
MP3

När man komprimerar utrymmeskrävande ljudfiler 
tar de mindre plats på dataminnen. Det innebär även 
att stora mängder musik enkelt och snabbt går att 
distribuera över internet, samt lagra och spela upp på 
allt mindre musikspelare. Det vanligaste formatet för 
denna typ av komprimering kallas mp3. Detta format 
använder en algoritm för destruktiv komprimering 
av ljudet. Det betyder att en del av ljudet skalas bort 
utan att vi uppfattar försämringen allt för mycket. 
Förkortningen mp3 står för MPEG-i, Audio Layer-3, 
en standard som utvecklades åren 1987-1991 av fors
kare vid AT&T-Bell Labs i USA och tyska Fraunho- 
ferinstitutet. Syftet var att utveckla ett komprimerat 
format för ljud till digitalradio.

Mp3-tekniken slog igenom under andra halvan 
av 1990-talet. Den första mp3-spelaren var data
programmet Winplay3 som kom ut på marknaden 
1995, men det var först hösten 1998 som man kunde 
börja ana de förändringar av musikkonsumtionen 
som vi kan se idag. Den amerikanska skivbolagsin- 
dustrins branschorganisation RIAA stämde företa
get Diamond Multimedia eftersom de ansåg att fö
retaget med sin portabla mp3-spelare Rio PMP300 
bröt mot den amerikanska lagstiftningen gällande 
kopiering av musik. Skivbolagsindustrin förlorade 
målet, vilket tillsammans med mp3-spelarens för
säljningsframgångar skapade ett stort intresse för 
mp3-tekniken. Större företag som Compaq och 
Creative började investera i tekniken och lanserade 
egna portabla mp3-spelare med allt bättre lagrings
utrymme. Den första större fildelningstjänsten, 
Napster, grundades 1999 och erbjöd användarna 
att dela mp3-filer med varandra över internet. Ut

vecklingen gick snabbt. Allt fler internetanvändare 
hade allt snabbare uppkoppling och allt bättre da- 
talagringsmöjligheter som gjorde att musikintresse
rade kunde bygga upp enorma musiksamlingar utan 
någon större ansträngning. Musik blev en bulkvara, 
samtidigt som okända artister hittade distributions
former och fick ut sin musik över hela världen. Eta
blerade artister skummade av ilska medan de såg 
sina livsverk spridas fritt över internet. Men argast 
var skivbolagsindustrin som såg hur kontrollen över 
distributionen av musik gled dem ur händerna. År 
2000 stämdes Napster av både skivbolagsindustrin 
och ett antal artister. Napster förlorade och fick 
stänga ner sin verksamhet. Därefter har fler fildel- 
ningstjänster och tekniker lanserats, bland dem 
de svenska Kazaa och Pirate Bay. Skivbolagsindu
strin har stämt både fildelningstjänster och privata 
användare. Samtidigt har företag som Apple, som 
släppte sin första iPod 2001, valt att ansluta sig till 
branschen. Mobiltelefoner började 2001 utrustas 
med mp3-spelare och sedan mitten av oo-talet stöd
jer de flesta mobiltelefoner mp3-formatet. Fram
gången med mp3-mobiler var ett starkt vägande 
skäl till att Apple satsade på att utveckla sin första 
telefon - iPhone. Den brittiska organisationen En- 
tertainment Retailers Association, ERA, konstate
rade i en undersökning av antalet sålda musikspe
lare i Storbritannien 2008 att mp3 var det snabbast 
växande musikformatet någonsin. Mp3-spelaren 
har alltså blivit vida spridd i samhället samtidigt 
som cd-försäljningen sjunkit med drygt 45 procent 
under perioden 2000-2010 i Sverige. Ändå lyssnar 
vi idag förmodligen på mer musik än någonsin förr.
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