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Sammanfattning 
 

Piratkulturen på Internet blomstrar, fler och fler svenska musikkonsumenter ser idag 
nedladdning som sin primära konsumtionsform av musik. Samtidig minskar den lagliga 
skivförsäljningen och musikindustrin upplever stora intäktsförluster. Den första juli 
2005 trädde dock en lag i kraft som innebär att det numera är olagligt att ladda ner eller 
tillhandahålla musik som inte är lagligt utgiven. Denna lag har till syfte att hämma den 
blomstrande piratkultur och den fria distribution av musik- och filmfiler som råder på 
Internet. I praktiken innebär detta att den som nu hämtar hem eller tillhandahåller 
musik- eller filmfiler genom olagliga fildelningsprogram på Internet gör sig skyldig till 
ett brott.  
 
Denna uppsats behandlar unga musikkonsumenters reaktioner på denna lagstiftning, vi 
försöker således ta reda på hur musikkonsumenterna resonerar och agerar, huruvida de 
motiveras till byte av konsumtionsvägar eller inte. Vidare vill vi ta reda på vad denna 
förändring kontra brist på förändring kan tänkas komma sig av.  För att kunna göra detta 
har vi med hjälp av kvalitativa metoder undersökt fjorton respondenter i åldrarna 20- 
30, samtliga bosatta i Stockholm. Vi har sökt nå en spridning bland respondenterna 
genom att tillfråga individer vilka representerar olika konsumentgrupper, samtliga 
respondenter är dock bekanta med fenomenet. 
 
Generellt konstateras att lagen i mycket liten utsträckning påverkat våra respondenter. 
Vi har sett vissa tendenser till mer sparsam nedladdning samt att konsumenter valt 
säkrare fildelningsprogram. Även mer tekniska lösningar som krypteringar av 
hårddiskar har stått att finna. Vi har dock inte funnit att någon av respondenterna ansett 
det nödvändigt att varken helt sluta ladda ned olagligt eller att i högre utsträckning 
konsumera musik på lagliga vägar. Således genererar lagstiftningen ingen förtjänst i 
form av mer laglig konsumtion. 
 
Vad beror då detta på?  Att respondenterna i så liten utsträckning tar till sig den nya 
lagen är på grund av att det upplevs som svårt att se det farliga eller felaktiga i 
beteendet. Vidare upplevs risken att åka fast som mycket marginell. Samtliga tror av 
olika anledningar att just de inte ligger i farozonen. De aktiva nedladdarna på grund av 
tekniska säkerhetsåtgärder och de som laddar ned i mindre skala just på grund av denna 
begränsade kvantitet. Den potentiella risken upplevs således underlägsen de positiva 
fördelar respondenterna upplever att olaglig nedladdning genererar. Aspekter som 
tillgänglighet, pris, praktiska fördelar, ökat utbud samt den positiva effekt på 
musikintresse den fria distributionen genererar, är de primära fördelarna som utpekas.  
 
Det finns dock en viss medvetenhet om att det etiskt är tveksamt att konsumera musik 
genom olaglig nedladdning. Detta etiska dilemma är dock inte nog för att motivera 
utebliven konsumtion, istället hittar konsumenterna förklaringar och ursäkter vilka 
rättfärdigar deras beteende. 

 
Nyckelord: Konsumentbeteende, Musikkonsumtion, Fildelning, Nedladdning, 
Musikindustri, Internet, Lagstiftning 



Abstract  
 
The file-sharing piracy culture on the Internet is escalating and the amount of Swedish 
consumers engaging in downloading as their primary way of obtaining music is 
constantly increasing. At the same time record sales are decreasing and thus the music 
industry are suffering from severe income losses. The first of July 2005, a new law 
passed that made it illegal to download and distribute files over the Internet, not legally 
published. The law aim to repress the flourishing piracy culture and the free distribution 
that Internet and file-sharing communities provide. In practice this means that 
downloading or sharing music files on the Internet is considered to be a crime. 
 
This master thesis treat young music consumers’ reactions to this legislation, we are 
thus attempting to discover how they will reason and react and whether or not they 
trough this will be motivated to change their ways of consuming music towards legal 
alternatives. Furthermore we aim to learn what motivates and drive them into changing 
as well as not changing their behavior and why. In order to do this we have used 
qualitative methods and interviewed fourteen respondents ranging in age between 20 
and 30, all situated in Stockholm. We have tried to obtain interviewees from a wide 
variety of consumer groups, all though familiar with the concepts of file-sharing and 
downloading.   
 
Our conclusion derives from the fact that none of our interviewees has been particularly 
affected by this new legislation. We have seen tendencies to a more scarce usage, 
consumers using more secure file-sharing systems as well as other technical solutions 
for personal protection against pirate hunters. None of the interviewees, however, have 
been motivated to change their ways of consuming music and thus the legislation 
provides no benefits to the music industry in terms of increasing sales. 
 
We believe that this is due to a number of reasons. Firstly, consumers find it hard to 
accept downloading and file-sharing as an illegal activity. Also, the concern or fear of 
getting caught seems to be marginal. They all believe they are not at particular risk and 
explain this by either their technical knowledge or their limited usage. The potential risk 
is thereby considered to be minor the advantages they believe comes with the 
phenomenon. Aspects as availability, accessibility, price, practical advantages and a 
positive effect on music interest are often pointed out to be the prime benefits.   
 
We have found some ethical concerns, but the moral dilemma that file-sharing provides 
does not seem to be enough to motivate the consumers to change. Instead they try to 
find excuses and explanations in order to rationalize their behavior. 
 
Key words; Consumer behavior, Music consumption, Downloading, File-sharing, 
Music Industry, Internet, legislation 
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1 Introduktion 
  
I inledningen motiverar vi kort vårt ämnesval varpå vi beskriver bakgrunden till det 
problemområde vi valt. Vidare fördjupar vi oss i en problemdiskussion varpå vi 
presenterar vår forskningsfråga. Avslutningsvis redogör vi för syfte och avgränsningar. 

1.1 Inledning  
 
Vi inledde detta uppsatsarbete i hopp om att kunna fördjupa oss i ett aktuellt och för oss 
intressant problemområde och landade relativt tidigt i musikindustrin och de många 
svåra ställningstaganden som branschen de senaste åren stått inför.  Då nedladdning 
kommit att bli ett mycket omdebatterat ämne och då det sommaren 2005 trädde ikraft en 
lag som hade till syfte att motverka problematiken med piratkopiering upplevde vi 
vidare att konsumenternas syn på detta var intressant att studera. Än mer aktuellt och 
intressant blev det då datainspektionen i oktober samma år justerade 
personuppgiftslagen i syfte att ge piratjägarna större svängrum, varpå den första domen 
mot en fildelare inte lät sig vänta.  
 
Då ämnet är så aktuellt och det därigenom lär dröja innan vi kan ta del av mer statistiska 
faktiska utfall på musikkonsumtionen i Sverige, ansåg vi det vara av intresse att 
undersöka musikkonsumenternas omedelbara reaktioner och åsikter samt hur detta 
färgar deras beteende. Vi hoppas kunna generera resultat som kan vara av intresse för 
forskningsfältet såväl som för musikbranschen och musikkonsumenter. 

1.2 Problembakgrund  
 

De senaste åren har vi sett en förändring i människors konsumtion av musik som 
resultat av den växande Internetanvändningen. På musikmarknaden har tillkommit nya 
konsumtionsvägar, det finns fler sätt att konsumera musik på idag än det gjort 
traditionellt i musikindustrins historia. Denna uppsats behandlar olaglig nedladdning av 
musikfiler över Internet, så kallad piratkopiering. Nya utvecklade teknologier har 
inneburit en möjlighet för Internetanvändare att ladda ned filer med musik och annat till 
sina privata datorer och vidare möjligheten att vidarebefordra eller distribuera dessa 
filer till andra användare. Detta är ett resultat av en filkomprimeringsteknik som kallas 
Mp3 (se bilaga 1), vilken genom att komprimera filerna så att de blir små och därmed 
lätta att distribuera har underlättat transporten av musik över Internet betydligt (Kasaras, 
2002). 
 
Internetanvändningen och nedladdningsteknikerna sprids snabbt i Sverige, mycket på 
grund av att landet är så pass persondator- /Internet tätt. Nära 2,2 miljoner svenskar har 
redan tillgång till bredband i hemmet och har därmed möjlighet att ladda hem musikfiler 
(Antipiratbyrån, 2005-11-03). Enligt Blomqvist et al (2005) är uppskattningsvis 8 
procent av Sveriges vuxna befolkning (18+) fildelare, varav 25 procent av dessa är 
aktiva användare som fildelar dagligen. Siffrorna tenderar dock att stiga om man går 
lägre ned i åldrarna. I takt med teknikens framfart möter skivindustrin på nya problem. 
Den traditionella försäljningen av skivor och singlar har i relativt stor utsträckning har 
fått lämna rum för olaglig nedladdning och enligt IFPI (2005-10-24) (se bilaga 1) har 

 1



den svenska skivförsäljningen minskat med 42 procent eller i värde 700 miljoner sedan 
juli år 2000, varpå tusentals mist sina jobb. 

