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attitudes and history. Do people, especially young people, have a more positive attitude 
towards the Internet and has the fact that we, as a country, were among the first to use the 
Internet anything to do with it. 
 
Material/Method: Data collected from books, newspapers and articles from several sites on 
the internet.  I’ll use the information I’ve gathered to try to find an answer to my given 
problems for the paper. To mark off my problem and information gathering I’ve decided to 
use three research questions which my work will circle around.        
 
Main Result: You can clearly tell that Sweden has a great climate for social media services to 
be created. Sweden, as a country, had access to computers and internet in a very early stage 
and took great advantage of that. Their culture encourages creativity which is important and 
people in Sweden aren’t afraid to run into problems. Teenagers start uses internet in a very 
early age and they have a higher percent of daily usage then other countries.    
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Sammanfattning 
 
Detta är en studie inom informatik och media genomförd av Robin Schwabegger 
höstterminen 2009 för Uppsala Universitet. Uppsatsen behandlar nya sociala medietjänster 
med avgränsning på svenska sådana. Målet är att se om det växande antalet sociala 
medietjänster med härkomst från Sverige har något att göra med det svenska samhällets 
klimat. Vad är det som gynnar uppkomsten av denna typ av tjänster i Sverige? De faktorer 
som jag tror kan ha haft en stor betydelse för detta är den svenska internethistorien, den 
svenska kulturen och svenska ungdomars attityder till internet, dessa kommer att fungera som 
min avgränsning och mina forskningsfrågor. 

I och med det stora problemet med illegal fildelning, alltså piratkopiering, har många företag 
under 00-talet försökt finna bra, lagliga alternativ till detta som användarna och 
konsumenterna kommer att uppskatta. Till en början försökte många storföretag etablera sig 
på den unga marknaden av digitalt material i form av musik och film. Ingen av dessa lyckades 
speciellt bra för att användarna hade fortfarande inte möjlighet till den tillgänglighet och frihet 
som de hade med piratkopiering. iTunes är väl kanske det exemplet som har klarat sig bäst 
men tjänsten har fortfarande svagheter som konsumenterna ogillar. Storföretag har 
misslyckats med att se och uppfylla konsumenters behov i en modern, digital och 
internationellt kommunicerad värld. Dessa behov har dock nu till vis mån blivit mättade tack 
vare fildelningstjänsten The Pirate Bay, musiktjänsten Spotify, filmtjänsten Voddler och IP-
telefonitjänsten Skype. Varav alla har sitt ursprung i Sverige.     

Metoden jag kommer använda mig av är en kvalitativ analys där jag samlar in material som 
berör mitt ämne från böcker, tidningar och artiklar. Denna information analyserar jag sedan 
utifrån min tre valda forskningsfrågorna som behandlar svensk internethistorik, svensk kultur 
och svenska ungdomars attityder. 

Teorier av Geert Hofstede och John Hartley kommer att användas för analyserna. Det är 
Hofstedes teori om kulturella dimensioner där han utmärker vad som är typisk för olika 
kulturer när det gäller till exempel maktförhållanden och individualism. Även Hartleys teori 
om kreativa konsumenter och individer kommer användas. Hartley menar att kreativa 
människor är framtiden för företag för att kunna vara konkurrenskraftiga och lyckas.  

Man ser tydliga bevis på att den svenska kreativiteten och viljan att utveckla beror mycket på 
vår kultur. Jämfört med andra kulturer är svenskar mycket mer individuella och har ett väldigt 
familjärt synsätt, till exempel att maktförhållandet mellan chef och anställd är väldigt lågt, 
som driver oss till att våga komma med idéer och söka nya vägar. Även Sveriges 
internethistoria har bidragit till utvecklingen av sociala medietjänster. I och med vår tidiga 
användning av datorer och internet fick vi tidigt intresse och erfarenhet av fenomenet. Med 
hjälp av lånedatorsystemet var tillgängligheten av datorer hög och det fanns många att dela 
sitt nya intresse med. Alltså ökade drivkraften hos användarna. Svenska ungdomar använder 
sig även mycket mer av internet och datorer än människor i andra länder och en hög 
användning pekar på en god attityd mot internet. Man lär sig i väldigt ung ålder att använda 
internet och det blir till en del av ens vardag.   
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1. Inledning 
 

I och med upphovsrätten och fildelningslagen, IPRED, som trädde i kraft den 1 april 2009 har 
en hel generation människor kriminaliserats i Sverige. Något som många såg som självklart, 
att ladda ner musik till sin dator för att sedan lägga in den på din iPod, var nu inte längre 
lagligt och stora böteslappar delades ut till fildelare för detta brott. Denna intressanta och 
aktuella fråga om upphovsrätt berör verkligen inte bara Sverige, utan större delen av världen. 
Film- och skivbolagen, främst i USA, var rasande när vem som helst kunde börja ladda ner 
deras skivor och filmer helt gratis från Internet och började snabbt stämma enskilda personer 
runt om i världen på flera tusen kronor i hopp om att detta skulle sätta stopp för fildelandet. 
Hos konsumenterna fanns, och finns fortfarande, ett behov av att ha tillgång till musik och 
film på datorn, på mobiltelefonen, på mp3-spelaren och när som helst man vill. Istället för att 
försöka hitta bra, lagliga lösningar på detta infördes en lag som gör detta behov i princip 
förbjudet. Man fokuserade helt enkelt för mycket på problemet istället för att hitta en lösning 
som uppfyllde konsumenternas behov. Det var då användarna, konsumenterna, fick ta över 
och lösa detta problem själva. Man var nu, efter så pass många år med fildelning, van vid 
gratis, och man ville fortsätta ha gratis. Speciellt i Sverige.  
   De gratisalternativ vi nu har i form av sociala medier och tjänster är till exempel Skype, 
vilket tillåter människor att prata gratis med varandra världen över via så kallad IP-telefoni. 
Denna tjänst fungerar både på datorer och i en del mobiltelefoner. Ett annat exempel är den nu 
väldigt populära tjänsten Spotify, som tillåter dig att lyssna på all världens musik gratis i din 
dator, och i en del mobiltelefoner. Man får välja låtar själv och när helst man vill, vilket 
betyder att det absolut inte är en radiotjänst. För att detta ska fungera och gå runt har de ibland 
reklam mellan låtarna.  
   Det många kanske inte vet är att dessa två tjänster, och många andra liknande tjänster som 
uppfyller den nya fildelnings- och kommunikationsgenerationens behov, är utvecklade av 
svenskar. I denna uppsats kommer jag försöka analysera varför Sverige och de svenska 
utvecklarna och deras tjänster är så framgångsrika inom detta område. 
 

”Sweden is – as you know – one of the leading countries in the world in the field of 
telecommunications, and it is only appropriate that we should be among the first to use 
the Internet also for political contacts around the globe.”1 

 
Detta skrev Carl Bildt till Bill Clinton i ett mejl som har visats sig vara världens första mejl 
mellan två statsöverhuvuden.2 Året var 1994. Sverige blev snabbt ett av världens ledande IT-
länder. Sverige blev ett av de ledande länderna inom utvecklingen av sociala medier och 
tjänster. Sverige var även landet där piratrörelsen började bygga sina skepp för att senare 
segla ut till övriga världen. Frågan är varför? 
 

                                                           
1 Piraterna: de svenska fildelarna som plundrade Hollywood, Anders Rydell och Sam Sundberg, s. 29, Ordfront, 
Falun 2009 
2 Piraterna: de svenska fildelarna som plundrade Hollywood, Anders Rydell och Sam Sundberg, s. 32, Ordfront, 
Falun 2009 
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2 Problemformulering 
 

Fildelnings- och upphovsrättsfrågan är aktuell och global just nu och det är just denna fråga 
som har gjort att konsumenter av film, musik, böcker och annat liknande material har börjat 
skapa tjänster som ska försöka uppfylla våra behov. Det behovet som ligger högst just nu 
bland konsumenter är tillgänglighet. Man vill kunna få tag på och använda sig av 
upphovsrättsskyddade och icke upphovsrättsskyddade filer enkelt och när man som helts 
känner för det. Det är friheten att välja man vill ha. Att det även är gratis att ladda ner filer till 
sin egen dator eller mobiltelefon tror jag kommer i andra hand hos de flesta.  
 
Många av de tjänster och program och tjänster som har skapats på grund av detta behov har 
faktiskt svenska utvecklare, och dessa svenskar har varit väldigt tidiga med att se folks behov. 
Många vill fortfarande inte se det och håller förskräckt för öronen när de hör ordet fildelning. 
Dessa personer är oftast de som tjänar pengar på att sälja fysiska skivor och filmer. De vägrar 
se människors behov att kunna se en film på till exempel sin iPod. Sverige är förebilder för 
pirater, fildelare och utveckling för många människor runt om i världen. Samtidigt som 
Sverige ses, av andra, som ett land utan lagar där man kan stjäla andras verk utan att någon 
gör något åt det. Varför har Sverige, med vårt låga invånarantal intresserat oss så mycket för 
Internet, fildelning och just utvecklat så många framgångsrika tjänster och program för detta? 
Var kommer allt detta engagemang ifrån?         
 

2.1 Frågeställning 
Alla de fyra medietjänsterna Skype, The Pirate Bay, Spotify och Voddler har skapas av en 
mindre grupp nära vänner. De stora etablerade företagen har inte haft något att göra med 
utvecklingen. Därför har jag formulerat min frågeställning för att se vart de svenska 
fördelarna och motivationen ligger i utvecklandet av sådana tjänster.   

• Finns det speciella kvaliteter i det svenska samhället som gynnar uppkomsten av 
kreativa sociala medier och tjänster? 

 

2.1.2 Forskningsfrågor 
För att på bästa sätt kunna besvara och få resultat av min frågeställning kommer jag avgränsa 
mig till utvalda forskningsfrågor som jag tror kan ha stor betydelse för ämnet och för det 
svenska samhället. 

• Kan det finnas egenskaper i den svenska Internethistorien? 
• Kan det finnas egenskaper i den svenska kulturen? 
• Kan det finnas egenskaper i svenska ungdomars attityder? 
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2.2 Disposition 
I den första delen av uppsatsen, inledningen, får läsaren en inblick i hur fildelning och 
upphovsrätt fungerar idag i Sverige och övriga världen. Jag ger även en förklaring av vilka 
behov konsumenter och de så kallade ”piraterna”, alltså fildelare, har och vad de själva har 
skapat för att försöka mätta dessa behov.  
 
Kapitel två och tre består av en förklaring av min frågeställning och mina avgränsningar. Jag 
tar även upp varför jag har gjort de avgränsningarna och vad det är för problem jag ska 
försöka tackla. Man kan även läsa vad jag har valt för metod och material för att utföra denna 
uppsats.  
 
Direkt efter delen om metod- och materialval följer en bakgrundsbeskrivning av de fyra olika 
tjänsterna jag har valt att göra mina analyser utifrån. Det kommer bara en beskrivning av 
bland annat deras historia, funktion och vad de uppfyller för behov hos användarna.  
 
De teorier jag har valt att använda mig till denna uppsats kommer att beskrivas i kapitel fem 
till det följer även argumentationer till varför just dessa teorier passar sig bra till mitt arbete 
och problemformulering. 
 
Sedan kommer jag gå in på själva analysen och denna kommer vara uppdelad efter mina tre 
frågeställningar. Först kommer man att läsa om Sveriges internethistorik, detta följs av 
Sveriges kultur och till sist svenska ungdomars attityder mot Internet. Inom dessa områden 
kommer man att få läsa om begrepp och exempel som är till för att förstärka och förklara 
mina fyra utvalda tjänster.   
 
I slutet av uppsatsen kommer jag ha en resultat- och diskussionsdel. Denna del kommer 
fungera som en sammanfattning vilken jag ska försöka knyta ihop säcken med.   
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3 Metod och material 
 

Jag kommer att genomföra en kvalitativ textanalys av de material jag har valt att använda och 
som jag känner har relevans för mitt arbete. De primära texterna som jag har valt är två 
böcker som båda publicerades år 2009. Dessa är alltså väldigt aktuella och bland de få texter 
som går djupare in på mitt ämne. Den första boken heter ”Piraterna: de svenska fildelarna som 
plundrade Hollywood”, av Anders Rydell och Sam Sundberg. Den andra boken är ”Gratis?: 
om kvalitet, pengar och skapandets villkor”, som är en essäsamling som tar upp upphovsrätt, 
internet och skapandet villkor. Skribenterna till denna bok är journalister, artister, forskare 
och entreprenörer. Redaktör är Per Strömbäck. Böckerna beskriver relationen mellan Sverige 
och Internet, fildelning, upphovsrätt, lagliga alternativ till fildelning och svenska utvecklares 
uppgång och fall inom ämnet.  
 
