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Sammanfattning 

Internet är idag en naturlig del av större delen av den svenska befolkningens 

vardag. I och med detta har allt fler tillgång till och konsumerar allt mer medier i 

olika former. Musikindustrin hävdar samtidigt att de förlorar allt mer pengar 

vilket motiveras med den ökade piratkopieringen. Detta är en kvalitativ studie ur 

användarnas perspektiv där syftet är att ta reda på hur musikindustrin kan göra 

sina lagliga tjänster för nedladdning av musik mer attraktiva för konsumenterna. 

Vi undersöker således potentiella kunders erfarenheter och attityder till dessa 

tjänster. Detta görs genom intervjuer utifrån frågeställningen ”Vad skulle göra en 

tjänst för nedladdningsbar musik mer attraktiv för konsumenterna.”.  

 

Efter att ha genomfört en analys av det insamlade materialet har vi funnit ett 

antal tendenser bland respondenterna. Dessa säger något om hur de använder 

Internet för att hitta musik idag och vad de har för tankar kring framtida tjänster 

för nedladdning av musik. De mest avgörande faktorerna är enligt 

respondenterna prissättning, användbarhet och utbud. De anser alltså att priserna 

på nedladdningsbar musik är för höga och att det högsta rimliga priset skulle vara 

2-3 kronor per musikstycke. Samtliga respondenter tycker dock att 

nedladdningsbar musik ska vara gratis. En framtida tjänst måste vara enkel att 

använda och utbudet måste vara stort nog för att användarna inte ska behöva 

alternativa källor för att hitta den musik de letar efter. 
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Abstract 

Today, the Internet is a natural part of the majority of the Swedish population’s 

everyday life. This fact has led to an increase in the number of people having 

access to, and consuming media in different forms. At the same time, the music 

industry is claiming a loss of profit, which is ascribed to the increasing music 

piracy. This is a qualitative study from the users’ perspective, where the objective 

is to find out how the music industry can make their legal services for 

downloadable music more attractive for the consumers. We are looking at the 

experiences of potential customers and what attitudes they have towards these 

kinds of services. Our primary question is “What would make a service for 

downloadable music more attractive for the consumers?”.  

 

After completing the analysis of the collected data, we found a number of 

tendencies among the respondents. The tendecies portray the way internet is 

used by the respondents to find music, and what they think a future service for 

downloadable music should be like. The strongest factors according to the 

respondents are price, usability and product range. The common feeling is that 

the price for downloadable music is too high, and that the highest price for a 

song should be about 2-3 Swedish kronor. All of our respondents, however, feel 

that music should be free by some means. A future service for downloadable 

music should be easy to use and the product range must be extensive enough to 

satisfy its customer’s needs.  

. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det senaste decenniets teknologiska utveckling har lett till att allt fler använder 

Internet och digitala medier. I och med detta har en marknad skapats för 

nedladdningsbar musik. Denna marknads efterfrågan mättas till stor del av 

piratkopierat material då de lagliga musiktjänsterna inte alltid lyckas tillfredsställa 

kundens behov (Vacaro & Cohn 2004, s. 46).  

 

De digitala musikformaten för nedladdning är relativt nya. Musikbranschen i 

USA och Europa har tidigare fått uppleva införandet av nya format, såsom 

övergången från kassett och vinyl till CD (se figur 1). I vissa delar av världen, 

exempelvis i Indien, är fortfarande kassettband ett utbrett format. När nya 

format introduceras är det viktigt att de accepteras av användarna innan man 

investerar stora summor i en övergång. I en sådan övergång sker bland annat 

prissättning och utarbetning av distributionskanaler. De format som tillåter 

inspelning och därmed möjliggör kopiering av upphovsrättsskyddat material ses 

av skivbolagen som en orsak till deras minskade försäljning. (Findahl & Selg 

2005,  s. 2) 

 

Figur 1 – Medier för distribution av musik 1973 -  2005 ur MusicLessons, 2005 
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MP3 är ett av de mest utbredda formaten för distribution av musik över Internet 

(Engqvist Hägglund 2004, s. 20). Formatet tillåter användarna att enkelt kopiera 

och distribuera musik med, i förhållande till storlek, bra ljudåtergivning. Innan 

musikindustrin konstaterat att formatet skulle bli så populärt som det idag är, 

hann användarna vänja sig vid tillgången av piratkopierat material över Internet. 

Att i efterhand snällt be konsumenterna att betala för något som de är vana att få 

gratis samtidigt som de fortfarande har tillgång till det är ett stort problem 

(Shapiro & Varian 2000, s. 86). 

 

1.2 Befintliga tjänster 

Idag finns ett antal lagliga tjänster som erbjuder nedladdningsbar musik där 

användaren betalar för att ladda hem ett musikstycke eller ett album. De flesta av 

dessa fungerar på ett liknande sätt. Vissa av dessa tjänster har webbaserade 

gränssnitt vilket gör att användarna slipper installera en särskild klient. Vissa av 

dem erbjuder månadsbetalning men merparten fungerar så att användaren betalar 

för varje enskilt musikstycke eller album. Nedan följer en kortfattad beskrivning 

av några av de tjänster för nedladdning av musik som finns idag. Samtliga av 

dessa använder sig av den tredje affärsmodellen, ”The New Business Model” 

som beskrivs i teoriavsnittet. Vi har ej haft möjlighet att studera alla tjänster som 

erbjuds. Istället har vi valt att beskriva de tjänster vi känner till och de som våra 

bekanta har nämnt i olika sammanhang. De tjänster som beskrivs i avsnittet 

Tastemakers erbjuder ej musik för nerladdning. De erbjuder dock annan 

funktionalitet, bland annat collaborative filtering, som kan vara attraktiv att 

integrera i en framtida betaltjänst.  Beskrivningarna nedan baseras på våra egna 

tester av tjänsterna. Ingen djupare analys har gjorts av tjänsterna. Länkar till de 

tjänster som beskrivs nedan finns i länklistan i referensdelen.  

 

1.2.1 iTunes Music Store 

En av de största betaltjänsterna är iTunes Music Store som är integrerad i Apples 

mediespelare iTunes. Denna skiljer sig från merparten då man måste använda 

mediespelaren iTunes för att kunna utnyttja tjänsten. Gränssnittet påminner dock 

mycket om de webbaserade tjänsterna. Den grafiska utformningen av 

gränssnittet är stilren och domineras av ljusa färger. När vi studerar tjänsten får 
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vi uppfattningen att den riktar sig till en vuxen målgrupp. Gränssnittet är enkelt 

att använda och funktionalitet och elegans tycks vara något skaparna av 

gränssnittet fokuserat på. Tilltalet på tjänstens webbsida är uppenbarligen riktat 

till en vuxen målgrupp. Apple beskriver tjänsten tydligt och sakligt och att 

tjänsten kan användas utan att bryta mot någon lag poängteras. Tjänsten erbjuder 

sökfunktioner och ett stort och relativt brett utbud. Genom att söka efter lite 

ovanligare artister märks bristerna i utbudets bredd.  

 

1.2.2 Napster 

Napster är nuförtiden en tjänst som erbjuder laglig nedladdning av musik. Dess 

historia är mycket omtalad, då Napster när det introducerades 1999, var ett 

fildelningsprogram där användare kunde byta piratkopierad musik med varandra 

(Castells 2001, s. 187-188). Programmet var en viktig del i det som skulle komma 

att kallas ”The Renegade Business Model”, en affärsmodell som beskrivs i 

teoriavsnittet.  Programmet utnyttjades i omfattande utsträckning, något som fick 

musikindustrin att reagera kraftigt (Frauenfelder 2005, s. 183). Idag erbjuder 

Napster användarna fri lyssning fem gånger per musikstycke varefter användarna 

uppmanas att registrera sig och då betala en månadsavgift på antingen $9.95 eller 

$14.95. De olika priserna är satta beroende på vilka rättigheter användaren vill ha 

till den nedladdade musiken. Tjänsten använder sig idag av den nya 

affärsmodellen (”The New Business Model”) där musik distribueras lagligt över 

Internet. Den fria lyssningen som Napster erbjuder finansieras med annonsering 

och är ett exempel på hur en tjänst kan öka sina kunders medvetande om de 

produkter tjänsten erbjuder. Användarna ges möjligheten att hitta ny musik de 

tycker om och de får uppleva produkten (se experience goods i teoridelen).  

Användargränssnittet ger ett ungdomligare intryck än det hos iTunes. Mörkare 

nyanser och bilder som tilltalar en ung publik används flitigt både på webbsidan 

och i användargränssnittet. Tilltalet på webbsidan riktar sig till en yngre publik. 

Napster fokuserar på den mest efterfrågade musiken, något som märks på 

utbudet. För tillfället erbjuds tjänsten endast i USA, Canada, Storbritannien och 

Tyskland. 
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1.2.3 Urge 

MTV Networks har en webbaserad tjänst för nedladdning av musik som de 

kallar Urge. De säljer musik i WMA-format (Windows Media Audio), ett format 

skapat för Microsoft´s Media Player. Formatet stöds också av andra mediespelare 

samt ett stort antal bärbara mediespelare. WMA-formatet stöder också DRM 

(Digital Rights Management), vilket är en samlingsterm för ett antal tekniker som 

används för att begränsa användarrättigheter för digitala medier. Denna teknik 

används här som kopieringsskydd för musiken. Tjänsten erbjuder över två 

miljoner musikstycken för nedladdning. Urge säger själva att de erbjuder musik 

ur många olika genrer och stilar. Deras slogan på webbplatsen lyder ”No matter 

what your taste in music”. Vi har dock ej haft möjlighet att testa utbudets bredd 

men en snabb överblick av användargränssnittet gav intrycket av att tjänsten 

riktar sig till en yngre publik. Gränssnittet är mestadels svart och ser häftigare ut 

än exempelvis iTunes. Fokus ligger på den musik vars videos visas på 

tevekanalerna MTV, CMT och VH1. 

