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"What Spotify is saying is, ownership (of music) is great, but access is the future. The main 

reason people want to pay for Spotify is really portability. People are saying, 'I want to have my 

music with me.’" 

  
- Daniel Ek, Grundare och VD på Spotify (CNN.com, 2012) 
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Förord 
Vi vill först och främst tacka vår handledare Peter Thilenius som har stöttat oss igenom hela 

uppsatsprocessen och som gett oss en rad värdefulla råd. Den digitala utvecklingen har skapat 

massvis av nya utmaningar för marknadsförare och vi tror att avvägningen mellan tillgång och 

ägande är en av de största för dem. 

                                                                                              

Arbetet med denna uppsats har varit givande, utvecklande och inspirerande. Vi känner att vi fått 

en djupare kunskap kring konsumentbeteende och värdeskapande samt en ny förståelse för 

marknaden av digital underhållningsmedia. 

  
Slutligen vill vi även tacka våra respondenter för att de gav oss inblick i deras konsumtion av 

digital medieunderhållning. 

  

Tack! 

  
- Tom Noble och Oscar Sivertzen, torsdag den 17 januari 2013 



5 

 Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att genom kvalitativa intervjuer lyfta fram motpolerna kring 

dagens konsumtion av digital underhållningsmedia och fastställa om konsumenters syn på värde 

kan relateras till deras val av att antingen betala för ägandet eller för tillgänglighet av den. 

Metoden har bestått av åtta stycken kvalitativa intervjuer där respondenter fått frågor om sin 

konsumtion av digitala underhållningsmedia inom; musik, video, spel och podcasts. 

  
Uppsatsen kommer fram till att konsumenter ser värdet i användningen av mediet och inte i 

ägandet av det. Konsumenterna vill således hellre strömma sin media än att ladda ner den. De 

väljer därför mer eller mindre obehindrat den tjänst som har bäst utbud. Konsumenterna menar 

dock att det i dagsläget finns en viss otrygghet i strömningstjänsterna. Otryggheten växer ju mer 

engagemang mediet kräver, vilket gör att spel och video som enligt respondenterna var primära 

aktiviteter, vilka kräver högre engagemang, har en tendens att hellre vilja laddas ner av 

konsumenterna medan musik och podcast, vilka kräver lägre engagemang, sekundära aktiviteter, 

hellre strömmas. 

  
Nyckelord: tillgång, ägande, strömning, nedladdning, materialitet, immaterialitet, digital 

underhållningsmedia 
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1. Inledning	  
Marknaden för digital underhållningsmedia har gått från att vara i princip obefintlig till att växa 

stadigt under de senaste åren. Endast under 2011 växte den till exempel den digitala 

musikmarknaden med 8 % och enligt den internationella musikbolagsorganisationen IFPI:s 

(International Federation of the Phonographic Industry) rapport ”Digital Music Report 2012" så 

står digital musik nu för 52 % av all musikförsäljning i USA. (IFPI, 2012) 

 

En drivande faktor bakom den digitala musikens framgångar har varit den teknologiska 

utvecklingen av smartphones och surfplattor samt en generellt ökande global internetpenetration. 

Digitala tjänster och produkter blir allt vanligare generellt sett. (IFPI, 2012)  

  
Enligt IFPI samt ett flertal nyhetsskällor och branschmedia så som Music Industry Blog (2011), 

Mashable (2010), The Next Web (2012), Bloomberg (2013) har marknaden för digital musik 

delats upp i två olika konsumtionsmodeller. Äldre modeller som fokuserar på ägande1, där 

exempelvis iTunes och 7digital hör till (Maclife, 2010), är fortfarande ledande globalt sett medan 

de nya modellerna med fokus på tillgänglighet, exempelvis Spotify och Pandora (Bloomberg, 

2013), växer stadigt. IFPI talar i sin rapport om en prenumerationsvåg där musikföretag börjar 

satsa på prenumerationstjänster som anspelar mer på tillgänglighet än på ägande, vilket även kan 

ses bland företag inom andra medier. New York Times tekniksidor (2012), CNet (2012) och 

Mashable (2012) skriver att företag som Netflix, Amazon, Lovefilm och Comcast gett sig in på 

marknaden för tjänster inom strömmande video, som också fokuserar på tillgänglighet snarare än 

ägande av mediet. 

 

Diskussionen bland nyhetskällor och branschmedia handlar nu om all typ av digital 

underhållningsmedia i form av musik, video, spel och podcasts kommer att gå mer åt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 I IFPI:s rapport omnämns tillgång som “access” och ägande som “ownership”. Det är även de engelska termerna som florerar i 

debatten online. Den här uppsatsen använder sig dock av de svenska termerna “tillgång” och “ägande”. 

	  



8 

tillgänglighetssidan och där kunden i slutändan ”förlorar all form av ägande”. (Music Industry 

Blog, 2011; Online Economy 2012)  

 

På Harvardbloggen Online Economy (2012) skriver man att före den digitala 

tillgänglighetsbaserade konsumtionen har konsumenten haft rätt till ägandet av ”en enskild 

instans” av media, vare sig det var en CD-skiva, pocketbok eller VHS-kassett. Instansen fick 

sedan; (1) konsumeras hur många gånger som helst, samt (2) säljas vidare som enskild instans, 

bara den inte kopierades. Inom digital tillgänglighetsbaserad konsumtion så har konsumenten rätt 

till konsumtion av mediet, i form av tillgång, men har inget inflytande över ägandet av det. Inom 

en tillgänglighetstjänst som Spotify eller Netflix så dras tillgängligheten in så fort konsumenten 

slutar betala. Enligt Online Economy (2012) skulle det kunna jämställas med att Best Buys 

personal rusar in i ditt vardagsrum och tar alla dina DVD-skivorna ur din bokhylla så fort du 

slutar att köpa månadens DVD. 

 

Det finns således en osäkerhet över vart marknaden kring digital underhållningsmedia och 

bransch är på väg, och kanske framförallt hur konsumenter värdesätter de olika modellerna. 

Företag får svårare att välja vilken distributionsmodell de ska satsa på, vilket kan exemplifieras 

med video- och spelföretag Redbox som satsar både på båda ägande- och tillgångsmodellen i 

form av; strömning, nedladdning och fysisk leverans av DVD. (Mashable, 2012)  

 

Kluvenhet och debatten om vad framtidens vinnande koncept inom digital underhållningsmedia 

egentligen är gör ämnet väl värt att undersöka ur ett konsumentperspektiv. 
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1.1 Tidigare forskning 
 
Tillgång och ägande har diskuterats flitigt genom historien inom främst de akademiska områdena 

inom biblioteksvetenskap (Kane,1997; Kingma, 1999), men även inom juridikens lagar om 

intellektuellt kapital samt marknadsföringens serviceforskning (Kwong & Park, 2008).  

 

Digitaliseringen har påverkat biblioteken och redan 1997 skrev Kane att biblioteken stod för en 

stor förändring på grund av den snabba utvecklingen av teknik. (Kane, 1997). Hon menar att 

synen på bibliotek delats upp i två läger. Den ena gruppen som påstår att det är ett "varuhus av 

information", vilket skulle kunna ses ur ett ägandeperspektiv, och de andra som prompt menar att 

de är en "leverantör av tillgång till information", vilket då snarare är en syn ur ett 

tillgångsperspektiv. Kane diskuterar sedan om och hur de två olika synerna går att kombinera. 

Om "tillgång eller ägande" snarare kan vara "tillgång och ägande" där det nya högteknologiska 

biblioteket löser behoven för båda konsumentgrupperna. (Kane, 1997) 

 

Biblioteksforskaren Kingma (1999) utgick ifrån Kanes idéer (1997), att när bibliotekens teknik- 

och mjukvaror blev bättre blev det också viktigare för bibliotekschefer att fundera kring hur 

inköpen eller lånen kring journaler skulle gå till. Skulle de satsa mer på en tillgångsbaserad 

modell, med fokus på mjukvarulån, eller en ägandemodell, där biblioteket äger journalen? Han 

menar att biblioteksforskning påvisar att (1) dyrare journaler ofta har liten intern användning och 

skulle därför kunna utgå ifrån en tillgångsbaserad modell, där biblioteket lånar journalen av 

andra relaterade bibliotek, och därför finnas att tillgå för forskare, medan (2) billigare journaler 

ofta har en större intern användning och därför skulle kunna köpas in och ägas av biblioteken. 

 

Konsument- och serviceforskarna Kwong och Park har diskuterat den problematik som dykt upp 

på den digitala medieunderhållningsmarknaden. Framförallt har de undersökt betydelsen av 

MP3-filer och hur de påverkade det intellektuella kapitalet. De menar likt Harvardbloggen 

Online Economy (2012) att digitala filer är: “lätta att dubblera och distribuera över internet”. De 
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hävdar att det finns en immaterialitet kring MP3-filer som gör det lätt att byta till sig filer på 

olaglig väg utan att konsumenten känner sig speciellt olaglig. (Kwong & Park, 2008) 

 

Den här uppsatsen tar sats både i ovanstående debatt inom den akademiska världens syn på 

tillgång och ägande av media, och sedermera undersöka var värdet ligger i att utgå ifrån den ena 

eller andra modellen, men även den professionella medieindustrin utveckling av dessa synsätt 

som affärsmodeller. Den här uppsatsen utgår således ifrån de svårigheter och den kluvenhet som 

finns kring digitala mediers immaterialitet och hur konsumenter ser på ägandet och tillgången av 

dem. 

1.2 Problemformulering och syfte 
Tillgänglighet och ägande anses enligt både branschmedia (IFPI, 2012; Music Industry Blog, 

2011; Mashable, 2010; The Next Web, 2012; Bloomberg, 2013; Online Economy, 2012) samt 

tidigare biblioteksforskning (Kane, 1997; Kingma, 1999) vara motpoler när det kommer till 

modeller att distribuera media. Konsumenten ställs därför inför två val vid köp av digital 

underhållningsmedia, att köpa tillgången till underhållningen, alternativt att äga den. Syftet med 

uppsatsen är därför varit att lyfta fram motpolerna kring dagens konsumtion av digital 

underhållningsmedia och fastställa om konsumenters syn på värde kan relateras till deras val av 

att antingen betala för ägandet eller för tillgänglighet av den digitala underhållningsmedian.  

1.3 Frågeställning 
Frågeställningen har delats upp i tre delfrågor:  

(1) Upplever konsumenter av digital medieunderhållning en skillnad mellan tillgång och ägande? 

(2) Vad är det hos de olika modellerna som skapar värde för konsumenten och gör att de väljer 

den ena modellen framför den andra?  

(3) Kan konsumenters uppfattning av värde skilja sig åt mellan olika typer av digitala medier? 
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2. Grundbegrepp 
I detta avsnitt förklaras de grundbegrepp som används i uppsatsen. Dessa innefattar fysiska 

enheter för digitala underhållningsmedier samt hur tillgång och ägande kring digitala 

underhållningsmedia skall definieras. 