För att avgränsa mitt arbete har jag valt fyra företag och dess tjänster som har sitt ursprung i 
Sverige. Dessa har fått stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt och har spelat 
en stor roll, och gör det fortfarande, för sociala mediers utveckling. The Pirate Bay, Skype, 
Spotify och Voddler är de nya sociala medier jag har valt att studera lite närmare. Med hjälp 
av artiklar, böcker och företagens respektive hemsida bygger jag upp en bakgrund för varje 
tjänst som jag senare, med hjälp av de teorier jag har valt, analyserar för att se om det är något 
speciellt med det svenska samhället som har gynnat framväxten för dessa tjänster. Analysen 
kommer utgå från mina tre forskningsfrågor.  
 
Artiklarna som kommer att användas för att stärka bakgrunden och analysen kommer vara 
nyhetsartiklar från diverse svenska och utländska tidningar. Jag kommer även att använda mig 
av statistik som behandlar svenska personers internetvanor och användning jämfört med andra 
länders. Till statistiken kommer även en studie vid namnet ROSE att användas för att stärka 
analysen ytligare. Det är en studie gjord på ungdomar från olika delar i världen och handlar 
om vad de har för syn på vetenskap och teknologi. 
 
För att knyta an mina cases, de fyra svenska tjänsterna, till analysen och frågeställningen ska 
jag använda mig av teorier av Geert Hofstede och John Hartley. Hofstedes teori om kulturella 
dimensioner och Hartleys teori om kreativa konsumenter som han tar upp i hans bok Creative 
Industries.      
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4. Bakgrund 
 

Bakgrunden består av historik, funktion, behov, mottagande, företagsform och fördelar med 
de olika tjänsterna. Jag väljer just dessa punkter för att jag anser att det är viktiga aspekter att 
ta hänsyn till för att sedan kunna göra en rättvis analys. 
 

4.1 The Pirate Bay 
The Pirate Bay (TPB) är en av världens största fildelningssidor med mer än 25 miljoner 
användare. Denna siffra redovisades av The Pirate Bay hösten 2008.3 Sidan startades i 
november 2003 av de två svenskarna Fredrik Neij och Gottfrid Svartholm. Sajten är en 
Bittorrent-tracker vilket är en överföringsmodell för filer där användare delar med sig av den 
filen de håller på att ladda ner för att effektivisera nedladdningen för andra som vill ladda ner 
samma fil. 

Det var först på Piratbyråns kanaler i chattklienten IRC som diskussionerna om en svensk 
torrent-tracker startade.4 Gottfrid, som vid tidpunken arbetade i Mexiko, lade in programvaran 
på en gammal oanvänd dator som stod i källaren på hans jobb. Trackern fick till en början 
bara namnet Piratbyråns tracker och blev snabbt populär i Sverige. I november 2003 kunde 
man läsa på Piratbyråns hemsida att de hade lagt upp en tracker med namnet ”The Pirate 
Bay”. Den stora populariteten för sidan orsakade dock problem. Den dåliga bandbredden som 
företaget i Mexiko hade räckte inte till för användarna och det stod klart att man var tvungen 
att flytta The Pirate Bay till Sverige. År 2004 flyttade Trackern, och Gottfrid, till Sverige.  

The Pirate Bay startades i helt rätt tidpunkt för att bli så pass populärt som det är. Det fanns en 
annan stor bittorrent-tracker vid tiden som Piratbyrån startade sin egen. Sidan hette Suprnova 
och fungerade på samma sätt som The Pirate Bay. Fallet för Suprnova kom år 2004 då det 
valde att stänga sajten på grund av juridiska påtryckningar.5 Detta ledde till att många av 
deras användare istället förflyttade sig till The Pirate Bay för att ladda ner filer.    

Sajten skapades inte för att vara vinstdrivande och tjäna ihop pengar till grundarna. Dock har 
det visat sig att de har drivit in små summor i form av reklamplatser som de har sålt på sidan. 
Meningen med det hela var bara att fylla ett behov som fanns hos användare och fildelare, 
men som i och med många tidigare fildelningstjänsters fall hade försvunnit. Tanken var inte 
att vara ett verktyg för att förstärka tillgängligheten av upphovsrättsskyddat material. Vad som 
fanns på sidan och vad som delades mellan användarna var helt upp till användarna. The 
Pirate Bay skulle bara ge en möjlighet att dela de filer man ville. För en stark fildelningskultur 

                                                           
3 Piraterna: de svenska fildelarna som plundrade Hollywood, Anders Rydell och Sam Sundberg, s. 222, Ordfront, 
Falun 2009 
4 Piraterna: de svenska fildelarna som plundrade Hollywood, Anders Rydell och Sam Sundberg, s. 104, Ordfront, 
Falun 2009 
5 Piraterna: de svenska fildelarna som plundrade Hollywood, Anders Rydell och Sam Sundberg, s. 107, Ordfront, 
Falun 2009 
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fanns hos ungdomar, vare sig det var upphovsrättsskyddade filer eller inte, och det ville man 
stödja, för att stödja spridningen av kultur. 

Den 31 januari 2008 blev The Pirate Bay åtalade för bland annat medhjälp till brott mot 
upphovsrättslagen. Utredningen mot TPB hade varit så omfattande att det dröjde flera 
månader innan de faktiskt blev åtalade Allting startade mycket tidigare, 31 Maj 2006, då 
polisen gjorde en razzia i TPBs serverhallar och med detta stängde ner sajten.6 Dock inte 
länge, redan efter tre dagar var sidan uppe på nätet igen, denna gång på någon annan plats i 
världen. Efter razzian strukturerade The Pirate Bay om sig och spred ut sina servar runt om i 
världen, inte ens grundarna visste var alla stod, och på detta sätt skulle man inte kunna stänga 
ner sidan igen. I rättegången som hölls i början av 2009 blev fyra personer från The Pirate 
Bay, Fredrik Neji, Gottfrid Svartholm Warg, Peter Sunde och Carl Lundström, dömda till ett 
års fängelse och skadestånd på 30 miljoner kronor för medhjälp till brott mot 
upphovsrättslagen.7 Inte långt efter att domen hade fallit visade det sig att domarna i målet 
kanske var jävig, alltså partisk. I och med detta är man tvungen att göra om rättegången. De 
senaste nyheterna som finns om fallet är att HD prövar domarna som ska hålla i rättegången, 
så att de inte är jäviga.8    
 

4.2 Skype 
Niklas Zennström är en svensk IT-entreprenör som är född i Stockholm men uppvuxen i 
Uppsala där han utbildade sig till civilingenjör vid Uppsala Universitet. Niklas, tillsammans 
med dansken Janus Friis skapade år 2000 fildelningstjänsten Kazaa vilket fick stor 
uppmärksamhet i och med den tidigare amerikanska fildelningstjänsten Napsters fall knappt 
ett år senare. Men på grund av virus och spyware som spreds mellan användarna av 
programmet minskade populariteten och Niklas sålde senare programmet.  
 
Men det var inte slut där för IT-entreprenören som år 2003 utvecklade den populära tjänsten 
Skype tillsammans med kollegan Janus Friis. Skype är en telefontjänst som använder sig av 
IP-telefoni. Det som krävs är att du har en internetuppkoppling, att du har Skype installerat på 
din dator, alternativt en mobiltelefon som klarar av tjänsten, samt att du har ett 
användarkonto. De funktioner som finns i tjänsten är bland annat videosamtal, skicka 
snabbmeddelanden och sms samt överföring av filer mellan användare.9 Skype används av 
människor världen över och vid tidpunkter när det är mest användare online har siffran nått 20 
miljoner.10     
 

                                                           
6 Rättegången mot the Pirate Bay – bakgrund 
http://www.sr.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1646&grupp=6891&artikel=2607332&sida=6 2009-12-10 
7 Fängelse och miljonskadestånd 
http://www.sr.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1646&grupp=6891&artikel=2773200&sida=4 2009-12-10 
8 HD prövar domarjäv I Pirate Bay-mål 
http://www.sr.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1646&grupp=6891&artikel=3295723 2009-12-10 
9  What is Skype? http://about.skype.com/ 2009-12-04 
10 Ibed 2009-12-04 

http://www.sr.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1646&grupp=6891&artikel=2607332&sida=6
http://www.sr.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1646&grupp=6891&artikel=2773200&sida=4
http://www.sr.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1646&grupp=6891&artikel=3295723
http://about.skype.com/
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År 2005, alltså två år efter det att företaget hade grundats, ville Ebay köpa Skype av Niklas 
Zennström och Janus Friis. De fick 21,2 miljarder kronor för tjänsten och sen dess har 
användarantalet ökat från 53 till 405 miljoner.11 Som det ser ut just nu har Ebay precis sålt 70 
% av företaget till bland annat Niklas och Janus som nu äger 14 % via deras gemensamma 
företag Joltid Ltd.12  
 
Skype har fått en så pass stor genomslagskraft och popularitet världen över på grund av att det 
var tidiga, och att de erbjuder tjänsten gratis. Vilket verkar vara väldigt viktigt om man vill 
lyckas inom IT idag. Det som skiljer Skype från andra tjänster som också erbjuder röstsamtal, 
till exempel Live Messenger, är att man kan ringa till vanliga telefoner, man kan bli uppringd 
av vanliga telefoner. Denna tjänst tar de dock betalt för men tanken är att de ska gå att göra 
nationella och internationella samtal till väldigt låga priser. Det är dessa funktioner Skype 
tjänar sina pengar på. Människor i världen är väldigt rörliga idag. Familjer och vänner skiljs åt 
i ibland ganska långa perioder på grund av affärsresor och liknande. Med Skype kan man då 
lätt hålla kontakten med varandra och detta mycket billigare än via en vanlig telefon eller 
mobiltelefon. Många av användarna utnyttjar enbart funktionen att ringa till varandra gratis, 
dator till dator, Skype vill självklart ändra dessa vanor. Man har även möjlighet att få sina 
samtal från Skype vidarekopplade till sin mobiltelefon eller hemtelefon när man inte använder 
tjänsten. Med andra ord kan jag använda Skype för att få tag på mina vänner som är på 
semester om de har vidarekopplat Skype till sina mobiltelefoner. För mig som då ringer 
kommer detta samtal vara gratis.13 
 
I år, 2009, blev Niklas tilldelad KTH:s Stora pris på en miljon kronor och en fin utmärkelse.14 
Han fick priset på grund av sitt överlägsna entreprenörskap och teknikkunnande. KTH:s 
motivering för detta pris löd:  
 

"Niklas Zennström tilldelas KTH:s Stora Pris 2009 för sitt enastående entreprenörskap 
och teknikkunnande. För Niklas är global kommunikation lika mycket en vision att förena 
världens människor som det är en god affärsidé. Han är en lysande förebild för Sveriges 
unga teknikintresserade och ett internationellt affischnamn för svensk ingenjörskonst av 
hög kvalité och tillgänglighet." 
 