 

1.2.4 Bleep 

Bleep är en tjänst som erbjuder alternativ musik från mindre skivbolag. Denna 

tjänst riktar sig till konsumenter som har ett stort musikintresse och uppskattar 

musik som inte nödvändigtvis ges stor plats i radio och teve. Utbudet hos denna 

tjänst är inte lika stort som hos de tidigare nämnda. Samtidigt erbjuder Bleep 

musik från artister som inte finns representerade hos de större tjänsterna. 

Tjänsten är helt webbaserad vilket gör att användarna slipper installera en särskild 

klient. Gränssnittet har en lite råare grafisk utformning än de tidigare nämnda 

och ger ett intryck av att tjänsten är mindre kommersiell. Gränssnittet förefaller 

enkelt att förstå och användarna erbjuds provlyssning på samtliga musikstycken i 

sortimentet. Den musik som säljs är i MP3-format och saknar DRM. Att inte 

använda DRM är ett medvetet val som ingår i profileringen av tjänsten. På 

webbsidan skriver Bleep om deras syn på DRM som en företeelse som gör det 

krångligare att njuta av musik. Texten som finns på webbsidan tyder på att Bleep 

tar visst avstånd från de större och mer uttalat kommersiella tjänsterna.  
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Genom att ta avstånd och skilja sig från de större tjänsterna attraheras 

konsumenter som också tar avstånd från dessa. Små tjänster som denna kan 

därmed komma att samexistera med de stora i framtiden. (Rohner 1998, s. 167) 

 

1.2.5 Tastemakers 

Tastemakers skapar medvetande hos potentiella kunder om produkter eller 

tjänster. Tastemakers strävar efter att göra produkten eller tjänsten attraktiv för 

kunderna. Ofta framställs produkten eller tjänsten som cool vilket har visat sig 

vara ett effektivt medel att göra denna attraktiv främst för yngre målgrupper. Ett 

exempel på en tastemaker kan exempelvis vara en individ som uppfattas som 

cool av andra individer i sin omgivning. De produkter individen använder 

associeras med densamme och blir således eftertraktade av andra individer i 

omgivningen. En tastemaker behöver nödvändigtvis inte vara en person utan kan 

även vara en tjänst som skapar medvetande om produkter. Personer, tjänster och 

andra företeelser som fungerar som tastemakers är en tillgång för de företag och 

organisationer som ligger bakom den produkt som blir attraktiv. Tastemaking är 

en strategi som flitigt används inom marknadsföring och de som tjänar på detta 

sponsrar ofta sina tastemakers med produkter etc. (Iacobucci & Calder 2002, s. 

122-125) 

 

På Internet kan vi exempelvis se dessa tastemakers i form av musikorienterade 

communities och tjänster. Dessa tjänster är inte nödvändigtvis sponsrade av 

bakomliggande organisationer och företag, men fungerar ändå likvärdigt genom 

sitt utförande. En funktion som syns på många tjänster idag är collaborative 

filtering (Rahman & Bignall 2001, s. 374). Detta innebär att när en användare 

visar intresse för en artist visas även liknande artister. Användaren har då 

möjligheten att upptäcka ny musik som han/hon med stor sannolikhet kommer 

att uppskatta. Det finns ett antal olika sätt att skapa relationer mellan artister. Två 

artister kan till exempel vara relaterade på grund av att en användare köpt musik 

av dessa, eller att en användare lyssnat mycket på båda varefter användarens 

lyssningsstatistik sparats i en databas. Nedan beskrivs några tjänster som 

använder sig av collaborative filtering. 
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Webbsidan Allmusic är en sökmotor där användaren kan söka efter en artist, ett 

album, ett musikstycke eller ett klassiskt verk. Förutsatt att det användaren söker 

efter finns med i Allmusics databas kommer ett utförligt resultat att visas. 

Databasen omfattar många artister, så sannolikheten för detta är relativt hög. Om 

användaren har sökt efter en artist visas info om artisten, diskografi, 

musikstycken de spelat in etc. Artisten tillhör en genre och ett antal stilar. 

Genom att klicka på genren eller en av stilarna visas andra artister inom samma 

genre/stil. Det mest intressanta är att liknande artister och artistens influenser 

listas. De artister som påminner om den aktuella artisten listas och genom att 

klicka på någon av dem visas samma information som visats för den aktuella 

artisten. Genom att använda denna tjänst kan en användare alltså hitta nya 

artister som liknar de användaren gillar. Länkar finns till skivaffärer på Internet 

som säljer skivor av artisten och om man registrerat sig som användare kan man 

även provlyssna på musik av artisterna. 

 

Pandora är en webbtjänst som också använder collaborative filtering för att 

presentera artister som användaren sannolikt gillar. När användaren skriver in 

namnet på en artist han/hon gillar spelas musik av artisten. Tjänsten frågar 

användaren om den tycker att musiken är bra och i så fall får användaren höra 

mer musik av andra artister som liknar den artist som nyss spelats. Tjänsten 

formar sig på så vis med hjälp av användarnas feedback. De resultat som visas 

baseras alltså på vad tidigare användare uppgett att de gillar. 

 

Last.fm är en tjänst som bygger på att användarna skapat ett konto samt laddat 

hem ett insticksprogram till sin mediaspelare. Insticksprogrammet fungerar till 

Winamp, iTunes, Windows Media Player, med flera. När användaren installerat 

insticksprogrammet och lyssnar på musik i sin mediaspelare laddas information 

om artist och låtnamn upp till tjänstens server. På användarens personliga sida 

visas därefter vilka artister och vilka musikstycken användaren lyssnat på. 

Tjänsten räknar ut vilka artister användaren lyssnat mest både veckovis och 

totalt. På användarens sida kan han/hon klicka på de artister de lyssnat på och 

skriva in ”tags”. Dessa ”tags” är etiketter där användaren kan skriva allt ifrån 

vilken genre artisten tillhör till ”seen live” etc. På artisternas sidor visas även 

liknande artister baserat på lyssnarsiffror från de användare som lyssnat på den 

aktuella artisten.  Om många användare lyssnar på både artist A och artist B listas 
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artist B som en liknande artist på artist A:s sida och vice versa. Den för 

användaren kanske mest påtagliga funktionen är att han/hon, baserat på sin 

lyssningsstatistik får ”grannar” på tjänsten. Detta är användare som lyssnar på 

samma artister i liknande utsträckning. Genom att titta på sina grannars 

statistiksidor kan användarna hitta nya artister som kan vara intressanta. 

 

Det som ovan beskrivits är alltså en funktion som kallas collaborative filtering, 

något som flera av respondenterna i undersökningen uppgett att de uppskattar. 

Denna funktionalitet implementeras enkelt på en tjänst som säljer musik då man 

kan basera collaborative filtering på användarnas köphistorik. Några av de 

befintliga tjänsterna för nedladdning av musik erbjuder collaborative filtering i 

viss utsträckning. Denna baseras oftast på användarnas köpvanor. 

 

1.3 Antaganden 

För att attrahera och behålla kunderna hos en tjänst för nedladdningsbar musik 

krävs att tjänsten tillgodoser konsumenternas grundläggande krav. Utöver musik 

för nedladdning till ett konkurrenskraftigt pris kan detta exempelvis vara 

diskussionsforum där användarna kan kommunicera med varandra. Andra 

exempel kan vara bildmaterial, bandinfo, musikvideos eller låttexter.  

 

Utöver de grundläggande kraven antar vi att det krävs något slags mervärde kring 

tjänsten. Ett sådant mervärde kan vara att kunden kan identifiera sig med 

tjänsten, att kunden håller med om åsikter som tjänsten representerar, eller att 

kunden tycker att tjänsten är cool. Tjänsten kan ses som ett varumärke till vilken 

kunden skapar sig en inställning. Olika tjänster riktar sig till olika målgrupper och 

ju mer omtyckt en tjänst är av sin målgrupp, desto större chans har den att 

attrahera och behålla sina kunder. Tjänsten måste således anpassas i utformning 

och tilltal för att möta målgruppens förväntningar. 

 

Vidare antas att priserna på musik för nedladdning i t.ex. MP3- och WMA-

format ofta är högre än värdet på denna enligt kunden.  
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1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka de egenskaper hos en tjänst för nedladdningsbar musik 

som gör den attraktiv för konsumenten. Undersökningen ska kunna ligga till 

grund för skapandet av en ny musiktjänst som är mer attraktiv för konsumenten 

än de befintliga. 

 

1.5 Problemformulering 

För att få svar på våra funderingar kring tjänster för nedladdningsbar musik 

konstruerades följande frågeställning. 

 

Vad skulle göra en tjänst för nedladdningsbar musik mer attraktiv för 

konsumenterna?  

 

Användarna konsumerar mer musik än någonsin samtidigt som musikindustrins 

skivförsäljning har minskat kraftigt sedan 1999 (Vacaro & Cohn 2004, s. 46). 

Denna minskning antas bero på ett antal faktorer. En av de mest omdiskuterade 

faktorerna är fildelningsnätverken, vilka av musikindustrin anklagas för att vara 

den största faktorn till den minskade skivförsäljningen. Övergången från kassett 

och vinylskivor till CD gav skivbolagen möjligheten att ge ut samma material i 

nytt format. Denna marknad tros nu vara mättad vilket kan vara ännu en orsak 

till den minskande skivförsäljningen. Den digitala tekniken möjliggör billigare 

produktion och distribution av musik, vilket samtidigt innebär att alla artister inte 

längre är lika beroende av skivbolagen (Hughes & Lang 2003, s. 182-183).  

 

1.6 Avgränsningar 

Vi gör ingen analys av de tjänster för nedladdning av musik som finns. 

Beskrivningen av befintliga tjänster är endast till för att ge en överblick av dessa.  

 

Studien görs i huvudsak med Sverige som utgångspunkt. Vi studerar alltså inte 

internationella användare. Delar av materialet vi använt oss av baseras på den 

amerikanska marknaden och på världsmarknaden. Studien har dock viss relevans 

för övriga geografiska områden även om fokus ligger på marknaden i Sverige. 
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2. Teori 

Nedan följer en beskrivning av ett antal företeelser som ligger till grund för de 

resonemang vi för i denna uppsats. Nätverksekonomi är ett begrepp som ofta 

används för att beskriva den moderna ekonomin. Här beskrivs några av de 

förutsättningar som råder för handel idag. Efter detta avsnitt beskrivs de 

affärsmodeller som anammats inom musikindustrin från början av 1900-talet 

fram tills idag. I avsnittet marknadsföring förklaras vilka metoder som används 

för att göra en produkt attraktiv för den målgrupp produkten riktas till. 