 
I Sverige har nu musikbranschen genom sin intresseorganisation IFPI sökt finna vägar 
att hindra piratkopieringens framfart. Skivbolagen försöker förstå fördelarna med Mp3- 
formatet och samarbetar numera med distributionssajter som exempelvis Apples 
program iTunes, vilken lagligt distribuerar Mp3-filer (Ekström, 2005-05-11). Vidare har 
de tagit lagliga aktioner gentemot icke-lagligt motiverade fildelningssajter och program 
som Napster exempelvis (Blomqvist et al, 2005; Jones och Lenhart, 2004). Den första 
juli 2005 trädde dessutom en lag i kraft som innebär att det numera är olagligt att ladda 
ner eller tillhandahålla musik som inte är lagligt utgiven. I praktiken innebär detta att 
den som hämtar hem eller tillhandahåller musik- eller filmfiler genom 
fildelningsprogram på Internet gör sig skyldig till ett brott (Ekström, 2005-05-11). 
Försäljningen i länder där liknade lagar redan trätt i kraft så som USA och Danmark ser 
betydligt bättre ut än tidigare vilket tros bero på att man i dessa länder valt att gå hårt 
fram mot musikförbrytarna (Sandström, 2004-08-23). 
 
Då lagen trädde ikraft var det inte förenligt med personuppgiftslagen att hantera så 
många IP adresser (se bilaga 1) som IFPI gjorde när de jagade fildelare. Den 13 oktober 
2005 beslutade dock datainspektionen att göra ett undantag för IFPI och Antipiratbyrån 
(se bilaga 1), vilket innebär att jakten på fildelare nu är igång (Datainspektionen, 2005-
11-03). Den 25 oktober 2005 kom den första domen mot en fildelare som distribuerat en 
upphovsrättskyddad film på Internet. Denna dom följdes två veckor senare av 
ytterligare en fällande dom. Fildelarna dömdes i båda dessa fall till att betala 80 
dagsböter, ca 16 000 kronor för brott mot upphovsrättslagen (se bilaga 1) 
(Antipiratbyrån, 2005-11-12). De första polisanmälningarna av musikfildelare gjordes 
av IFPI den 16 november 2005. Femton svenska fildelare anklagas för att sammanlagt 
ha tillhandahållit 150 000 Mp3-filer på Internet (Thunvik, 2005-11-16).  

 

1.3 Problemdiskussion 
 

Musikindustrins utveckling har alltid kantats av revolutionerande tekniska förändringar, 
detta är långt ifrån den första gången nya tekniska lösningar har krävt nytänkande och 
förändringar hos industrin. Utvecklingen har gått från Grammofonskivan och radion till 
kassettband och MTV och vidare till CD-skivor och Minidisc. Som vilken annan 
bransch som helst har musikindustrin blivit tvungen att följa och således också stärka 
allmänhetens smak och intresse (Kasaras, 2002). Nu är det nedladdning av Mp3-filer 
genom fildelningssajter och system som börjar ta över marknaden. Generellt konstateras 
att de som i störst utsträckning laddar ned musik från Internet idag är män med hög 
teknisk kännedom som är under 30 år (Blomqvist et al, 2005; Jones och Lenhart; 2004).  
 
Alla laddar dock inte ned musik ännu, det finns fortfarande musikkonsumenter som 
föredrar CD-skivor. Frostling-Henningsson och Jakobsson, (2003) menar att CD-
skivans överlevnad i dag är sammanlänkad med emotionella och funktionella aspekter 
som exempelvis materialism i form av fysisk konsumtion och upplevelsen av detta, 
teknikhinder så som osäkerhet och bristande kunskap etcetera. På grund av detta 
förutspås att det kommer att ta tid innan majoriteten av de svenska konsumenterna helt 
övergett CD-skivan. Enligt Antipiratbyrån (2005-11-03) kan dock detta komma att 
förändras utan aktivt ingripande då nedladdning i mångt och mycket är en 
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generationsfråga. Ju fler som växer upp med teknisk kännedom och bristande 
emotionella bindningar till CD-formatet, desto fler användare. I och med denna 
utveckling kan vi således enligt dem snart komma att se hur nya demografiska grupper 
tar till sig fenomenet. Enligt Kasaras (2002) behöver dock detta inte vara någonting 
negativt då piratkopiering kan ses som ett sätt att öka intresset för musik genom 
provlyssning vilket i sin tur kan generera försäljning av faktiska skivor.  
 
Oavsett hur man väljer att se på nedladdning måste konstateras att de nedladdande 
konsumenterna är en stadigt växande konsumentgrupp. Men vad är det som orsakar 
detta egentligen? Faktorer som Internetaccess, persondatortäthet och uppkomsten Mp3- 
formatet som sådant är bidragande orsaker till den blomstrande piratkulturen på 
Internet. Enligt Helgeson och Mattson (2005) har dessa nya socio-kulturella 
omvärldsfaktorer bidragit med nya önskningar och preferenser hos konsumenterna, 
vilka kanske inte enbart längre kan tillfredställas av traditionella skivköp. Det är därmed 
rimligt att anta att nedladdning som konsumtionsväg inte kommer att försvinna 
framöver, snarare tvärtom.  
 
Giesler och Pohlmann (2003) samt Blomqvist et al (2005) pekar på sociologiska såväl 
som praktiska orsaker som motiverar människor till att ta del av 
nedladdningsfenomenet. Primärt utpekas den funktionella fördelen med fildelning i 
förhållande till andra konsumtionsformer, nedladdare fildelar som ett praktiskt sätt att 
snabbt få tillgång till ny musik. Även den strävan efter samhörighet och integrering som 
fildelningssamhällen kan utgöra spelar in, deltagandet är således stundtals målet med 
aktiviteten. Vidare motiveras konsumenter av det ställningstagande de genom fildelning 
gör gentemot den samtida musikbranschen. Den sista motivationsfaktorn beskrivs som 
en politisk aktion för social förändring. Det verkar således som att vissa nedladdande 
konsumenter motiveras av det faktum att det genom sin konsumtion indirekt skadar den 
bransch som de anser ha missbrukat sin dominerande position på marknaden med 
konstanta överpriser (Blomqvist et al, 2005).  

 
Musikindustrin har således i flertalet underökningar fått sig en känga av konsumenterna, 
men även konsumentetiska aspekter av nedladdning har fått utrymme i forskningen. 
Levin et al (2004) menar bland annat att nedladdande konsumenter skiljer sig från andra 
då de är mindre etiskt och moraliskt bundna och uppvisar en större villighet att delta i 
etiskt tveksamma handlingar. Enligt Jones och Lenhart (2004) finns det också en klar 
och tydlig tendens hos konsumenterna att se på olaglig nedladdning som en rättighet 
snarare än ett brott.  
 
Men i dag är det de facto ett brott att ladda ned filer som inte är lagligt utgivna och 
musikindustrin försöker nu använda sig av detta faktum för att konkurrera mot den 
gratisdistribution som de senaste åren blomstrat på nätet. För att kunna konkurrera mot 
gratis och fri distribution krävs verkligt vässade verktyg och kanske har musikindustrin 
med IFPI som följslagare nu i och med den nya lagen ett sådant verktyg i sin hand. Men 
fungerar det att straffa konsumenter till lydnad? Är det effektfullt nog att statuera 
exempel? Är lagstiftningen nog eller finns det andra faktorer som har större inverkan på 
deras val av konsumtionsvägar? Forskningsfältet beträffande nedladdning är brett, 
mycket har redan sagts och gjorts. Det som dock inte undersökts ännu är just 
konsumenternas reaktioner på den lagstiftning som nu innebär att deras konsumtion är 
att betraktas som olaglig. Därför ämnar vi i denna uppsats undersöka de omedelbara 
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effekter lagstiftningen har haft på musikkonsumenternas val av konsumtionsvägar och 
varför.  
 