Niklas kände att han ville ge något tillbaka efter att han hade fått utmärkelsen och sitt pris av 
KTH. Av de en miljon kronor som Niklas mottog skänkte han allting till organisation som 
värnar om miljön. Naturskyddsföreningen fick 800 000 kronor för deras miljösatsningar runt 
östersjön och 200 000 kronor gav Niklas till Coalition Clean Baltic, vilket är ett nätverk 
organisationer runt Östersjön.15 
 

                                                           
11 Skype blir eget bolag http://www.dn.se/ekonomi/skype-blir-eget-bolag-1.844130 2009-12-04 
12 Ebay säljer 70 % av Skype http://www.dn.se/ekonomi/ebay-saljer-70-procent-av-skype-1.998080 2009-12-04 
13 Vidarekoppling med Skype http://www.skype.com/intl/sv/allfeatures/callforwarding/ 2009-12-04 
14 2009 års pristagare – Niklas Zennström http://www.kth.se/om/fame/kths-stora-pris/1.45727 2009-12-10 
15 Zennströms KTH-miljon till miljön http://www.kth.se/aktuellt/1.49527 2009-12-10 

http://www.dn.se/ekonomi/skype-blir-eget-bolag-1.844130
http://www.dn.se/ekonomi/ebay-saljer-70-procent-av-skype-1.998080
http://www.skype.com/intl/sv/allfeatures/callforwarding/
http://www.kth.se/om/fame/kths-stora-pris/1.45727
http://www.kth.se/aktuellt/1.49527
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4.3 Spotify 
Spotify är en svensk musiktjänst som tillåter dig att strömma musik från internet direkt till din 
dator. Företaget skapades i april 2006 av Daniel Ek och Martin Lorentzon och har sedan dess 
växt enormt i Sverige och Europa. Tjänsten lanserades för användare hösten 2008 och då var 
det bara ett fåtal som fick tillgång till tjänsten genom en ”invite”, inbjudan. Företaget är nu 
värderat till 1.8 miljarder kronor och nästa steg blir att expandera till USA.16 Expanderingen 
till USA ser jag som väldigt positiv och i och med detta kanske företaget kan leva upp till sitt 
mål. På deras hemsida kan man läsa: “Our dream is to collect all the world’s music and make 
it accessible to everyone.”17 
Spotify är det första lagliga alternativet till illegal fildelning av musik som det har gått bra för. 
En stor anledning till det är att tjänsten är gratis att använda. Företaget har kontrakt med 
många av världens skivbolag, vilket ger dem tillgång till nästan all världens musik. Musiken 
gör de sedan tillgängliga för sina användare att lyssna på, gratis. Spotify tjänar pengar och kan 
betala skivbolagen för musiken genom reklam som de har lagt in i tjänsten. Alltså får 
användare tillgång till gratis musik till en kostnad av reklamsnuttar då och då mellan låtarna. 
Man kan även betala för tjänsten och just nu kostar en månad, reklamfri, tillgång till musik 
99kr, då har du uppgraderat ditt konto till ett premiumkonto.  

Nu för tiden vill man även ha med sig musik vart man än är, när man cyklar eller på bussen. 
Med Spotify får man dock inte ladda ner låtarna till sin egen dator för att sedan lägga in musik 
på sin mp3. Företaget erbjuder dock möjligheten att köpa hela låtar eller album direkt från 
tjänsten till din dator, på detta sätt kan man sedan överföra musiken till din mp3. Människor 
med iPhone eller Android mobiler kan även ladda ner tjänsten till sina mobiltelefon och 
strömma musiken direkt därifrån. För att kunna lyssna på musik genom mobilen kräver det 
dock att du har Internetuppkoppling och att du betalar för ett premiumkonto. 

De behov kunderna hade som Spotify hjälpte till att mätta var bland annat, som jag tidigare 
har nämnt, ett legalt och smidigt sätt att ta del av musik, tillgången till gratis musik och 
möjligheten att lyssna på den musik man vill när man vill. En annan sak som jag tror har stor 
betydelse för populariteten av tjänsten är det faktum att man inte behöver lagra någon musik 
på datorn. Eftersom man strömmar all musik direkt från deras servrar behöver musik inte ta 
någon som helst plats på din egen dator. Nu för tiden har hårddiskar dock väldigt mycket 
utrymme men samtidigt lyssnar ungdomar på väldigt mycket fler artister, och många har för 
vana att aldrig slänga något man laddar ner. 
 

4.4 Voddler 
Tjänsten Voddler fungerar på samma sätt som Spotify, fast man strömmar film från Internet 
direkt till sin dator. Det är en så kallad ”on-demand” tjänst men till skillnad från till exempel 
SF-anytime är denna, precis som Spotify, gratis att använda. Och precis som Spotify är det 
den mest genomtänkta idén och ett bra alternativ till illegal fildelning. Företaget lever på de 

                                                           
16 Spotify expanderar till USA http://www.svd.se/naringsliv/it/artikel_3303607.svd 2009-12-01 
17  Company history http://www.spotify.com/en/about/press/background-info/#company-history 2009-12-01 

http://www.svd.se/naringsliv/it/artikel_3303607.svd
http://www.spotify.com/en/about/press/background-info/#company-history
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reklamintäkter de får genom att spela upp reklamsnuttar för användarna innan den valda 
filmen visas. 

Företaget startades år 2005 av Mattias Bergström, Martin Alsen and Magnus Dahlman med 
ett gemensamt mål om att skapa en revolutionerande filmtjänst.18 Tjänsten gjordes tillgänglig 
för människor att testa sommaren 2009, då endast för personer som fick en speciell ”invite” 
från bredbandsbolaget till tjänsten. Senare samma år kunde alla bredbandsbolagets kunder få 
tillgång till tjänsten.19 Voddler ligger fortfarande i beta-stadiet och det är fortfarande bara 
bredbandsbolagets kunder som kan få en inbjudan. 

Som det ser ut idag kommer tjänsten att kunna användas i tre olika versioner. Precis som 
Spotify kommer en gratisversion finnas som är finansierad av reklam. Ett alternativ kommer 
vara ett betala månadsvis och då få tjänsten utan reklam. Man ska även kunna betala per film 
man ser via detta alternativ, alla ser inte lika mycket film. Det tredje alternativet kommer vara 
något som Voddler kallar för ”premiärfönster” och med detta är tanken att man ska kunna se 
film samtidigt som de visas på bio.20     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
18 Voddler history http://www.voddler.com/index/history 2009-12-01 
19 Grönt ljus för Voddler http://www.dn.se/ekonomi/gront-ljus-for-voddler-1.983532 2009-12-01 
20 Premiär för ny svensk filmtjänst http://www.idg.se/2.1085/1.238079/premiar-for-ny-svensk-filmtjanst 2009-
12-11 

http://www.voddler.com/index/history
http://www.dn.se/ekonomi/gront-ljus-for-voddler-1.983532
http://www.idg.se/2.1085/1.238079/premiar-for-ny-svensk-filmtjanst
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5. Teori 
 

För att kunna besvara min frågeställning på bästa sätt har jag bestämt mig för att använda mig 
av två teorier som jag anser vara användbara för mitt ämne. Eftersom jag ska se till kultur, 
internethistorik och attityder hos den svenska befolkningen och användare av sociala medier 
ska jag använda mig av teorier som på ett bra och relativt modernt sätt behandlar detta. De 
teorier jag kommer använda är Geert Hofstedes teori om kulturella dimensioner, för att se hur 
Sverige skiljer sig mot övriga världen och vad det är som utmärker Sverige. Den andra är 
John Hartleys teori om kreativa konsumenter, för att se hur konsumenterna själva har blivit 
skaparna och utvecklarna av nya sociala medier. Båda dessa teorier kan även användas för att 
se vad det svenska folket har för attityder gentemot Internet och sociala medier. Attityder har 
mycket med kultur, historik och beteende att göra och dessa tre begrepp behandlar de teorier 
jag har valt.  
 

5.1 Hoftedes teori om kulturella dimensioner 
Geert Hofstede är en teoretiker från Nederländerna som under åren 1978-1983 lade fram en 
teori om olika dimensioner inom olika kulturer. Under dessa år intervjuade han hundratals 
anställda på IBM i 53 länder runt om i världen. Detta för att se om människor på samma 
multinationella företag agerar på olika sätt och har olika tankegångar i varje enskilt land. 
Hofstede skapade alltså en teori om kulturella dimensioner.21 I teorin finns det fem olika 
dimensioner och en skala på 0-100 inom varje dimension som de 53 studerade länderna delas 
in i.22 Mer statistik och diagram om detta finns på bilaga 1 och 2. Dessa dimensioner är 
följande:  
   Power distance (liten mot stor maktdistans). Detta förklarar Hofstede som avståndet mellan 
personer med mycket makt och personer med mindre makt. Ser personer i de olika 
positionerna på varandra som jämlikar och har ett familjärt synsätt eller är det mer 
hierarkiskt? Det kan vara inom till exempel en organisation eller ett företag.23   
   Individualism. Individualism ställs mot kollektivism i Hofstedes teori. Detta mäter den grad 
av hur människor förväntas att klara sig själva. Klarar man att växa upp, och sedan få ett jobb 
och utvecklas självständigt eller är man redan från födseln med i någon sorts grupp som 
passar upp en. Sydamerikanska länder ligger lågt på denna skala, deras kollektivism är alltså 
hög. Familjen är en stark grupp som hjälper en genom livet. Västerländska länder och 
engelskpratade länder ligger högst på den individuella listan. USA har 91 av 100 på denna 
skala och är alltså det mest individuella landet.24 
   Maskulinitet. Kulturer med hög maskulinitet, i Hofstedes teori, värderas till exempel 
konkurrens, självständighet, makt och materiella ting högt. Motsvarigheten till detta är 

                                                           
21 Geert Hofstede cultural dimensions http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/ 
2009-11-30  
22 Crosscurrents: Cultural dimensions and global web user-interface design, Aaron Marcus & Emilie West Gould 
23 Making sense of cross culture communication: Power distance index http://www.clearlycultural.com/geert-
hofstede-cultural-dimensions/power-distance-index/ 2009-12-01 
24 Making sense of cross culture communication: Individualism http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-
cultural-dimensions/individualism/ 2009-12-01 

http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/
http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/power-distance-index/
http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/power-distance-index/
http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/individualism/
http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/individualism/
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femininitet och då ser man positivare på till exempel relationer mellan arbetskamrater. Av de 
53 länder som var med i undersökningen var Sverige det land som fick lägst antal maskulina 
poäng, enbart 5.25 
   Uncertainty avoidance (osäkerhetsundvikande). För att undvika osäkerhet och i och med 
detta hantera stress på bästa sätt använder sig kulturer med höga värden sig av regler och 
lagar. Inom till exempel religion blir människor lugnare av att tro att det bara finns en 
sanning, en gud, och att deras religion är religionen som vet detta. Tyskland ligger högt på 
denna skala. De ogillar osäkerhet och förhindrar detta gärna med att planera noga i förväg. 
Detta minskar risker och sen tar de ett steg i taget därifrån. Människor i länder med hög 
osäkerhetsundvikande tenderar även att stanna kvar längre på en arbetsplats, där man känner 
sig trygg.26 
   Long-term vs. short-term orientation (lång mot kort tidsorientering). Detta är den femte och 
sista dimensionen i Hofstedes teori. Den lades till strax efter det att Hofstede var klar med de 
fyra tidigare nämnda dimensioner på IBM i 53 länder. Lång mot kort tidsorientering mättes 
dessutom bara upp i 23 länder. I länder som ligger högt på lång tidsorientering värderas 
sparsamhet, uthållighet och ordnade relationer genom status. Till motsatsen, kort 
tidsorientering, värderas respekt för tradition, personlig stabilitet samt återgäldande av gåvor 
eller tjänster. I östasiatiska länder ser man främst lång tidsorientering och i västvärlden samt 
delar av Afrika har man mest kort tidsorientering.27     
 
Hofstede noterar dock att det är svårt att hitta absoluta värden för ett land och dess kultur i 
hans dimensioner. Alla människor bygger upp en egen syn av kulturen beroende på hur man 
växer upp, blir uppfostrad och vilken miljö ens liv sedan utspelar sig i. Det är inte alla 
människor i ett samhälle som precis passar in på det kulturella mönstret. Men Hofstede menar 
att det ändå är tillräckligt många för att kunna identifiera trender och tendenser i kulturen.28 
 

5.2 Hartleys teori om kreativa konsumenter 
John Hartley beskriver i sin bok ”Creative Industries” begreppet kreativa konsumenter. Detta 
menar han är medborgare som inte är nöjda med samhället som det är, och med hjälp av sin 
kreativitet skapar en alternativ väg att göra sin röst hörd. 
   Till att börja med måste man förstå att gränserna mellan konsument och medborgare har 
börjat suddats ut. Vilket innebär att när Hartley skriver om kreativa konsumenter, menar han 
medborgare som vill förbättra något i samhället.  
   Enligt Hartley började den kreativa konsumenten att synas under efterkrigstiden då nya 
sociala rörelser bildades bland befolkningen. Under 60-talet blev den kreativa konsumenten 
något mer högljudd. Det var under kriget i Vietnam som amerikanare samlades för att 
protestera. Man anordnade livespelningar för att visa vad man ansåg om kriget. Alla dessa 
                                                           