Avslutningsvis beskrivs piratkopiering och inspelningsbara medier då detta i 

sammanhanget är ett mycket omdiskuterat område. 

 

2.1 Nätverksekonomi 

Den nya kommunikationsteknologi som introducerats under 1900-talets senare 

hälft och som fått fotfäste på allvar de senaste tio åren erbjuder numera snabb 

och billig kommunikation inom stora delar av världen. Den snabbaste och mest 

omfattande spridningen av Internettekniken har skett inom affärsvärlden 

(Castells 2001 s. 75). Att tillverka en produkt i en världsdel och sälja den i en 

annan är inte något problem. Att kommunikationerna förbättras kraftigt på detta 

vis kan liknas vid järnvägens utbredning under industrialismens barndom. 

(Shapiro & Varian 2000, s. 1) 

 

Den nya kommunikationsteknologin omdefinierar även innebörden av en vara. 

En vara i dagens nätverksekonomi kan lika gärna vara ett knippe information 

som en bult. Den förstnämnda har dock en stor fördel då den kan distribueras 

digitalt över t.ex. Internet till mycket låga kostnader. Varor av den här typen kan 

vara i princip allt som kan digitaliseras t.ex. tidningar, filmer och musik. Oavsett 

om produkten har ett underhållningsvärde eller ett rent marknadsvärde som t.ex. 

börsnoteringar, finns det alltid kunder som är beredda att betala. (Shapiro & 

Varian 2000, s. 3) 

 

Information är relativt dyrt att framställa och sammanställa samtidigt som 

kostnaderna för reproduktion är väldigt låga. Produktionen av information 

innebär således höga fasta kostnader och låga marginella kostnader. 
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Kostnadsbaserad prissättning är på grund av detta svår att tillämpa eftersom 

reproduktionskostnaderna ibland är obefintliga. Då olika individer värderar 

information olika är differentierad prissättning ett naturligt alternativ. Man sätter 

då priser efter hur högt kunden värderar informationen istället för 

produktionskostnaderna. När reproduktionskostnaderna är låga för 

producenterna är de ofta även låga för konsumenterna. Är kostnaderna för 

reproduktion och distribution obefintliga innebär det att en konsument kan 

reproducera ett material och distribuera det vidare till en annan konsument utan 

vinstsyfte. Detta fenomen kan innebära ett sänkt värde på en produkt. (Shapiro 

& Varian 2000, s. 20 - 24) 

 

En annan egenskap hos information är att konsumenten ej vet om produkten är 

värd priset innan den har upplevt den. Exempelvis kan en person omöjligt 

avgöra om en film är värd det pris personen betalar för att se den innan denne 

har sett den (Shapiro & Varian 2000, s. 5). Den här typen av varor kallas för 

”experience goods”. 

 

Handeln med information baseras på snabb och tillförlitligt kommunikation. 

Internet erbjuder lösningar på många av de kommunikationsproblem som fanns 

tidigare. Enligt Internet World Stats (2006) har Internet idag över en miljard 

användare, en siffra som ökat med över 180% de senaste fem åren. För att dra 

nytta av de nya förutsättningar som råder bör man tillämpa en affärsmodell som 

är anpassad efter dessa. Nedan beskrivs utvecklingen av musikindustrins 

affärsmodeller. 

 

2.2 Affärsmodeller 

Musikindustrin har under den tid den existerat använt sig av ett antal olika 

affärsmodeller. En affärsmodell är den metod en verksamhet använder sig av för 

att erbjuda sina kunder en produkt och ett pris som är mer attraktivt än 

konkurrenternas och på så vis tjäna pengar. En god affärsmodell behandlar 

frågorna: Vad värderar kunden? Hur genererar verksamheten inkomst? Vem är 

kunden? Nedan beskrivs tre affärsmodeller som huvudsakligen styrt 

musikindustrin under det senaste seklet. (Vacaro & Cohn 2004, s. 47) 
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Skivindustrins traditionella affärsmodell, ”The Traditional Business Model” 

(Vacaro & Cohn 2004, s. 47), har använts från början av 1900-talet och används 

fortfarande idag. Den består av skivbolag, distributörer och handlare som 

massproducerar och distribuerar fysiska varor. Dessa varor är främst CD-skivor, 

vilka konsumenterna köper i affärer eller beställer via exempelvis Internet. Skivor 

levereras oftast med något slags bildmaterial, eventuellt med sångtexter och med 

god kvalitet på ljudåtergivningen. Ansträngningen att ta sig till en affär eller att 

vänta på att en beställd skiva ska anlända räknas som nackdelar ur kundens 

perspektiv. Kunderna har fått stå ut med höga priser vilket kan ses som en 

anledning till att nästa affärsmodell har fått ett så stort gensvar.  

 

Den andra modellen, ”The Renegade Business Model” (Vacaro & Cohn 2004, s. 

47), baseras på illegal fildelning mellan användare. Konsumenterna använder sig 

av program för fildelning som i de flesta fall laddas hem gratis från Internet, 

varefter de laddar hem och delar med sig av musik i olika format. Distributionen 

är således mycket bekväm för användaren då denne får musiken levererad direkt 

till sin dator. I denna affärsmodell betalar inte konsumenterna för musiken och 

skivbolagen har ingen kontroll över distributionen. Konsumenterna betalar dock 

indirekta kostnader för datorer, MP3-spelare och Internetuppkoppling. För att 

användarna ska få tillgång till musik enligt den här modellen krävs ett kunnande. 

Det kan vara både tidskrävande och tekniskt komplicerat att ladda hem musik 

gratis. Det är alltså kunskapen som är det medel som ger tillgång till musiken. 

Skaparna av programmen för fildelning använder sig av reklam i form av banners 

och popup-fönster för att finansiera sina produkter. Genomslagskraften för 

dessa fildelningsprogram har som sagt varit mycket stor vilket har lett till att 

konsumenterna har vant sig vid att ha fri tillgång till musik. 

 

Den tredje affärsmodellen, ”The New Business Model” (Vacaro & Cohn 2004, s. 

47), inkluderar laglig musikdistribution över Internet. Skivförsäljningen beräknas 

fortsätta att minska och den lagliga försäljningen av musik över Internet 

förväntas öka (Vacaro & Cohn 2004, s. 47 - 48). Apple introducerade iTunes 

Music Store i maj 2003. Målet med tjänsten är inte att den ska vara 

vinstbringande utan den erbjuds i hopp om att den ska stimulera försäljningen av 

Apples bärbara MP3-spelare iPod. De flesta tjänster av denna typ har 

prissättningen 9 kronor per musikstycke. Hos andra tjänster betalar kunden en 
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månadsavgift. Denna nya affärsmodell har den bekväma distributionen 

gemensamt med ”The Renegade Business Model”, där användaren när som helst 

på dygnet, sju dagar i veckan kan få musik levererad direkt till datorn.  

 

Dessa tre affärsmodeller samexisterar i dagsläget. Alla har sina fördelar och 

nackdelar och genom att studera dessa kan man anamma de egenskaper som är 

attraktiva för konsumenterna. För att öka potentiella kunders medvetande om de 

tjänster som använder den tredje affärsmodellen krävs marknadsföring, ett 

område som beskrivs nedan. 

 

2.3 Marknadsföring 

Marknadsföring är ett begrepp som innehåller flera beståndsdelar. Försäljning, 

reklam, marknadsundersökningar, prissättning, PR (Public Relations) och 

produktplanering är exempel på sådana. Marknadsföring är den process där 

idéer, produkter eller tjänster planeras, skapas, prissätts, placeras på marknaden 

och distribueras. Detta görs i syfte att tillfredsställa mål hos en individ eller en 

organisation. (Belch & Belch 2004, s. 7) 

 

Företagen är medvetna om kundernas allt högre krav på konsumentvärde och 

vad detta innebär eftersom kundernas önskemål noggrant studeras. Med 

konsumentvärde menas produkters och tjänsters kvalitet, prissättning, service 

etc. Genom att tillgodose kundernas krav skapas ett förhållande mellan företaget 

och kunden. På så vis kan företaget behålla kunderna i allt högre utsträckning. 

Detta kallas för relationship marketing.  Uppskattar kunderna de produkter och 

tjänster som erbjuds stannar dessa också kvar. Att behålla en kund är mer 

lönsamt än att attrahera en ny kund. Ny teknologi möjliggör mötandet av 

kunders önskemål i högre utsträckning än tidigare. Kunder kan till exempel 

bestämma hur en produkt ska se ut, vilket betalsätt och vilken leveransmetod 

som föredras etc. (Belch & Belch 2004, s. 7-8) 

 

Marknadsföring kan fördelas på fyra grundläggande aktiviteter, de fyra P:na, som 

ligger till grund för det som kallas för Marketing Mix. De fyra P:na står för 

Product, Pricing, Promotion och Placement. Product behandlar själva varan eller 

tjänsten och hur denna förhåller sig till det kunden efterfrågar. Målet är att möta 
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kundens krav på produkten. Pricing handlar om att sätta ett rimligt pris på 

produkten eller tjänsten. Promotion omfattar bland annat reklam, publicitet och 

metoder för PR av en vara, tjänst eller ett varumärke. Det sista P:t, Placement, 

behandlar distribution och på vilket sätt en vara eller tjänst når användaren samt 

placeringen av denna vara eller tjänst. (Belch & Belch 2004, s. 8) 

 

De sju P:na är en utökning av Marketing Mix där det utöver de fyra ursprungliga 

har tillkommit tre punkter. Dessa tre P:n är People, Process och Physical 

evidence. People är de personer som kommer i kontakt med kunderna och den 

påverkan dessa personer kan ha för försäljning av varan eller tjänsten. Process är 

den process en vara eller tjänst går igenom innan den når användaren. Det sjunde 

och slutgiltiga P:t behandlar tjänster som måste upplevas av kunden för att 

han/hon ska kunna få en uppfattning om dess värde, så kallat experience goods. 

