe dem, men det blev selvfølgelig ikke til noget. 
 
Interviewer – Er det vigtigt at have meget musik eller er det vigtigt at det er den rigtige musik?  
Respondenter – Det er vigtigt at have den rigtige musik. Jeg hader når jeg har for meget musik på min 
telefon, for så skal jeg bruge meget tid på at finde de rigtige numre. Jeg vil meget hellere have 10 
numre jeg hører rigtig meget. Jeg kan godt lide når man vender tilbage til et gammelt nummer, det er 
fedt. Så jeg er nok mere til en større musiksamling og nu hvor man har muligheden, så kan man ikke 
undgå at gøre det. Det er jeg enig i. Jeg har aldrig hentet et nummer, som jeg ikke har hørt i en periode. 
Det er nemmere at downloade, for man hører måske kun fire sang i en uge, og så skal man have fire 
nye i næste uge. Det er meget få sange der holder i meget lang tid. Det er jeg uenig i, for sådan er det 
kun med pop. Jeg mener det gælder for alle. Det handler ikke om at blive træt af at høre musik, for 
noget musik bliver man aldrig træt af, fordi man altid kan høre det, der vil bare være perioder hvor man 
hører det mindre. 
 
Interviewer – Hvor får i inspiration til nyt musik? 
Respondenter – Min broder, for han er meget kulturelt aktiv og han går til mange koncerter. Jeg får det 
fra radioen og MTV, hvor man kan tjekke op på det senere. Min omgangskreds er også gode til at 
komme med nye navne. 
 
Interviewer – Hvad med hjemmesider som myspace og lignende? 
Respondenter – Det er først når man kender kunstneren, at man tjekker dem ud der. Jeg fik min 
inspiration til musik, gennem min tøjstil. Jeg søger mest efter kunstnere jeg kender, men hvis det skulle 
være, ville det være Youtube. Her klikker man lige videre og videre og det er nok den eneste måde, at 
man kan finde ny musik. Jeg har prøvet at bruge noget der hedder last.fm, hvor de anbefaler ny musik i 
samme genrer. 
 
Interviewer – Kan i godt finde på at hente mere musik med den samme kunstner, for at høre hvad de 
ellers har lavet? 
Respondenter – Ja, det sker tit. Det gør man tit, for hvis det passer godt til en anden sang man også kan 
lide. Jeg synes at der er et problem med at man downloader ulovligt, da man ikke er sikker på hvad 
man får og samtidig kan man få virus med. Ydermere er kvaliteten ikke god nok. Men man betaler jo 
ikke noget for det, så det gør ikke mig så meget. Jeg mener også bare at det handler om at sortere det, 
så man får de sange med bedst kvalitet. Jeg er dårlig til at høre hvad der er god kvalitet. 
 
Interviewer – Hvad er god kvalitet for jer? 
Respondenter – Det ved jeg ikke. Man skal kunne høre det klart. Det er dårligt når der er snak indover. 
Jeg synes livemusik er dårlig kvalitet, det er jeg ikke enig i. Jeg synes man får god kvalitet, hvis man 
køber det på cd eller på iTunes, hvor man betaler for det. 
 
Interviewer – Overvejer i om i får virus, når i downloader? 
Respondenter – ja, for på Limewire, får man en hel masse. Sådan er det jo når man henter det fra andre 
sider. Jeg downloader et sted, hvor folk skriver kommentarer om hinanden. På pirate bay tjekker man 
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lige forum igennem og ser om andre har fået virus. Der er en risiko og man tænker på, hvornår man 
bliver taget eller får virus, for det kan jo ikke blive ved. 
 
Interviewer – Er der nogen sider der er får dårlige? 
Respondenter – Limewire! Der er for meget virus på. Limewire er nemt at bruge og arbejder sammen 
med iTunes, men det at man får virus er jo et problem. Men også min oplevelse med TDC, hvor de 
havde krypteret musikken, så det kun kunne afspilles med en bestemt medieafspiller. Jeg har også 
prøvet det med Yousee, men hvad skal man bruge det til, når man ikke kan høre det der hvor man vil. 
Jeg skal ikke bruge det, hvis det er så dårligt. Jeg hører meget musik på min iPod eller telefon, så hvis 
jeg ikke kan få det ned på dem. Der skal være mulighed for at musikken er transportabel. 
 