2.1 Fysisk enhet för digitala medier 
För att konsumera digital media krävs en fysisk enhet där konsumenten kan interagera med de 

digitala tjänsterna som finns på marknaden för digital underhållningsmedia. Exempel på dessa 

kan vara en dator, smartphone, tablet eller e-bokläsare (Mashable, 2012). Dessa definieras av att 

de kan kopplas upp online, antingen i vissa perioder eller konstant, mot ett nätverk via en 

webbläsare. De kan antingen ladda ner eller strömma media. Enheterna har olika typer av 

uppkopplingar mot nätet och snabbhet beroende på typ, modell och märke. 

2.2.1 Tillgångsmodellen eller Ägandemodellen 
I uppsatsen definieras tillgångsmodellen mot ägandemodellen på en digital 

underhållningsmarknad som musikindustribloggen Music Industry Blog (2012) skriver: 

“ägandemodellen är när konsumenten kan ladda ner mediet till sin egen hårddisk på sin fysiska 

enhet, medan tillgångsmodellen definieras av att filerna strömmas till den fysiska enheten”. 

2.2.2 Strömning eller Nedladdning 
Rent tekniskt så är skillnaden mellan nedladdning och strömning att mediet via nedladdning 

laddas ner helt och hållet till konsumentens hårddisk och sedan kan öppnas och användas av 

konsumenten efteråt. Mediet går att öppna när som helst, även när konsumenten inte är 

uppkopplad mot internet. (BBC, 2012) Med strömning så strömmar mediet via filer till 

användarens dator medan mediet används. Oftast lagras inte filen på datorn utan kan endast 

användas när konsumenten är uppkopplad mot internet. (BBC, 2012) Det finns dock ett 

gränsland där strömningsingtjänster som Spotify erbjuder ett offlineläge, där det går att spela 

utvalda låtar som lagrats i telefonen. Mediet ligger då temporärt sparat i Spotifys 

användargränssnitt och kan spelas även fast konsumenten inte är uppkopplad online. Mediet kan 

dock inte tas ur själva användargränssnittet och spelas på någon annan plats, vilket är fallet när 
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konsumenten använder sig av en tjänst med nedladdning och äger själva filen. Då finns det 

möjlighet att skicka filen eller använda den i ett annat program. (Computer Sweden, 2009) 

3. Teori 
I teoridelen förklaras först hur en immateriell marknad skiljer sig ifrån en materiell marknad och 

att en immateriell marknad påverkar hur konsumenter ser på ägande och tillgänglighet. Sedan 

beskrivs vad som menas med immateriellt ägande enligt Stini et al. (2006). Efter det förklaras 

Vargo et al. (2008) teorier om konsumentvärde genom att beskriva motpolerna värde-i-utbyte 

samt värde-i-användning. Empirin struktureras sedan utifrån det teoretiska ramverk som 

Woodruff (1997) tar upp i sin A-K-V modell, konsumentvärdeshierarkimodell, baserad på 

Gutman (1982) means-end teorin2. 

3.1 Immateriell marknad 
Enligt Williams et al. (2008, s. 505) har det skett ett skifte ifrån en varubaserad ekonomi, till en 

ekonomi som istället är baserad på tjänster. Williams et al. menar att denna skillnad skett till stor 

del genom tillgången till datorer och internet, vilket tillhandahåller en utökad digital infrastruktur 

och således tillgång till nya digitala tjänster. För att förstå den nya digitala infrastrukturen krävs 

en vidareutveckling av servicelogiken ifrån Vargo et al. (2008), något som Williams et al. kallar 

för digital logik. 

  
I den här uppsatsen definieras en digital marknad likt Williams et al. (2008, s. 506) tolkning av 

en digital tjänst som; "en tjänst som erhålls och/eller arrangeras genom digitala transaktioner av 

information, mjukvarumoduler eller konsumentvaror över ett internetprotokoll (IP).” Metoden 

för att både producera och konsumera en digital tjänst är mer restriktiv än en vanligt tjänst 

eftersom den kräver datateknologi, vilket kräver en större förståelse både av producent och 

konsument än en icke-digital tjänst. Williams et al. (2008) menar dock att en digital tjänst ofta 

kan vara uppdelade i en digital del och en icke-digital del. En digital bokaffär har möjligheten att 

leverera både digitala e-böcker och icke-digitala böcker till konsumenten, vilket gör att en digital 

tjänst definieras enligt Williams att innehålla åtminstone ett lager som är digitalt, men behöver 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Uppsatsen använder sig av den engelska termen means-end eftersom det inte finns någon relevant översättning på svenska. 
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inte nödvändigtvis vara digitalt rakt igenom. Lagret som är digitalt är enligt Williams et al. 

(2008) det som själva interaktionen mellan producent och konsument sker igenom. 

  

En andra skillnad mellan en digital marknad och en icke-digital marknad är synen på materialitet. 

Enligt Williams et al. (2008) har traditionellt sett materiellt värde definierats som något som går 

att röra vid fysiskt. En digital marknad är dock per definition immateriell och går inte att röra 

rent fysiskt. Men med en växande marknad av organisationer som mer eller mindre består av 

immateriellt värde så har det blivit diffusare vad materiellt och immateriellt värde egentligen är. 

För om större delen av värdet på en digital marknad är immateriellt, torde det således krävas 

ytterligare uppdelningar av immateriellt värde. 

  
En tredje skillnad på en digital marknad är synen på ägande och tillgång vilken enligt Williams 

et al. (2008) är relaterad till diskussion om materialitet. En icke-digital artefakt som ägs av någon 

är i vanliga fall en del av dennes fysiska egendom, och personen ifråga har total kontroll över 

egendomen. Digital egendom behöver dock inte innebära full kontroll. Den digitala egendomen 

kan figurera på internet, i en molnstruktur, och kräver då en uppkoppling till internet för att 

kunna nås. Påsättning och inloggning på den fysiska enheten för att nå den digitala artefakten i 

sig är också en form av barriär som inte gör ägandet lika direkt som vid en icke-digital artefakt. 

3.2 Ägande på en immateriell marknad 
Stini et al. (2006) skriver att det är tre faktorer som gör ägande av något värdefullt: 1) bevis på 

ägande, 2) bekvämlighet och 3) social status. Enligt Stini et al. (2006)  är därför utgångspunkten 

av ägande basal för i huvud taget kunna bedriva affärsverksamhet med digitalt innehåll. De 

beskriver även traditionellt sett hur “upplevt värde av innehåll ofta beror på hur mödan för 

anskaffandet av innehållet sker”. (Stini et al., 2006, s. 4)  

 

Digitala media på marknaden för digitala underhållningsmedia anskaffas enligt Stini et al. ofta 

lika enkelt legalt som illegalt, vilket skapar en problematik kring värdet av digitalt ägande. 

Eftersom digitala medier är immateriella i sin natur är det svårt att även särskilja en legal fil från 

en illegal fil, vilket gör att bevis på ägande är mer svårtolkad. 
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Stini et al. hävdar även att: ”…digitalt innehåll i sig själv har inget värde. I kontrast, att vara den 

rättmätige ägaren av digitalt innehåll ger konsumenten värde.” (Stini et al., 2006, s. 4) De menar 

att det är svårt att tänka sig att digitalt ägande kan ske på samma sätt som icke-digitalt ägande, 

men att virtuella produkter i onlinespel skulle kunna förklara fenomenet. De menar att: “om ett 

virtuellt svärd kan bli sålt för $10 så kan även ägandet av ett stycke musik bli det”. Stini et al. 

(2006) hänvisar till onlinerollspelet “Everquest II” där Sony har introducerat en säker 

handelsplats där spelarna kan köpa och sälja digitala varor och tjänster till varandra. 

  
Genom att 1) ett säkert bevis på ägande (handeln sker inom ett slutet och säkert system som 

uppfattas som legitimt), 2) bekvämlighet (handeln sker på plats i spelet och är därför 

lättillgänglig) och 3) social status (medspelare kan se varan) så har Sony gjort digitalt ägande 

värdefullt enligt Stini et al. (2006). 

3.3 Värde-i-utbyte och värde-i-användning 
Enligt den ekonomiska vetenskapens grundare Adam Smith (Vargo et al., 2008, s. 147) så har 

ordet värde två olika parametrar. Smith kallade dessa för  (1) värde-i-utbyte och (2) värde-i-

användning, vilket enligt Smith beskriver (1) värdet som är inbäddat i produkten själv och (2) 

värdet som är inbäddat i användningen av den. Han menar även att: “de föremål som har störst 

värde-i-användning har lite eller inget värde-i-utbyte medan de som har störst värde-i-utbyte har 

lite eller inget värde-i-användning” (Vargo et al., 2008, s. 147). Värde-i-utbyte och värde-i-

användning blir således varandras motpoler. 

 

När Smith kom fram till idén så utgick han ifrån sin forskning om reellt värde, arbete och 

nominellt värde, pengar. Pågrund av svårigheten med att mäta värdet på själva arbetet så utgick 

han istället ifrån att mäta värdet inbäddad i varorna genom dess monetära och nominella värde. 

Med Smith tydligare fokus på nominellt värde försvann fokusen på det reella värdet, vilket hade 

implikationer på hur de ekonomiska vetenskaperna utvecklades. Han menade att värde-i-utbyte 

helt enkelt var lättare att mäta och förstå. (Vargo et al. 2008, s. 147) Värde-i-utbyte ansågs vara 

aktiviteter som enligt Smith (Vargo & Lusch, 2004) var produktiva, det vill säga materiella varor 

som kunde exporteras till andra länder. Export var det primära sättet under 1700-talet, utan 

någon form av kommunikationssystem att skapa välstånd på. (Vargo et al., 2006) Smith delade 
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upp arbete i produktivt och oproduktivt arbete, där tillverkning av materiella varor ingick i 

produktiva arbetet och där tjänster av läkare och advokater ingick i de oproduktiva arbetet. Det 

fanns dock forskare som inte höll med Smith (1776) i form av Say (1821) och Mill (1929) som 

menade att allt arbete var produktivt och hade värde-i-användning i beräkningarna. Men det blev 

Smiths teori som lade grunden till den neoklassiska ekonomin baserades på varubaserad logik, 

även kallad G-D logik. S-D logiken fångar upp och återgår till Smiths tidiga tankar om reellt 

värde där värdet sitter i kunskapen och färdigheterna. Inom S-D logiken utgår man ifrån att allt 

utbyte sker genom service och att: “varor är verktyg för leverans av resurser” i form av kunskap 

och färdigheter (Vargo et al., 2006, s. 40). 