Då kunden inte kan utvärdera tjänsten innan den är utförd kan kunden uppleva 

ett risktagande vilket måste minimeras. (Belch & Belch 2004, s. 58-64) 

 

Att skapa ett varumärke med en god relation till målgruppen är något som allt 

fler marknadsförare insett vikten av (Belch & Belch 2004, s. 15). Det är viktigt att 

få målgruppen att tycka om varumärket. Det finns ett antal sätt att uppnå detta 

på. Först och främst ska målgruppens grundläggande behov tillgodoses. För att 

göra en viss produkt attraktiv bland liknande produkter som uppfyller kundens 

grundläggande krav skapas ett mervärde. Mervärdet kan vara allt som gör att 

kunden fattar tycke för den aktuella produkten. Ett varumärke profileras för att 

passa kunden och sker således utifrån målgruppen och det marknadsförarna vet 

om denna. Är målgruppen ungdomar försöker man skapa ett varumärke som 

passar dem. Att en produkt anses som cool är kanske viktigare för en ung 

målgrupp än funktionaliteten hos produkten. Om målgruppen är äldre är kanske 

funktionalitet och kvalitet viktigare än utseende. Dessa olika egenskaper som ett 

varumärke kan ha genomsyrar all marknadsföring som görs kring detta. 

Prissättning, distribution, PR etc. är alla viktiga faktorer i skapandet av ett 

varumärke.  

 

När man lyckats skapa ett varumärke som är attraktivt för målgruppen är 

chansen stor att man lyckas behålla en kund, något som visat sig vara mycket 
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lönsamt. De marknadsföringskostnader som krävs för att behålla att en kund är 

oftast lägre än de för att attrahera en ny. 

 

2.4 Piratkopiering 

Musikindustrin har länge upplevt det fenomen vi kallar för piratkopiering. I och 

med uppkomsten av inspelningsbara medier gavs användarna möjligheten att 

spela in musik från radio, skivor etc. När CD-brännaren introducerades på 

konsumentmarknaden blev det ännu enklare att kopiera material som användarna 

inte betalat för. MP3-formatet tillåter användarna att enkelt spela in och 

komprimera musiken så att den lätt kan vidaredistribueras över Internet.  

 

Musikindustrin har med hjälp av lagar och avgifter som exempelvis 

kassettersättningen1 fått viss ersättning för ”utebliven vinst” från alternativa 

källor. Detta hjälpte i viss mån till med att ge tillbaka en del av den potentiella 

inkomsten till upphovsrättsinnehavaren. Det är viktigt att klargöra här att de 

förlustsiffror musikindustrin visar bara bygger på en potentiell inkomst. Det är 

frestande att fråga sig om det är rimligt för musikindustrin att presentera 

förlustsiffror baserade på antagandet att samtliga som på något sätt använder sig 

av piratkopierat material faktiskt hade köpt materialet om de inte hade haft 

tillgång till en piratkopia. Nedladdningsbar musik kan idag betraktas som en 

semi-public good. 

 

För att förklara begreppet semi-public goods redogör vi först vad private och 

public goods är. Private goods är varor eller tjänster som inte är tillgängliga för 

alla. Dessa har en positiv marginell kostnad, alltså kostnaden för ytterligare en 

enhet är över noll. När en private good har blivit konsumerad kan den inte 

konsumeras igen och det är möjligt att exkludera individer från denna 

konsumtion. Public goods, som är motsatsen till detta, är tillgängliga för alla. 

Dessa har noll marginell kostnad och det finns ingen konkurrens i 

konsumtionen. En public good kan konsumeras ett närmast oändligt antal 

gånger. En semi-private good är ett mellanting mellan dessa två. En semi-public 

good har ingen konkurrens i konsumtionen och det går heller inte att utesluta 
                                                
1 Kassettersättningen är en schablonavgift som läggs på inspelningsbara medier. Denna avgift är olika 

beroende på typ av medium samt lagringskapacitet 
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individer från att konsumera den, även om ägarskap av varan eller tjänsten 

existerar. En viktig aspekt med semi-public goods är att även om den som 

erbjuder varan eller tjänsten inte kan exkludera en individ från att konsumera 

den, kan individen välja att inte konsumera den.  

 

Ett exempel på semi-public good kan vara en fyr. Denna finns tillgänglig för alla. 

Det råder ingen konkurrens om konsumtionen då fyren alltid lyser lika mycket 

oavsett hur många som använder sig av den. Passerande skepp kan dock välja att 

bortse från fyren och på så sätt inte konsumera tjänsten även om den finns 

tillgänglig. Nedladdningsbar musik delar många liknande karaktärsdrag. Den 

finns tillgänglig för alla som vill ta del av den och det går inte att exkludera 

enskilda individer från att konsumera den samtidigt som dessa kan välja att inte 

ladda hem. Det finns ingen konkurrens i nedladdningen och det finns ingen 

direkt kostnad för reproduktion. 

 

Den största delen av piratkopieringen sker idag via fildelningsnätverk (Findahl & 

Selg 2005, s. 7). Övergången från fysiska medier till digitala filer möjliggjorde att 

användarna snabbt och enkelt kunde dela med sig av sin musik. Detta 

underlättades ytterligare allteftersom bredband blev vanligare i skolor, hushåll 

och på arbetsplatser (Dahlberg 2000, s. 7). Fildelning blev snabbt väldigt populärt 

och i skrivande stund är det ca. 700 000 svenskar som laddar hem musik varje 

dag (Findahl & Selg 2005, s. 6). Detta fenomen har dagens ungdom vuxit upp 

med.  

 

Musikindustrin är långt ifrån ensam om att utsättas för piratkopiering. Spel- och 

filmindustrin är två andra branscher som till stor del varit utsatta för samma sak. 

Spelindustrin har lyckats hitta lösningar på dessa problem samtidigt som musik- 

och filmindustrin misslyckats med sina försök. De lösningar spelindustrin 

kommit fram till har varit allt ifrån produktnycklar för att skydda mjukvaran till 

kopieringsskydd på CD-skivorna som spelen distribueras på. En populär lösning 

som är allt vanligare förekommande i dagens spel är att spela ”online”. För att få 

tillgång till spelet måste användaren då ansluta till en server och för att kunna 

logga in på servern krävs ett konto, vilket i sin tur betalas via en månadsavgift. 

Dessa lösningar kan vara svåra att tillämpa när det gäller musik och film, med 

undantag för månadsavgiften, något som redan används av vissa i tjänster som 
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t.ex. Napster. Musikindustrins mest påkostade projekt för kopieringsskydd var 

Secure Digital Music Initiative (SDMI), vilket kollapsade då deltagarna insåg att 

de inte kunde lösa problemet och istället övergav projektet helt (Hughes & Lang 

2003, s. 183). En utbredd teknik bland de befintliga tjänsterna för 

nedladdningsbar musik är DRM. DRM begränsar användarnas möjligheter att 

kopiera nedladdad musik. Samtidigt finns flera tekniker för att kringgå detta. 

 

Den nya ekonomin, musikindustrins och konsumenternas olika intressen och 

piratkopieringen ligger till grund för de resonemang som förs i denna uppsats. 

Dessa företeelsers påverkan på producenter och konsumenter av musik är några 

av de viktigaste faktorerna i utvecklingen av frågeställningen uppsatsen 

behandlar. 
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3. Metod 

Då vi söker svar på vad som kan attrahera och kvarhålla kunder till en tjänst har 

vi valt att studera fenomenet ur användarens synvinkel. Utifrån denna 

konstrueras ett intervjuunderlag med ett antal frågor indelade efter kategorier. 

Intervjun genomfördes på unga musikintresserade personer eftersom dessa 

representerar den population vi avser undersöka.  

 

Vi har valt intervjuform då vi letar efter ett uttömmande resonemang hos 

respondenterna, främst för att tjänsterna vi undersöker idag inte är lika vanligt 

förekommande som t.ex. CD-skivor, P2P etc. (Findahl & Selg 2005, s.7). Vi 

måste därmed resonera med respondenterna kring vad som kan göra dessa 

tjänster mer attraktiva. Detta kan vara funktioner som inte finns idag vilket gör 

en enkätstudie svår att genomföra. Enkäten fungerar bra då man studerar 

företeelser som respondenterna känner till, men för vårt ändamål är intervjun 

mer adekvat.  

 

I detta kapitel redogör vi för de metoder vi använt för urval, datainsamling och 

analys. Vi diskuterar även undersökningens validitet och reliabilitet. Nedan 

förklarar vi innebörden av de metoder vi använt, varför vi har valt just dessa 

metoder, samt hur vi har gått till väga i genomförandet av undersökningen.  

 

3.1 Population & Urval 

Populationen består av personer mellan tjugo och fyrtio år. De är alla 

intresserade av musik och har god datorvana. De är potentiella kunder då de 

spenderar mycket tid framför datorn samt konsumerar mycket musik.  

 

Populationen bestämdes utifrån ålder och intresse. En yngre population kan ha 

ett naturligare förhållande till datorer då dessa funnits i deras omgivning hela 

livet. Vi valde en population över tjugo år då dessa i större utsträckning kan 

bedöma en rimlig prissättning och oftast har en egen inkomst vilken de själva 

disponerar. 
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Vid val av urvalsmetod var vi tvungna att ta hänsyn till ett antal faktorer. Dessa 

faktorer är bland annat tidsramen för projektet samt de resurser vi har tillgång till 

för att utföra studien. Variationsurval, typurval, stratifierat urval, snöbollsurval 

och bekvämlighetsurval var några urvalsmetoder vi såg som relevanta alternativ. 