25 Making sense of cross culture communication: Masculinity http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-
cultural-dimensions/masculinity/ 2009-12-01 
26 Making sense of cross culture communication: Uncertainty avoidance http://www.clearlycultural.com/geert-
hofstede-cultural-dimensions/uncertainty-avoidance-index/ 2009-12-01  
27 Making sense of cross culture communication: Long-term orientation http://www.clearlycultural.com/geert-
hofstede-cultural-dimensions/long-term-orientation/ 2009-12-01 
28 Crosscurrents: Cultural dimensions and global web user-interface design, Aaron Marcus & Emilie West Gould 

http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/masculinity/
http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/masculinity/
http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/uncertainty-avoidance-index/
http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/uncertainty-avoidance-index/
http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/long-term-orientation/
http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/long-term-orientation/
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anti-krigs människor fick sina röster hörda av samhället främst genom musikindustrin. Det 
som spelades in på skivor och det som sjöngs under rockkonserter var politik, politik för att en 
grupp människor inte var nöjda med något i samhället och gjorde någonting åt det.29  
   Något som börjar som litet, radikalt och kanske till och med konstigt kan till slut komma att 
representera majoriteten av befolkningens, i alla fall mainstream befolkningens, smak och 
åsikter. Det är ofta den unga generationen som startar detta. Men när de till slut växer upp och 
det är deras åsikter som är betydelsefulla, måste företag, organisationer och institutioner 
anpassa sig efter dem.30  
 
Kreativa konsumenter är en del av Hartleys kreativa industrier och individer. Dt handlar om 
hur den kreativa industriella sektorn sammanbinds med mänsklig kreativitet. Hartley, med 
andra forskare, är överens om att industrier bör ta vara på den mänskliga kreativiteten hos 
personer för att förbättra deras produkter. Kreativa företag är alltså beroende av personliga 
talanger och kunskaper. En forskare vid namn John Howkins menar att ”creative industries” 
är de som använder sin hjärnkapacitet till att producera intellektuell egendom.31. Det han 
egentligen menar är att dagens informationssamhälle kan vara på väg att lösas upp och istället 
utvecklas mot ett samhälle där människans egna idéer och personliga erfarenheter dominerar.  

5.2.1 DIY- människan 
DIY (Do It Yourself) eller den svenska översättningen gör-det-själv-människan definierar 
Hartley som en medborgare som har blivit en ”kreativ handling”. 32 Det han menar med denna 
diffusa beskrivning är att människor som lever i kommersiella demokratier har blivit 
påverkade av långsiktiga trender att hela tiden utveckla sin identitet. Med tiden så bygger man 
på och gör om sig själv och sin identitet och beter sig olika beroende på vart man befinner sig 
eller i vilket sällskap man är. På arbetsplatsen eller i en organisation har man en identitet 
(politisk) som man har byggt upp under den tid man har arbetet där och i sitt privata liv är ens 
identitet (privat) annorlunda. Dessa identiteter kan kombineras (och kombineras) med hur 
man är som konsument (kläder, resor, prylar) och vilka medier man använder (TV, Internet, 
spel). Beroende på den situation vi befinner oss i, kan vi alltså anpassa oss och välja identitet. 
Människor bygger upp sin självidentitet beroende på de erfarenheter de får genom livets gång. 

 

 
 

 

                                                           
29 Creative industries, John Hartley, s. 108, Blackwell Publishing, Singapore 2005 
30 Ibed, s. 109 
31 Ibed, s. 107 
32 Ibed, s. 111 
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6. Analys 
 

Analysen kommer att utgå från tre olika aspekter som jag tror har spelat en stor roll i 
utvecklingen av sociala medier och tjänster i Sverige. Dessa tre aspekter har även en stor 
betydelse för hur vi svenskar idag ser på Internet som ett verktyg för möjligheter. Vi ställde 
oss tidigt positiva till internet och även efter IT-krashen gav vi inte upp hoppet om fenomenet. 
Varför vi ställer oss så positiva till nyheter och innovationer, varför vi vill vara bland de 
främsta länderna inom IT, tror jag har mycket att göra med vår kultur, vår Internethistorik och 
vår attityd mot Internet. Dessa är de tre aspekter jag tror har stort värde när man pratar om 
gynnandet av sociala mediers skapande i Sverige.   
 

6.1 Den svenska Internethistorien  
Sverige är ett land som alltid har varit väldigt intresserat av IT. Redan från starten år 1994 när 
Carl Bildt först hade mejlkontakt med USA:s dåvarande president Bill Clinton förstod man att 
detta var något att satsa på (se inledningen). Bildt gjorde dock ett misstag med sitt mejl, han 
skulle ha skickat det till vice presidenten Al Gore. Gore var den person i den amerikanska 
regeringen som tidigt såg effekten internet skulle ha på världen i framtiden. Så kan det finnas 
speciella kvaliteter i det svenska samhället som har gynnat uppkomsten av kreativa sociala 
medier och tjänster sett utifrån den svenska Internethistorien? 
 

6.1.1 Lånedatorsystemet 
Att Sverige var ett ledande IT-land såg vi klart och tydligt i och med Hem-PC-paketen som 
tidigt skickades ut till så många hem som möjligt i hela landet. Det var år 1997 som 
Statskontoret presenterade ”Den svenska delen av Internet”.33 Detta var en utredning som 
visade att redan 1997 hade hälften av Sveriges befolkning tillgång till Internet i någon form på 
jobbet, i skolan eller via bibliotek. Hösten 1997 fattade riksdagen ett beslut som skulle få stora 
konsekvenser för Internet-Sverige. Man hade beslutat att så många datorer som möjligt skulle 
in i de svenska hemmen. Det var inte nog att man hade tillgång till Internet på jobbet eller i 
skolan, nu skulle man ha det hemma också. Detta var det så kallade lånedatorsystemet. 

År 1998 skickades de första datorerna ut till svenska hem och systemet gick ut på att anställda 
fick hyra en hemdator mot avdrag på deras bruttolön. Redan första året såldes cirka en halv 
miljon datorer med internetuppkoppling. LO tog sedan steget ännu längre när de ville 
påskynda processen med lånedatorerna. De skapade ett eget paket, LO-datorn, och 
Statskontoret redovisade siffror på att upp till 1,7 miljoner svenska hem nu hade tillgång till 
Internet via olika Hem-PC-paket. Sverige var i och med detta ett av världens datortätaste 
länder vi fick stor uppmärksamhet. Storföretag i USA mottog massordrar på persondatorer 
som skulle tillverkas och skickas till lilla Sverige. Lagom till millennieskiftet passerade 
Sverige USA som det ledade IT-landet i världen.  

                                                           
33 Piraterna: de svenska fildelarna som plundrade Hollywood, Anders Rydell och Sam Sundberg, s. 36, Ordfront, 
Falun 2009 
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6.1.2 Svenskar och Internet   
10 % av befolkningen hade år 1987 en dator i hemmet. Lanseringen av Internet i Sverige kom 
inte för ens 1994. Då hade ändå bara ett par procent av befolkningen tillgång till Internet 
medans tillgången till datorer i hemmet hade ökat till nästan 25 %.34 För att förstå Svenskars 
intresse till Internet, programmering och fildelning måste man förstå att många svenskar hade 
en dator långt före de hade Internet. De man sysselsatt sig med då var att spela spel och 
programmera. Fildelning var väldigt populärt redan på 80-talet. Andreas Ekström, som har 
skrivit boken ”Gratis?: om kvalitet, pengar och skapandes villkor”, berättar om när han fick 
sin första dator av sina föräldrar år 1987.35 Datorn var en Commodore 64 och till den följde 
två joysticks, en diskettstation och två tjocka manualer som beskrev hur man programmerade 
i Basic. Disketterna användes flitigt för att byta spel, bilder och program med vännerna. I 
Jönköping hjälpte skolan och kommunen ibland till att ordna evenemang i matsalen då man 
tog med sig sina datorer och disketter för att byta spel och program med varandra, ett sorts 
LAN (Local Area Network).36 De tyckte bara att det var bra att ungdomarna engagerade sig 
med IT och utvecklades inom det. Tanken på att det skulle vara olaglig fildelning av 
upphovsrättsskyddat material fanns inte.  

Med andra ord fanns alltså tankarna om fildelning och programmering långt innan Internet 
fanns. Det är alltså inte Internet som har skapat dessa behov, bara hjälpt till att göra det mer 
tillgängligt. Sveriges internetanvändning är väldigt hög jämfört med övriga Europa, förutom 
de andra Nordiska länderna som ligger på samma nivå som Sverige. Enligt Nordicom 
använde 52 % av Sveriges befolkning Internet dagligen år 2004 medan värdet i Europa låg på 
23 %. År 2008 hade den svenska användningen ökat till 69 % dagligen medan Europas 
användning inte ens hade nått Sveriges siffror 2004. 2008 använde 43 % av Europas 
befolkning Internet dagligen.37 Att svenskar är flitiga på att använda Internet står alltså helt 
klart, men vad använder vi då Internet till? Egentligen har det inte ändrat sig mycket från 
persondatorns födsel. World Internet Institute (WII) skriver i sin rapport ”Svenskar och 
Internet 2009” att de två populäraste aktiviteterna hos de unga användarna är att blogga, alltså 
kommunicera och att fildela. Av ungdomar i åldrarna 16-25 år är det 72 % som fildelar eller 
har fildelat och om man ser till hela Sveriges befolkning så är det 18 % som dagligen fildelar. 

Jag skrev att det populära redan innan Internet var fildelning och att kommunicera. Redan 
innan 1994, alltså innan Internet hade slagit igenom i Sverige, kunde man ta sig ut på olika 
nätverk och elektroniska diskussionsforum, BBS:er, med hjälp av sin dator.38 Dessa nåddes 
via telefonmodem som ringde upp diskussionsforumet. En person som var väldigt intresserad 
och tidig med kommunikationen över nätverk var en kille i Jönköping som med sin dator fick 
tag på ett telefonnummer till en skola i USA som gav honom möjlighet att ta sig ut på 
                                                           
34 Olle Findahl, Svenskar och internet, World Internet Institute, 2000 
35 Andreas Ekström, Gratis?: om kvalitet, pengar och skapandes villkor, Volante Publishing, Estland 2009, s. 17 
36 Piraterna: de svenska fildelarna som plundrade Hollywood, Anders Rydell och Sam Sundberg, s. 105, 
Ordfront, Falun 2009 
37  Frequency of individuals' use of internet 2003-2008 (Eurostat) 
http://www.nordicom.gu.se/?portal=mt&main=showStatTranslate.php&me=1&media=PC%20and%20Internet
&type=media&translation=PC%20och%20internet Hämtad  2009-12-08  
38 Piraterna: de svenska fildelarna som plundrade Hollywood, Anders Rydell och Sam Sundberg, s. 106, 
Ordfront, Falun 2009 
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Internet. Detta var redan 1993. Nästa steg för honom var att använda sig av chattklienten IRC 
där möjligheterna för kommunikation var enormt stora. År 1994 träffade han en ung kille med 
samma intressen som han själv i en av kanalerna på IRC, som han skulle bli god vän med. 
Personen från Jönköping var Fredrik Neji och vännen var Gottfrid Svartholm Warg. 
Tillsammans startade de senare den populära och hatade bittorrent-trackern The Pirate Bay. 