Den tidigare forskning som bedrivits beträffande fenomenet som vi beskrivit ovan 
behöver nu kompletteras. Nya omständigheter medför att nya aspekter måste tas med i 
beräkningen.  I och med att det är straffbart att ladda ned musik olagligt kan beteendet 
komma att förknippas med risktagande. Är detta en motivator som kan komma att 
påverka nedladdarna eller är fördelarna med konsumtionsvägen större än den upplevda 
risken? Påverkas konsumenterna av sin omgivning till att resonera och agera på ett visst 
sätt? Blir lagstiftningen en del av deras vardagsverklighet eller faller den utanför? Hur 
resonerar de ur ett konsumentetiskt perspektiv? Är det etiska dilemmat nog för att 
generera utebliven konsumtion eller fortsätter man att se nedladdning som en rättighet 
och leder detta i sådant fall till än starkare önskningar att straffa branschen genom 
fortsatt konsumtion? Förändras konsumenternas generella inställningar? Förändras 
deras beteende? Korrelerar attityder och beteende eller inte? Vad tycker och tänker 
konsumenterna om allt detta och vad gör de? Då nedladdningsfenomenet är i synnerhet 
utspritt bland yngre konsumentgrupper är det också unga konsumenter, mellan 20 och 
30 år, som vi ämnar undersöka. 

1.4 Forskningsfrågor 
 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang avser vi således undersöka följande; 
 

• Hur resonerar unga musikkonsumenter kring olaglig nedladdning i och med 
lagstiftningen?  

 
• Hur påverkar detta deras val av konsumtionsvägar och varför? 

 

1.5 Syfte 
 

Vi vill med denna uppsats söka ta reda på om unga musikkonsumenter i och med den 
nya lagen påverkas till att resonera och agera på nya sätt beträffande nedladdning samt 
vad denna förändring eller brist på förändring kommer sig av. Genom att presentera hur 
musikkonsumenter tänker, känner och agerar hoppas vi kunna lämna ett tänkvärt bidrag 
till forskningsfältet såväl som till musikbranschen. 

1.6 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa vår undersökning till att enbart omfatta nedladdning av musik. 
Med nedladdning avser vi därför enbart musik och tar alltså inte ställning till 
nedladdning av filmer och andra filer över Internet. Vidare använder vi oss av 
musikkonsumtion som begrepp. Detta inkluderar enbart konsumtion av fysiska och 
interaktiva musikspår och därmed inte upplevelsekonsumtion så som konserter och 
evenemang. Med nedladdning av musik menas vidare alltid olaglig sådan, i de fall där 
vi avser laglig nedladdning kommer detta att skrivas ut. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel redovisar vi vetenskapssyn och förhållningssätt samt vår egen 
förförståelse beträffande nedladdning och vår syn på konsumenter. Vidare presenterar 
och motiverar vi vårt tillvägagångssätt och avslutar med en kritisk granskning av 
metoden. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
 
För att kunna fatta beslut kring val av vetenskapligt förhållningssätt frågade vi oss hur 
vi själva ser på vetenskap. Detta kändes relevant att ta reda på då syn på vetenskap är 
nära sammanlänkat med olika vetenskapliga förhållningssätt. Vidare frågade vi oss vad 
det var vi ville undersöka, hur vi ville genomföra dessa undersökningar och vilken 
forskningspraktik som skulle vara mest berättigad. Nedan beskriver vi vår syn på 
vetenskap samt den forskningspraktik vi valt att utgå ifrån. 

2.1.1 Vår syn på vetenskap  
 
Enligt Holme och Solvang (1991) existerar det inte någon verklighet som är objektiv, 
värderingsfri och på så sätt klassificerbar som ”sann”. Oberoende av vad som studeras 
kommer forskare alltid förr eller senare komma till en punkt där deras förutsättningar 
grundas på ett visst mått av subjektivitet, normativa aspekter kommer således alltid att 
spela in i vetenskaplig forskning. All kunskapsutveckling baseras därför enligt, Holme 
och Solvang (1991) på den uppsättning av subjektiva värderingar som forskaren 
besitter. Berger och Luckman (1998) konstaterar på liknande vis att all kunskap är 
färgad av människans företag att konstruera verkligheten.  
 
Vi stöder den syn på vetenskap som presenternas av Holme och Solvang (1991) samt 
Berger och Luckman (1998). Vi tror i enlighet med dessa att människans inneboende 
subjektivitet oundvikligen färgar studier och verklighetsbeskrivningar.  Då vår syn på 
vetenskap bör överensstämma med förutsättningarna i den forskningspraktiska 
metodologiska referensram vi utgår ifrån, tillsammans med naturen på det fenomen som 
undersöks, har vi valt att använda ett hermeneutiskt förhållningssätt i denna studie. 

2.1.2 Hermeneutik 
 
Denna uppsats utgår från ett konsumentperspektiv, vilket innebär att vi som forskare 
studerar människor samt deras tankar och agerande. Människans komplexitet ställer 
stora krav på förmågan att förstå och tolka både vad som uttalas och vad som sägs 
mellan raderna, allt måste förstås i sitt meningssammanhang (Ödman, 2004). Då ett 
hermeneutiskt förhållningssätt syftar till förståelse och bygger på tolkning som främsta 
kunskapsform utgår vi ifrån detta förhållningssätt. Genom tolkning ges en möjlighet att 
studera mänskliga tankar och känslor, existentiella subjektiva dimensioner som i 
praktiken är omätbara. Hermeneutik kan således hjälpa oss som forskare att nå fram till 
mer existentiella aspekter, hur det är att vara människa i ett givet sammanhang eller i en 
specifik situation (Ödman, 2004).  
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Målet med hermeneutisk forskning är att förstå handlingar och företeelser sedda var för 
sig men också som helhet samt i relation med allt som är känt omkring dem. I och med 
en sådan kunskap får man som forskare bättre möjlighet att förstå och förhålla sig till 
andra människor och företeelser i deras specifika sammanhang (Sjöström, 1994). 
Hermeneutiken grundar sig på fyra olika begrepp; tolkning, förståelse, förförståelse och 
förklaring (Gilje och Grimen, 2003). Nedan beskriver vi kort dessa begrepp, hur de 
samverkar samt deras betydelse i vår studie.   

 
Förförståelse - En grundtanke inom hermeneutiken är att vår förståelse alltid är färgad 
av vissa förutsättningar, att vi aldrig möter världen förutsättningslöst (Gilje & Grimen, 
2003). Gummesson (1991) kallar detta fenomen för förförståelse och beskriver det som 
den kunskap och/eller de förutfattade meningar som människor har om ett ämne innan 
de studerat det närmare. Med förförståelse menas att det inte enbart är våra sinnen som 
uppfattar verkligheten, vad som kan förefalla vara rena sinnesintryck är i själva verket 
ofta starkt färgade av egna tolkningar baserade på personlig förförståelse. En individs 
förförståelse är ofta baserad på erfarenheter, tidigare upplevelser men även på 
hans/hennes värderingar (Thurén, 1996). För oss är det av stor vikt att ha både vår egen 
samt respondenternas förförståelse i åtanke under tolkningsarbetet. Vår förförståelse 
kommer med stor sannolikhet att påverka de tolkningar vi gör, vidare kommer vi som 
forskare att förhålla oss till en världsbild som redan är tolkad av våra respondenter. Det 
är alltså viktigt att ha i åtanke att vi tolkar individer med egna tolkningar och att det är 
deras uppfattningar av vad de gör och varför som ger deras handlingar mening och 
identitet. 

 
Förståelse – Hermeneutiken berör vidare förståelse som centralt begrepp vilket kan 
förklaras med synonymen insikt. Förståelse av ett fenomen kan alltså sägas vara det 
moment då vi finner svaret eller lösningen på en gåta och kommer till insikt om hur vi 
ser någonting eller vad vi ser någonting som (Ödman, 2004). Förståelse syftar även till 
meningssammanhang då för individen meningsfulla fenomen bara är förståeliga i det 
sammanhang de förekommer i (Gilje och Grimen, 2003). Då det är sammanhangen som 
ger fenomen en bestämd mening innebär det att det blir viktigt för oss som forskare att 
sätta oss in i våra respondenters kontexter. Denna syn på förståelse blir av vikt då vi 
under samtal med våra respondenter söker sätta oss in i den kontext som ligger till 
grund för de verbala och icke-verbala meningar som de ger uttryck för. 
Respondenternas reaktioner och åsikter får således ingen mening om vi som forskare 
inte lyckas förstå dem utifrån individernas specifika sammanhang. 