 

För att tydliggöra skillnaden mellan S-D logik och G-D logik så talar man om operanda resurser 

och operanta resurser. Logikerna fokuserar på utbytet, där S-D logikens operanta resurser är de 

som agerar på andra resurser, till exempel: kunskaper och färdigheter. Varan används då endast 

som ett transportmedel för kunskaperna och färdigheterna. G-D logikens operanda resurser är de 

resurser som en handling utförs på, till exempel: varor. Det är då varan som innehar det 

inbäddade värdet. I nedanstående tabell presenteras tydligt de skillnader som finns mellan G-D 

logik och S-D logik. (Vargo & Lusch, 2004) 
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Tabell 1: G-D logik och S-D logik tabell (Vargo et al., 2008) 
 

 G-D logik (varubaserad logik) S-D logik (servicebaserad logik) 

Värdedrivare Värde-i-utbyte Värde-i-användning 

Värdeskapare Firma Firma, nätverk och kunder 

Värdetskapandets process Firmor bäddar in värdet i varor eller 

tjänster 
Firmor gör marknadserbjudanden som 

konsumenter tar tillvara på genom 

användning 

Mening med värde Öka värdet på firman Öka; anpassningsförmågan, 

överlevnadsförmågan, välbefinnande av 

systemet 

Mätning av värde Nominellt värde Anpassningen och överlevnaden av det 

förmånliga systemet 

Använda resurser Operanda resuser Operanta resurser, som ibland kan 

transporteras genom formen av 

operanda resurser 

Firmans roll Producera och distribuera värde Föreslå och skapa medvärde 

Varornas roll Enheter av produkter, operanda resurser 

som är inbäddade med värde 
Transportmedel för operanta resurser 

Konsumenternas roll Att “använda upp” och “förstöra” värdet 

som är skapat av firman 
Medskapare av värde med firman 

 

I den här uppsatsen sker främst en tolkning av “Varornas roll” ifrån Tabell 1. Är de digitala 

underhållningsmedierna operanda enligt konsumenten, i form av att de är inbäddade med värde, 

eller operanta, att värdet uppstår vid medskapande, det vill säga interaktionen mellan konsument 

och media. Vargo et al. (2008) beskriver värdefenomenet enligt S-D logik, servicedominant 

logik, och G-D logik, varudominant logik. Värde-i-utbyte betyder således att värdet i produkten 

eller tjänsten är något som har skapats av producenten och är inbäddat i produkten eller tjänsten. 

Så fort transaktionen sker mellan producent och konsument så har konsumenten fått ut sitt värde.  

I uppsatsen hävdas därför att konsumenter som bryr sig om värde-i-utbyte använder sig av 

tjänster och produkter där ägande spelar roll, och lär således föredra nedladdning av digital 
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underhållningsmedia framför strömning av den. I den här uppsatsen kallas därför värde-i-utbyte 

för ägandemodellen. Konsumenterna vill då i första hand äga produkten för att den anses ha ett 

inbäddat värde. Med värde-i-användning så menar Vargo et al. (2008) att värdet uppstår först när 

konsumenten använder produkten eller tjänsten. Värdet är således inte inbäddat, utan uppstår 

genom ett medskapande av användare och produkt eller tjänst. Värdet uppstår inte vid 

transaktionen utan vid själva användningen av den. Konsumenter som bryr sig om värde-i-

användning använder sig av tjänster där tillgång spelar roll, och föredrar således strömning 

framför nedladdning. Konsumenterna bryr sig således inte om ägandet i första hand utan 

användningen. I den här uppsatsen kallas därför värde-i-användning för tillgångsmodellen. I 

nedanstående Tabell 2 finns därför den egna tolkning av G-D logik och S-D logik ifrån Tabell 1 

förklarad. 

Tabell 2: Ägandemodell och Tillgångsmodell 
 

 GD-logik (varubaserad logik) SD-logik (servicebaserad logik) 

Värdeskapande Värde-i-utbyte Värde-i-användning 

Affärsmodell Ägandemodell Tillgångsmodell 

Digital underhållningsmedia Nedladdning Strömning 

 

Eftersom uppsatsen syftar till att fånga konsumenters syn på värde så ansågs det viktigt att hitta 

ett teoretiskt ramverk för att fånga upp och strukturera de attribut hos ägandemodellen eller 

tillgångsmodellen som konsumenten ansåg vara värdeskapande. Därför har Woodruffs (1997) A-

K-V modell, konsumentvärdeshierarkimodell, använts som ett teoretiskt ramverk för att sortera 

de attribut, konsekvenser och värde som konsumenterna upplever. 

 3.4 Konsumentvärde 
Woodruff (1997) menar att de olika teorierna kring konsumentvärde är fragmenterade och att det 

inte finns något accepterat sätt att samla alla dessa teorier under ett och samma tak. Woodruff 

(1997, s. 141) har därför utvecklat en definition, som utgår ifrån hur konsumenten själv tänker 

kring värde: “Konsumentvärde är en konsumentens upplevda preferenser för utvärderingen av 

produktattribut, samt konsekvenserna av att använda produkten för att underlätta eller blockera 

att konsumenten når sina mål och syften”. Definitionen är förankrad i en begreppsmässig ram 
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som Woodruff (1997) kallar för means-end. Den kan förklaras som så att konsumenters means, 

det vill säga objekt (produkter) eller handlingar så som att springa eller läsa, utförs för att nå ends, 

det vill säga konsumenternas syften eller mål så som glädje, trygghet eller uppfyllelse. (Gutman, 

1982, s. 60)   

 

Gutman (1982, s. 61) menar även att enligt means-end så har alla konsumenthandlingar 

konsekvenser och att konsumenter “lär sig associera vissa konsekvenser till vissa handlingar”. 

Konsekvenser kan definieras som (1) fysiska resultat, exempelvis tillfredsställa mättnad eller 

törst, och (2) psykiska resultat, exempelvis självförtroende och framtidsutsikt samt (3) sociala 

resultat, exempelvis högre status och gruppmedlemskap som tillfaller konsumenter efter utfört 

beteende. Woodruff nämner sedan att konsekvenserna kan vara både önskade och oönskade. 

Konsumenterna väljer dock enligt Gutman (1982, s. 61) den ”konsumenthandling som 

producerar flest önskade konsekvenser i förhållande till oönskade konsekvenser”. Enligt 

Rokeach (1968) så tillför värde positiv eller negativ valens åt konsekvensen, och länken mellan 

konsekvens och värde anses därför som den mest kritiska länken i en means-end kedja. Det 

måste dock utföras en konsumtionshandling för att upplevd konsekvens skall bli förverkligad, 

och därför måste konsumenten lära sig vilka produkter som har attribut som producerar den 

önskade konsekvensen. 

3.4.1 A-K-V modell 
Även om A-K-V modellen (Konsumentvärdeshierarkimodell)3 ursprungligen avsåg att beskriva 

hur konsumenter kategoriserar information om produkter så visade Gutman (1982) samt 

Woodruff & Gardial (1996) att den kan anpassas för att även fånga kontentan av 

konsumentvärde. Denna hierarkiska modell av konsumentvärde menar att konsumenter uppfattar 

önskat värde enligt en means-end kedja, som ämnar förklara hur en produkt eller tjänst 

underlättar uppnåendet av konsumentens önskade resultat. (Gutman, 1982). För att tydligt 

förklara hur en A-K-V kedja kan se ut så exemplifieras den enligt Gutmans exempel nedan (1982, 

s. 61): 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Konsumentvärdeshierarkimodellen kallas för Customer Value Hierarchy Model på originalspråk (Woodruff, 1982). För att 

förenkla kallas den hädanefter för A-K-V modell. 
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Attribut - Varför valde du den här tandkrämen?  “På grund av X” 

Konsekvenser - Varför är X viktigt för den produkten eller tjänsten? “För att Y” 

Värde - Varför är Y värdefullt för dig? “För att Z” 

  
Exempel på X (Attribut): Tandblekning 

Exempel på Y (Konsekvenser): Jag får vita tänder 

Exempel på Z: (Värde) Jag känner mig snygg och får högre självförtroende 

  
Om konsumenten känner att han eller hon mottar de önskade konsekvenserna, i det här fallet vita 

tänder, menar Gutman (1982) att värde har uppstått. I det här fallet låg värdet i konsumentens 

önskan att känna sig snygg och få högre självförtroende. 

 

Woodruffs (1997) A-K-V modell börjar ifrån botten av hierarkin och konsumenter tänker således 

på produkter som buntar av specifika attribut. När konsumenten köper och använder en produkt 

bildar han eller hon en uppfattning om attributen baserat på hur dessa attribut hjälper honom eller 

henne att uppnå önskad konsekvens. Detta återspeglas i nästa nivå upp, det vill säga den 

mellersta nivån, i den hierarkiska modellen. Konsumenter lär sig även att vilja uppnå vissa 

konsekvenser som hjälper dem uppnå sina mål och syften, det vill säga den högsta och sista 

nivån i modellen. (Woodruff, 1997)  

 

Konsumenter utvärderar produkter och tjänster genom samma önskade attribut, konsekvenser 

samt mål och syften som de har i åtanke just då. (Gardial et al. 1994, Zeithaml, 1988) 
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Modell 1: A-K-V Modell (Konsumentvärdeshierarkimodell) 
 

 
 

Uppsatsen utgår ifrån Gutmans (1982) beskrivning av means-end, det vill säga, att konsumenter 

utför handlingar och köper produkter utifrån sina egna mål och syften. Därför utgår uppsatsen 

från en målbaserad (värdebaserad) tillfredsställelse. I den här uppsatsen används A-K-V modellen 

som ett teoretiskt ramverk som strukturerar upp det material som empirin utmynnar i. 

3.5 Sammanfattning av teori 
Teoridelen inleds med en diskussion om materialitet och immaterialitet samt hur en digital 

marknad är diffusare och mer svårtolkad än en icke-digital marknad. En digital marknad 

definieras som en marknad som har: (1) ett digitalt lager, (2) är immateriell, och (3) där 

konsumenten ej har full kontroll vid ägande (Williams et al., 2008). Efter det diskuteras ägandet 

på en immateriell marknad ytterligare där det är tre punkter som definierar vad som gör ägande 

värdefullt för konsumenten: (1) bevis på ägande, (2) bekvämlighet, (3) social status (Stini et al., 
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2006). Stini et al. menar även att det är äganderätten av det digitala underhållningsmediet som är 

det viktiga och inte mediet i sig. Teoridelen leds sedan över till en diskussion om 

konsumentvärdet är inneboende i produkten, och således förs över vid en transaktion, eller om 

det uppstår först vid en interaktion mellan konsument och produkt eller tjänst. Teorin grundar sig 

i G-D logik, varudominant logik, och S-D logik, servicedominant logik (Vargo et al, 2008). För 

att strukturera upp alla de insikter som empiridelen utmynnar i så har uppsatsen utgått ifrån ett 

teoretiskt ramverk; A-K-V modellen (konsumentvärdeshierarkimodellen) av Woodruff (1997) 

som bygger på teorierna kring means-end (Gutman, 1982). I den struktureras konsumenternas 

attribut, konsekvenser och värde upp för att kunna urskilja om det är en varudominant logik, 

ägandemodellen, eller servicedominant logik, tillgångsmodellen, som konsumenter värderar när 

de konsumerar på den digitala underhållningsmarknaden. 