Interviewer – Er der andre der bruger de programmer i ikke kan lide? 
Respondenter – Jeg tror der er mange der bruger Limewire, for hvis man søger Google, så er det en af 
de første der kommer frem. Jeg tror der er mange der ikke ved nok og derfor bruger Limewire. Man 
skal vide noget, før man bruger andre programmer. Hvis man finder nogen der er mere inde i computer, 
så har de nogle langt mere komplicerede programmer. 
 
Interviewer – Betyder det noget, hvad andre bruger? 
Respondenter – Ja, for så er det først. Det er ikke sådan at det er de seje drenge der gør det. Det kan 
godt være at vi ikke tænker over det. Men man kan altid spørge de kloge om hvordan man bruger 
programmerne. 
 
Interviewer – Skal det kun være nemt at bruge eller skal det også være holdbart? 
Respondenter – Jeg er villig til at bruge lidt mere tid på det og så få noget ordentligt. Jeg lytter altid 
hele musiknummeret igennem, for at tjekke at det er helt. 
 
Interviewer – Går i til koncerter, fordi I har lyttet til musikken andet sted? 
Respondenter – Ja, helt sikkert. Jeg går tit ind på Vegas hjemmeside, hvis jeg har hørt noget ny musik. 
Det er fedt at gå til koncerter, hvis det er lidt specielt. Man går ikke kun til koncerten får at høre 
musikken, men også for at opleve deres sceneshow. 
 
Interviewer – Hvordan er jeres holdning til et program, hvor man betaler 75 kroner om måneden? 
Respondenter – Hvis man kan tage det med, så er det ok. Hvis funktionaliteten er i orden, så vil jeg nok 
godt. Hvis det var med reklamer men gratis, så er det meget afhængig af, hvor mange der er.  
 

Bilag 37 

 
  
 

0% 0%  

 

 100% 
 

1 af 30. Indledning 

 

Tak for din deltagelse! 

Billedet kan ikke v ises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det røde 
x stadig v ises, skal du muligvis slette billedet og indsætte det igen.



PLADESELSKABERNES FREMTIDIGE FORRETNINGSPLAN 

114 
 

Jeg er i gang med at færdiggøre mit speciale og i den forbindelse ville det være en stor hjælp, hvis du vil 
besvare det efterfølgende spørgeskema. 

Spørgeskemaet handler om din holdning til køb, download og lytning af musik. 

Alle besvarelser vil blive behandlet fortroligt og ved at besvare spørgeskemaet har du mulighed for at deltage 
i lodtrækningen om 5 gavekort á 100 kr. til iTunes. Ved afslutningen skal du skrive din e-mail og du vil 
automatisk deltage i lodtrækningen. 

Mange tak for din opmærksomhed. 

Peter Malsø 

  
 

0% 3%  

 

 100% 
 

2 af 30. Hvad er dit køn? * 

 
  Kun ét svar 

 Mand  

 Kvinde  

  
 

0% 6%  

 

 100% 
 

3 af 30. Hvilket årstal er du født i? 

 
  Ét svar i hver linje 

Årstal   

  
 

0% 10%  

 

 100% 
 

4 af 30. Hvilken uddannelse har du senest afsluttet? * 

 
  Kun ét svar 

 Folkeskole eller Mellem-/Realskolen  

 Studenter-/HF-/HH-eksamen  

 Erhvervsuddannelse  

 Videregående kortvarrig uddannelse (til og med 4 år)  

 Videregående langvarrig uddannelse (mere end 4 år)  

 Anden/Ved ikke:    
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0% 13%  

 

 100% 
 

5 af 30. Hvilket postnummer bor du i? * 

 
  Ét svar i hver linje 

Postnummer    

  
 

0% 17%  

 

 100% 
 

6 af 30. Hvor lytter du til musik? 