 
Tolkning – Tolkning beskrivs av Ödman (2004) som den akt varigenom en individ inför 
sig själv och/eller inför andra lägger fram sin förståelse för någonting. Att tolka innebär 
således en process igenom vilken man försöker finna underliggande meningar i utsagor 
eller i texter.  Meningsfulla fenomen måste förstås med utgångspunkt i förförståelse 
samt förståelse för att kunna tolkas på ett trovärdigt sätt. Gilje och Grimen (2003) 
beskriver den hermeneutiska cirkeln vilken har sin bas i resonemanget att all forskning 
består av ständiga rörelser mellan del och helhet, mellan vad vi skall tolka och den 
kontext som det tolkas i eller mellan det vi ska tolka och vår egen förförståelse. 
Tolkningar av fenomen blir således en växelverkan mellan dessa olika delar. Enligt 
Ödman (1994) är dock bilden av en sluten cirkel som symbol för tolknings och 
förståelseprocessen för statisk, då en cirkel kännetecknas av sin kontinuitet och således 
egentligen symboliserar en process som går runt och runt och inte vidare framåt eller 
uppåt. I stället menar densamme att tolkningsprocessen bör liknas vid en spiral då vad 
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som sker är att den ursprungliga, av våra egna tolkningar begränsade 
förståelsehorisonten utvidgas och förändras genom nya tolkningar. Då 
tolkningsprocessen initierar och omfattar omtolkningar och därmed förändringar i 
samspelet mellan del och helhet, sluts aldrig cirkeln. I stället öppnas den kontinuerligt 
för nya tolkningar, ny förståelse och således genereras också ökad precisering. I 
tolkningsarbetet är det av stor vikt att vi som forskare dels är medvetna om den 
förförståelse som ligger till grund för hur vi tolkar olika fenomen samt att vi anammar 
växelverkan mellan hermeneutikens olika delar, att vi genom att pendla mellan del och 
helhet kan revidera tidigare uppfattningar och således nå en ny förförståelse som i sin 
tur leder vidare till ny förståelse, nya tolkningar och förklaringar och så vidare.  
 
Förklaring – Det sista huvudmomentet inom hermeneutiken är förklaring. Tolkningar 
innehåller, alternativt bygger, allt som oftast på förklaringar Detta beror på att läsare 
behöver förklaringar för att kunna förstå samt omvänt att vi som forskare måste förstå 
fenomen för att kunna förklara dem (Ödman, 2004). Förklaringen är således en 
beskrivning på den kunskap vi når, grundat på de tolkningar vi gör.  

 
Vårt mål är att med hjälp av hermeneutikens fyra moment söka nå en djupare förståelse 
för våra undersökningsdeltagares åsikter, tankar och beteenden givet deras individuella 
specifika sammanhang. Att söka få grepp om mer existentiella dimensioner som vad 
som genererar mening för dem, hur och varför. Som hermeneutiska forskare är vi dock 
medvetna om att meningssammanhang måste tolkas. Vi är vidare medvetna om att 
denna tolkning kan komma att färgas av vår förförståelse, såväl som studenter av 
konsumtionsbeteende som faktiska konsumenter. Vi ämnar därmed inte att med denna 
uppsats visa på objektiva sanningar då vi varken kan eller bör förhålla oss objektivt till 
vårt ämne.  

2.2 Presentation av förförståelse 
 

Då vi kommer att använda oss av tolkning som främsta kunskapsform och då tolkningar 
tenderar att till viss del färgas av forskarnas egna förförståelse avser vi att i detta kapitel 
kort söka redogöra för denna förförståelse. Genom att göra detta hoppas vi kunna 
tydliggöra utgångspunkten för kommande tolkningar och därmed ge läsarna möjlighet 
att se de eventuella färgningar detta kan komma att generera. 
 
Då vi i denna uppsats kommer att studera musikkonsumenter samt deras tankar, idéer 
och beteenden bör påpekas att vi båda tidigare studerat konsumentbeteende, orsaker till 
att konsumenter agerar som de gör i olika situationer. Vi har båda läst marknadsföring 
på MarknadsAkademien och temat för vår årskurs har varit individ kontra kollektiv. Vi 
har därmed tagit del av mycket litteratur och information beträffande just hur individen 
fungerar samt hur hon påverkas av kollektiva, sociala krafter. Denna syn på 
konsumenten kommer troligen att spela in i hur vi tolkar och analyserar våra 
respondenter. 
 
Då vi båda är faktiska musikkonsumenter och därmed själva har ett förhållningssätt och 
en relativ stark förförståelse för det fenomen vi studerar, anser vi det vidare vara av stor 
vikt att presentera hur vi själva förhåller oss till olaglig nedladdning av musikfiler samt 
var detta har sitt ursprung. Vi är båda väl bekanta med nedladdning, både som fenomen 
och som alternativ musikkonsumtionsväg. Vi har båda tidigare tagit del av denna 
konsumtionsform, vi använder oss båda av Mp3-spelare och datorer som musikspelare 
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och kan därmed sägas ha omfamnat det nya sätt att konsumera musik på som 
uppkommit i och med den alltmer utbredda Internetanvändningen. Vi är dock inte vad 
man skulle kunna referera till som storkonsumenter av nedladdad musik, snarare är 
detta ett undantag till konsumtion av CD-skivor, vilket uppkommit då tillfälle givits. 
Ingen av oss har fildelningsprogram installerade på våra datorer, istället är vårt specifika 
beteende mer baserat på utbyte av skivor och filer från vänner och bekanta, snarlikt 
gårdagens kassettbandskopiering fast med nya medieformer, detta varvat med laglig 
musikkonsumtion. Vi är båda musikaliskt aktiva och besitter viss erfarenhet från 
musikindustrin, vidare har vi båda vänner och bekanta som arbetar som musiker eller 
inom musikbranschen. Detta gör att vi kanske i högre utsträckning än många andra 
ställer oss avvaktande till nedladdning. Vår egen förförståelse för nedladdning av 
olagliga musikfiler kan därmed troligen sägas vara färgad av dessa relationer. 

2.3 Val av tillvägagångssätt 
 

Syftet med vår uppsats är att söka ta reda på om musikkonsumenter i och med den nya 
lagen påverkas till att tänka och agera på nya sätt beträffande olaglig nedladdning. Då vi 
i hermeneutisk anda avser att tolka och förklara musikkonsumenters åsikter samt 
agerande och då vår önskan är att få en helhetsförståelse av fenomenet vi studerar har vi 
valt att använda oss av kvalitativa undersökningsmetoder. Detta då användandet av 
kvalitativa metoder kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet (Holme och 
Solvang, 1991) och utgörs av ord, texter och symboler samt karaktäriseras av att de 
beskriver eller representerar människor, handlingar och händelser i vår sociala 
verklighet (Christensen et al, 2001). Kvalitativ data är därmed fördelaktig att använda 
sig av då man vill samla in, tolka samt förklara människors komplexa agerande och 
deras åsikter/tankar. Enligt Kvale (1996) ger kvalitativa undersökningsmetoder forskare 
möjlighet att förstå verkligheten som respondenten förstår den, en möjlighet att ta del av 
de meningar och tolkningar som respondenten upplever.  
 
Enligt Christensen et al (2001) är det lämpligt att använda sig av intervjuer då 
undersökningens problem och syfte är av sådant slag att forskarna i undersökningen vill 
lyfta fram bakomliggande orsaker till respondenternas syn på det som undersöks. 
Vidare är det lämpligt med intervjuer då man som forskare vill få en mer personlig 
kontakt med respondenterna, i synnerhet då problemområdet är komplext. Även 
frågornas natur är av vikt i detta avseende då komplexa och öppna frågor är lämpliga att 
ställa i sammanhang då respondenter kan fördjupa och förklara sina meningar efterhand.  
På grund av detta anser vi att intervjuer är den mest lämpliga kvalitativa metod att 
använda. Det finns dock fler olika typer av intervjuer man kan använda sig av. 

 
I valet av kvalitativ intervjumetod valde vi mellan fokusgrupper och djupintervjuer. 
Fördelen med fokusgrupper är att den gruppdynamik som uppkommer då människor 
interagerar med varandra kan generera information och visa på aspekter av 
problemområdet som annars kanske inte hade framkommit samt att 
undersökningsformen som sådan frambringar stora mängder data på kort tid 
(Christensen et al, 2001). Fördelar med djupintervjuer som intervjumetod är att man 
genom att samtala med respondenterna var för sig kan erbjuda dem en trygghet som 
underlättar för en öppnare dialog (Christensen et al, 2001). I syfte att söka utröna vilken 
undersökningsmetod som skulle generera mest tillförlitliga och sanningsenliga resultat 
genomförde vi en förstudie. I denna förstudie genomförde vi både en fokusgrupp med 
fyra respondenter samt en djupintervju och de individer vi samtalade med var samtliga 
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studerande unga vuxna män med relativt hög teknisk kännedom. Vi valde respondenter 
som var så lika varandra som möjligt till både fokusgruppen och djupintervjun, detta i 
syfte att jämförelserna av undersökningsformerna inte i allt för hög grad skulle påverkas 
av teknisk kännedom och olikheter i de olika individernas kontexter. Baserat på 
resultatet av förstudien vägde vi sedan de båda metodernas fördelar samt nackdelar mot 
varandra. 
 