4. Metod 
Metoddelen beskriver uppsatsdesignen, som kan ses som en generell ritning över hur uppsatsen 

utformas för att utreda och besvara frågeställningarna som ställts. (Saunders, 2007, s. 131) I 

avgränsningen förklaras vilka konsumenter och medier som undersöktes. Sedan beskrivs 

intervjuerna, hur urvalet för respondenterna har gjorts samt hur intervjusvaren presenteras. 

Validitet och reliabilitet gås även igenom. 

4.1 Avgränsning 
Intervjuerna är kvalitativa och inte kvantitativa i sin form eftersom syftet med uppsatsen är att 

försöka beskriva och förklara varför konsumenter väljer tillgångsmodellen eller ägandemodellen 

när det kommer till digital underhållningsmedia (Saunders, 2007, s. 315). 

 

Uppsatsen avgränsas till digitala mediekonsumenter som konsumerar media på en digital 

underhållningsmarknad. Den digitala underhållningsmarknaden definieras som (1) musik, (2) 

video, (3) spel och (4) podcasts, och digitala mediekonsumenter definieras som konsumenter 

som konsumerar ett eller flera av de medierna på den digitala underhållningsmarknaden.  

Enligt Kvale & Brinkmann 2009, s. 123) så tematiseras de kvalitativa intervjuerna genom att 

forskarna: “utvecklar en teoretisk förståelse för de fenomen som ska studeras för att kunna 

etablera den bas med vilken den nya kunskapen ska integreras.” För att uppnå detta, så måste 
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inledande kännedom om innehållet i undersökningen kommer antingen ifrån: 1) teoretiska 

litteraturstudier eller 2) att forskarna likt antropologer håller till i den miljö där där 

undersökningen ska hållas i. Eftersom båda uppsatsförfattarna verkar inom mediabranschen så är 

definitionen av den digitala underhållningsmarknaden och digitala mediekonsumenter därför 

grundad i uppsatsförfattarnas egen användning och förståelse av digital underhållningsmedia.  

Respondenterna gavs dock möjligheten att utvidga och lägga till sina egna definitioner av digital 

underhållningsmedia vid intervjutillfället. Uppsatsen innefattar inte några fysiska delar av 

underhållningsmarknaden i form av LP-skivor, CD-skivor, DVD-skivor eller andra materiella 

medieprodukter, utan har strikt avgränsats till digital underhållningsmedia. 

  
Utifrån uppsatsförfattarnas egna observationer ifrån arbetsliv och branschmedia (se: Kapitel 1 -

Inledning) utgår uppsatsförfattarna ifrån att det finns samma uppdelning av företag utifrån 

tillgångsmodellen och ägandemodellen inom all digital underhållningsmedia. 

4.2 Intervjuer 
 Enligt Saunders (2007, s. 310) är intervjuer ett sätt att samla tillförlitliga uppgifter som är 

relevanta för en uppsats frågeställning och mål. Genom intervjuerna ämnas först att ”beskriva ett 

fenomen, för att sedan förklara hur konsumenter tänker, vad de värdesätter, och på vilket sätt de 

bidragit till att fenomenet överhuvudtaget har fått fäste”. (Saunders, 2007, s. 315) Enligt 

Saunders (2007) är det därför nödvändigt att utföra kvalitativa intervjuer. 

 

För att undersöka hur dagens konsumenter ser på tillgång och ägande utfördes därför ett antal 

kvalitativa intervjuer med digitala mediekonsumenter som konsumerar musik, film, spel eller 

podcasts på den digitala underhållningsmarknaden. Intervjuerna kan delas in i två huvudpunkter: 

  
●      Vad konsumerar du för digital underhållningsmedia? 

●      Varför konsumerar du det digitala underhållningsmediet på det sättet? 

   
Intervjuerna genomfördes med 8 stycken digitala mediekonsumenter, som samtliga konsumerar 

ett eller flera medier på en digital underhållningsmarknad. Eftersom att det är värde som 

undersöks, och vad som gör att en konsument exempelvis föredrar en tjänst baserad på tillgång, 
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värde-i-användning, eller ägande, värde-i-utbyte, så var kvalitativa intervjuer att föredra framför 

en enkätundersökning. Nedan förklaras mer ingående hur intervjuerna lades upp. 

4.2.1 Urval intervjuer 
Urvalet för intervjuerna gjordes genom ett bekvämlighetsurval, vilket betyder att respondenter 

valdes ut bland personer som fanns i uppsatsförfattarnas närhet. (Bryman & Bell, 2005, s. 124) 

En vanlig orsak för att välja detta urvalssätt är tidsbegränsningar. Det är dock inte tidsbrist som 

motiverar valet för denna uppsats, utan istället önskan att skapa en dynamisk grupp av 

respondenter som alla är konsumenter av digital underhållning, men som kanske har olika synsätt 

på värde i tillgång och ägande. Med detta i åtanke har respondenterna valts från olika 

kontaktcirklar i en närliggande omgivning, exempelvis vänner och kollegor på tre olika 

arbetsplatser inom den digitala medieindustrin. Dess var: (1) Digitalt musiktjänstföretag, (2) 

Digital PR-byrå och (3) Digital designbyrå. Enligt snöbollsprincipen har sedan fler respondenter 

hittats. Med snöbollsprincipen menas att vänners vänner eller bekanta som uppfyller kriteriet har 

intervjuats. I flera fall tipsade en respondent om en kollega eller vän, som respondenten ansåg 

skulle kunna ha intressanta tankar om ämnet. (Kvale & Brinkmann, 2007, s. 118) 

  
Eftersom kriteriet kring en digital mediekonsument är relativt lättuppfyllt var det enkelt att hitta 

vänners bekanta och ytligt bekanta arbetskamrater som kunde ställa upp på en kvalitativ intervju. 

Ingen medveten avgränsning gjordes i hänseende till kön, ålder eller andra socioekonomiska 

faktorer. Det var helt enkelt intresset och konsumtionen av digital underhållningsmedia som låg i 

fokus. 
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4.2.2 Semi-strukturerade intervjuer med narrativ presentation 
Eftersom uppsatsens mål är att dels beskriva vilken konsumtionsmodell respondenterna använder 

sig av vid digital underhållning samt varför de värdesätter den, så genomfördes semi-

strukturerade intervjuer. Enligt Saunders (2007, s. 313) kan data då analyseras kvalitativt för att 

ta reda på ”vad” och ”varför” konsumenterna konsumerar digital underhållning på ett visst sätt. 

Semi-strukturerade intervjuer är speciellt lämpade när man försöker förklara något genom att 

undersöka olika variablers relation till varandra. (Saunders, 2007) 

  
Eftersom intervjuerna är semi-strukturerade lades stor vikt vid respondenternas egna svar och 

berättelser. Intervjufrågorna lades upp på ett sätt som uppmanade respondenterna att ”delge 

subjektiva upplevelser och tankar i form av berättelser”. Intervjuer av denna form kallas för 

narrativa intervjuer. (Saunders, 2007, s. 504-505) Med detta i åtanke valdes relativt öppna frågor 

där fokus läggs på respondentens egna svar och förklaringar till varför han eller hon tänker på ett 

visst sätt, och vilka aspekter som värdesätts. 

  
Özcaglar-Tolouse (2009, s. 6-7) skriver att det narrativa framställandet ger respondenten 

möjlighet att: “skapa en berättelse genom att understryka aspekter utifrån sitt eget beteende. Den 

narrativa formen ger möjligheten att uttrycka sina upplevelser tydligare”. Özcaglar-Tolouse 

menar dock att formen uppstår i en social interaktion mellan intervjuaren och berättaren 

(respondenten). Det gör att berättelsen inte överensstämmer med de riktiga upplevelserna fullt ut, 

men att de ger en inblick i fenomenet utifrån subjektiva upplevelser. 

4.2.3 Upplägg av intervjuerna 
Intervjuerna följde en intervjumall med ett antal frågor, med reservation för att icke planerade 

följdfrågor får uppkomma under intervjuns gång. Tanken var att låta respondenterna berätta fritt 

om sina vanor och varför de väljer att konsumera underhållning på ett visst sätt, och varför de 

väljer bort andra alternativ. Alla intervjuer utfördes antingen ansikte mot ansikte eller över Skype 

och spelades in digitalt via iPhone-applikationen Röstmemon eller Skype-programmet Call 

Recorder, så att de kunde lyssnas på igen samt transkriberas utförligt. 
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Intervjufrågorna är endast att betraktas som en mall, det vill säga riktlinjer för hur frågorna har 

sett ut vid varje intervju. Icke planerade frågor, har uppkommit vid alla intervjuer. Frågorna har 

även ställts i en annan ordning beroende på hur respondenten har svarat. Generellt utgick 

intervjun ifrån att diskutera ett underhållningsmedia noggrant, för att sedan förflytta sig till nästa 

där likadana frågor ställdes igen. Syftet var att få respondenten att dra paralleller till tidigare 

underhållningsmedia, samt jämföra och fundera över hur värdeskapandet skiljde sig. 

  

Se Appendix 9.1 för intervjumall. 

4.2.4 Presentation av intervjuerna 
Totalt har 8 stycken kvalitativa intervjuer genomförts. Intervjuerna varade mellan 15-20 minuter 

vardera. Enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 129) så menar de att forskare skall: “intervjua så 

pass många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta”. Antalet nödvändiga 

intervjupersoner beror på undersökningens syfte. Eftersom uppsatsens syfte är att: “lyfta fram 

motpolerna kring dagens konsumtion av digital underhållning och fastställa om konsumenters 

syn på värde kan relateras till deras val av att antingen betala för ägandet eller för tillgänglighet 

av digital underhållningsmedia” så krävs det inte fler intervjuer än att varje intervju känns 

givande och ger mer kunskap. Enligt “lagen om avtagande avkastning” (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 130) så får man allt mindre kunskap per intervju bortom en viss punkt. Vanliga 

intervjustudier har enligt Kvale & Brinkmann (2009) mellan 5-25 stycken intervjuer. Antalet 

intervjuer i den här uppsatsen ligger inom det spannet. 

  
Intervjuerna har spelats in för att sedan noggrant transkriberas exakt så som respondenten svarat 

med pauser, tvekningar och ljud. Svaren har sedan kortats ner och skrivits om i en narrativ 

berättande form för att enklare kunna analyseras. 