 
  Gerne flere svar 

 Hjemme  

 På arbejdet  

 I skolen  

 Under transport  

 Når jeg træner  

 Til fest  

 Jeg lytter ikke til musik  

 Andet:   
 

  
 

0% 20%  

 

 100% 
 

7 af 30. Hvor mange timer om ugen lytter du til musik? (her tænkes på 
radio, cd, musikvideoer, downloadet musik og musik streamet fra 
internettet) * 

 

  Kun ét svar 

 Mindre end 5 timer  

 5-10 timer  

 10-15 timer  

 15-20 timer  

 Mere end 20 timer  
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 Ved ikke  

  
 

0% 24%  

 

 100% 
 

8 af 30. Nu nævnes en række programmer der kan benyttes til køb, 
downloading eller streaming af musik. Hvilke programmer kender du eller 
har du hørt om? (sæt gerne flere krydser) 

 

  Gerne flere svar 

 iTunes  

 Spotify  

 Limewire  

 Bear Share  

 Bit Torent  

 The Pirate Bay  

 Grooveshark  

 imeem  

 Pandora  

 Yahoo music  

 Maestro.fm  

 last.fm  

 Kender ingen af de nævnte programmer  

 Andre:   
 

  
 

0% 27%  

 

 100% 
 

9 af 30. Hvilke af disse hjemmesider kender du i forbindelse med køb af 
musik? (sæt gerne flere krydser) 

 

  Gerne flere svar 

 TDC  

 El-Giganten  

 Bilka  
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 iTunes  

 cdon.com  

 Mp3.com  

 Amazone.com  

 Kender ingen af de nævnte  

 Andre:   
 

  
 

0% 31%  

 

 100% 
 

10 af 30. Hvilke medier bruger du til at lytte til musik? (sæt gerne flere 
krydser) 

 

  Gerne flere svar 

 Radioen  

 TV (musikvideoer)  

 MP3 afspiller eller telefon  

 Cd  

 Internettet (Youtube, last.fm, spotify eller lignende tjenester)  

 Computer  

 Koncerter  

 Andet:   
 

  
 

0% 34%  

 

 100% 
 

11 af 30. Hvordan skaffer du musik? (Fordel dit svar mellem de forskellige 
muligheder, efter hvor mange procent du mener at du benytter hver 
mulighed. Det samlede antal skal stemme med 100) * 

 

  Skriv et tal i hver boks 

  Mængde i 
procent 

 

 

Jeg køber ikke musik  
 

Jeg hører det i radioen eller på tv  
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Jeg køber cd'er  
 

Jeg køber det på internettet (iTunes, TDC musik, El-Giganten eller lignende 
hjemmesider)  

 

Jeg lytter til det på Youtube  
 

Jeg downloader det via downloadprogrammer (Limewire, Bit Torent, The Pirate Bay eller 
lignende programmer)  

 

Jeg streamer det gennem services (Spotify, last.fm eller lignende sider)  
 

Jeg har et abonnement hvor jeg kan downloade frit (TDC Play)  
 

Jeg får det af venner eller familie  
 

Jeg låner det på biblioteket  
 

Jeg downloader fra Youtube  
 

Andet  
 

Total 0
 

 

  
 

0% 37%  

 

 100% 
 

12 af 30. Hvorfra får du inspiration til at lytte til ny musik? (sæt gerne 
flere svar) * 

 

  Gerne flere svar 

 Radio  

 TV  

 Musikblade eller musikhjemmesider  

 Pladebutikker  

 Hjemmesider eller programmer der sælger musik  

 Venner/familie  

 Andet/Ved ikke:   

  
 

0% 41%  

 

 100% 
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13 af 30. Hvor mange musiknumre køber du om måneden? * 

  Kun ét svar 

 Jeg køber ikke musik  

 Mindre end 5 numre  

 5-10 numre  

 10-15 numre  

 15-20 numre  

 Flere end 20 numre  

 Ved ikke  

  
 