Fenomenet med ”invitation systems” är något som de nya svenska sociala tjänsterna har tagit 
till sin fördel. ”Invitation systems” betyder att för att man ska ha möjlighet att registrera sig 
och använda en hemsida eller en tjänst behöver man en speciell inbjudan till sajten eller 
tjänsten. Detta innebär att alla som inte kan få tillgång och därför framstår sajten eller tjänsten 
som lite mer exklusiv och spännande i mångas ögon. Spotify och Voddler använder sig av 
denna metod för att för det första testa sina program. Ett fåtal användare får tillgång och kan 
använda tjänsten hur mycket de vill och på detta vis får företagen feedback och kommentarer. 
Då kan de utveckla och förbättra programmet tills det att flera människor kan använda det. På 
så sätt slipper man missnöjda kunder som kanske byter tjänst redan efter en dag eller en 
vecka. För det andra är detta ett jättebra marknadsföringsknep. Tjänsten eller sajten, som bara 
ett fåtal kan få tillgång till blir omtalad bland vänner och bekanta. En nyfikenhet växer som 
annars kanske inte hade funnits om tjänsten hade varit öppen för alla. Man vill vara först med 
att ha det nya. Vissa människor ger sig till och med ut på desperata jakter efter inbjudningar i 
forum och på hemsidor där de ibland kan lottas ut. Några som var tidiga med detta, och som 
även blev bland de största användarna av ”Invitation systems” var Google. I april 2004 
släppte de sin mejltjänst Gmail, och då bara till ett fåtal som hade ansökt om en inbjudan.39 
Samma sak gjorde de även med sitt sociala nätverk Orkut. Nu gör Google samma sak igen 
med sitt genombrott Google Wave. Personligen kämpade jag länge med att försöka få tag på 
en inbjudan till Gmail, Spotify och Google Wave. Tillslut fick jag tag på inbjudningar till alla 
tre tjänster och använder samtliga. Nu har jag även fått en inbjudan till filmtjänsten Voddler 
och har i och med detta tillgång till alla sociala media tjänster som jag tar upp som exempel i 
denna uppsats. 

6.1.3 Piratpartiet 
Piratpartiet skulle egentligen kunna ha grundats av vilken svensk fildelare som helst. 
Grundaren, Rickard Falkvinge, var bara en i mängden av svenska ungdomar som på 80-talet 
började intressera sig väldigt mycket för fildelning och programmering.40 Han spenderade 
mycket tid på Internets föregångare BBS-nätverken under sin uppväxt och han förstod redan 
då att det var något speciellt, en frihet. Rickard var egentligen inte intresserad av politik. Hans 
stora dröm var att bli rik. Planen var att starta ett företag inom det område han hade kunskap 
om, data och IT, som senare skulle säljas för dyra pengar. När Rickard var sexton startade han 
ett eget företag som hette Infoteknik. Företaget blev som störst fem anställda på två kontor, 
men det blev inte mycket mer än så av Rickards dröm. Han lade ner företaget efter tio år. 

Eftersom fildelning har funnit ända sen diskettens födsel och fildelning var något som Rickard 
hade sysselsatt sig med hela sin uppväxt blev han mycket intresserad av 
                                                           
39 Gmail finally opens to all http://www.macworld.com/article/55383/2007/02/gmail.html 2009-12-09 
40 Piraterna: de svenska fildelarna som plundrade Hollywood, Anders Rydell och Sam Sundberg, s. 116, 
Ordfront, Falun 2009 
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piratkopieringsdebatten. Egentligen fanns det ingen direkt tanke när han startade Piratpartiet. 
Han hade dock tröttnat på att staten och speciellt Thomas Bodström jagade unga svenska 
fildelare landet runt för något som han ansåg vara en förutsättning för datoranvändandet. Det 
fanns ett folkligt stöd för fildelning, det visste han, och tanken om att starta ett parti bara slog 
honom. Sent år 2005 registrerade Rickard domänen Piratpartiet.se och några veckor senare, 
den första januari 2006 lade han upp sajten.41 På en natt hade han och Piratpartiet fått nästan 
tolvhundra signaturer på sin hemsida. Rickard hade rätt, det fanns tydligen ett folkligt stöd, 
och det var mycket större än vad han hade trott. 

Piratpartiet har på kort tid växt och blivit ett populärt parti i Sverige. Mycket av detta beror 
nog på att de skapades i rätt tid. Bara månader efter att Piratpartiets hemsida var uppe på nätet 
gjorde polisen razzia mot The Pirate Bay. Detta var något som upprörde många och som 
egentligen fungerade som ett startskott för att fildelningsfrågan skulle tas upp på allvar. Efter 
detta var det många som intresserade sig för Piratpartiet och medlemsantalet bara växte och 
växte. Rickard Falkvinge ansåg tillslaget mot The Pirate Bay som en kränkning mot 
medborgarnas rättigheter men samtidigt var det publicitet som partiet behövde, publicitet som 
inte gick att köpa för pengar.42 Något som senare skulle ge partiet ännu mera väljare och bli 
allt mera aktuella i medier var lagen som ger försvaret rätt att övervaka all tele- och 
internettrafik som går genom Sverige. Lagen heter FRA-lagen och trädde i kraft 1 januari 
2009. Anonymitet och integritet och är två minst lika viktiga begrepp som fildelning för 
pirater och det är dessa begrepp den här lagen ger sig på. Piratpartiet skriver på sin hemsida 
att de anser FRA-lagen som integritetskränkande eftersom vanliga människor får sitt privatliv, 
sin vardagskommunikation, övervakad helt utan brottsmisstanke.43 En tredje händelse som har 
varit bra för partiet och ökat deras popularitet är rättegången mot TPB. Redan när rättegången 
startade var det bra för partiet. Rickard figurerade ofta i etermedierna för att tala om vad han 
och hans parti stod för. En sorts publicitet som är viktigt för ett nystartat parti, att visa att de 
finns. Att sedan rättegången måste göras om och blir uppskjuten på grund av jäviga domare 
gjorde att människor på den svenska fildelningsscenen blev ännu mera upprörda över att 
Sverige inte har ett rättssystem som kan ge de åtalade en rättvis rättegång. I och med att 
rättegången blir uppskjuten, och att det är val nästa år, innebär det att nyhetsbevakningen 
kommer handla om fildelningsfrågor, integritetsfrågor och andra frågor som partiet driver. Är 
kanske detta deras biljett in till riksdagen?    

Piratpartiet har idag 48783 medlemmar och deras ungdomsförbund, Ung Pirat, har 21077 
medlemmar.44 I och med detta är Piratpartiet det 3:e största partiet i Sverige om man ser till 
antal medlemmar. Moderaterna har cirka 55 000 och Socialdemokraterna strax över 100 000 
medlemmar.45 Piratpartiet ställde upp i riksdagsvalet 2006, då de precis var nystartade. Det 
gick inte så bara för partiet som då bara fick 0,68 % av rösterna. Rickard var desto gladare för 

                                                           
41 Piraterna: de svenska fildelarna som plundrade Hollywood, Anders Rydell och Sam Sundberg, s. 120, 
Ordfront, Falun 2009 
42 Piraterna: de svenska fildelarna som plundrade Hollywood, Anders Rydell och Sam Sundberg, s. 145, 
Ordfront, Falun 2009 
43 FRA http://www.piratpartiet.se/fra 2009-12-11 
44 Medlemsantal http://www.piratpartiet.se/storlek 2009-12-11 
45 Moderaterna rasar i antal http://www.dagenssamhalle.se/?articleID=14676 2009-12-11 
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ett annat resultat. Hos de yngre hade Piratpartiet en plats i riksdagen. I skolvalet hade 4,5 % 
av ungdomarna röstat på Piratpartiet. Väljarna fanns, de fick bara inte rösta ännu.46 Tre år 
senare, år 2009, ställde partiet upp i EU-valet. Nu hade det gått ett tag och man hade fått 
allmänhetens uppmärksamhet. Med tanke på antalet röster man fick år 2006 vågade man inte 
hoppas på för mycket. Men det gick bra för Piratpartiet, 7,13 % av rösterna i EU-valet och 
med detta ett mandat.47 Kan detta kanske ge Piratpartiet en plats i riksdagen vid nästa val?  

I januari 2006 kunde man världen över läsa att det i Sverige hade skapats ett Piratparti. En 
österrikisk student vid namn Florian Hufsky läste detta och som den programmeraren han var 
ansåg han att det var på tiden, och nödvändigt, att någon faktiskt tog upp kampen om 
fildelningsfrågan och förde in den i politiken. Florian tyckte att någon borde starta ett 
liknande parti i Österrike och tillsammans med några andra pirater skapade han i augusti 
samma år Piratenpartei Österreichs. Det var det yngsta partiet i landets historia, ingen av 
medlemmarna var äldre än tjugo år.48 I och med detta började det skapas politiska 
organisationer och registrerade partier runt om i världen med piratfrågan i centrum. Det de 
hade gemensamt var att alla startade på internet via forum och chattrum. Mycket snart fanns 
det engagerade piratpartier eller organisationer i Frankrike, Polen, Tyskland, Holland, 
Finland, Sydafrika, Chile och Spanien, och detta var inte alla.49  

6.1.4 Slutsats 
Sverige är alltså ett land som redan från början har velat vara med i täten och är nyfikna och 
vågar satsa. Svenskarna var inte bara väldigt tidiga med användandet av internet och att se 
dess möjligheter. De är även tidiga med att se möjligheter i allt som har med det att göra och 
jag skulle vilja våga påstå att svenskar är stora förebilder internationellt, speciellt hos fildelare 
och pirater. Och om man inte vill kalla svenskarna för förebilder är de ändå kända för att vara 
människor i ett land som vill ge sig på fildelnings- och upphovsrättsfrågan och försöka lösa 
den. Både på gott och ont. Vi svenskar har förstått att vi inte kan avvakta och låta marknaden 
försöka hantera problemet, för det har de inte lyckats göra sedan Napster intog 
fildelningsscenen 1999. Nu har det ändå gått tio år och de bra, lagliga, lösningarna som har 
lyckats bäst kommer från Sverige. Och de första som vågade föra in frågan i politiken var 
Sverige. Dock är det inte marknaden som har utvecklat lösningar. Det är inga redan etablerade 
storföretag med pengar och kunskap. Det är konsumenter, fildelare, pirater och användare 
som har tröttnat på att ingenting görs för att mätta kundernas behov och tar problemet i egna 
händer. Någon som John Hartley skulle stämpla i pannan som en DIY-människa (Do It 
Yourself).      

Lånedatorsystemet tror jag har väldigt mycket att göra med vårt intresse för internet och 
datorer. Att så många så pass tidigt i Internets historia hade tillgång till en dator. De personer 
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som verkligen har lyckats, till exempel skaparna av TPB, Skype, Spotify och Voddler, var alla 
väldigt datorintresserade som små och eftersom man hade så många runtomkring sig som man 
kunde dela detta intresse med tror jag att man kände sig mer motiverad att lära sig mer och 
utvecklas. Det skulle kunna jämföras med en fotbollsspelare på elitnivå, jag tror inte att det 
hade funnits lika många duktiga fotbollsspelare om de inte hade haft någon att spela med när 
de växte upp. I Sverige hade många ungdomar goda möjligheter och god tillgänglighet att 
använda sig av datorer. I till exempel Brasilien fanns inte den möjligheten, istället spelade 
man fotboll med sina vänner.    
 

6.2 Den svenska kulturen 
Den svenska kulturen är något jag tror har gynnat och påverkat framväxten av nya sociala 
tjänster till stor del. Med detta menar jag kulturer i svenska företagsformer och hur vi ser på 
till exempel ledighet och fritid. Vi är inte ett land, om man jämför med andra, till exempel 
Kina, som försörjer oss på att massproducera enorma mängder av en speciell produkt för att 
sedan exportera till resterande världen. Skogsindustrin, som är en av Sveriges viktigaste 
exportvaror, fick år 2004 ett överskott på 86 miljarder kronor. Detta är en stor summa men 
industrin har även 72 000 anställda som ska ha lön för sitt arbete.50 Jämför detta med Niklas 
Zennström och Janus Friis som tillsammans fick 19 miljarder kronor för Skype när tjänsten 
köptes upp av Ebay. Det jag vill säga med detta är att svenskar, och den svenska kulturen, har 
gått från att arbeta ”på löpandeband” med till exempel järnmalm och skogsindustri till att 
börja bli innovativa och kreativa för att tjäna pengar. Pengarna finns att hämta på de 
marknader där vi är först och där vi har bäst idéer som kan konkurrera ut motståndarna. Så 
finns det speciella kvaliteter i det svenska samhället som gynnar uppkomsten av kreativa 
sociala medier och tjänster sett utifrån den svenska kulturen? 
 