Fokusgruppen genererade en stor mängd intressant data, dock innebar den aktiva 
interaktionen respondenterna emellan att samtliga inte kom till tals i alla frågor. Det var 
även stundtals svårt att urskilja om en uttalad åsikt stod för hela gruppen eller om den 
bara kunde härledas till den enskilda individ som uttryckte den. Den speciella dynamik 
fokusgruppen genererade resulterade i att många intressanta områden diskuterades, 
dock blev det oundvikligen så att de områden som intresserade de mest talföra 
respondenterna utforskades rikligast. Då vår önskan är att ta del av respondenters hela 
spektra av tankar, känslor samt handlingar och då vi önskar förstå dessa utifrån 
respondenternas olika specifika kontexter anser vi att fokusgrupper genererar en alltför 
ytlig förståelse av flertalet av respondenterna. Vidare vill vi undvika de nackdelar som 
social interaktion och gruppdynamik kan innebära, en påverkan till att uttrycka i 
sammanhanget socialt accepterade åsikter exempelvis. Av dessa anledningar har vi 
därför valt att använda djupintervjuer som kvalitativ undersökningsmetod. 

 
Ytterligare en avsikt med förstudien var att nå en större förståelse för vårt valda 
problemområde, en ökad insikt om hur konsumenter resonerar runt den skärpta 
lagstiftningen. Resultaten av förstudien har därför också legat till grund för utformandet 
av diskussionsunderlagen till djupintervjuerna.  Målet med förstudien var således utöver 
metodologisk inriktning att påvisa vilka frågeställningar som var mest relevanta och 
lämnade störst bidrag till vårt problemområde samt att ge oss en möjlighet att utvecklas 
som undersökare. 

2.3.1 Djupintervjuer  
 

Vid djupintervjuerna har vi använt oss av vad Kvale (1996) refererar till som 
semistrukturerade intervjuer vilket definieras som en intervju vars syfte är att uppnå 
beskrivningar av respondentens livsvärld, en beskrivning som tar hänsyn till de 
meningstolkningar som görs av fenomenet. I dessa semistrukturerade intervjuer har vi, i 
enlighet med Christensen et al (2001) utgått ifrån en intervjuguide (se bilaga 2) med 
teman och frågor som ska beröras under intervjun. Syftet blir således att föra en dialog 
med respondenterna där de har möjlighet att uttala sig med egna ord samtidigt som det 
finns möjlighet att ställa fördjupande följdfrågor. Detta förfarande är enligt Christensen 
et al (2001) ett effektivt sätt att generera ett inträngande och innehållsrikt material. Som 
vi tidigare nämnt baserades vår intervjuguide på resultatet av vår förstudie men i 
utformandet av inkluderade teman och frågeställningar har vi även tagit hjälp av 
relevant metodlitteratur, teorier och artiklar. Vi vill även poängtera att intervjuguiden 
enbart fungerat som ett stöd vid intervjuerna då vår önskan var att samtalen med 
respondenterna skulle vara så öppna som möjligt. Om respondenterna fritt får tala om 
problemområdet minskas risken för att vår egna förförståelse kommer in i bilden och 
styr eller färgar deras tankebanor. 
 
I genomförandet av djupintervjuerna har vi strävat efter att i så stor utsträckning som 
möjligt utföra dessa i respondenternas hem, detta för att generera en förståelse för 

 9



respondenternas sociala kontext. Genom att exempelvis se skivsamlingar, musikspelare 
med mera kan vi således få en bild av deras vardagsverklighet samt deras uppfattning 
om och relation till musik och på så sätt få en tydligare bild av det sammanhang 
och/eller kontext som deras uppfattningar och åsikter baseras på. Vi har vidare valt att 
komplettera våra intervjuer och vår observation med fotografier av musikrelaterade 
objekt i individernas hem. Detta dels för att fotografierna bidrar med en ökad insikt i 
och förståelse för respondenterna och deras omgivning samt i förklarande syfte då det 
ger oss en möjlighet att tydligare presentera våra respondenter. 
 
Det finns metodologiska poänger med att inkludera fotografier i en 
konsumentundersökning. Enligt Heisley och Sidney (1991) visar fotografier människor 
så som de är för dem själva, vilket resulterar i att individen blir märkbart självmedveten 
samt motiveras till att förklara och rättfärdiga sig själv.  Användandet av fotografier kan 
berika intervjuer genom vad Heisley och Sidney (1991) refererar till som ”autodriving”, 
vilket innebär att intervjun drivs framåt med hjälp av att respondenten får se bilder på 
eller höra sina egna beskrivningar av sitt beteende. Detta uppmuntrar respondenten till 
att kommentera sitt eget konsumentbeteende vilket leder till en framförhandlad 
förståelse och tolkning av konsumtionen. Vi har valt att utnyttja detta fenomen genom 
att efter intervjuerna be att få fotografera musikrelaterade objekt hemma hos 
respondenterna. Förutom det intressanta i att se vad respondenterna valde att visa oss så 
bidrog detta med att de under fotograferingen började förklara och beskriva vad de hade 
och varför. Efter fotograferingen visade vi även bilderna för respondenterna viket 
genererade ytterligare insikter beträffande deras musikkonsumtion, då detta innebar en 
möjlighet för dem att spontant berätta och förklara vad de själva ansåg vara av vikt. 
Således blev fotografierna ett sätt igenom vilket vi kunde tolka och analysera våra 
respondenter ytterligare. 

2.3.2 Val av respondenter 
  
Vi har genomfört djupintervjuer med 14 respondenter och vår utgångspunkt i valet av 
antal var att uppnå teoretisk mättnad (Gustavsson, 2004). Vi har avgränsat 
respondenterna till unga vuxna män och kvinnor mellan 20 och 30 år då denna 
ålderskategori enligt vår subjektiva mening är bevandrade i både vanlig skivkonsumtion 
och nedladdning via Internet. Då individer inom detta åldersspann har tagit del av CD-
skivans uppgång och storhetstid samt spridningen av Internet och därmed nedladdning 
som konsumtionsform, tror vi att denna ålderskategori är mest relevant att undersöka. 
Vidare menar både Blomqvist et al (2005) och Jones och Lenhart (2004) att 
nedladdningsfenomenet är mest utspritt bland konsumenter som är upp till 30 år. 
Accepterandet av eller förståelsen för oetiskt beslutsfattande, vilket detta ämne i hög 
grad berör, har dessutom i amerikanska studier visats vara större för konsumenter upp 
till 32 år (Callen och Ownbey, 2003) vilket också spelat in i valet av ålderskategori i 
våra undersökningar. Enligt Holme och Solvang (1991) nås vidare störst 
informationsinnehåll då man strävar efter variationsbredd i urvalet. Vi har således sökt 
uppnå en spridning bland dessa respondenter genom att tillfråga individer som 
representerar olika konsumentgrupper. Samtliga respondenter är dock bekanta med 
fenomenet nedladdning, men hur aktiva de är i detta avseende varierar avsevärt dem 
emellan.  
 
Av vikt i urvalsförfarandet var, förutom ovanstående kriterier, att hitta respondenter 
med tid och intresse av att delta som samtidigt hade insikt i det fenomen vi undersökte 
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och som på så sätt kunde generera intressanta resultat. För att uppnå detta har vi använt 
oss av ett bekvämlighetsurval eller mer specifikt ett icke-representativt kamraturval 
(Sverke, 2004). Vi har således valt att samtala med respondenter som vi har en tidigare 
relation till, dock har vi utelämnat nära vänner ur undersökningarna och istället tillfrågat 
bekanta och bekantas bekanta. Vi anser i likhet med Christensen et al (2001) att en av 
fördelarna med denna typ av bekvämlighetsurval är att vi på så sätt har möjlighet att 
välja att samtala med individer som har insikt och kunskap beträffande det som skall 
studeras. Samtliga respondenter är också i dagsläget bosatta i Stockholm. 

2.4 Kritisk granskning av metoden 
 
Alla typer av metodologiska ställningstaganden är förenliga med fördelar och nackdelar. 
Nedan följer kritisk granskning av vårt förhållningssätt, vårt metodval, vårt 
urvalsförfarande och undersökningens validitet. 

 2.4.1 Kritisk granskning av vårt förhållningssätt 
 
Den hermeneutiska vetenskapssynen kritiseras ofta för tesen om att sanningen måste ses 
som relativ liksom att den bygger på tolkning som främsta kunskapsform. Detta då 
tolkning alltid är subjektivt förankrat och således kan innebära att man som forskare 
befinner sig på osäker mark. Då ett av hermeneutikens huvudproblem är subjektiviteten, 
relativiteten och undersökarens påverkan på resultatet, är ett befintligt kvalitetskrav för 
hermeneutiska forskare att öppet redovisa sin förförståelse (Larsson, 1994). Att redovisa 
förförståelse är komplext då varje tänkt tanke skulle kunna påverka resultatet av 
tolkningarna. I stället kan forskare möta kvalitetskravet genom att redovisa 
forskningsläget som utgör utgångspunkten i att närma sig det som skall tolkas, vidare 
kan forskare redovisa sin förförståelse genom att öppet beskriva de personliga 
erfarenheter som har varit/är betydelsefulla eller relevanta i sammanhanget. Det är 
sedan av stor vikt att en medvetenhet kring dessa faktorer går att skönja arbetet igenom 
(Larsson, 1994).   
 