0% 44%  

 

 100% 
 

14 af 30. Hvor mange musiknumre henter du ulovligt om måneden? * 

 
  Kun ét svar 

 Jeg henter ikke ulovligt  

 Mindre end 5 numre  

 5-10 numre  

 10-15 numre  

 15-20 numre  

 Flere end 20 numre  

 Ved ikke  

  
 

0% 48%  

 

 100% 
 

15 af 30. Hvor vigtig er 

 
  Kun ét svar i hver linje 

  1 Meget 
uvæsentlig 2 Uvæsentlig 

3 
Hverken/eller 4 Væsentlig 

5 Meget 
væsentlig 

 

 

prisen for dig, når du køber musik?      
 

den lydmæssige kvalitet af den 
musik du lytter til?      
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det at den musik du køber, ikke er 
låst, så det kun kan bruges med et 
bestemt program eller abonnement? 

     
 

  
 

0% 51%  

 

 100% 
 

16 af 30. Hvlike af disse ting er for dig vigtigst for at du synes en sang har 
god kvalitet? (sæt maks tre krydser) * 

 

  Gerne flere svar 

 Bit-rate  

 Andre har købt samme sang  

 At der ikke er snak eller reklamer henover musiknummeret  

 Lyden er tydelig og klar  

 Lyden ikke skratter  

 Jeg synes sangen er god  

 Andet/Ved ikke:   

  
 

0% 55%  

 

 100% 
 

17 af 30. Hvis du leder efter musik på nettet, hvor vigtigt er det at det er 
let tilgængeligt? * 

 

  Kun ét svar 

 1 Meget uvæsenligt  

 2 Uvæsenligt  

 3 Hverken/eller  

 4 Væsenligt  

 5 Meget væsenligt  

  
 

0% 58%  

 

 100% 
 

18 af 30. Hvilke af disse hjemmesider eller programmer er lettetst at 
benytte, til at finde musik du vil lytte til? (Hvis du ikke har erfaring med at 
bruge alle hjemmesiderne eller programmerne, skal du kun vurdere 
mellem dem du har erfaring med at bruge) * 
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  Kun ét svar 

 Youtube  

 last.fm  

 spotify  

 iTunes  

 TDC Play  

 Grooveshark  

 imeem  

 Pandora  

 Yahoo music  

 Maestro.fm  

 Kender ingen af dem  

 Andet/Ved ikke:   

  
 

0% 62%  

 

 100% 
 

19 af 30. Hvor vigtigt er det at 

 
  Kun ét svar i hver linje 

  1 Meget 
uvæsentligt 

2 
Uvæsentligt 

3 
Hverken/eller 4 Væsentligt 

5 Meget 
væsentligt 

 

 

en hjemmeside eller et program viser 
relaterede sange eller kunstnere, når 
du søger efter musik?      

 

kunne høre musikken inden du køber 
den?      

 

udvalget af musik er bredt, når du 
skal købe musik på en hjemmeside 
eller bruge et program? 

     
 

du også kan købe andre ting udover 
musik på hjemmesiderne eller 
programmerne? (f.eks. 
koncertbilletter, merchandise, DVD'er 
eller andet relateret til bandet) 

     
 

du kan dele den musik du køber, med 
venner og familie?      
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den hjemmeside eller det program du 
bruger til at hente musik med er nemt 
at bruge? 

     
 

musikken er nem at overføre, til 
andre elektroniske produkter?      

 

snakke med andre om musik?      
 