  
Vid intervjuerna har respondenterna varit anonyma, och omnämns endast i uppsatsen med 

fingerade namn, men dock med sin riktiga ålder. Detta på grund av att så ärliga svar som möjligt 

efterfrågas, och då det kan finnas viss känslighet kring olagliga handlingar i form av illegal 

nedladdning, samtidigt som läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om vem som sa vad. 

Ingen medveten avgränsning gjordes kring kön, ålder samt socioekonomiska faktorer. Fingerat 



26 

namn utifrån respondentens kön och riktigt ålder finns dock med för att lättare utskilja de olika 

typer av svar som getts. 

  

Materialet har sedan presenterats i empiridelen genom en narrativ presentation. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) är ett narrativ förhållningssätt när intervjun skrivits om ifrån en intervju till en 

berättelse för att bli lättare och tydligare att läsa. Ofta sker intervjun genom att respondenten 

utger små berättelser. Dessa flätas sedan ihop till en längre berättelse. Ett narrativt 

förhållningssätt till intervjun bra för att forskaren inte gå vilse i “en djungel av utskrifter”. (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 210). Narrativen har sedan kodats utifrån Strauss & Corbin grundade 

teori (1990, s. 61) som är: “den process där man bryter ner, undersöker, jämför, begripliggör och 

kategoriserar data”. Inom grundad teori så är tanken inte att: “utveckla kategorier som fångar de 

studerade erfarenheterna och handlingarna fullt ut. Man jämför hela tiden data på jakt efter 

likheter och olikheter, vilket leder till urval av nya data och nedskrivning av teoretiska 

noteringar”. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 218) De kategorier som de narrativa materialet 

delades upp i var; (1) musik, (2) video, (3) spel och (4) podcasts. Övriga digitala 

underhållningsmedier som till exempel böcker lästa på en tablet har inte tagits med för att det 

varit för få åsikter om just det ämnet. Kategorierna har sedan kodats en omgång till och delats 

upp utifrån A-K-V modellen, vilket innefattar; (1) attribut, (2) konsekvenser och (3) värde. Detta 

för att analysprocessen skall vara så metodisk och strukturerad som möjligt för att kunna se 

mönster om konsumentvärde utifrån de semi-strukturerade intervjuerna. Analysprocessen 

återkopplar sedan till Vargos (2008) syn på värdeskapande genom värde-i-användning och 

värde-i-utbyte. 
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 4.3 Reliabilitet och Validitet 
Eftersom semi-strukturerade intervjuer är relativt öppna och icke-standardiserade kan det leda till 

viss oro kring reliabiliteten. Oron grundar sig i frågan om en annan undersökning eller intervju 

skulle få samma svar och information från respondenterna. (Saunders, 2007) 

  
I detta fall är det dock inte nödvändigt att uppsatsen ska kunna replikeras och frambringa exakt 

samma svar. Detta är på grund av att uppsatsen beskriver ett nutida fenomen, eller en trend, som 

mycket väl kan förändras i takt med exempelvis digital utveckling och ändrade 

konsumtionsmönster. Enligt Saunders (2007) är det därför inte realistiskt att tro att framtida 

forskning kommer finna exakt samma svar. Likväl har hänsyn tagits till att ständigt förklara val, 

intervjuernas upplägg samt de olika tankesätt som presenteras. Detta för att förenkla framtida 

forskning som ämnar försöka förstå uppsatsens resultat och slutsatser. 

  
Det kan även finnas en oro kring påverkan från intervjuaren, till exempel kommentarer, tonläge 

eller kroppsspråk vilket kan leda till att respondenten svarar på ett visst sätt. Intervjun påverkas 

även av att respondenten har fördomar kring intervjuaren och intervjun rent generellt. I synnerhet 

vid djupgående och semi-strukturerade intervjuer kan respondenten därför välja att utelämna 

vissa tankar (Saunders, 2007). Eftersom respondenterna i detta fall har valts utifrån en 

bekvämlighetsprincip, där respondenterna och uppsatsförfattarna i någon mån känner varandra, 

så ter sig denna risk vara ganska liten. 

  
Genom kvalitativa icke-standardiserade intervjuer är det enligt Saunders (2007) möjligt att 

säkerställa en hög grad av validitet. Detta på grund av att det är ett flexibelt och responsivt sätt 

att intervjua, där intervjuaren och respondenten enkelt kan förstå varandra och utforska en rad 

olika ämnen från olika synvinklar. Det är dock viktigt att klargöra att kvalitativa undersökningar 

som använder sig av semi-strukturerade intervjuer på ett litet antal respondenter inte kan dra 

några generaliseringar eller slutsatser om hela befolkningen. (Saunders, 2007) 
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5. Empiri 
I den här delen presenteras intervjuerna med de 8 respondenterna i en narrativ form. Alla namnen 

är fingerade, men åldern och kön motsvarar respondenternas riktiga ålder och kön. 

5.1 Albin, 26 år 
 När det kommer till digital underhållning är det främst musik jag konsumerar, men även video, 

det vill säga filmer och serier. Musiken streamar jag via Spotify, så klart. Om jag inte använder 

Spotify är det Hypemachine som gäller, det är också en streamingtjänst men musiken som finns 

där är mest från bloggvärlden. Man kan kalla Hypemachine för en aggregator, som samlar den 

mest populära musiken varje dag – så den är alltid uppdaterad med den senaste musiken. Spotify 

och Hypemachine fungerar som komplement till varandra, Hypemachine använder jag för att 

upptäcka musik, men jag kollar alltid först om låtarna redan finns på Spotify. 

  
Jag använder Spotify för att det är det allra smidigaste sättet att lyssna på musik. För det priset 

får jag liksom mer än vad jag behöver och det finns inget annat alternativ för mig. Det är lagligt, 

snabbt och enkelt – det är allt jag behöver. Jag har inte köpt musik på 10 år. Det spelar ingen roll 

för mig om jag äger den eller inte, bara jag har tillgång till den. Med Spotify så ser jag det som 

om jag äger musiken, det är lite som en TV-licens kan man väl säga. 

  
När det kommer till tv-serier och film laddar jag ner olagligt, men det är bara för att det inte finns 

något bättre alternativ. Jag har provat Netflix, men det är alltid problem med katalogen. 

Katalogen och utbudet är alltid viktigast, och det är det som det faller på. Jag värdesätter inte 

själva ägandet och hade lätt kunnat betala för en bra streamingtjänst – problemet är att det inte 

finns, det faller verkligen alltid på katalogen. 

  
Jag tror också att streaming är större i Sverige än i exempelvis USA. Vi har snabbare nät, det 

handlar inte om att åh nej jag ska streama en film och det tar en kvart att buffra den. Det 

problemet finns inte här. Och jag har samma speed i min telefon och min TV. Det är nog 

annorlunda i USA, de har skitnät. Jag tror det har ganska mycket med det att göra … Där kanske 

man känner att man behöver äga sin underhållning mer. 
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Jag tror ägande kommer att försvinna mer och mer. Det är smidigare med streaming för alla, 

både kund och distributör. Allt går i molnet, det är så teknologin funkar just nu, det går inte att 

sätta sig emot det. Vissa kanske säger att man är så beroende av internet så att om internet lägger 

ner så har jag ingen tillgång liksom, men det är ju samma sak om min DVD-spelare går sönder - 

då kan jag ändå inte se mina DVD-filmer! Access is king. Det är så det är. 

5.2 Carl, 31 år 
 Jag konsumerar egentligen bara digital underhållning genom Spotify och SVT Play, alltså musik 

och TV. Jag har hyrt ett par enstaka filmer över iTunes, men jag är inte så modern så jag laddar 

inte ner serier och film, jag hinner helt enkelt inte. Så jag lyssnar mycket på Spotify och sen 

kollar jag in SVT Play då och då, för nyheterna. Jag är verkligen ingen big consumer av digitala 

tjänster. 

  
Jag lyssnar på musik via Spotify på min dator främst och ytterst sällan på mobilen. Jag lyssnar 

kanske en halvtimme på morgonen när jag gör mig redo, för jag gillar att ha bakgrundsmusik. 

Sen på helger och så lyssnar jag mer på hela skivor och spellistor. Om en låt inte finns på Spotify 

kan jag prova YouTube eller Grooveshark, för jag vill höra den nu. Jag bygger spellistor hela 

tiden för att inte tappa bort musiken, typ en favoritspellista och sen månadslistor. Jag har Beatles 

skivor som jag även lagt in i iTunes, men ändå har jag typ öppnat YouTube bara för att jag vill 

höra en låt. Jag orkar inte starta upp iTunes när det kommer till bara en låt, så jag kör YouTube 

istället då. 

  
Alltså, om jag hade jävligt mycket pengar skulle jag gärna ha typ 10,000 skivor eller massvis 

med vinyl - enda kruxet är att det är dyrt. Jag älskar skivor och jag brukade köpa 3-4 i månaden 

liksom och jag höll alltid koll efter när det var REA på exempelvis CDON. Jag tycker 

fortfarande att det är jobbigt att jag inte kan få en överblick över all min musik, att jag inte kan ta 

på min samling när jag sitter och lyssnar. Jag vill uppleva musiken i en annan dimension, t ex 

Under Pressure, typ världens bästa låt för mig – det vore coolt att se dem liksom, att ta på skivan, 

som en helhetskänsla. Jag tror människan behöver något fysiskt för att förankra musiken, eller ett 

musikminne, till. Allt handlar om priset. 
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Jag skulle också vilja ha ett filmbibliotek av Blueray-filmer för jag gillar idén av att man browsar 

och fysiskt tittar och tar på sitt bibliotek, och det kommer aldrig bli lika bra digitalt, inte ens i 

någon typ av Virtual Reality värld med Google-glasögon. På Spotify har jag ju 20 miljoner låtar, 

men jag har ingen överblick alltså, det är sjukt svårt. Människan behöver en meny … Tänk om 

du gick in på en restaurang och de hade 20 miljoner rätter på menyn liksom. 

  
Jag tror att vi rör oss mot en alltmer access-inriktad värld. Det kanske är 15 % av befolkningen 

som gillar ägande, och är rädda för att tappa det. Allt rör sig mot ett hyrande och lånande, till 

exempel ZipCar. Men när vi alla rör oss mot access istället för ownership, lämnar vi kognitiva 

grejer, det här att man vill ha saker man kan röra och titta på. Framtiden ligger hos den som kan 

lösa det här, typ genom en virtuell skivbutik. Det vore coolt som fan. 