 

Variationsurval är en vanlig typ av urval där den intervjugrupp som sammansätts 

representerar en viss bredd inom populationen. Variationsurval innebär att man 

klarlägger variationer inom en faktor/variabel medan andra faktorer/variabler 

hålls konstanta. Vi ville ha en bred intervjugrupp och detta är något som vi har 

tagit tillvara på i vår urvalsmetod. Samtidigt ville vi inte hålla några 

faktorer/variabler konstanta eftersom vi sökte respondenternas egna resonemang 

utan påverkan. (Ekström & Larsson 2000, s. 57) 

 

Typurval handlar om att välja ut de personer som representerar det typiska i en 

population. Denna metod är lämplig då man söker mönster hos ett fenomen. 

Metoden gör det även lätt att sålla bort respondenter som avviker från det 

typiska i en population. Denna metod kräver samtidigt en bred förförståelse för 

de kategorier och grupperingar som utgör det typiska. Med tanke på projektets 

tidsram valde vi istället att ta tillvara på de egenskaper ur denna metod som är 

mest relevanta istället för att använda den rena formen av metoden. (Ekström & 

Larsson 2000, s. 57) 

 

Stratifierat urval är en mer sammansatt form av typurval. Gruppering och 

kategorisering sker i ett tidigt stadium. Dessa kategorier kan ses som lådor vilka 

man fyller med respondenter. Indelningen kan vara exempelvis roller/funktioner 

som finns inom en organisation. Denna urvalsmetod passade inte studien då 

ingen kategorisering av respondenterna anses nödvändig. (Ekström & Larsson 

2000, s. 57) 

 

Bekvämlighetsurval och snöbollsurval är de metoder vi valde att använda på 

grund av praktiska skäl. Bekvämlighetsurval innebär att man använder sig av de 

respondenter som finns i ens omgivning och snöbollsurval innebär att finna nya 

respondenter med hjälp av tips från befintliga (Ekström & Larsson 2000, s. 58). 

Vi ville gärna ha en bred geografisk spridning på våra respondenter men det var 

för denna studie inte rimligt att färdas långa sträckor för att träffa respondenter. 
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Detta berodde på projektets tidsram och brist på resurser. Vi försökte lösa detta 

genom att genomföra intervjuer över Internet och per telefon, men resultaten av 

dessa försök var inte uttömmande för de frågeställningar vi hade. Vi ville gärna 

observera respondenternas reaktioner, något som vi anser är en viktig del för att 

avgöra reliabiliteten i respondenternas svar.  

 

Då vi ville ha en avslappnad miljö under våra intervjuer valde vi att genomföra 

dessa på diverse restauranger och caféer som respondenterna föreslog. Vi 

genomförde intervjuer med sju respondenter varav sex var män. 

Respondenternas ålder varierar mellan 23 och 38 år. 

 

Samtliga respondenter är bosatta i Karlstad. Flera av dem kommer dock 

ursprungligen från andra orter. De ursprungliga orterna har en bred geografisk 

spridning men studien kan ändå inte anses representera hela populationen. Då 

sex av sju respondenter var män kan även kritik riktas mot könsfördelningen hos 

respondenterna. Dessa faktorer anses inte som problematiska då studien inte 

avser att ge generella svar på vår frågeställning utan snarare söker tendenser hos 

respondenterna samt nya och intressanta idéer och lösningar av de problem som 

finns. 

 

3.2 Struktur av intervju 

Intervjun består av ett antal frågor som ska ge svar på vår frågeställning. Den 

första delen av intervjun ger information om respondenten varefter hans/hennes 

nuvarande vanor undersöks. Därefter förs ett resonemang kring vad som i 

framtiden kan göra dessa tjänster mer attraktiva. Vi utgår här ifrån de befintliga 

tjänsternas egenskaper samt egenskaper hos liknande tjänster som eventuellt kan 

integreras i de förstnämnda. 

 

Att göra intervjun i fokusgrupper var inte relevant då vi sökte efter resonemang 

hos den enskilde individen. Även om denna form skulle kunna vara intressant att 

komplettera studien med valde vi istället att genomföra en semistrukturerad 

intervju. Denna har fördefinierade ämneskategorier men inga klara och direkta 

frågor som måste besvaras (Lee 1998, s. 62). Denna intervjuform anser vi som 
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mest passande för studien då vi söker tendenser hos respondenterna och vill föra 

ett resonemang kring ämnet för att på så vis få fram respondenternas egna idéer. 

 

En helt öppen intervju som endast har ett syfte men inga direkta frågeställningar 

eller ämneskategorier var inget aktuellt alternativ (Berndtsson et al. 2002, s. 61). 

Detta då vi ville ha en mer strukturerad intervju för att sedan på ett mer reliabelt 

sätt kunna jämföra det insamlade materialet. Även om diskussionerna kan bli 

väldigt givande vid en sådan intervju är det svårt att avgöra relevansen och 

validiteten i diskussionen. Det är även svårt att få respondenterna att diskutera 

ett specifikt område, något som vår studie kräver. Ett annat problem med öppna 

intervjuer är att de kräver en viss erfarenhet hos intervjuaren för att kunna hitta 

en balans mellan helt öppna frågor och frågor som är tänkta att peka i en 

riktning.  

 

En helstrukturerad intervju där vi har klart definierade frågeställningar ger en 

konsistens i intervjun och den insamlade data blir enklare att jobba med (Brace 

2004, s. 2). Detta passade dock inte studien då vi inte kan föra något resonemang 

med respondenterna och riskerar att gå miste om idéer kring ämnet. Vi såg 

därför en semistrukturerad intervju som det bästa alternativet där vi kunde föra 

en diskussion men ändå ha viss kontroll och kunna styra diskussionen till de 

ämneskategorier vi utgår ifrån. 

 

Intervjuunderlaget skapades utifrån frågeställningen ”Vad skulle göra en tjänst 

för nedladdningsbar musik mer attraktiv för konsumenterna?”. Då vi skapade 

intervjufrågorna försökte vi så långt som möjligt att efterlikna en diskussion kring 

ämnet för att skapa en avslappnad och naturlig känsla för respondenterna. Då vi 

anade att flera av respondenterna skulle ha begränsade erfarenheter av 

betaltjänster för nedladdningsbar musik, något som senare skulle visa sig vara ett 

korrekt antagande, valde vi att dela upp intervjun i två huvuddelar.  

 

Den första delen av intervjun behandlar användarnas nuvarande vanor inom 

nedladdning av musik, skivkonsumtion, uppsökandet av ny musik samt deras 

åsikter om prissättning. De olika frågeställningarna fick ett antal underfrågor som 

behandlade varje område djupare om respondenten hade erfarenhet av detta.  
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Den andra delen av intervjun fokuserar på respondenternas tankar kring framtida 

tjänster. De uppmanas här att resonera fritt kring funktionalitet och egenskaper 

de skulle vilja se i sådana. Även här gjorde vi ett antal underfrågor som ska leda 

respondenten vidare i sitt resonemang om han/hon inte kommer på något mer.  

 

Innan vi började själva diskussionen med varje respondent säkerställde vi att 

han/hon tillhörde populationen genom att ta reda på relevanta demografiska 

data samt om respondenten anser att han/hon är musikintresserad. 

 

Intervjun har vuxit fram efter att ett antal revisioner och testintervjuer har 

genomförts på potentiella respondenter. Testintervjuernas svar gav oss 

möjligheten att utvärdera intervjufrågorna. Intervjufrågorna är skrivna utifrån vår 

frågeställning och är tänkta som en grund till en diskussion. Under intervjuerna 

framkom mer information utöver frågeställningarna, medan vissa av frågorna i 

diskussionsunderlaget inte kunde besvaras av samtliga respondenter beroende på 

deras olika erfarenheter.  

 

Testintervjuerna säkerställde att samtliga delar av frågeställningen besvarades 

utifrån intervjumaterialet. Det finns annars en risk att viktiga aspekter inom ett 

område inte täcks på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt som intervjuunderlaget 

ska ligga till grund för en uttömmande diskussion är det viktigt att det i sina 

frågeställningar inte begränsar respondenterna. Underlaget ska alltså vara fritt 

nog för att respondenternas resonemang kring ett område framkommer, 

samtidigt som det är viktigt att de resonerar kring de områden vi ämnar 

undersöka. Den avvägning vi har gjort i vår semistrukturerade intervju mellan 

struktur och öppenhet har generat ett material som är uttömmande samtidigt 

som dess omfattning är bearbetbar. Underlaget för intervjuerna finns i bilaga 1. 

 

3.3 Analys av intervju 

Intervjun fungerade som ett underlag för en diskussion med respondenterna. Då 

diskussionerna ofta var längre än fyrtio minuter gav detta ett omfattande inspelat 

material att utgå ifrån. För att få ett mer översiktligt material började således 

analysen redan under transkriberingen. Vi meningskoncentrerade då materialet 

till viss del under denna fas. Produkten av detta arbete är en sammanfattning av 
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diskussionen vilken innehåller det för underökningen relevanta materialet. Då 

analysfasen redan påbörjats under transkriberingen valde vi att arbeta utifrån en 

hybridmetod. Nedan beskrivs de analysmetoder vi använt oss av för att skapa 

denna. 

 

Den metod vi utformade för analys grundar sig i meningskoncentrering- och 

meningskategoriseringsmetoderna (Kvale 1997, s. 174). Då vår diskussion och de 

svar vi fick var så pass resonerande kunde vi inte använda någon av metoderna i 

ren form utan valde då istället att plocka ut de bästa egenskaperna hos båda 

dessa.  

 

Meningskoncentrering handlar om att göra ett stort material mer överskådligt. 

Innebörden av texten koncentreras då till kortare stycken som beskriver det 

väsentliga. Dessa stycken blir då lättare att arbeta med eftersom de är mer 

överskådliga och koncisa (Kvale 1997, s. 174). Denna metod användes som sagt 

redan under transkriberingen då detta gav ett mer lättarbetat material samtidigt 

som delar av diskussionerna inte har någon relevans för undersökningen. De 

irrelevanta delarna består av samtal kring andra områden, något vi fann 

nödvändigt att ha med för att få en naturlig och avslappnad konversation. För att 

vidare analysera det insamlade och koncentrerade materialet använde vi oss av 

ytterligare en metod. 