Vi är medvetna om den problematik som kan sägas föreligga med ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. Vi anser dock att hermeneutiken med dess betoning på igenkännande 
och förståelse öppnar för möjligheter till kunskap som inte kan genereras utan denna 
subjektiva inställning. Av denna anledning väljer vi, denna problematik till trots, att 
använda oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt. För att minimera dessa problem har 
vi dock i enlighet med ovanstående resonemang sökt uppfylla de hermeneutiska 
kvalitetskraven. Då vi har redovisat forskningsläget och beskrivit vår förförståelse 
beträffande konsumenter och nedladdning hoppas vi att vi därmed uppnår de 
kvalitetskrav som gäller för ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. Vidare hoppas vi att vi i 
analysen tydligt kan framhålla när vi tolkar och således använder vår förförståelse.   

2.4.2  Kritisk granskning av metodval 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) finns fördelar och nackdelar oavsett vilken metod 
man använder sig av i forskning. Styrkan med att använda sig av kvalitativa 
undersökningsmetoder syftar till förståelse av meningssammanhang vilket möjliggör 
ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. Nackdelen är att kvalitativa 
undersökningar är beroende av forskarna som genomför undersökningen samt deras 
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förmåga att tolka (Christensen et al, 2001). Då vi i detta arbete har till avsikt att skaffa 
en djupgående förståelse för respondenterna och deras verklighetsuppfattningar har vi 
detta till trots valt att använda oss av kvalitativa metoder. 
 
Den kvalitativa metod vi har använt oss av är djupintervjuer. Christensen et al (2001) 
beskriver vissa systematiska och omedvetna fel som kan uppkomma då man genomför 
en intervjuundersökning vilka grundar sig på interaktionen mellan forskare och 
respondent. Fel kan exempelvis uppstå beroende på hur forskaren ställer frågorna, 
hans/hennes tonfall, betoning och kroppsspråk kan generera systematiska fel.  Sådana 
fel kan också komma sig av hur forskarna väljer att tolka respondenternas svar. Vidare 
är ett vanligt fel som uppkommer under intervjuer att respondenter håller inne med 
information, att de söker svara på de frågor som ställts på bästa tänkbara sätt vilket kan 
innebära att de svarar som de tror att de ska snarare än som de faktiskt tycker.  Vidare 
finns risk för så kallad intervjuareffekt, vilket innebär att forskaren genom att ställa 
ledande frågor påverkar respondenterna till att svara på ett visst sätt (ibid.). Vi har 
försökt att hålla våra frågor och tonfall så neutrala som möjligt och har vidare 
avsiktligen formulerat teman och frågor i vår intervjumall med samma förtecken. Vi kan 
dock inte utesluta att vi som forskare kan ha påverkat våra respondenter i viss 
utsträckning.   

2.4.3 Kritisk granskning av kamraturval 
 
Normalt är det mest lämpligt att i intervjuer samtala med främlingar, att välja 
respondenter till vilka det inte finns tidigare relationer. Detta då det annars kan ses som 
ett problem att upprätthålla vetenskaplig distans till dem som undersöks. Intervjuer med 
vänner riskerar att bli sämre då mycket tas för givet i vänskapsrelationer, varpå vissa 
frågor riskerar att aldrig blir ställda. Det kan kännas konstigt att fråga saker som upplevs 
som självklara etcetera. Vidare kan det vara lättare för respondenter att öppna sig för 
individer som de inte kommer att ha en framtida relation till (Esaiasson, 2003). Vi är 
fullt medvetna om de problem som kan uppstå då forskaren är bekant med respondenten 
och har den anledningen har vi valt att inte undersöka nära vänner. Vidare har vi enbart 
träffat respondenter som vi inte båda har en relation till, varpå den av oss som inte 
känner respondenten har fått ta ansvaret för intervjun. Att vi ändå valde att använda oss 
av ett kamraturval var för att vi på så sätt strategiskt kunde välja ut respondenter från 
olika konsumentgrupper och därigenom nå intressanta resultat. Vidare valde vi att 
använda oss av ett icke-representativt kamraturval då vi på grund av tidsbegränsning var 
rädda att vi annars inte skulle ha möjlighet att nå respondenter vilka passade våra 
urvalskriterier. 

2.4.4 Validitet 
 

Vid kvalitativa undersökningar handlar validitetsbegreppet, enligt Christensen et al 
(2001), främst om hur trovärdigt resultatet är, samt i vilken grad det är möjligt att 
generalisera utifrån resultaten. För att säkerställa trovärdigheten i resultatet har vi följt 
Christensens et al (2001) råd att sträva efter att arbeta systematiskt med insamlings- och 
analysarbetet samt att öppet redovisa och beskriva hur undersökningsprocessen gått till. 
Vi har även försökt att redovisa så mycket av det empiriska materialet som möjligt för 
att kunna påvisa att vi uppnått teoretisk mättnad; att vi samlat in så mycket material som 
krävs för att kunna kartlägga de underliggande strukturerna och processerna som vårt 
studerade fenomen uppvisar. Trots att vi sökte en spridning bland våra respondenter och 
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således undersökte individer som representerar olika konsumentgrupper började vi 
snabbt höra samma svar och resonemang. När vi efter 14 djupintervjuer samt förstudier 
upplevde att vi inte fick ta del av ny information drog vi således slutsatsen att teoretisk 
mättnad var uppnådd. I och med att vi känner att vi uppnått teoretisk mättnad samt 
trovärdighet i resultatet hoppas vi att det är möjligt att tala om kvalitativ 
generaliserbarhet. Detta innebär att vi presenterar den för oss bästa helhetsbilden av 
fenomenet.  Vår avsikt har även varit att uppsatsen ska ha en fullständig och 
informationsrik struktur som gör det möjligt för läsaren att följa arbetets gång samt att 
bedöma i vilken utsträckning som resultaten är överförbara till andra ej undersökta 
enheter (Christensen et al, 2001).   
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3 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenterar vi vår teoretiska referensram. Vi har valt att dela upp 
avsnittet i tre delar, på det individuella planet, ur en social kontext samt rätt och fel. 
Respektive kapitel tar sedan upp teorier som vi upplever som relevanta. Att vi har valt 
att dela upp kapitlet bygger på vår förförståelse om individ kontra kollektiv. Rätt och fel 
kan vidare ses som ett separat avsnitt, varpå vi valde att använda tre nivåer. Samtliga 
teorier kommer att användas kvalitativt, vi kommer således att ha dem till hjälp då vi 
tolkar våra respondenter. 

3.1 På det individuella planet 
 

Av vikt när man studerar konsumenters beteende är inte bara hur utan också varför de 
gör som de gör, de underliggande motiv och attityder som ligger som drivkraft till 
konsumtion och konsumtionsbeteende (Foxall et al, 1998). I detta avseende är det 
intressant att belysa de motivationsfaktorer som påverkar individen vid fattandet av 
konsumtionsbeslut samt hur väl individens attityder och beteende stämmer överens.  

3.1.1 Attityder kontra beteende 
 

Kan man genom att känna till individers attityder och värderingar förutspå deras 
beteenden? Då attityder enligt Buckley (1997) och Solomon et al (2002) ligger till 
grund för utvärdering av ett fenomen och därmed visar en individs benägenhet att 
respondera negativt eller positivt kan man tänka sig att så är fallet. Svaret på denna 
fråga är dock inte enstämmigt. Levin et al (2004) motiverar med hjälp av teorier från 
Ajzen och Fishbein samt Fazio och Zanna att det föreligger en stark korrelation mellan 
beteende och attityder. De indikerar att det därigenom är möjligt att förutspå en individs 
beteende givet information om dennes attityd. Buckley (1997) anser i likhet med Levin 
et al (2004) att det till viss del är möjligt att förutspå en individs beteende om man 
känner till dess attityder, men poängterar dock att attityder och beteende inte alltid är 
nog samspelta för att detta ska vara möjligt. Logiskt sett borde individer först forma en 
attityd för att sedan agera i enlighet med denna men mycket tyder på att individer i vissa 
fall agerar först och sedan formar attityder i efterhand (ibid.). Detta synsätt finner stöd 
hos Angelöw och Jonsson (2000) som anser att man endast i viss utsträckning kan 
förutsäga beteende och att det följaktligen inte är någon ovanlighet att individer handlar 
emot sina attityder och värderingar.  
 