6.2.1 Företagsformer och organisationer 
Om man som anställd på ett företag i Kina och vill prata med sin chef måste man ringa till 
chefen och fråga om lov först. Även om chefen sitter tre meter därifrån får man absolut inte 
gå och knacka på dörren utan att ringa först.51 Det är heller inte accepterat att ge förslag eller 
idéer som kan gynna företaget till någon i en högre maktposition. Om du gör någon av dessa 
handlingar innebär det i deras kultur att personen i den högre positionen ”förlorar ansikte”. 
Att förlora ansikte är något hemskt i Kina. Det kan jämföras med att man förlorar respekt hos 
de övriga på företaget. Om då en anställd lägger fram ett förslag på en förbättring till sin chef 
kommer chefen absolut inte godta detta eftersom det får denna att framstå som sämre. Man 
ska bara lyda de som har en högre maktposition i Kina. 

Detta är en av Geert Hofstede fem kulturella dimensioner och vad han kallar för Power 
distace (maktdistans). De asiatiska länderna ligger väldigt högt upp på denna lista. Sverige där 

                                                           
50 Om skogsindustrin 
http://www.skogsindustrierna.org/LitiumInformation/site/page.asp?Page=10&IncPage=4148&IncPage2=232&
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51 Catarina Lilliehöök, Mei Wenti! Om livet i dagens Kina, Natur och Kultur, Danmark 2007. 
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emot ligger på plats 48 av 53 i denna lista.52 Sverige är alltså inte alls lika hierarkiskt och har 
lika stor maktdistans som Kina har. Detta märks väl i svenska företag som rent av jagar nya 
kreativa människor att anställa för att mata företaget med nya idéer och förbättringar. Chefer 
ser det som något självklart att anställda stormar in genom dörren till deras kontor så fort de 
har fått minsta lilla idé om något. I de flesta företag och organisationer i Sverige är 
företagsformen väldigt platt. Man har självklart chefer för olika avdelningar som ser till att 
arbetet blir gjort som det ska. Men till skillnad från hierarkiska företag i Kina är svenska 
företag väldigt familjära där din chef kan utan problem vara din bästa vän.  

I och med att företag söker kreativa individer för att utvecklas, för svenska företag vill ofta 
vara först och bäst på marknaden, föds kreativitet och individualism hos människor. På 
Hofstedes tabell om dimensionen individualism har Sverige höga poäng, 71 av 100 och ligger 
på plats 11 av 53 länder. Individualism tror jag är ett begrepp som har stor betydelse för 
födseln av nya sociala medier. De fyra exemplen på tjänster jag använder mig av i denna 
uppsats har alla utvecklats av kreativa individuella människor och inte något företag med 
vinstsyfte. Med den svenska kulturen har vi förstått att vi kan lyckas på egen hand och inte 
behöver kapital eller assistans från något redan etablerat välkänt företag. Med individualismen 
och kreativiteten behöver vi bara en idé och motivation för att skapa något helt nytt som kan 
konkurrera med storföretagen. Och motivation för att utveckla något är minst lika viktigt. I 
boken ”Gratis?: om kvalitet, pengar och skapandes villkor” berättar Andreas Ekström om 
spelutvecklaren Stephen Landrum som har gjort väldigt många spel till Commodore 64.53 Han 
berättar att på den tiden jobbade han med att utveckla spel för att han tyckte att det var kul 
men att han jobbade för ett vanligt företag med en vanlig månadslön. Det är här jag tror att 
den svenska individualismen, kreativiteten och motivationen spelar stor roll igen. Stora 
spelföretag och andra företag som utvecklar tjänster och liknande för internet har anställda 
som arbetar för en månadslön. De jobbar på ett projekt där varje medarbetare har en del var 
att arbeta med. Utvecklarna av Skype, Spotify, Voddler och så vidare jobbade inte för en 
timlön med något som hade en deadline. Dessa människor jobbade för att de hade motivation, 
motivation att utveckla en tjänst som skulle vara så bra som möjligt och uppskattad hos 
konsumenterna. 

Sverige är även det landet med lägst antal maskulinitetspoäng på Hofstedes karta över 
kulturella dimensioner. Det som kan vara bland det viktigaste i ett land som ligger låg 
placering på den maskulina skalan är relationen man har till sina arbetskamrater. Att man trivs 
på arbete och trivs med de personer man arbetar tillsammans med är väldigt viktigt, i vissa fall 
till och med viktigare än att man trivs med själv arbetsuppgiften. Därför är man i Sverige inte 
rädda för att byta jobb för att det är något som inte känns bra. I andra kulturer är man mer 
rädd för att byta jobb. Man känner en speciell säkerhet med det man håller på med och vill 
inte riskera att förlora den. Har man riktig otur får man kanske inte något nytt jobb. I kulturer 
med hög maskulinitet är man även mycket mer tävlingsinriktade än i kulturer med låg. För de 
svenska sociala tjänsterna har det varit en fördel på det sättet att man då främst ser till 
tjänstens utveckling. Utvecklarna tävlar inte med varandra för att vara först med en ny tjänst. 

                                                           
52 Bilaga 2 
53 Andreas Ekström, Gratis?: om kvalitet, pengar och skapandes villkor s. 18, Volante Publishing, Estland 2009. 
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Hellre samarbetar man och får hjälp av varandra för att tjänsten ska bli så bra som möjligt. 
Det är kundernas behov som står i centrum och inte att man vill tjäna pengar. 

Att man söker säkerhet i sitt liv genom att jobba kvar på sitt jobb eftersom det ger en säker 
inkomst kan även kopplas till Hofstedes dimension osäkerhets undvikande. Sverige är ett land 
som inte i första hand vill undvika osäkerhet genom att man till exempel har kvar sitt jobb fast 
man inte trivs, eller inför strikta regler för att inte komplikationer ska uppstå på arbetsplatsen. 
Vi söker hellre nya väger och lösningar runt osäkerhet och problem. Istället för att fastna och 
stå stilla när ett problem dyker upp, eller att helt undvika det genom regler, vill vi i den 
svenska kulturen hellre lösa problemet. Då kommer det inte uppstå igen och vi kan kanske till 
och med göra förbättringar om vi ger oss på ett problem det istället för att undvika det. Många 
av de stora sociala tjänsterna som har uppkommit i Sverige var chansningar. Skulle det 
fungera? Skulle man få användare? Kan en sådan liten okänd tjänst verkligen marknadsföra 
sig och konkurrera med den redan etablerade marknaden? Man undvek inte denna osäkerhet 
genom att lägga projektet åt sidan eller berätta idén för något storföretag. Istället hade man 
motivation att mätta kundens behov och vara nöjd att man hade åstadkommit något. Många 
utvecklare vill inte ha betalt för program, de vill bara ha bekräftelse att de faktiskt har skapat 
någonting som människor har nytta av och vill använda. Idag är öppen källkod ett populärt 
ämne inom programmering vilket innebär att programmet man har utvecklat kan vem som 
helst ladda ner och förbättra eller ändra hur som helst han eller hon vill. Det finns ett 
community, nätverk, för detta, SourceForge.net.       

6.2.2 Fritid föder kreativitet        
I Sverige har vi till skillnad mot en del andra länder väldigt mycket fritid och ledighet, från 
jobbet och från skolan. Människor tillbringar denna lediga tid på olika sätt som passar dem 
bäst. En del tränar, en del spenderar tiden med sina nära och kära och andra har andra 
fritidsaktiviteter. Hur som helst håller sig människor sysselsatta med något som intresserar 
dem och för många är denna aktivitet data och programmering. Väldigt många som spenderar 
sin fritid med att spela spel, chatta, fildela eller liknande vid datorn vill utveckla och förbättra 
funktioner för programmen och spelen de använder. Skaparna av The Pirate Bay utvecklade 
på sin fritid något som förbättrade möjligheten för fildelning, för att de var det de var 
intresserade av och det var det de hade ett behov av. Skaparna av Spotify utvecklade på sin 
fritid något som skulle göra tillgängligheten för musik mycket bättre.  

I och med att Sverige, till skillnad från många andra länder, har en gratis skolgång och ger 
möjlighet till en gratis universitetsutbildning behöver inte ungdomar jobba extra och spara 
ihop enorma summor pengar för att få en utbildning. Utöver detta får man även ett 
studiebidrag och studielån som många anser klara sig väldigt bra på under de år man studerar 
på högskola. De studenter som inte vill eller behöver jobba för att ha råd med sin utbildning 
ängar sig då gärna åt andra intressen på sin fritid. Många duktiga svenska programmerare 
studerade vid olika högskolor och universitet i Sverige och har antagligen då lagt ner mycket 
tid på sitt intresse för att komma dit de är idag. Ett exempel är Skypes skapare Niklas 
Zennström som studerade vid Uppsalas universitet. I studentstäder kan jag även tänka mig är 
platser där idéerna föds. Studenter är ofta tidiga med nyheter, speciellt inom internet och 
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medier och det är även deras röst, som viktiga konsumeter, som hörs. Det är efter dessa 
användare man först skapar behov och ser behov. 

Den support man får från familjen tror jag spelar en ganska stor roll om man vill lyckas bli en 
bra programmerare. Många startar i en väldigt tidig ålder och då krävs stöd från den egna 
familjen. Det handlar främst om att få göra det man vill och tycker är roligt. Alltså inte göra 
det föräldrarna förväntar sig att man ska göra. I den svenska kulturen är man inte lika bunden 
till familjen som i en del andra kulturer. Barn fattar många egna beslut redan i tidig ålder om 
vad de vill göra på fritiden och föräldrar förväntar sig inte att deras barn ska göra något 
speciellt, bara de har roligt och möjligtvis lär sig något av det. I andra kulturer nästan tvingas 
barn att utöva sporter eller dans och musik för att man förväntas göra det. Föräldrarna höll 
kanske på med något av de alternativen när de var små och vill även att deras barn ska tycka 
att det är roligt. Man ser exempel med många unga tjejer som utövar gymnastik och är väldigt 
bra på det för att de startade så tidigt. Men är barnen så pass gamla att det är de själva som har 
fattat ett beslut om att utöva just den sporten, eller var det deras föräldrar? Svaret är oftast 
föräldrarna. I Sverige är kulturen lite annorlunda. Barn får möjligheter i skolan, efter skolan 
och på helger att testa på många olika fritidsaktiviteter och föräldrar stöttar ofta barnet genom 
alla möjliga saker för att de ska hitta något de till slut trivs med, är bra på och tycker är roligt. 
Så om ett barn hellre går upp på sitt rum och spelar datorspel efter maten istället för att 
socialisera med sällskapspel tillsammans med sin familj gör det inte speciellt mycket för 
många föräldrar i vår kultur. Om det inte hade varit på detta vis hade många av våra 
programmerare inte haft den erfarenhet de idag har för att kunna utveckla de sociala 
medietjänster vi dagligen använder oss av.  

6.2.3 Slutsats 
Det viktigaste vi har i den svenska kulturen som gynnar skapandet av nya sociala 
medietjänster tror jag är kreativitet och ett så pass familjärt synsätt inom organisationer och 
företag men även inom familjen. Dessa två faktorer tror jag föder nytänkande hos människor 
och man är inte lika rädda för att göra fel eller säga vad man tycker. Att maktförhållandet 
mellan chefer och anställda är väldigt lågt innebär att man ser varandra som nära vänner, 
alltså är arbetsförhållandena mer familjära. Man vågar då vara mera kreativ i bemärkelsen att 
finna lösningar och idéer som kan gynna företaget eller projektet man arbetar med. Hartley 
menar att det är sådana personer som kommer vara till fördel för företag i framtiden och jag 
tror även att det kommer vara en del av den nya företagskulturen. Man måste nischa sig för att 
stå emot konkurrenterna och behålla och skapa nya kundrelationer. Detta gäller alla typer av 
företag. Alltså bör man som anställd och medarbetar ha en inställning om att förbättra, 
förbättra och förbättra. Inom företag är det viktigt att synas och göra sig välkänd för att få 
kontakter och kanske en befordran och därför vill man göra sitt bästa, visa sig intresserad, visa 
sig smart och komma med idéer hela tiden.  