 

Meningskategorisering innebär att intervjun kodas i kategorier. Här reduceras 

långa uttalanden till enkla kategorier där förekomsten eller avsaknaden av ett 

fenomen anges. Genom att använda sig av kategoriseringen kan en stor text 

reduceras och struktureras till ett fåtal enkla tabeller och figurer (Kvale 1997, s. 

174). Då vi sökte någon slags komplettering till meningskoncentrering såg vi 

kategorisering som det mest naturliga steget.  

 

Efter att ha genomfört kategoriseringen av den transkriberade sammanfattningen 

på intervjudiskussionen, strukturerade vi sedan vidare materialet i 

ämneskategorier. Materialet strukturerades då efter dess innehåll och relevans i 

diskussionen. Ämneskategorierna är det som ligger till grund för vår slutgiltiga 

analys och det skrivna materialet. 
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Den analysmetod som valts är en hybrid av meningskoncentrering och 

meningskategorisering. Då metoden är utformad efter de behov studien ställt på 

denna har den fungerat mycket bra. De svar analysen har genererat upplever vi 

som mycket klara och koncisa. Metoden är pålitlig då den endast tar tillvara på 

det som är relevant i intervjusvaren och bortser från det övriga. Svaren listades 

utifrån kategorier och vi kunde enkelt följa vilken respondent som sagt vad i de 

olika sammanhangen. Likartade svar från olika respondenter kunde tydligt 

identifieras när svaren sorterades utifrån ämneskategori. En nackdel med den 

valda metoden är att det kan vara komplicerat att i efterhand studera 

ursprungsmaterialet. Detta beror på meningskoncentreringen som genomförts i 

transkriberingsfasen. För att göra det enklare att gå tillbaka till 

ursprungsmaterialet gavs varje respondent ett nummer med vilket allt material 

som har sitt ursprung från denne märkts. 

 

3.4 Validitet & Reliabilitet 

Validitet innebär att verkligen studera det som studien avser att studera. Validitet 

kan vara svårt att mäta vid en kvalitativ undersökning då det inte alltid går att 

presentera resultatet i siffror. Vid en kvalitativ intervju handlar validitet om 

tillförlitligheten hos intervjupersonens rapporter och kvaliteten hos själva 

intervjuandet. (Kvale 1997, s. 214-215) 

 

Vid genomförandet av en kvalitativ undersökning är det alltid svårt att avgöra om 

de insamlade data har hög validitet. Under våra intervjuer lyckades vi framkalla 

en avslappnad atmosfär där respondenterna inte hade någon press på sig. I de fall 

respondenterna inte kunde slappna av på grund av ljudupptagningarna valde vi 

att stänga av inspelningsutrustningen och istället föra anteckningar. Vi har alltså 

till det yttersta ansträngt oss för att respondenterna ska känna sig trygga och 

avslappnade. I och med att respondenterna känner sig trygga och avslappnade 

ökar sannolikheten för att de verkligen talar sanning under intervjun samtidigt 

som de ges möjlighet att utveckla resonemang och idéer. Intervjun är 

uttömmande för vår frågeställning och diskussionen vi förde är relevant för 

studien. 
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Reliabiliteten i en kvalitativ undersökning ligger i forskningsresultatets 

konsistens. Andra forskare som studerar samma material ska då komma fram till 

samma slutsatser, något som kanske inte alltid är möjligt. Detta är en teori som 

grundar sig kvantitativ forskning och kan ibland vara svårare att tillämpa i den 

kvalitativa. Intervjun som genomfördes var semistrukturerad, vilket innebär att 

de frågor vi ställde ledde flödet i diskussionen. När respondenterna gett 

uttömmande svar kring ett område ställde vi en fråga som ledde diskussionen 

vidare. Att ställa ledande frågor som styr riktningen på diskussionen gör inte 

intervjun nödvändigtvis mindre reliabel. Förutsättningen är att de ledande 

frågorna leder i en riktning som är relevant för diskussionen (Kvale 1997, s. 145-

146). 

 

Vad gäller reliabiliteten ser vi vissa svagheter med vår undersökning. Samtliga 

respondenter är bosatta på samma ort och gruppen består till större delen av 

män. Även om deras ursprungsorter har en bred geografisk spridning kan vi inte 

uttala oss om att de insamlade data är representativa för hela populationen.  
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4. Resultat & Analys 

Nedan presenteras de resultat som studien genererat. De olika rubrikerna 

representerar de olika områden vi studerat. Varje avsnitt börjar med en kort 

beskrivning om vad området behandlar varefter resultatet för just det området 

presenteras kortfattat. Efter detta följer de empiriska data och den teori som 

ligger till grund för resultatet. Den sista rubriken skiljer sig något från de övriga 

då denna beskriver respondenternas nuvarande vanor. 

 

4.1 Prissättning 

Med prissättning menas det pris en kund betalar för erhållandet av musik. Detta 

kan vara direkta kostnader i form av exempelvis CD-skivor eller indirekta 

kostnader som till exempel den utrustning som krävs för att ladda hem musik. 

Nedan beskrivs de resultat gällande prissättning som studien genererat. 

 

Musik för nedladdning bör vara gratis. Tjänsternas kostnader bör finansieras med 

alternativa inkomstkällor, exempelvis reklam. Det högsta styckpris för ett 

musikstycke respondenterna anser rimligt är 2 till 3 kronor. Detta förutsätter 

dock att tjänsten möter alla konsumentens behov. Differentierad prissättning bör 

tillämpas i högre utsträckning för att möta olika kunders olika krav. 

 

Enligt respondenterna är prissättning den mest avgörande faktorn i valet av 

tjänst för erhållandet av musik. Idag finns stor tillgång till piratkopierat material 

utan direkta kostnader för konsumenterna. Innan konsumenterna fick tillgång till 

detta utbud bestod musikkonsumtionen främst av försäljning baserad på den 

traditionella affärsmodellen. Handeln bestod av fysiska varor, främst i form av 

CD-skivor. Priset på CD-skivor baseras på bland annat produktion, 

reproduktion, marknadsföring och distribution. Då musikindustrin hade kontroll 

över dessa faktorer kunde de därmed i stor utsträckning påverka priserna. 

Konsumenterna upplever att skivpriserna är alltför höga. Nedladdningsbar musik 

som även kan ses som semi-public goods har inga marginella kostnader vilket 

innebär att reproduktion av denna inte kostar något. På grund av detta bör 

Differentierad prissättning tillämpas. Differentierad prissättning tillämpas ej fullt 

av de befintliga tjänsterna för nedladdningsbar musik. De nuvarande priserna på 
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nedladdningsbar musik uppfattas av respondenterna som orimligt höga vilket 

leder till att de använder sig av alternativa distributionskanaler, exempelvis 

fildelningsnätverk.  

 

Samtliga respondenter i undersökningen konsumerar piratkopierad musik. 

Musiken erhålls genom nedladdning eller kopieras av kompisar som i sin tur har 

laddat hem denna. Den största faktorn för konsumtion av piratkopierat material 

uppges vara avsaknaden av direkta kostnader. Respondenterna uppger att inköp 

av musik via lagliga distributionskanaler är för dyrt. De anser att priserna är för 

höga både på skivor och hos de lagliga tjänster som erbjuder nedladdningsbar 

musik mot betalning. Även om respondenterna säger att priserna på 

nedladdningsbar musik är rimligare än skivpriserna tycker de ändå att de är för 

höga. Nedladdningsbar musik kostar i skrivande stund vanligtvis 9 kronor. Det 

högsta priset respondenterna kan tänka sig betala för ett nedladdat musikstycke 

är mellan 2 och 3 kronor. Detta pris förutsätter att tjänsten tillfredsställer 

konsumenternas behov.  

 

Respondenterna värderar nedladdningsbar musik och skivor olika. Skivan har 

enligt respondenterna ett högre värde då det är en fysisk vara samtidigt som den 

ofta erbjuder högre ljudkvalitet. Tillgången till piratkopierat material gör det svårt 

för respondenterna att motivera varför de skulle betala för samma material hos 

en laglig tjänst. En av respondenterna säger ”Varför köpa när det finns gratis?”. 

 

Utöver musiken och den grundläggande funktionaliteten en sådan tjänst bör ha 

måste denna även erbjuda någonting unikt för konsumenten. Detta unika värde 

kan vara konsumentens inställning till och upplevelse av tjänsten. Inställningen 

till denna kan vara baserad på konsumentens omgivning och de intryck 

konsumenten upplever från denna omgivning kring den aktuella tjänsten. 

Tjänsten blir då i sig ett varumärke för konsumenterna där inte bara musiken är 

det viktiga vilket krävs för att motivera ett köp. Att marknadsföra en tjänst som 

ett varumärke och utgå från målgruppen och dess behov är en strategi för att 

uppnå ett mervärde för kunden.  
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4.2 Betalsystem 

Betalsystem är det sätt på vilka en kund betalar de direkta kostnaderna för musik. 

Detta kan till exempel vara ett styckpris för nedladdningsbar musik eller en 

månadsavgift hos en tjänst.  

 

Kunden ska kunna välja mellan flera olika betalsystem, samtidigt som det är 

viktigt att betalningen sker enkelt. Styckpris är enligt respondenterna det minst 

attraktiva alternativet och månadsbetalning är mer populärt. Alternativa 

inkomstkällor såsom reklamfinansiering föredras framför betalning. 

 

De betalsystem som tillämpas idag av tjänster för nedladdningsbar musik är 

styckpris, månadsbetalning samt reklamfinansiering till viss del. Styckpris är det 

vanligaste alternativet och även det dyraste för de konsumenter som konsumerar 

mycket musik. Konsumenterna köper då antingen ett enskilt musikstycke eller ett 

helt album. Detta betalsystem är det som mest liknar den traditionella handeln av 

skivor och den traditionella affärsmodellen. Respondenterna uppger detta 

betalsystem som minst attraktivt. Månadsbetalning innebär att kunden istället 

betalar en månadsavgift varefter denne ges tillgång till det sortiment en tjänst 

erbjuder. Vissa tjänster erbjudet detta alternativ i flera utföranden där priset beror 

på de rättigheter konsumenten får till musiken. Månadsbetalning är ett 

betalsystem som respondenterna reagerade mer positivt till än styckpris. Samtliga 

respondenter var överens om att valmöjlighet gällande betalsystem är en positiv 

egenskap. Samtidigt betonar merparten av dessa att en betalning måste kunna 

genomföras enkelt.  