5.3 Richard, 25 år 
Jag konsumerar TV-serier och podcasts överlägset mest när det kommer till det digitala. Med 

TV-serier blir det svenska program på olika Play-kanaler. Alla utländska laddar jag ner, 

framförallt för att de ligger före i säsongerna i USA. De kommer ju ut här på samma sätt som de 

svenska. Till exempel var jag inne på Netflix och om det fanns till exempel senaste säsongen av 

Walking Dead, då hade jag börjat betala för Netflix och så gick jag in och kolla och så fanns det 

inte. Då tanka jag det istället. Jag vill se exakt det senaste. Det mest uppdaterade utbudet är det 

mest intressanta. Så vida det kostar pengar eller inte är ointressant egentligen. Det känns mer 

rigoröst och som en härlig produkt som man konsumerar när man har laddat ner. Det känns mer 

lättvindigt när man tittar på en Play-kanal. Lite sämre bild, sämre ljud. Det kan ju också 

förändras ibland. Till exempel plötsligt så sänker den kvalitén för att bandbredden blir mindre 

och det får man ju aldrig med en fil liksom. Så jag tycker det känns lite lyxigare att ha en 

nedladdad fil. Jag är dock inte en sån som laddar ner Blue Ray rippar. Angående nedladdning så 

är det bra för att jag vet att det inte kommer bli några avbrott för jag streamar inte. Det kommer 

inte kunna vara någonting utifrån som påverkar att det blir sämre kvalitet så plötsligt tappar man 

internet så försvinner streamen. Jag har hela avsnittet hos mig. Jag skulle ju egentligen hellre, 

även om jag till motsats... eller nu motsäger jag precis det jag nu sa, vilja ha den i någon typ av 

molntjänst, det föredrar jag egentligen, för nu har jag liksom en MacBook Air med en 100 

gigabyte hårddisk. Så jag skulle egentligen vilja ha det i en molntjänst. Sen om det är Dropbox 



31 

eller Google Drive eller ett stort interfacebaserat Netflix, det spelar ingen roll. Jag kan bli 

irriterad på att jag inte ser vilket avsnitt jag inte såg senast. 

  

TV-serier är mycket mer fokuserat. Podcasts är mer som ett sidobrus. Det är sällan jag lyssnar 

med full uppmärksamhet... Och sådär när jag jobbar eller när jag lagar mat och så. Det är som en 

radio som bara står på. Det är vissa väl utvalda som jag lyssnar noggrant på. Podcasts streamar 

jag alltid om jag får välja att jag kan streama. Jag ser ingen vits med att spara filen. Den är 

liksom avverkad medans jag laddar ner den. Det är som att jag avverkar den medans jag lyssnar 

på den på ett helt annat sätt. Jag vet att på podcasts stör mig mycket om jag måste ladda ner dem. 

Att när jag streamat så ska det bara vara borta. Då har jag redan sett det typ. Jag tycker det är 

skillnad mellan telefonen och datorn också. Telefonen förväntar jag mig att internet funkar hela 

tiden. Antingen är det 3G eller Wifi. Datorn har jag nog mer erfarenhet av att nätet liksom lägger 

ner. Och så ska man börja meka och koppla upp sig via telefonen och så. Telefonen är mycket 

mer reliable och därför kan jag streama podcast oavsett. 

  
Musikmässigt har jag helt gått över till Spotify. Jag har ju vissa playlists som är available i 

offline mode. För om liksom jag skulle hamna i någon jävla radioskugga så skulle jag kunna 

lyssna på musik, och överleva, tills jag är tillbaka. Jag gick över från nedladdning till Spotify när 

jag kände att utbytet var i linje med eller större än vad jag förväntar mig. Det känns som senaste 

året att det har gått om vad man kan få tag på i skivbutiker eller vad man ska säga. Det som jag 

kör mest nu är jag kör related artists. Man bara går neråt och neråt och neråt i hierarkierna och 

upptäcker nya grejer som man aldrig skulle orkat leta fram om man gick in på en blogg och läser 

om något. Nu sitter jag bara inne och klickar, lyssnar, klickar, lyssnar... går till en annan artist 

tills jag hittar det jag tycker om. Jag tycker det är ett mycket enklare och bättre sätt att hitta ny 

musik som jag tycker om. Det är nog såhär nyckelgrejen. Där utbudet är bäst, där kan jag lägga 

ner pengar eller vara olaglig om det krävs. Jag tycker iförsej Soundcloud är ballt för att man kan 

kommentera på bitar, speciella delar av en låt. Det kan jag känna när jag sitter på Spotify och 

lyssnar på musik och lyssnar på början av en låt och känner det här var inget bra. Då kanske det 

finns något bra längre bort och som på Soundcloud kan man ju se ett kommentarskluster kanske 

på ett visst ställe som är väldigt uppskattat. 
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Jag spelar ju nästan inte alltså. Eller iPhone-spel i så fall. Mer för att det är kul att prova än att 

jag tycker det är skitkul att spela spel liksom. Eller att jag tycker något spel är jätteroligt. Mer att 

jag vill prova nya grejer. Jag kan tycka att det är härligt att få ett spel och att om man öppnar det 

så är det bara det spelet som gäller ett tag. Det är lite som såhär att sätta igång en film i helskärm. 

Innan man har gjort det är det väldigt lätt att distraheras av annat. Det är som att öppna ett paket 

tycker jag, när man har laddat ner det liksom. Man har fått alla filer som krävs för att klara det 

här spelet. Man har alla komponenter för att utforska hela det här spelet. 

5.4 Ebba, 23 år 
Jag konsumerar främst podcasts digitalt men jag betalar inte för dem. Jag har en app på iPhonen 

som heter Podcaster ifrån iTunes Store som jag använder för att laddar ner podcasts. Jag laddar 

ner för att kunna lyssna även när jag inte har internet. Jag hade nog streamat om det var säker på 

att jag kunde lyssna på filen utan avbrott. Det är egentligen bara en bekvämlighetsfråga. 

  

När det kommer till musik lyssnar jag på Spotify. Jag använder det för att allt finns där och det är 

smidigt. Jag har Premium också, så jag betalar för det. Innan jag använde mig av Spotify så 

laddade jag ned olagligt, men jag tyckte det var så svårt och fick oftast musik av kompisar. Jag 

tycker Spotify är ganska bra som det är. Jag laddar dock ner alla mina listor till offline mode för 

att jag vill vara säker att jag ska kunna lyssna på musiken även när jag inte har internet. 

Nackdelen är att det tar plats på mobilen. Men jag har så mycket plats att det inte spelar så stor 

roll. 

  
Jag testade Voddler och Netflix men använde det inte för att det var så dåligt utbud, så då 

fortsatte jag ladda ner olagligt för att det var bättre utbud. Så då blir det Pirate Bay. 

  
Det viktigaste för mig är att oavsett om jag är online eller offline så vill jag kunna använda mig 

av mediet. Jag ska alltid kunna ha tillgång till det, vilket gör att streaming ibland blir svårt om 

det inte har offline mode. Det är den perfekta medelvägen för mig. Musik och podcasts använder 

jag främst när jag är ute och cyklar. Det är ju då jag vill komma åt det och då händer det att jag är 

offline. 
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5.5 Andreas, 27 år 
Jag konsumerar främst musik, tangerat med typ film och rörliga bilder digitalt. Men främst 

musik. Jag lyssnar mycket på typ Soundcloud. Jag har rätt smal musiksmak vilket gör att Spotify 

inte riktigt fyller mitt syfte för att det finns inte vissa skivbolag, framförallt inom elektronisk 

musik, vilket gör att jag har bra koll på Soundcloud. Vissa mixar kommer upp där. Jag har nog 

Soundcloud och Spotify delat. Jag köper ju mycket musik också, fast det är ju analogt. Det är ju 

en helt annan sak egentligen. Jag tycker väl det digitala har marscherat in och mitt 

konsumtionsmönster när jag konsumerar digitalt är så jävligt hattigt. Kommer det ett nytt album 

digitalt på Spotify så spolar jag bra igenom låtarna. När jag går och köper en skiva analogt så 

tenderar jag att lyssna på den noggrannare, medan när jag lyssnar digitalt så hattar jag omkring 

bland hundratals artister och lyssnar bara på fragment och så där för att den jävla stressen jag 

känner för att hinna med och uppdatera mig bland all musik. Det gör mig galen. Jag mår väl 

egentligen bättre av att köpa musik. Det är väl en motreaktion mot hela den här 

konsumtionshetsen som finns inom musik och film och sådär. Jag värdesätter väl egentligen 

streamen mer. Jag känner inte att jag äger en fil om den ligger på ett skrivbord. Jag värdesätter 

streamen mer för att jag vet var jag har den och det är en struktur som finns. Om jag känner mig 

själv rätt så kommer jag bara röra ihop det om jag har en massa filer på datorn och jag vet inte. 

Jag känner avsky för all musik jag har liggandes sådär. Om det ligger i molnet eller är streamat 

så känns det bättre sådär. Det har väl också med det här lagligt versus olagligt. Bara tvekan inför 

att ladda ner nu när det kommer så pass bra subsitut till nedladdning. Hellre en stream då än en 

fil på min dator. Innan Spotify kom så ladda jag ner asmycket. Typ torrents och sånt. Sen innan 

dess så köpte jag skivor som man väntade på i ett halvår år. Typ Kents nya skiva. De var olagligt 

så det bara sjöng om det. 

  
Inträdet av Netflix och Magine har gjort att jag blivit mer laglig när det kommer till film. Att jag 

streamar nu för tiden. Hellre streaming än nedladdning då de blivit så pass bra att de är en 

trovärdig utmanare. Det handlar ju om tillgänglighet och det handlar om tid också. Utbud först, 

absolut, och laglighet efteråt. Nu är det utbud först. Jag tycker här med filer tycker jag helt spelat 

ut sin roll. Den enda anledningen till att laddar ner är att jag skulle åka någonstans utan nät. Men 

nu när infrastrukturen byggs ut, vilket den gör, så tappar ju filer sin funktion egentligen. I 

framtiden kommer allting gå via molnet eller via stream. Så absolut, streamen värdesätter jag 
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högre. Jag såg dock på Historieätarna i förra veckan på SVT Play och då pallade jag inte när det 

hattade fram och tillbaka mellan svindåligt och HD. Det finns ju en undre gräns vad man klarar 

att se och de ribban höjs ju hela tiden. 

  
Jag skulle kunna tänka mig att streama ett spel. Men där är jag väl mindre benägen att streama. 

Jag spelar ju ganska mycket Xbox 360 och där spelar jag en del indiespel. Men de laddar jag ju 

ner. Fysiska filer och produkter värderar jag mer på inom spel tror jag. Tekniken har nog inte 

kommit lika långt fram där, eller så är jag för dåligt insatt. Det är väl som att man måste testa det 

för att bilda sin egen uppfattning. Testa lite sjysta streamingspel. Det är klart att jag kommer 

lägga om mitt beteende då. Jag har väl en inbyggd grej sen barnsben, att det bygger mer på 

prestanda än film och musik. Spel är mer, det kräver att... vafan... att din prestation måste vara 

högre när du spelar än när du lyssnar på musik. Man vill liksom ha det mest uppdaterade, och att 

det annars skulle dra ner prestandan som försämrar min egen prestation. 