Då detta sker tenderar det dock att leda till kognitiv dissonans, det vill säga 
tankekonflikt. Teorier beträffande kognitiv dissonans utgår från antagandet att individer 
strävar efter att deras attityder och beteende ska överensstämma inför dem själva såväl 
som inför andra. När uppfattningar eller åsikter står i disharmoni med en individs 
beteende skapar detta ett obehag som individen på olika sätt kan försöka reducera – 
bland annat genom att i efterhand justera sin attityd (Angelöw och Jonsson, 2000; 
Solomon et al, 2002). Här spelar styrkan hos en attityd stor roll. Enligt Solomon et al 
(2002) varierar konsumenters engagemang till attityden beroende på den grad av 
involvering han/hon har till det objekt eller fenomen som attityden avser. Svaga 
attityder är lättare att påverka och kan förändras utan någon större konflikt inom 
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individen. Starkare attityder kännetecknas av att de är svårförändrade och ihållande, ett 
försök till påverkan kan möta stort motstånd från individen. Om en individ besitter så 
starka attityder beträffande ett fenomen att dessa inte kan förändras kan individen 
istället försöka minska dissonansen genom att exempelvis bortförklara eller förändra sitt 
beteende (Solomon et al, 2002). 
 
Vi ämnar i kommande analys använda teorier beträffande attityder för att söka tolka och 
förstå våra respondenters inställning till nedladdning samt hur detta påverkar deras 
beteende. Vidare vill vi få en känsla av hur starka eller internaliserade deras attityder till 
nedladdning är. 

3.1.2 Motivation – att uppnå mål och/eller undvika risker? 
 
Motivation hänvisar till den process som orsakar att individer gör som de gör och 
uppkommer ur ett psykologiskt perspektiv då konsumenten önskar tillfredställa ett 
behov av någonting. Uppkomsten av ett behov startar därigenom en process i vilken 
konsumenten söker finna vägar att tillfredställa detta behov och på så sätt minimera 
eller till och med eliminera det obehag som behovet ger upphov till (Solomon et al, 
2002, Foxall et al, 1998).  
 
Motivation kan således beskrivas som den drivkraft som föranleder en individ till aktion 
i syfte att uppnå ett önskvärt mål av något slag och representerar således den diskrepans 
som existerar mellan en individs nuvarande tillstånd och det tillstånd denne idealt 
önskar befinna sig i (Solomon et al, 2002). På samma sätt som individer motiveras till 
att uppnå mål kan de också motiveras till att undvika negativa effekter. I syfte att undgå 
dessa kan individer därför också strukturera sin konsumtion så att de genom den 
minimerar risken att förknippas med någonting som för dem förefaller negativt (ibid.). 
Följaktligen är de konsekvenser som uppkommer ur konsumenters beteenden den 
bakomliggande drivkraften vilken motiverar konsumenters agerande. Ett förväntat 
positivt utfall kan således vara en lika stark motivator till konsumtion som ett förväntat 
negativt utfall motiverar utebliven konsumtion eller konsumtion av alternativa 
produkter/tjänster (Foxall et al, 1998).  
 
Då en stark motivator kan vara att minimera risken för negativa konsekvenser, bedöms 
därmed ofta risknivåer i konsumtionsbeslut. Graden av upplevd risk beror i hög 
utsträckning på hur allvarliga nackdelarna upplevs vara, med andra ord huruvida det är 
sannolikt att negativa konsekvenser av en individs konsumtion kommer att inträffa. 
Individer tenderar därför att väga fördelar mot upplevd risk och om risken upplevs som 
för stor leder detta ofta till utebliven konsumtion. Om risken upplevs som liten däremot 
tenderar konsumenter att ha en friare, mer liberal inställning till nya konsumtionsobjekt 
och konsumtionsformer (Buckley, 1997).  
 
Teorier beträffande motivation ter sig relevant för oss då vi söker utröna de 
bakomliggande orsakerna till att individer konsumerar som de gör. Vi ämnar således 
med hjälp av teorierna i detta stycke undersöka vad som driver våra respondenter till 
vilken typ av konsumtion, huruvida motivatorn är att uppnå specifika mål eller att 
undvika risker. 
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3.2 Ur en social kontext 
 

Varför konsumenter beter sig som de gör kan också ställas i en social kontext. I detta 
kapitel avser vi att definiera konsumentsocialisering och visa på vad detta kan leda till 
samt presentera hur en socialt konstruerad verklighet kan påverka individers agerande.  

3.2.1 Konsumentsocialisering 
 

Med socialisering avses den process genom vilken individer lär sig de attityder och 
beteendemönster som anses vara lämpliga i förhållande till individens sociala roll. När 
man talar om konsumentsocialisering avses mer specifikt den process genom vilken 
individer tar till sig färdigheter, kunskaper, värderingar och attityder som är relevanta 
för deras funktion som konsumenter på marknaden (Foxall et al, 1998). Då människan 
är en social varelse lär hon sig i samvaro med andra, genom såväl observation som 
kommunikation, hur hon bör bete sig. En av de viktigaste motivationsfaktorer som är 
avgörande för konsumtion och beteende är att individer präglas av en önska att passa in 
eller att tillhöra en viss krets (Solomon et al, 2002).  
 
Hur kan då ens konsumtion hjälpa en att passa in eller utåt visa att man tillhör en vis 
krets? Corrigan (1997) menar att objekt eller fenomen inte enbart konsumeras för att de 
fyller ett specifikt behov utan även för att dessa objekt eller fenomen signalerar olika 
positioner i den sociala världen. Detta innebär att individer genom att konsumera i 
enlighet med de mönster som uppkommer inom vissa grupper kan ge uttryck för social 
tillhörighet och/eller livsstil. Enligt Fiske (2003) baseras detta på skapandet och 
utväxlandet av betydelser och värderingar genom utnyttjandet av den symbolik som är 
förknippad med objekt och fenomen inom en given kultur. Det är alltså socialt umgänge 
och de gemensamma symbolerna som utmärker individen som medlem i en kultur eller 
ett samhälle. Även Baudrillard (Corrigan, 1997) poängterar att konsumtion i dagens 
samhälle primärt handlar om kommunikation och således också social differentiering. 
Konsumtion är således socialt konstruerat och bidrar därmed till att skapa mening för de 
individer som det berör (Corrigan, 1997). 
 
Teorier om konsumentsocialisering kan vara av intresse då vi söker förstå vem eller 
vilka som lär/påverkar en individ att konsumera vad samt hur denna socialisering 
påverkar vilken konsumtionsväg som väljs. Vidare är det av intresse då vi behöver nå en 
viss insikt beträffande den sociala kontext i vilka våra respondenter lever och verkar, då 
den/de subkulturer och de sociala grupper de tillhör i mångt och mycket kan tänkas 
färga både inställning och beteende. 

3.2.2 En socialt konstruerad verklighet 
 

Alla former av mänsklig aktivitet är enligt Berger och Luckmann (1987; 1998) utsatt för 
vanebildning; alla handlingar som upprepas frekvent inordnas i mönster som sedan på 
rutin kan upprepas med mindre möda. När en mängd individer inom samma sociala sfär 
agerar efter samma/liknade vanemässiga mönster institutionaliseras detta agerande eller 
tankesätt. När något institutionaliseras innebär detta att ett förhållningssätt eller 
beteende inom en specifik social kontext får en status som en objektiv sanning om hur 
något är eller bör vara.  Processen som sker när en individ bildar en subjektiv bild om 
samhället är alltså redan då orsakad av de objektiva institutionella sanningar som 
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florerar i individens sociala kontext. Vanemässiga mönster och institutionalisering 
minimerar på så sätt de beslutsprocesser en individ genomgår, vilket i sin tur innebär 
reducerade ställningstaganden till de fenomen han/hon möter samt hur han/hon förhåller 
sig till dessa. Det finns dock fenomen som ligger utanför individens vardagsverklighet. 
Mötet med dessa fenomen kan inte underlättas eftersom individen inte har utvecklat 
några mönster eller rutiner för detta. Med tiden kan dock individens subjektiva 
verklighetsuppfattning modifieras på ett sådant sätt att fenomen som tidigare föll 
utanför individens vanemönster införlivas i vardagsverkligheten samt att mönster och 
rutiner för att möta dessa fenomen skapas (Berger och Luckmann, 1987; 1998). 
 
Vi vill söka ta reda på hur institutionaliserad nedladdning är för våra respondenter. 
Vidare vill vi söka utröna huruvida lagförändringen kan komma att förändra detta eller 
om dessa nya förutsättningar för nedladdning istället landar utanför respondenternas 
upplevda vardagsverklighet. Det är också intressant att söka ta reda på om lagstiftningen 
blivit en del av respondenternas vardagsverklighet eller inte. 

3.3 Rätt och fel 
 
Då denna uppsats behandlar ett i mångt och mycket etiskt och moraliskt dilemma, vilket 
konsumenterna medvetet eller omedvetet tar ställning till genom fortsatt eller utebliven 
konsumtion, upplever vi att det är relevant att även söka nå en djupare förståelse för 
dessa aspekter. Nedan kommer vi således att behandla kognitiv dissonans såväl som etik 
och moral. 