 

Respondenterna har ett invant beteende av nedladdning och kopiering av musik 

vilket gör det svårt att motivera ett köp. Musiken bör då alltså enligt 

respondenterna fortsätta att vara gratis och alternativa inkomstkällor bör stå för 

kostnaderna. En alternativ inkomstkälla är reklambaserad finansiering vilket 

redan idag används i viss utsträckning. Respondenterna säger att reklam i form 

av banners är acceptabelt och detta är en reklamform som redan används av 

många fildelningsprogram. Denna form av finansiering är den enda som 

förekommer i ”The Renegade Business Modell”. Denna affärsmodell är ung och 

ytterligare metoder för finansiering kan komma att bli aktuella i framtiden. 
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4.2 Marknadsföring 

Marknadsföring är en viktig del i skapandet av en tjänst för nedladdningsbar 

musik. För att göra tjänsten attraktiv ur målgruppens perspektiv krävs ett aktivt 

arbete för att möta målgruppens krav. Hur kunden upplever tjänsten är det man 

försöker påverka med denna verksamhet. 

 

Kundens medvetande om en tjänst är viktigt för dess popularitet. Medvetande 

uppnås genom promotion och placement. Kompisar har stort inflytande på 

konsumenterna. Tastemaking är också ett effektivt sätt att öka medvetandet om 

en produkt eller tjänst. Att använda sig av ett varumärke och möta målgruppens 

krav är en förutsättning för att tjänsten ska vara populär.  

 

Dragningskraften till varumärken är större än någonsin. För att göra en tjänst 

attraktiv krävs det att man skapar ett varumärke kring tjänsten. Hos de befintliga 

tjänsterna för nedladdningsbar musik kan man ana vilken målgrupp de riktar sig 

till genom att studera tilltal och grafisk utformning. Den tjänst som 

respondenterna hade störst medvetande om bland de lagliga var iTunes Music 

Store. Denna tjänst är integrerad i mediespelaren iTunes som krävs för att kunna 

använda en iPod till fullo. MP3-spelaren iPods popularitet är således en 

bidragande faktor till det medvetande som skapats om betaltjänsten. Promotion 

och placement av en tjänst används för att öka målgruppens medvetande. Att 

målgruppen har medvetande om tjänsten är en grundläggande faktor till 

framgång och popularitet.  

 

Medvetandet kan vara ett direkt medvetande om en tjänst eller ett indirekt 

medvetande om de produkter, alltså den musik som tjänsterna erbjuder. 

Tastemakers kan användas för att åstadkomma medvetande hos målgruppen. Att 

skapa medvetande genom tastemakers är en effektiv strategi som för de tjänster 

studien behandlar används på flera olika vis. Respondenterna uppger att de hittar 

ny musik och på så vis får medvetande om produkter med hjälp av 

fildelningsprogram och tips från kompisar.  

 

De olika befintliga tjänsterna riktar sig till olika målgrupper. Detta yttrar sig 

främst genom grafisk utformning och tilltal. Napster och Urge har ett 

ungdomligare tilltal än iTunes och den grafiska utformningen hos de 
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förstnämnda är riktad till en yngre målgrupp. Den påverkan detta har för 

populariteten hos de befintliga tjänsterna kan vi inte bestämma utifrån vår studie. 

Respondenterna som har använt sig av betaltjänster har använt iTunes trots att 

det finns tjänster som riktar sig till dem som målgrupp i högre utsträckning.  

 

4.3 Utbud & Tillgänglighet 

I ett brett utbud representeras många olika genrer och stilar för att kunna erbjuda 

något för många olika användares smak och tycke. Ett stort utbud innebär att 

mycket musik inom den bredd utbudet har representeras. Med tillgänglighet 

menas hur enkelt en användare kan tillgodogöra sig tjänsten.  

 

Ett stort och brett utbud tillsammans med den tillgänglighet som en tjänst för 

nedladdning av musik erbjuder är en viktig faktor för att göra en tjänst populär. 

Att tjänsten är tillgänglig när användaren önskar är också viktigt för att den ska 

upplevas som attraktiv. 

 

Utbud hos tjänsterna måste vara minst lika omfattande som det som 

fildelningsnätverken erbjuder. Merparten av de fildelningsprogram som används 

idag bygger på att en annan användare är uppkopplad och delar med sig av sin 

musik för att man ska kunna ladda hem den. En tjänst som alltid erbjuder allt 

användaren söker har således ett försprång gentemot många av 

fildelningsprogrammen. Respondenterna uppger att utbudets omfattning är en 

avgörande faktor för vilken tjänst de använder. Att kunna erbjuda det kunden 

efterfrågar är en essentiell beståndsdel i marknadsföring av en produkt eller 

tjänst. 

 

Tjänsten måste vara tillgänglig när användaren känner för att utnyttja den. 

Fildelningsnätverkens utbud beror på om andra användare är uppkopplade vilket 

gör att tillgängligheten är begränsad. Respondenterna säger att de tycker att det är 

bekvämt att sitta hemma och ladda hem musik. Att kunna få tag på musik när 

som helst från hemmet är enligt respondenterna en stor fördel gentemot att ta sig 

till en skivaffär. Skivaffären har begränsade öppettider och ofta ett begränsat 

utbud. Distribution direkt till konsumenten med hjälp av datorn tillämpas i de två 

sistnämnda affärsmodellerna i teoriavsnittet som behandlar musikindustrins olika 
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affärsmodeller. Att tillämpa en effektiv distribution är en viktig aspekt av 

marknadsföring för att förenkla den process konsumenten går igenom i ett köp.  

 

4.4 Användbarhet 

Med användbarhet menas i detta sammanhang den grad i vilken en användare 

kan bruka en produkt eller tjänst för att uppnå specifika mål på ett effektivt och 

för användaren tillfredsställande sätt.  

 

Användargränssnittet ska vara webbaserat och enkelt att förstå. Det ska vara 

enkelt att registrera sig som användare och denna process ska gå fort och inte 

kräva att användaren uppger fler uppgifter om sig själva än nödvändigt. 

Avancerade sökfunktioner ska samexistera med enklare sådana och därmed 

erbjuda användaren valmöjlighet. Den musik som användaren intresserar sig för 

ska gå att provlyssna på innan användaren bestämmer sig för om han/hon vill 

ladda ner musiken. 

 

Respondenterna säger att de uppskattar webbaserade tjänster då de inte är 

bundna till en specifik klient. Att använda webben som plattform gör att många 

användare kan använda tjänsten utan att installera plattformsberoende klienter. 

Användaren ska snabbt hitta och förstå de sökfunktioner som erbjuds. Enligt 

respondenterna ska det gå fort att hitta det man söker samtidigt som det ska vara 

möjligt att göra avancerade sökningar vid behov.  

 

Att erbjuda musik för nedladdning i olika format är något som respondenterna 

skulle uppskatta. Musiken bör finnas både i komprimerat och okomprimerat 

format. Det komprimerade formatet gör att användaren kan lagra musik effektivt 

och det okomprimerade formatet gör att ljudkvaliteten förblir lika hög som hos 

CD-skivor. Nedladdningshastigheten bör också vara hög. Användarna upplever 

långsam filöverföring som ett störande moment och hastigheten måste som 

minst motsvara den hos fildelningsprogrammen.  

 

Användarna är vana att ladda hem piratkopierat material i MP3-format som inte 

använder sig av något kopieringsskydd. Att betala för musik i ett format som 
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begränsas av exempelvis DRM, en teknik som gör användandet av musiken mer 

komplicerat, kan vara svårt för konsumenterna att motivera.  

 

4.5 Respondenternas nuvarande vanor 

Respondenternas nuvarande vanor undersöktes under intervjun, dels för att ta 

reda på hur de använder de olika tjänsterna för nedladdningsbar musik som 

erbjuds, dels för att ta reda vilka egenskaper hos dessa som upplevs som bra och 

dåliga. Utifrån detta material kan vi ta reda på vilka av de befintliga egenskaper 

som ska tas tillvara på i skapandet av framtida tjänster.  

 

Vi frågade om respondenterna laddade hem musik överhuvudtaget och i så fall, 

hur mycket musik de laddade hem. Det visade sig att samtliga respondenter 

laddar hem musik utan att betala för den eller att de får musik från kompisar som 

har laddat hem. Respondenterna laddar hem allt från ett par låtar i månaden till 

flera om dagen. Vissa av dem laddar hem musik sällan, men vid de tillfällena 

laddar de hem stora mängder som de sedan lyssnar på under en lång tid. Räknar 

man med den musiken respondenterna får från kompisar ger det en 

snittkonsumtion av ungefär tio låtar per vecka. Denna konsumtion avser 

mestadels piratkopierat material.  

 

Anledningarna för att ladda hem musik istället för att köpa skivor är liknande hos 

alla respondenter. Tillgänglighet, bekvämlighet, utbud, smidighet samt att det är 

gratis var de vanligaste anledningarna. Skivaffärernas utbud är något som 

kritiseras och skivaffärer i allmänhet framstår som underlägsna i jämförelse med 

att ladda hem musiken. I vissa fall är den största anledningen till att 

respondenten laddar hem musik att den inte finns tillgänglig i skivaffärer. Man 

mister då möjligheten att provlyssna på musiken och det tar tid att beställa hem 

skivorna.  

 

Det av våra respondenter mest använda programmet för nedladdning av musik 

är DC++. Respondenterna säger att det är enkelt att lära sig, använda och att 

utbudet av musik är stort. Samtliga respondenter är medvetna om att de begår ett 

brott mot upphovsrättslagen när de laddar hem piratkopierat material. De anser 

dock inte att de stjäl något vilket motiverar att de kan bortse från lagen. 
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Nedladdning av piratkopierat material är fördelaktigt för respondenterna vilket är 

ännu en anledning till att de väljer att bryta mot lagen. 