Kreativa människor, både som konsumenter och identiteter inom företag, är något som jag 
anser att vi i Sverige har tagit på allvar. Företag ser värdet i dessa människor för att de är dem 
som kan skapa konkurrenskraft på marknaden och vi, till skillnad mot andra kulturer, jagar 
dessa människor. Dessa människor förväntas tillföra nya saker till företagen och jag anser att 
definitionen av kreativa industrier idag är att allt kan utvecklas och bli bättre. Kvantitet är 
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verkligen inte det primära för kreativa industrier, det är nöjda konsumenter med mättade 
behov.  

Tid är ett måste om man vill utveckla och lära sig. Speciellt om man vill utveckla utan någon 
form av betalning. Istället gör man det för att man tycker att det är roligt och vill skapa något 
som människor faktiskt vill använda. Den tiden har vi i Sverige, och friheten och 
valmöjligheterna. Så har vi intresset är det nästan inga problem att lära sig att programmera. 
Tillgången till datorer och internet är även bättre i Sverige än på många andra platser i 
världen. Vi har alltså väldigt bra förutsättningar att i tidig ålder vara kreativa, skapa erfarenhet 
och sedan åstadkomma det vi vill. Det kan vara nästan vad som helst, inte bara utveckla nya 
sociala medier. 
 

6.3 Svenska ungdomars attityder 
När man pratar om attityder kan man se till väldigt mycket och göra väldigt många olika 
undersökningar för att nå ett resultat. Jag anser att om ungdomar använder sig av internet ofta 
betyder detta att de har en god attityd gentemot det. Om de inte tycker om internet borde 
användningen med andra ord vara låg hos svenska ungdomar. Alltså har användning en stor 
betydelse för attityder. Sen är frågan om vad de använder internet till en viktig del, samt vad 
de har för tankar om framtid och utveckling i och med internet. Så finns det speciella 
kvaliteter i det svenska samhället som gynnar uppkomsten av kreativa sociala medier och 
tjänster sett utifrån svenska ungdomars attityder? 
 

6.3.1 Unga svenskars användning 
Enligt World Internet Institutes rapport om unga svenskar och internet från 2008 har 94% av 
alla Sveriges barnfamiljer tillgång till internet och detta innebär att barn och unga börjar att 
använda internet vid en väldigt tidig ålder.54 2008 hade 21% av alla treåringar någon gång 
använt sig av internet och för femåringar var denna siffra 51%. Vid elva års ålder ser man 
knappt någon som aldrig har använt sig internet. I denna tidiga ålder består användningen till 
största delen av spel och videor på internet. När barnen blir lite äldre och börjar skolan söker 
de sig mer och mer till kommunikation och communities av olika slag. Något som jag anser 
vara intressant är att barn i ganska tidig ålder börjar söka information via internet. Redan vid 
tio års ålder kan man se att ungefär 5% någon gång har använt internet för att hitta 
information om någonting. Tre av fyra 15 åringar har någon gång slagit upp ett ord för att 
stavning, tolkning eller översättning med hjälpa av internet och en av tre gör det minst några 
gånger i veckan. Allt detta, daglig användning, kommunikation och sökandet efter 
information, ökar med åldrarna och når din topp vid 16-17 års ålder. 90% av ungdomarna i 
denna ålder använder internet dagligen, 56% slår några dagar i veckan upp ett ord och nästan 
8 % använder internet för att skaffa information relaterat till skolarbete. Om man gör en 
jämförelse med övriga Europa ser man även att fler svenska ungdomar använder sig av 

                                                           
54 Unga svenskar och internet http://www.wii.se/publicerat/doc_download/15-unga-svenskar-och-internet-
2008.html 2009-12-31 
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internet dagligen än snittet för ungdomar i samma ålder i hela Europa. Hela 86% av svenska 
ungdomar använder internet dagligen medans snittet för ungdomar i Europa ligger på 66%.55  

Användningen, och med detta menar jag även attityden, är alltså starkast hos de yngre. Men 
det denna målgrupp använder sig av mest är spel och communities. Dessa är viktiga saker för 
unga eftersom att de lär sig så mycket genom dem. Om vi ser till de faktorer som påbörjade 
diskussionerna och gjorde det möjligt för de sociala medietjänsterna att skapas är det lite 
annorlunda. Piratkopiering och fildelning skapande behovet för nya legala alternativ att hitta 
till användarna. Medan kommunikation och chatter, så som IRC, gjorde det möjligt för 
användare att utveckla dessa. Fildelning, legal och illegal, är det främst ungdomar mellan 18-
20 år som har använt sig av och fortfarande gör. Samma ålder gäller även för olika typer av 
kommunikation, till exempel chatter och E-post.              

6.3.2 ROSE-studien  
Två forskare vid Oslos universitet presenterade år 2005 en studie vid namnet ROSE. Studien 
är en jämförelse mellan ungdomar i olika länder och kulturer.56 Målet var att se hur intressen, 
framtid, prioritet, värderingar, perspektiv och uppfattningar relaterade till vetenskap och 
teknologi skilde sig mellan ungdomar. Insamlandet av data gjordes på 15-åriga elever i en 
klass per skola och minst 25 olika skolor i varje land. Metoden som användes var 
enkätundersökningar. Det var 250 olika frågor under sju olika ämnen och svarsalternativen 
var 4-skaliga kryssalternativ där 1 är lägst och 4 är högst. 

Studien visar en väldigt stor skillnad i attityder mot vetenskap och teknologi mellan I-länder 
och U-länder. På frågan ”jag skulle vilja bli en vetenskapsman” var snittet hos de svenska 
flickorna strax över 1,5 och de svenska pojkarna 1,8 av 4. Om man där i mot ser till U-
länderna och Uganda som hade högst snitt på denna fråga hade pojkarna ett snitt strax över 
3,5 och tjejerna 3,6 av 4. De nordiska länderna, och Japan, ligger väldigt lågt på alla frågor i 
allmänhet i ROSE-studien medans U-länderna ligger mycket högre Kanske har det att göra 
med att ungdomarna i U-länderna anser att teknologi och vetenskap är mycket viktigt för att 
samhället ska utvecklas. Eftersom de är utvecklingsländer och ofta jämför sitt eget land mot I-
länderna vill de jobba inom teknologi och vetenskap för att hjälpa sitt eget land och sitt 
samhälle att komma dit I-länderna redan är. Och det är därför vi i norden inte anser att ett 
arbete inom detta är lika viktigt för samhället. Vi är redan bland de mest utvecklade länderna. 
U-länderna har även ett mycket högre snitt än I-länderna gällande att hjälpa andra människor. 
Detta tror jag beror på att vi lever i ett så pass bra samhälle att vi inte tycker att det är lika 
viktigt att hjälpa andra. Det vi har att jämföra med i norden är andra länder och då har vi det 
ganska bra.   

Om vi i norden är så pass ointresserade av teknologi och vetenskap jämfört med andra länder, 
vad vill vi istället jobba med? Och varför är det så att vi lyckas väldigt bra inom dessa 
områden alla fall? Till att börja med skulle jag vilja säga att man ofta vill ha det man inte kan 

                                                           
55 Individuals' use of internet by sex and age 2008 (Eurostat) 
http://www.nordicom.gu.se/common/stat_xls/1353_9505_inetuse_sexage2008_eurostat.xls 2009-12-04 
56 Young people and science http://www.ils.uio.no/english/rose/publications/english-presentations.html 2009-
11-28 
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få. Det har man hört många gånger och jag tror att det stämmer ganska bra. Tyvärr så har U-
länderna inte lika bra tillgång till datorer, maskiner och annan teknologi som vi har. De har 
heller inte ett lika välutvecklat samhälle som vi har. Därför vill de gärna uppnå detta och 
hjälpa till att bidra till det. I norden har vi tillgång till allt detta och istället för att utveckla 
samhället tror jag att vi istället vill njuta av, och till viss del förbättra, det samhälle vi redan 
lever i. Det utgår även från ROSE-studien att ungdomar i I-länderna anser, till större del än 
andra länders ungdomar, att miljöproblem som påverkar hela världen borde lösas av experter. 
Det är deras ansvar att komma på och presentera en långvarig lösning. Detta tror jag kan 
förknippas lite till deras inställning mot utvecklandet av samhället. De tänker att vi redan har 
det bra så ska något utvecklas ska det göras av experter och inte av oss vanliga människor. 

Istället för att arbeta motiverat för ett bättre samhälle tror jag att de flesta svenskar arbetar och 
utvecklar minst lika motiverat för sitt och andras intresse. De svenskar som vill arbeta för att 
förbättra människors liv och miljö hjälper istället till där det behövs. Vissa betalar 100kr i 
månaden för att vara fadder till ett barn i Afrika, andra åker dit för att hjälpa till på plats. Vi 
kan, istället för att tänka på utveckling av samhället, tänka på utveckling av nöje, 
underhållning och behov.  

6.3.3 Gratis? 
Hur ser framtiden ut för mediebolag, kommer människor vara villiga att betala för musik, film 
och annat material om det ges bra tillgång till det? En femtedel av internetanvändarna påstår 
sig vara villiga att betala för digitalt mediematerial, det är alltså inte slutet för mediebolagen 
ännu.57 Ännu fler användare säger sig vara beredda att betala för film och musik. Det som 
överraskar är att de är bland de illegala fildelarna, piraterna, som de flesta betalningsvilliga 
konsumenterna finns. Detta tror jag beror på att de är de flitigaste användarna av just digital 
medier och skulle enkla mediesajter eller tjänster med mycket och lättillgängligt innehåll 
skapas hade de nog varit beredda att betala för det. Det är bara en fråga om tillgänglighet och 
pris. 

En skivbolagschef vid namn Katie Vogelheim sa redan 1994 i en CNN-intervju något som, 
kanske lite överraskande, fortfarande är väldigt aktuellt. Det som överraskar mig är att hon 
såg hotet för skivbolagen redan 1994, innan piratkopieringen hade satt igång på allvar. Ändå 
följde ingen hennes råd.  

”För skivbolag som inte vet hur de ska dra nytta av den här tekniken, och som inte 
förändrar sig, är det ett hot. Men för de som förstår hur man ska använda den kommer 
det inte vara det.”58     

2007 släppte Radiohead sin skiva In Rainbows. Denna skiva gjorde de tillgänglig för 
nerladdning helt gratis på deras Myspace sida. Användarna som laddade ner skivan kunde 
dock välja att betala för den om de ville.59 De fick även betala hur mycket de ville. Sätta ett 
eget pris som de tyckte att skivan var värd. Inga exakta siffror hur mycket de fick in genom 

                                                           
57 Sara Öhrvall, Gratis?: om kvalitet, pengar och skapandes villkor, s. 177, Volante Publishing, Estland 2009 
58 Daniel Johansson, Gratis?: om kvalitet, pengar och skapandes villkor, s. 151, Volante Publishing, Estland 2009  

59Radiohead’s Managerial Creativity http://con.sagepub.com/cgi/content/abstract/15/2/161 2009-12-31 
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detta har redovisats men det uppskattas att de tjänade ungefär lika mycket som vid ett vanligt 
skivsläpp. Jag tror att fler användare är beredda att betala för en skiva på det här sättet. Man 
kunde lyssna på skivan först och sedan bestämma sitt eget pris. Det var ett bra alternativ som 
de var först med och många användare gillade nog idén med ett sådant alternativ och betalade 
för att stödja konceptet.       