  
Jag laddar ner podcasts till min telefon via iTunes. Handlar nog om tillgång till internet när jag 

reser. Laddar ner 60 % och streamar 40 %. Det är väl bara några månader sen som Filip och 

Fredrik dök upp på Spotify. Infrastrukturen finns ju för att konsumera den streamandes, men det 

är väl när man rör på sig. Att det finns en risk att täckningen blir dålig. Att jag inte pallar att... att 

jag vet att jag kan lyssna från start till mål. 

5.6 Jenny, 23 år 
Jag konsumerar nog främst musik och film digitalt. Musik är nog det som är viktigast, men film 

är viktigt också. 

  
Inom musik så är det Spotify som gäller. Innan så brukade jag gå in på Last.fm och kolla upp 

band och lyssna. Annars MySpace eller ladda ner olagligt. Jag använder Spotify för att det är så 

enkelt och bra att använda. Man söker och det kommer upp direkt. Allting finns där. Man 

behöver inte ta sig tid och ladda ner seeders som tar flera dagar. Det är ju så himla tillgängligt. 

Allt finns där och man får tag på det direkt. Jag lyssnar på samma musik som mina kompisar och 

föräldrar nu när jag har Spotify istället för att söka upp den själv. Då hoppade jag nog runt mer 

och försökte få tag på nya band och så. Nu har man spellistan och man orkar nog inte leta upp 
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något nytt. Jag lyssnar på datorn och ibland på telefonen. Jag använder min iPod också men då är 

det iTunes som gäller för att jag inte kan ha Spotify där. Men där är det främst gammal musik 

och podcasts. Det spelar ingen jättestor roll egentligen om jag laddar ner eller streamar. Om det 

inte försvinner så har jag inget behov av om det finns på datorn eller inte. Hade det kunnat 

försvinna så skulle jag vilja ha det på datorn. Innan Spotify ville jag ha det på datorn och brukade 

ofta ha det på CD-skivor som backup. Skulle min dator kraschan nu så finns ändå mitt konto på 

kvar på Spotify. 

  
När det kommer till film så brukar jag alltid ladda ner film olagligt via Pirate Bay som jag tittar 

på laptopen. Väldigt sällan som jag går fysiskt till en videoaffär och hyr film. Men det händer 

ibland med kompisar. Någon enstaka gång så har jag hyrt lagligt online. Jag laddar ner olagligt 

för att det är så praktiskt och enkelt som det är. Jag brukar faktiskt inte ha så dåligt samvete över 

att ladda ner olagligt för att de ändå ofta hamnar på TV sen. Jag tycker nog ändå tjänster som 

Netflix är att föredra men jag använder det inte personligen. Det känns som att Netflix är så pass 

nytt att jag inte kommit in i det än. Det är en så enkel lösning just nu att gå in på Piratebay och få 

det man vill ha. Utbud är viktigare än att det är enkelt. Jag nöjer mig inte med ett dåligt utbud. 

Jag önskar att Netflix får ett bättre utbud och blir liknande det som Spotify är nu. Då skulle jag 

helt klart tänka mig det. 

  
Jag lyssnar en del på podcasts. De brukar jag främst ladda ner på iTunes och det gör jag för att 

jag har en iPod som jag laddar ner till. Annars hade jag nog streamat dem. Så det är tekniken 

som bestämmer där. 

5.7 Malin, 51 år 
 Jag tittar på rörlig media på YouTube och använder mig även av TV-tjänster, så som SVT Play 

och TV4 Play. Jag använder YouTube för att titta på klipp som mina kollegor skickar till mig, 

och SVT Play och TV4 Play om jag missat något program på TV. Jag tittar dock hellre på dem 

live när de faktiskt går på TV. 

  
Jag laddar inte ner, mycket för att jag inte vet hur man gör och även för att jag är moraliskt feg. 

Jag skyller helt enkelt på att jag tillhör en äldre generation, för det har egentligen ingenting med 
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att jag känner att jag behöver äga en fil - även om jag fortfarande köper film rent fysiskt. Jag 

köper nog heller film och serier fysiskt än på min dator, jag känner inte att jag äger den lika 

mycket på min dator, t ex om jag vill flytta den någon annanstans eller se den på min TV så vet 

jag inte hur jag gör för att koppla samman det, det är helt enkelt för tekniskt jobbigt för mig. 

  
När det kommer till musik lyssnar jag nästan bara på Spotify, förutom i bilen där jag lyssnar på 

radio. Jag använder mestadels Spotify på min mobil, när jag är på väg till/från jobbet. Jag 

strömmar all musik, och har inte sparat ned något lokalt. Jag lyssnar även på jobbet ibland, men 

sällan hemma. Där sätter jag ofta på en skiva eller så istället, för min dator är inte kopplad till 

några högtalare. Jag betalar för Spotify, det känns billigt med 99 kr/månad för att kunna lyssna 

på vad jag vill i min mobil - de har all musik jag behöver, nästan för mycket - ibland vet jag inte 

ens vad jag ska lyssna på härnäst! 

  
Eftersom jag verkligen uppskattar spelfilm, skulle jag vilja kunna titta på aktuell spelfilm från 

hela världen på ett enkelt sätt utan att ladda ner. Vare sig det är lagligt eller inte spelar inte så 

stor roll. Netflix, I guess? Har helt enkelt inte hunnit prova, sen har jag hört att många klagar 

över utbudet, vilket känns viktigt. Utbudet och priset är helt klart viktigast för mig. 

5.8 Sophie, 22 år 
Jag lyssnar egentligen bara på musik genom Spotify, i alla fall digitalt eller vad man ska säga. 

Jag använder det både på min mobil och på min dator. På datorn mest hemma, typ när jag 

pluggar, men på jobbet kan jag inte installera det så då kör jag via min mobil. Jag har fått synka 

en spellista till offline mode för ibland är det dålig täckning, och sen kanske jag är lite orolig att 

använda upp all min data om jag är utomlands eller så. Spotify är mycket enklare än alternativet, 

vilket för mig typ skulle vara att lyssna på enskilda låtar på YouTube. Jag har aldrig laddat ner 

särskilt mycket musik utan när man var yngre brukade man ju typ skicka låtar till varandra över 

MSN och så. 

  

När det kommer till video så streamar jag genom olagliga sidor, eller jag tror i alla fall att de är 

olagliga för det är olika internetsidor med en del reklam och dom känns rätt skumma. Det är inte 

optimalt men eftersom det bara är TV-serier så känns det inte så jätteviktigt med kvalitet och så. 
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Sen är det mycket för att jag är lite osäker på att ladda ner, typ att jag inte vet vad jag ska leta 

efter, och jag vill inte använda mina föräldrars internet om jag skulle åka dit, haha. Ibland 

använder jag i och för sig tjänster som SVT Play och så, och det är ju lagligt. Om jag visste exakt 

hur man laddar ner skulle jag absolut kunna tänka mig göra det, i alla fall för filmer. Men jag 

skulle nog ta bort filen direkt efter eftersom det tar upp plats och känns mer olagligt att ha kvar 

den så att säga. Jag har inte provat Netflix för jag har hört att de har så dåligt utbud, och det 

känns lite onödigt att signa upp för det om dom ändå inte har serierna som jag vill se. 

  
Jag lyssnar på en hel del Podcasts också, och då streamar jag dem rakt upp och ner i programmet 

som följer med på iPhone, tror det heter Podcasts faktiskt. Jag lyssnar ofta när jag är på väg till 

jobbet eller skolan, eller när jag typ städar eller diskar och så. Känns inte som det finns någon 

poäng i att äga dem, eller ladda ner dem, eftersom jag aldrig skulle lyssna på en podcast två 

gånger. 

  
Drömmen vore helt klart om det fanns ett Spotify för video, med samma stora utbud och att det 

fanns i både en gratisversion och en betalversion. 
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6. Analys 
För att klargöra och fastställa konsumentvärdet när digital underhållningmedia konsumeras, 

diskuterades intervjuerna utifrån A-K-V modellen: (1) attribut, (2) konsekvenser och (3) värde. 

Analyserna sorterades sedan utifrån respektive underhållningsmedia: (1) musik, (2) video, (3) 

spel och (4) podcasts. 

  
Analysdelen återkopplar hela materialet till Williams (2008), Stini et al. (2006) Vargo et al. 

(2008) syn på värdeskapande genom värde-i-utbyte och värde-i-användning. 

  
Tabell 3: Analys av empiri 
 

Empiri \ Media Musik Video Spel Podcasts 
     

Värde (V) 1. Tillfredsställelse 
1. Social status 
2. Gott samvete 

1. Tillfredsställelse 
2. Har inte dåligt 

samvete 

1. Självuppfyllande 
1. Tillfredsställelse 

1. Tillfredsställelse 

Konsekvenser (K) 1. Hitta nya musik 
2. Hellre laglig än olaglig 

1. Följa tv-serier  
2. I brist på bättre 

alternativ 
 

1. Vill ha hög 
prestanda för egen 

prestation 

1. Snabbt och enkelt 
2. Konsumeras på 

resande fot 

Attribut (A) 1. Stort utbud 
1. Billigt pris 

2. Lagligt 

1. Stort utbud 
2. Olagligt 

 

1. Alla komponenter 
på plats 

2. Lagligt 
 

1. Smidigt 

     
Använd tjänst 1. Spotify 

2. Soundcloud 
1. The Pirate Bay 
2. Play-kanaler 

3. Netflix 
4. Imagine 

 

1.  App Store 
2. Oberoende 
speltillverkare 

1. App Store 
(Podcaster) 

     
Strömning eller 

nedladdning 
1. Strömning 1. Nedladdning 

2. Strömning 
1. Nedladdning 1. Strömning 

2. Nedladdning 
     

Värdeskapande 1. Användning 1. Användning 1. Användning  
2. Ägande 

1. Användning 

     
 
 

  



39 

6.1 Sammanfattning av Tabell 3: Analys av empirin 
Siffrorna i Tabell 3 syftar till att rangordna de val respondenterna gjorde under undersökningen. 

En etta betyder (1) att det var det primära valet inom den kategorin och en tvåa (2) syftar till det 

sekundära valet och så vidare. Om det är två stycken ettor (1) så anses de vara likvärdiga. Om ett 

val inte är representerat så har inte respondenterna fokuserat på det alternativet under intervjun. 

 

Alla respondenter konsumerade musik digitalt och då nästan uteslutande via strömningstjänsten 

Spotify. Det förekom dock respondenter som kompletterade med strömningstjänsten Soundcloud 

för att ytterligare komplettera Spotifys utbud. De viktigaste attributen (A) vid konsumtion av 

musik var att det fanns ett stort utbud till ett billigt pris. Konsekvensen (K) av att ha ett stort 

utbud var för att kunna hitta nya musik. Lagligheten kom i andra hand, men de flesta av 

respondenterna menade att det var bättre att konsumera lagligt än olagligt om utbudet var lika 

bra. Värdet (V) av att konsumera via en strömningstjänst var att respondenten fick snabb 

tillfredsställelse och relativt enkelt kunde hitta nya musik som gav social status. Att tjänsten är 

laglig gav respondenterna gott samvete. 