 

Vi undersökte även respondenternas skivkonsumtion. Vi vill veta hur många 

skivor respondenterna köper och varför de köper skivor istället för att ladda hem 

musiken. Skivkonsumtionen var överlag mycket lika med två undantag där den 

ena respondenten inte har köpt skivor de senaste fyra åren och den andra 

respondenten köper, i jämförelse med de övriga, extremt mycket skivor. Den 

senare köper mellan femtio och ett hundra skivor och de övriga köper i snitt tre 

skivor om året. Något som samtliga respondenter uttryckte var att skivor är 

alldeles för dyrt, samt att det i jämförelse med att sitta hemma och ladda hem 

musik är jobbigt att ta sig till skivaffären. Skivaffärernas utbud är något som 

respondenterna upplever som begränsat. I några fall upptäckte vi att 

respondenterna skulle vilja köpa mer skivor än vad de gör för tillfället, men att 

deras ekonomi inte tillåter detta.   

 

Respondenterna fick under intervjun berätta för oss vilka erfarenheter de har av 

de befintliga betaltjänsterna. De som har testat uppgav att de har gjort det av 

nyfikenhet, i välgörenhetssyfte samt på uppdrag av en bekant. De som inte har 

handlat musik på någon betaltjänst sa att detta berodde på att de var skeptiska till 

utbudet och prissättningen. De menade alltså att utbudet är för begränsat och att 

priserna är för höga. De befintliga tjänsterna för nedladdning av musik har alltså 

inte mött kundernas krav i prissättningen vilket är ännu en viktig del av 

marknadsföring. Flera av respondenterna uppgav att de har svårt att motivera ett 

köp av något de har tillgänglighet till gratis. De flesta hade tittat på utbud, 

sökfunktioner och priser på minst en av tjänsterna. Den tjänst som flesta av 

respondenterna visat intresse för är iTunes, både bland dem som handlat musik 

och bland dem som bara tittat. 

 

4.6 Sammanfattning 

Ovan beskrivs de egenskaper som gör en tjänst attraktiv utifrån respondenternas 

resonemang och de teorier vi studerat. De mest signifikanta faktorerna är 

kortfattat ett attraktivt pris, effektiv marknadsföring, ett stort och brett utbud 

som alltid är tillgängligt för användarna och användbarhet. En tjänst som baseras 
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på dessa faktorer är således mer attraktiv än de tjänster som erbjuds idag. I 

avsnittet Diskussion beskrivs hur en sådan tjänst skulle kunna se ut. 
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5 Diskussion 

Nedan följer en diskussion där våra personliga tankar kring de tendenser vi 

funnit hos respondenterna presenteras. Egenskaper hos en attraktiv tjänst 

diskuteras och därefter ges våra reflektioner över arbetet med studien. Slutligen 

ges förslag till framtida forskning. 

 

5.1 En attraktiv tjänst 

Efter att ha tagit reda på vilka egenskaper användarna uppskattar hos skivor, med 

nedladdning och de befintliga betaltjänsterna har vi tillsammans med de teorier 

som studien baserats på skapat ett underlag för hur en mer attraktiv tjänst skulle 

kunna se ut. 

 

En attraktiv tjänst ska vara webbaserad med ett användargränssnitt som är enkelt 

att förstå. Användaren registrerar sig snabbt och enkelt genom att uppge 

nödvändig personinformation. Efter registrering kan användaren söka efter och 

ladda hem musik. När användaren sökt efter en artist visas även annan musik 

som kan vara relevant för användaren, information som baseras på tidigare 

användares nedladdningar, så kallad collaborative filtering. Den aktuella artistens 

biografi visas kortfattat tillsammans med diskografi och annan relevant 

information. Eventuellt bildmaterial och låttexter finns tillgängliga för 

användaren.  

 

Tjänsten bör erbjuda något slags forum där användare kan komma i kontakt med 

varandra och eventuellt artister. Denna form av kommunikation finns redan i 

viss utsträckning och samtidigt som användarna upplever det som intressant 

leder det ofta till att de intresserar sig för mer musik.  

 

Då användarna är vana att ha tillgång till musik gratis är det svårt att ta betalt för 

musik. Reklambaserad finansiering med hjälp av banners på sidan är en 

reklamform som användarna accepterar. Upplevs tjänsten av användarna som 

överlägsen gentemot gratistjänsterna kan betalning vara aktuellt. Tjänsten bör i så 

fall erbjuda användarna ett antal olika betalsätt. Styckpris för enskilda 

musikstycken bör då vara ca. två kronor. Månadsbetalning bör erbjudas till ett 
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pris av ca. ett hundra kronor, ett pris som skulle ge användarna fri tillgång till all 

musik i sortimentet.  

 

Musiken som tjänsten erbjuder bör finnas både i komprimerat format, 

exempelvis MP3, samtidigt som användaren ska ges möjlighet att ladda hem 

musiken okomprimerad. Samma tjänst bör även erbjuda skivförsäljning om det 

aktuella materialet finns tillgängligt. När musiken är nedladdad ska användaren få 

lov att kopiera musiken för privat bruk. Differentierad prissättning kan med 

fördel tillämpas genom att erbjuda olika användare olika delar av tjänsten till 

olika priser. En användare skulle exempelvis kunna ladda hem ett komprimerad 

musikstycke fritt, samtidigt som en betalande användare skulle få tillgång till 

musikstycke i okomprimerat format tillsammans med bildmaterial etc. 

 

Det ovanstående baseras på respondenternas önskemål kring hur en tjänst för 

nedladdningsbar musik ska vara tillsammans med de teorier vi utgått ifrån. 

Användarnas önskemål kan ur musikindustrins synvinkel verka svåra att möta. 

Oavsett om kraven på nya tjänster upplevs som höga, krävs det antagligen en hel 

del för att fånga användarnas uppmärksamhet. Detta beror på att användarna 

idag har tillgång till ett stort utbud genom användargränssnitt de lärt sig att 

använda. De betalar samtidigt inga direkta kostnader för musiken. Erbjuder 

tjänsten unika produkter, alltså produkter som användaren inte kan hitta på annat 

sätt blir den ännu mer attraktiv för kunden. Unikt material kan vara musik som är 

svår att hitta eller samlad information om en artist i form av bilder, texter etc. 

 

Tjänsten måste vara väl riktad till målgruppen och ett aktivt arbete för att göra 

denna medveten om tjänsten krävs. Målgruppens krav och önskemål måste så 

långt som möjligt efterlevas. Om målgruppen exempelvis önskar ett stort utbud 

inom en viss genre måste tjänsten kunna erbjuda detta. Vidare krävs ett mervärde 

i form av att man tar hänsyn till målgruppens värderingar. Detta för att kunden 

ska uppleva tjänsten som något positivt och således väljer att använda denna.  

Genom att skapa en positiv känsla hos målgruppen kan kunder attraheras och 

behållas som kunder till tjänsten. Om tjänsten riktar sig till en ung målgrupp kan 

den exempelvis marknadsföras som cool. Detta kan uppnås med hjälp av 

tastemakers, grafisk utformning, tilltal etc. Olika målgrupper har olika 

värderingar kring vad som gör en tjänst attraktiv. Det är viktigt att granska den 
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målgrupp tjänsten riktar sig till och skapa ett varumärke med en attityd som 

passar. 

 

5.2 Reflektioner över arbetet 

Ämnet vi har valt intresserar oss mycket och vi hade gärna spenderat mer tid på 

att studera detta än de tio veckor som avsatts för studien. Möjligheterna att 

intervjua respondenter med bredare geografisk spridning begränsades av brist på 

tid och pengar, något som vi annars tycker skulle vara mycket intressant. En 

bredare geografisk spridning av respondenterna är något vi tror skulle kunna 

påverka resultatet av den empiriska delen i studien.  

 

Ämnet är omdiskuterat och nyhetsmedierna rapporterar ständigt om nya 

händelser inom området. Ett närliggande område som diskuterats mycket är 

piratkopiering av musik och de lagar som gäller kring detta. Att detta 

uppmärksammats så mycket i media är en av anledningarna till att vi valde detta 

ämne. 

 

Studien har stor relevans för oss då vi planerar att eventuellt utveckla en tjänst 

för nedladdning av musik. Denna tjänst skulle i så fall inte göra anspråk på att ta 

över de stora tjänsternas marknad, utan den skulle i så fall inrikta sig på en 

smalare målgrupp. De slutsatser vi har dragit under arbetets gång kommer 

förhoppningsvis att hjälpa oss med utvecklingen av en sådan tjänst. 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

En intressant uppföljning till denna studie vore en kvantitativ studie där man 

söker svar på om en framtida tjänst utformad efter våra rekommendationer är 

attraktiv för en större population. Då vår studie söker tendenser snarare än 

generella svar skulle det vara intressant att göra en motsvarande studie enligt en 

kvantitativ forskningsmetod. 
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Bilaga 1 – Underlag för intervju 

 

Personinfo 

1. Kön 

2. Ålder 
3. Ort 

Nuvarande vanor 

1. Anser du att du har ett stort musikintresse? 
2. Laddar du hem musik? 

a. Hur mycket? 
b. Vilka är fördelar och nackdelar? 
c. Varför? 

3. Använder du betalsiter för nedladdningsbar musik och i så fall vilka? 
a. Hur mycket? 
b. Varför använder du just dessa betalsiter? 
c. Vilka är fördelar och nackdelar? 
d. Vad tycker du om utbudet på dessa siter? 
e. Är det någon funktion du saknar på dessa siter? 

4. Köper du skivor? 
a. Hur mycket? 
b. Vilka är fördelar och nackdelar? 

5. Hur hittar du ny musik? 
6. Vad anser du om priset på musik? 

a. MP3? 
b. Skivor? 

Framtidsvision 

1. Är det någonting nytt du skulle vilja se i framtiden på en betalsite? 
a. Funktion/Mervärde? 
b. Utbud? 
c. Prissättning? 

i. Betalsystem (Styckpris, Prenumeration etc.) 

 