Gratis är något vi tycker om i Sverige och det är något jag skulle vilja påstå många anser som 
självklart när vi pratar om internet. Från det att de första fildelningstjänsterna skapades har 
många alltid haft i bakhuvudet att det man vill åt, information, musik, film med mera, alltid 
går att få tag på gratis. Det kan handla om något så viktigt som ett bra virusprogram till ens 
dator. Skulle det kosta pengar väljer många att leta vidare tills de hittar ett virusprogram som 
är gratis. Användare vet att det finns någonstans ute på internet och man kommer tillslut hitta 
det om man letar tillräckligt länge. Om det mot all förmodan inte skulle finns en gratisversion 
dröjer det inte länge innan någon kreativ användare, en Do-It-Yourself-människa, har skapat 
en. Vår goda attityd till gratis skulle jag vilja påstå är positivt laddad på det sätt att den föder 
kreativitet och driv hos användare. Är konsumenterna inte villig att betala det satta priset för 
en produkt eller tjänst skapar kreativa konsumenter, DIY-människor, alternativ till detta. Men 
jag tror att både företag och konsumenter på senare tid har börjat förstå att konceptet gratis 
inte kommer klara sig länge till utan någon form av betalning. Spotifys strålande lösning med 
reklam fungerade i början men nu sägs det att företaget inte längre klarar sig med bara detta. 
Ni som använder Spotifys reklamtjänst kanske har märkt att de har börjat öka antalet reklamer 
på senaste tiden. Det spekuleras i att detta är för att öka antalet betalande användare. Tjänsten 
ska snart släppas i USA och detta kan kanske vara deras räddning. Fler betalande användare 
och fler företag som betalar för reklam. Även filmtjänsten Voddler har förstått att enbart en 
reklamfinansierad tjänst inte skulle täcka företagets utgifter ekonomiskt. Därför får man nu 
betala småsummor mellan fem och trettiosju kronor för de senaste filmerna som tjänsten har 
att erbjuda. Eftersom dessa företag verkar ha lyssnat på användarnas krav om lättillgängligt 
material, som verkar vara det viktigaste för de flesta, tror jag att många kommer vara villiga 
att betala för dessa tjänster.       

6.3.4 Slutsats 
Man kan tydligt se att användning av internet sker i större grad i Sverige än övriga Europa. 
Barn börjar även använda internet i en väldigt låg ålder i Sverige för spel, kommunikation och 
söka information. Alltså bygger man upp en bra relation till fenomenet i tidig ålder samtidigt 
som man lär sig och utvecklar sig själv. 

Om man ser till ROSE-studien är inte ungdomar i Sverige och västvärlden lika intresserade att 
arbeta med internet och liknande typer av teknologi när de växer upp. Men jag tror att 
resultaten hade sett annorlunda ut om frågorna även handlade om internet som en aktivitet 
inom fritid och intresse. Många använder sig av denna typ av teknologi på fritiden och kanske 
vill arbeta med något annorlunda. Spel och tävlingar över internet är idag nästan lika 
accepterat som fotboll eller ishockey och stora världsmästerskap anordnas i olika onlinespel 
där stora summor pengar är förstapriset. Ungdomar i Sverige tror jag är mer intresserade av 
nuet och fritiden. De har ännu inte börjat fundera på vad de vill göra i framtiden. 
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Tillgängligheten av gratis digitalt material kommer alltid att finns i och med internet. Men jag 
tror att vi rör oss mot ett samhälle där vi gärna betalar lite extra för kvalité och tillgänglighet. 
Det är upp till utvecklarna och producenterna av digitalt material att leverera tillräckligt bra 
tjänster och innehåll för att den betalvilliga publiken ska lämna piratscenen och söka sig till de 
lagliga tjänsterna. Något som vi inte hade sett före Skype, Spotify och Voddler. 
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7. Resultat och diskussion 
 

7.1 Resultat 
I den svenska internethistorien kan vi se att vi har haft tidiga fördelar med internet. Politiker, 
företag och privatpersoner såg snabbt och tog snabbt fördel av datorn och internet. 
Tillgängligheten med lånedatorsystemet gjorde att vi skapade ett intresse som vi kunde dela 
med människor runt om i landet och i och med detta utveckla oss själv och allt som har med 
internet att göra. Vi i Sverige är nyfikna och ser möjligheter och problem. Vi tar tag i 
problemen och skapade bland annat ett piratparti och inte bara ett, utan flera, lagliga alternativ 
till illgal fildelning. Dessa framgångsrika lösningar står som förebild hos många intresserade 
internetanvändare i Sverige.  

Den svenska kulturen spelar helt klart en betydande roll i utvecklandet av sociala medier och 
tjänster. Kreativitet, nytänkande och skapande uppmuntras inom både företag och familjen. 
Barn uppmuntras att lära sig genom till exempel datorspel i en väldigt tidig ålder. Vi har även 
fritiden, möjligheterna och drivet till att på egen hand utveckla något man inte på före vet 
kommer driva in pengar. Pengarna är inte det viktiga hos de flesta utvecklare, det är att få en 
bekräftelse och mätta ett behov hos andra användare och konsumenter. 

Unga svenskar har en hög användning av internet och börjar i en väldigt tidig ålder. Något 
som jag vill se som väldigt positivt för deras utveckling och framtid. Att de tidigt spelar spel 
och använder olika typer av kommunikation över internet är också ett gynnande för senare 
skapande då de lär sig väldigt mycket och enkelt kan hitta nätverk av människor som delar 
deras intresse. Det är i chattrum och spel de flesta idéerna och tankarna väcks för att skapa 
eller förbättra till exempel en medietjänst eller ett socialt nätverk. Svenskars goda inställning 
till gratis digitalt material innebär även att om det material de vill åt inte går att få gratis 
försöker de gärna lösa det själva.   
 

7.2 Diskussion 
Det svenska klimatet har alltså bra förutsättningar för att nya sociala medier och tjänster kan 
skapas, och det uppmuntras. Den goda tillgängligheten och intresset unga människor har av 
datorer och internet i Sverige är en betydande anledning för att dessa ska skapas och jag tror 
att det är viktigt att de svenskar som har lyckats inom detta område får uppmärksamhet och 
bekräftelse. Detta för att svenska ungdomar ska kunna ha förebilder inom detta liksom de har 
inom sport, musik och liknande. Det krävs förebilder för att motivera, och det är på det sättet 
vi fortfarande kan vara bland de ledande länderna inom internet, sociala nätverk och 
medietjänster. Det är viktigt för Sverige som land att vi fortsätter i ligga i täten och kunna 
konkurrera med andra ledande länder. Sverige är egentligen inte överlägsen på någon 
marknad just nu och jag tror att detta kan vara det nya, fräscha, som svenska företag bör satsa 
på. Det gäller att tidigt hitta unga, kreativa, nytänkande, individer inom programmering, 
utveckling, media och kommunikation för att dessa personer kommer vara till stor fördel för 
företag i framtiden. Jag tror verkligen att tjänstemarknaden kommer bli större än 
produktionsmarknaden i Sverige. Digitalt material kommer säljas och konsumeras i mycket 
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större utsträckning än i fysiskt skick. Skivor byts ut mot digitala filer på datorn och samma 
sak händer med böcker, tidningar och filmer. Det gäller för de svenska företagen att snabbt 
inse denna ändring och göra något för att följa med utvecklingen och konsumenternas behov. 
Annars har de ingen chans. I och med den svenska kulturen, internethistorien och attityder 
tror jag dock inte att Sverige kommer ha några större problem på denna marknad jämfört med 
andra länder. Det är där vi har vår fördel och det bör vi ta vara på. Alltså att vara först på den 
hela tiden växande nya digitaliserade marknaden. 

Den stora frågan är fortfarande hur alla de små och stora tjänster som uppstår ska överleva 
rent ekonomiskt. Om konsumenterna inte är villiga att betala pengar och reklamintäkterna inte 
räcker till för att driva företaget, vad händer då?  Piratkopiering har som sagt funnits sen 
disketten och bandspelarens tid, och kommer fortfarande finnas. Men det gäller att det finns 
ett tillräckligt bra alternativ som användarna är villiga att betala för. Sedan bandspelaren har 
utvecklingen gått fort framåt och kommer antagligen fortsätta gör det. Lagring av musik och 
film har genom åren skett på band, VHS, skivor, DVD, mini-disc, digitala filer på datorn och 
nu är det senaste att man strömmar film och musik direkt från internet. Något som 
piratkopiering inte kan erbjuda. Går bara utvecklingen framåt och marknaden följer med 
kommer det alltid finnas en stor skara betalvilliga konsumenter. Det viktiga är att tjänsterna 
de använder uppfyller deras behov. Om de inte gör det förstår jag att människor inte kommer 
vara villiga att betala.      
 

7.3 Tankar om metodval 
Metoden jag har använt för denna uppsats har passat väldigt bra för att få en övergripande bild 
av Sverige, dess befolkning och hur de använder internet och vad de har för inställning mot 
fenomenet. Dom finns det självklart aspekter som jag kan ha missat att se till som jag kanske 
skulle ha sett om jag valde någon annan metod. Materialet som jag använder mig av blir 
relativt avgränsat och det skulle kunna förhindras om människor fick lämna egna 
kommentarer på till exempel en enkätundersökning. Då skulle det väckas nya tankar hos mig 
som inte lika lätt väcks av de material jag använde mig av nu. Enkätundersökningar skulle 
även ge mig en bredare bild av ungdomars användning och attityder mot internet.  

För att göra det annorlunda och kanske få en mer intressant aspekt av uppkomsten av svenska 
sociala medietjänster hade jag kunnat göra intervjuer med någon av utvecklarna eller någon 
av personerna som var med från starten på något av företagen. Dock valde jag att inte göra 
detta eftersom att jag ansåg att jag kanske skulle få ett resultat som bara gällde uppkomsten av 
det valda företaget. Dock skulle detta kunna bekräfta om mina antaganden om hur och varför 
sociala medietjänster skapas i Sverige.  
 

7.4 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning som vore intressant inom detta ämne och just för Sverige och svenska 
sociala medier är hur svenska företag i framtiden bäst kommer klara sig. Hur ser trenden ut 
för nystartade företag, vad riktar de in sig på? Hur många arbetar med sociala medier och 
tjänster jämfört med ren produktion av varor idag och hur kommer framtiden se ut? Börjar 
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Sverige bli ett land som tidigt har sett värdet och pengarna som går att tjäna inom just detta 
område och är det något man bör satsa på i framtiden? Alltså att börja arbeta mer med sociala 
medier och tjänster istället för produktion. Då både internetbaserade och för till exempel 
mobiltelefoner. 

Annan intressant forskning vore att försöka ta reda på varför redan etablerade företag som 
känner marknaden inte har lyckats. Vad gör Microsoft för fel som till exempel Niklas 
Zennström gjorde rätt när han skapade Skype? Det är många företag som tidigt arbetade med 
legala alternativ till nerladdningen av musik men ingen av dessa lyckades speciellt bra. Varför 
inte? 
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8. Ordlista 
 

Android 
Namnet på Googles operativsystem som används i mobiltelefoner. Det används av flera olika 
mobiltillverkare, bland annats HTC och Samsung. 
BBS (Bulletin Board System) 
Ett vanligt förekommande system som fanns innan Internet. Systemet tillåter andra användare 
att koppla upp sig via till exempel ett telefonmodem för att sedan skicka meddelanden eller 
dela filer med andra användare. 
Bittorrent 
En fildelningsteknik som innebär att en användare laddar ner och upp delar av en fil till och 
från många andra användare på samma gång. 
FRA 
En lag som i korthet innebär att den myndighet regeringen bestämmer, Försvarets radioanstalt 
(FRA), ges rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik, som passerar Sveriges gränser, 
vilket bland annat innefattar telefon- samt en stor del av Internettrafiken. 
Ipred (Intellectual Property Rights Enforcement Directive) 
EU:s direktiv från 2004 för att skydda upphovsrätten av filer genom att ge bättre verktyg för 
att förhindra brott mot den. 
IRC (Internet Relay Chat) 
Ett mycket populärt chattprogram som används på internet. Namnet IRC används ofta som 
samlingsnamn på hela nätverket av chatter/kanaler. 
LAN (Local Area Network) 
Ett lokalt nätverk av ihopkopplade datorer.  
Spyware  
Ett spionprogram som används för att snoka i andra personers datorer. Programmet kan till 
exempel spara internetvanor som sedan används som direktreklam eller snappa upp lösenord 
och kontonummer som används på datorn. 
Strömma 
Innebär att man laddar ner en film eller musik samtidigt som man ser eller lyssnar. Vilket 
innebär att man inte behöver vänta på att hela nedladdningen ska bli klar innan man kan 
använda filen. 
Tracker 
En server som hjälper fildelare att hitta delar av en fil (film, musik) på andra fildelares 
datorer. 
 
 
 
 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsvarets_radioanstalt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Signalspaning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kabel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Telefon
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internet
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