 

Större delen av respondenterna konsumerade video digitalt och då främst olagliga 

nedladdningstjänster som The Pirate Bay. De flesta av respondenterna menade dock att de gjorde 

detta för att det var alldeles för dåligt utbud på motsvarande strömningstjänster som Netflix och 

Magine. Laglig nedladdning hade endast gjorts ett par enstaka gånger av en enstaka resondent. 

Utbudet var det attribut (A) som ansågs som allra viktigast när det kom till video. Konsekvensen 

(K) av att ladda ner olagligt var för att kunna hänga med i TV-serier som oftast inte lades upp i 

varken strömningstjänsterna eller att de inte lanserades i Sverige tillräckligt snabbt. 

Respondenterna menade i stort sett att de inte fanns ”ett bättre alternativ” och skyllde sin 

olaglighet på strömningstjänsternas dåliga utbud och långsamma utveckling. Värdet (V) av att 

hänga med i de senaste TV-serierna via olagliga nedladdningstjänster gav tillfredsställelse, men 

även avsaknad av dåligt samvete, eftersom ”bättre” alternativ inte erbjöds. 

 

Ett fåtal respondenter konsumerade spel digitalt och då främst via nedladdningstjänsten ifrån 

App Store, men även via nedladdning av oberoende speltillverkare. Attributen (A) hos spel 

skiljde sig något från musik och video, och respondenterna menade snarade att de främst ”ville 
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ha alla komponenter på plats” för att, konsekvens (K), prestandan och följaktligen inte 

prestationen hos respondenten (spelaren) inte skulle försämras. Värdet (V) av att ha spelet 

nedladdat och ”på plats” var därför främst av mer självuppfyllande karaktär där spelaren ville 

utföra en så bra prestation som möjligt. Det gav även en tillfredsställelse till spelaren. 

 

De flesta av respondenterna konsumerade även podcasts där de uteslutande kom över dessa via 

App Store eller dess iPhone-applikation Podcaster. Respondenterna strömmade helst podcasten, 

men var tvungna att ibland ladda ner dem för att de oftast var ute och rörde på sig när de lyssnde 

på dessa, det gjorde att de ibland var utan nätuppkoppling och således var tvungna att ladda ner 

avsnitten. Attributet (A) som var viktigast för podcast var att det var smidigt, då podcasten ofta 

ansågs som en sidoaktivitet, sekundär aktivitet, och fungerade likt en radio, konsekvens (K), som 

står på i bakgrunden när konsumenten gör något annat. Värdet av podcasten var personlig 

tillfredställelse.  

6.2 Värde-i-användning eller Värde-i-utbyte 
Stini et al. (2006) menar att det är tre faktorer som gör ägande, det vill säga värde-i-utbyte, 

värdefullt: (1) bevis på ägande, (2) bekvämlighet och (3) social status. I den här uppsatsen så har 

respondenterna främst värdesatt bekvämlighet till det digitala underhållningsmediet. Bevis på 

ägande har dock inte varit lika intressant bland respondenterna och social status handlar snarare 

om att “hänga med” än att det är ägandet av det digitala underhållningsmediet i sig som ger 

statusen. Enligt respondenternas svar finns det således ett värde i själva användningen av mediet,  

värde-i-användning, men inget direkt inneboende värde i att äga det digitala 

underhållningsmediet. 

  
Samtliga respondenter i undersökningen tycker att det är värde-i-användning som är att föredra 

framför värde-i-utbyte kring alla former av digital underhållningsmedia förutom vid spel. 

Exempelvis använder samtliga respondenter sig av en tjänst där man strömmar musiken. Ingen 

av respondenterna laddar ner musik digitalt, vare sig olagligt eller lagligt, utan prenumererar 

istället på en tjänst där de får tillgång till ett musikbibliotek. Detta talar för att värdet skapas när 

de använder tjänsten, och lyssnar på musik, snarare än att de finner värde i att äga en fil. Betalar 

de för tjänsten, men inte använder den, skapas inget värde, trots att de faktiskt betalat för tjänsten. 
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Respondenterna menar dock att det är viktigt att tillgången till det digitala underhållningsmediet 

skall kännas tryggt. Värde-i-utbyte är därför viktigt för konsumenten i form av att det ger dem 

trygghet.  Ett strömmat digitalt underhållningsmedia innebär en viss oro och risk att den avbryts 

på grund av osäkerhet kring internetuppkopplingen. Ett nedladdat digitalt underhållningsmedia 

känns därför tryggare bland respondenterna. Alla “komponenter” är på plats, det finns “inget 

utifrån” som kan störa upplevelsen. En annan respondent avfärdade dock detta argument med att 

säga “att det är samma sak om min DVD-spelare går sönder, då kan jag ju inte kolla på film”. 

Med detta i åtanke går det att konstatera att både ägande- och tillgångsmodellen är beroende av 

teknik för att fungera. 

Modell 2: Graf över analys av digital medieunderhållning 
 

 
  

Tryggheten kring tillgången till det digitala underhållningsmediet skiljer sig mellan de olika 

medierna. Media som kräver högt engagemang kräver högre trygghet till tillgång. Behovet av 

trygghet höjs därför mellan: (1) musik, (2) podcasts, (3) film, och (4) spel. Konsumenterna av 

MUSIK

PODCAST

VIDEO

SPEL

ENGAGEMANG

STRÖMNING

NEDLADDNING

OENGAGEMENG

GRAF ÖVER ANALYS AV DIGITAL MEDIEUNDERHÅLLNING

Y-AXEL: STRÖMNING MOT NEDLADDNING
X-AXEL: ENGAGEMANG MOT OENGAGEMANG
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spel och film, som anses som mer av en huvudaktivitet, primäraktivitet, tolererar färre avbrott än 

användare av podcasts och musik, som anses mer som en sidoaktivitet, sekundäraktivitet. 

  

Flera respondenter menar på att om de skulle ha en helt felfri internetuppkoppling så skulle det 

kännas som att de ägde filerna förutsättningslöst. Flera respondenter menar till och med att hellre 

har sina filer ”i molnet” och inte på sin egen dator då de snarare har det mer strukturerat i Spotify 

än vad de har på sin egen dator. Williams (2008) menar att den nya digitala logiken suddar ut 

den gamla definitionen av ägande som mer handlar om kontroll av materiella ting. Med en bättre 

internetuppkoppling i framtiden tycks det snarare handla mer och mer om tillgång till det digitala 

underhållningsmediet. Respondenterna äger sitt media rent perceptionsmässigt eftersom de vet 

var den digitala underhållnings finns någonstans och har den strukturerat i “molnet” var de än 

befinner sig. Något som inte då är fallet med ett nedladdat digitalt underhållningsmedia som då 

skulle kräva en specifik fysisk enhet, till exempel en viss iPhone, för användning. Är det digitala 

underhållningsmediet strömningsbart så är den fysiska enheten inte lika specifik. Det fungerar 

med vilken iPhone eller dator som helst. Det är således tillgången till det digitala 

underhållningsmediet som spelar roll och det är i användningen som värdeskapandet sker. 
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7. Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att undersöka konsumenters syn på ägande och tillgång på den digitala 

underhållningsmarknaden samt konsumenters värdeuppfattning av de två olika modellerna av 

konsumtion. Frågeställning ledde till en rad kvalitativa intervjuer som sedan skrevs om till 

narrativa berättelser. 

  
Med hjälp av de olika teorierna kring värde gjordes sedan ett försök att fastställa vad 

konsumenter värdesatte hos de olika konsumtionsmodellerna, tillgångsmodellen och 

ägandemodellen. Den empiriska undersökningen visade att tillgång är viktigast, och att det är vid 

själva användningen av en produkt eller tjänst som värdet uppstår. Vare sig man äger det digitala 

underhållningsmediet eller inte, är mindre viktigt och de positiva faktorer som uppkom kring 

ägande, var då främst ett trygghetskrav för tillgång. 

  
Skillnad mellan de olika medierna påvisades dock, där medier med större engagemang även 

påvisade större krav på trygghet. Video, som var en av dessa, laddades i stor utsträckning 

fortfarande ned illegalt då respondenterna upplevde en större trygghet i att äga mediet. Detta var, 

som sagt, inte för ägandet i sig självt, utan snarare för att en större trygghet upplevdes då filen 

låg på hårddisken och inte i “molnet”. Avbrott och sämre kvalitet uppfattades nämligen som mer 

störande inom medierna video och spel än inom medierna musik och podcasts. 
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7.1 Förslag till vidare forskning 
  
Eftersom den här uppsatsen är kvalitativ vars mål är att beskriva och förklara konsumentvärdet 

vid valet av tillgångs- eller ägandemodellen, så finns det stora möjligheter till att vidareutveckla 

forskningen inom ämnet. Det skulle vara intressant att göra en kvantitativ uppsats i större skala 

vars mål är att få ut mer generell data kring varför en konsument väljer det ena eller det andra 

valet. 

  
Under uppsatsens gång genomförde biluthyrningsfirman Avis köpet av ZipCars den 4 januari 

2013 (BBC, 2013), en biltjänst av tillgångsmodell, för närmare en halv miljard dollar. Är det 

möjligt att den icke-digitala marknaden tagit inspiration av den digitala och är på väg mot en 

värld av tillgångsmodeller snarare än ägandemodeller. 
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9. Appendix 
I appendix ligger intervjumallen som användes vid intervjuerna i empiridelen. 

9.1 Intervjumall 
- Förklarar att den här intervjun kommer att handla om användning av digital 

underhållningsmedia. 

  
- Förklarar att respondenten är anonym i undersökningen men att denne blir inspelad. 

  
1. Vilken typ av underhållningsmedia konsumerar du digitalt? (1. Musik, 2. Film, 3. Spel, 4. 

Podcasts - gå igenom fråga 2-4 enskilt för varje digitalt underhållningsmedia som respondenten 

konsumerar.) 

  
2. Hur konsumerar du den? (Ladda ner lagligt? Ladda ner olagligt? Strömmar?) 

  
3. Varför har du valt att konsumera på det sättet? (Har du någon anledning att göra på just det 

sättet? Vilka anledningar då?) 

  
4. Hur går du tillväga när du konsumerar det digitala underhållningsmediet? (Förklara exakt!) 

  
5. Skulle du kunna tänka dig att konsumera digital underhållningsmedia på ett annat sätt? 

(Varför? Varför inte?) 

  

6. Hur skulle du vilja konsumera det digitala underhållningsmediet i framtiden? (I den bästa av 

världar? Hur hade det fungerat då? Vad saknar du?) 

  
Är det något du vill lägga till? 

  
Annars vill vi tacka så mycket för din tid! 