  
 

0% 65%  

 

 100% 
 

20 af 30. Er det nemt at købe musik over internettet? * 

 
  Kun ét svar 

 1 Meget svært  

 2 Svært  

 3 Hverken/eller  

 4 Nemt  

 5 Meget nemt  

 Ved ikke  

  
 

0% 68%  

 

 100% 
 

21 af 30. Er det nemt at dele musik med dine venner? (at dele musik skal 
forstås som, at du giver eller får et musiknummer permanent) * 

 

  Kun ét svar 

 1 Meget svært  

 2 Svært  

 3 Hverken/eller  

 4 Nemt  

 5 Meget nemt  

  
 

0% 72%  

 

 100% 
 

22 af 30. I hvor høj grad 

 
  Kun ét svar i hver linje 
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  1 I meget 
lav grad 

2 I lav 
grad 

3 
Hverken/eller 

4 I høj 
grad 

5 I meget 
høj grad Ved ikke 

 

 

lytter personer i din omgangskreds 
til musik de har downloadet 
ulovligt? 

      
 

snakker du med dine venner om 
hvor i køber musik?       

 

tænker du på om kunstneren får 
penge, når du køber eller låner 
musik? 

      
 

  
 

0% 75%  

 

 100% 
 

23 af 30. Hvordan vurderer du prisniveauet på enkelte musiknumre, købt 
på internettet? * 

 

  Kun ét svar 

 1 Meget dyrt  

 2 Dyrt  

 3 Hverken/eller  

 4 Billigt  

 5 Meget billigt  

 Ved ikke  

  
 

0% 79%  

 

 100% 
 

24 af 30. Hvor nemt er det efter din mening at åbne låst musik? (låst 
musik: kan kun afspilles af bestemte programmer eller ved et bestemt 
abonnement) * 

 

  Kun ét svar 

 1 Meget svært  

 2 Svært  

 3 Hverken/eller  

 4 Nemt  

 5 Meget nemt  

 Ved ikke  
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0% 82%  

 

 100% 
 

25 af 30. Hvor nemt er det efter din mening at dele musik ulovligt med 
andre via internettet? 

 

  Kun ét svar 

 1 Meget svært  

 2 Svært  

 3 Hverken/eller  

 4 Nemt  

 5 Meget nemt  

 Ved ikke  

  
 

0% 86%  

 

 100% 
 

26 af 30. Hvis du skulle købe et musiknummer på internettet, hvilken pris 
er den højeste du er villig til at betale? 

 

  Kun ét svar 

 10 kroner eller mere  

 9 kroner  

 8 kroner  

 7 kroner  

 6 kroner  

 5 kroner  

 4 kroner eller mindre  

  
 

0% 89%  

 

 100% 
 

27 af 30. Hvis du for et fast månedligt beløb kunne høre ubegrænsede 
mængder musik på din computer, telefon og mp3 afspiller, hvilken pris 
ville du så maksimalt være villig til at betale? 

 

  Kun ét svar 
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 250 kroner eller mere  

 225 kroner  

 200 kroner  

 175 kroner  

 150 kroner  

 125 kroner  

 100 kroner  

 75 kroner  

 50 kroner eller mindre  

  
 

0% 93%  

 

 100% 
 

28 af 30. Hvis du kunne høre musik gratis på din computer, telefon og 
mp3 afspiller mod korte reklamer mellem sangene, hvor ofte ville du da 
være villig til at høre en reklame? 

 

  Kun ét svar 

 Mellem hver sang  

 Mellem hver 2. sang  

 Mellem hver 3. sang  

 Mellem hver 4. sang  

 Mellem hver 5. sang  

 Mellem hver 6. sang  

 Mellem hver 7. sang  

 Mellem hver 8. sang  

 Mellem hver 9. sang  

 Mellem hver 10. sang  

 Sjældnere  

  
 

0% 96%  

 

 100% 
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29 af 30. Angiv venligst din samlede bruttoindkomst (indkomst før skat) * 

 
  Kun ét svar 

 99.000 kroner eller under  

 100.000 til 199.000 kroner  

 200.000 til 299.000 kroner  

 300.000 til 399.000 kroner  

 400.000 til 499.000 kroner  

 500.000 kroner eller mere  

 Ved ikke/ønsker ikke at oplyse det  

  
 

0% 100% 
 

 100% 
 

30 af 30. Skriv din e-mail for at deltage i lodtrækningen om 5 gavekort á 
100 kr. til iTunes 

 

  Ét svar i hver linje 

E-mail   

 