3.3.1 Kognitiv Dissonans 
 

Som vi tidigare nämnt hör det inte till ovanligheterna att en individs beteende går emot 
hans/hennes attityder och värderingar trots att människor värderar harmoni och 
konsistens i tanke, känsla samt handling. Situationer där individer upplever en konflikt 
mellan attityder och beteende kan leda till kognitiv dissonans. Denna tankekonflikt ger 
upphov till olust och stresskänslor, vilka individen kommer att sträva efter att reducera 
genom att bortförklara sitt beteende, förändra sin attityd eller förändra sitt beteende 
(Solomon et al, 2002).  
 
Enligt Angelöw och Jonsson (2000) ser den kognitiva dissonansteorin inte människor 
som rationella varelser utan som rationaliserade varelser, vilket innebär att de besitter 
större motivation till att tro att de ha gjort rätt än att de facto göra rätt. Av denna 
anledning använder sig individer ofta av ett dissonansreducerande beteende och kan på 
så sätt skydda och upprätthålla en positiv bild av sig själva. 
 
Denna teori blir av intresse för oss då vi söker utröna hur våra respondenter motiverar 
fortsatt eller utebliven konsumtion, huruvida deras agerande efterkonstrueras för att 
reducera dissonans eller inte.  

3.3.2 Etik och moral 
 
Konsumentetik definieras av Muncy och Vitell (Levin et al, 2004) som de moraliska 
principer och standards som driver individer och/eller grupper då de anskaffar, använder 
och gör sig av med produkter eller tjänster. Callen och Ownbey (2003) menar på 
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liknande vis att ett icke-normativt konsumentbeteende kan beskrivas som 
konsumentförseelser i stadier av införskaffande och användande av produkter och/eller 
tjänster. Vidare refererar Fukukawa (2003) till detsamma som det etiska perspektiv som 
identifierar moraliska principer och metoder som rättfärdigar regler och värderingar 
beträffande rätt och fel. 
 
Hur en individ väljer att se på etik och moral i en speciell konsumentsituation är enligt 
Levin et al (2004) nära sammankopplat till attityder. Starka positiva attityder eller 
inställningar till ett fenomen genererar således generellt mindre acceptans för oetiskt 
beteende och vice versa. Individer med starka attityder tenderar därmed att koppla dessa 
till etiska och moraliska aspekter (Callen och Ownbey, 2003). 

 
Den initiala fasen av etiskt beslutsfattande karaktäriseras av igenkännandet av en 
konsumentsituation som kräver moralisk omdömesförmåga, samt igenkännande av det 
enligt situationen korrekta beteendet. Då en konsument medvetandegjorts om detta och 
ett etiskt tvivelaktigt konsumentbeslut tagits, uppkommer en önskan att rationalisera och 
motivera detta beslut för att på så sätt kunna rättfärdiga beteendet (Levin et al, 2004). 
Strutton et al och Fullerton et al (Levin et al, 2004) menar att ett vanligt sätt att 
rationalisera oetiskt beteende på är genom att förneka att ens agerande orsakar någon 
skada. Detta då ens beteende blir mer acceptabelt för en själv när man upplever att det 
orsakar liten eller ingen skada för andra. Vidare tenderar människor att ta lättare på 
aspekter som etik och moral om det uppfattas som svårt för att se ett offer som tydligt 
får det sämre på grund deras handlingar.  
 
Människor som agerar oetiskt tenderar vidare att lägga skulden på andra parter (Levin et 
al, 2004). Wilkes (Levin et al, 2004) hävdar exempelvis att en tydlig underliggande 
orsak för konsumentoärlighet är då konsumenten anser att en berörd bransch inte 
förtjänar bättre givet tidigare erfarenheter och att människor således använder detta som 
en ursäkt till att skylla på den berörda branschen snarare än sig själva. 

 
En av de kanske mest primära anledningarna till att människor väljer att engagera sig i 
konsumtion av tvivelaktig etisk karaktär är dock tillgång (Levin et al 2004). Ferrell och 
Gresham (Levin et al, 2004) menar att tillgång är en bättre förutsägare än personligt 
förhållningssätt då möjlighet och tillfälle i mycket hög grad färgar individers beteenden. 
 
För oss blir det intressant att ta reda på hur våra respondenter resonerar kring frågor om 
etik och moral då det idag är olagligt att ladda ned filer från Internet som inte är lagligt 
utgivna och då detta är ett tämligen välkänt faktum. Har den nya lagen medfört starkare 
etiska värderingar hos respondenterna eller kanske tvärtom? Hur motiveras fortstatt 
konsumtion och vilka anledningar nämns som orsaker till utebliven sådan? 
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4 Presentation av respondenter 
 

I detta kapitel kommer vi kort presentera samtliga 14 respondenter samt vilken av de 
fyra av oss identifierade konsumtionsgrupperna de tillhör. 

4.1 Vilka gör vad 
 

Vi har under samtalen med respondenterna lyckats urskilja fyra olika typer av 
konsumtionsformer beträffande nedladdning; aktiva nedladdare, kopierande 
konsumenter, de som varvar nedladdning med annan konsumtion samt de som helt 
undviker att ladda ned musik olagligt. Vi kommer nedan att dela in presentationerna av 
de olika respondenterna i dessa grupper så att läsaren tydligare ska kunna förstå vem 
som gör vad och således även kunna följa med i kommande analys. Detta görs även på 
grund av att det är så många respondenter vars utsagor vi ska följa, att det annars blir 
svårt att överskåda. Mer utförliga beskrivningar och analyser av respondenterna, deras 
utsagor, deras sociala kontext så som vi tolkat den samt ett urval av de fotografier vi 
tagit står att finna i bilaga 3.  

4.1.1 Aktiva nedladdare 
 

Ni kommer här att möta Fredrik, Anna, Alexander, Elisabeth och Lars, de är alla vad vi 
kallar aktiva nedladdare. Detta innebär att samtliga har ersatt laglig konsumtion av 
musik med olagligt nedladdad sådan.  

 
Fredrik är 26 år gammal och pluggar till civilingenjör i datateknik, med inriktning mot 
biologisk modellering och artificiella nevronnät på Kungliga Tekniska Högskolan. 
Fredrik är mycket tekniskt kunnig och beskriver sig själv som en gammal ”datakid”. 
Han har laddat ned filer från Internet i många år och har hundratals album på sin dator, 
bara de senaste månaderna har han laddat ned närmare hundra album till. Fredrik 
upplever CD-skivan som ett otympligt lagringsmedia och har därför slängt alla sina 
originalskivor. Stereon står därför numera gömd bakom TV:n och istället har datorn 
tagit över rollen som musikspelare i hemmet. 
 
Anna är 23 år och läser sedan tre månader tillbaka medieteknik på Kungliga Tekniska 
Högskolan. Även Anna är tekniskt kunnig och insatt i nedladdningsfenomenet. Det var 
fyra år sedan hon köpte en CD-skiva senast och sedan två år tillbaka består hennes 
musikkonsumtion uteslutande av olagligt nedladdad musik. Anna har en stereo hemma 
men lyssnar oftast på musik i sin Mp3-spelare. Datorn använder hon sällan som 
musikspelare på grund av bristfällig ljudkvalitet. 
 
Alexander är 26 år gammal och utbildar sig till ekonom på Stockholms Universitet, han 
arbetar även parallellt aktivt med webdesign. Alexander uppger att han ogillar den 
fysiska CD-skivan och det var många år sedan han senast köpte en skiva. I stället har 
han laddat ned musik och har nu ett gediget låtbibliotek med digitala filer. När 
Alexander lyssnar på musik sker det uteslutande via hans dator eller iPod. Det finns 
ingen stereo i hemmet och inga planer på att skaffa en heller.  
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Elisabeth är 21 år gammal och är för tillfället mammaledig. Elisabeths sambo arbetar 
med datorer och familjen är därför väl insatt i tekniska, Internetrelaterade aspekter. Det 
är sambon som har lärt Elisabeth att ladda ned musik och idag är nedladdning den enda 
konsumtionsväg hon använder. Elisabeth har ingen stereo i hemmet utan lyssnar 
vanligen på musik via datorn. Om hon vill ha bättre ljudkvalitet bränner hon skivor från 
datorn vilka hon sedan spelar i DVD-spelaren i vardagsrummet. Familjen har en stor 
skivsamling, denna är dock undangömd och osynliggjord i en av deras klädgarderober.  
 
Lars är 27 år gammal och utbildar sig till civilingenjör vid Kungliga Tekniska 
Högskolan. För tillfället skriver han på sitt examensarbete samtidigt som han arbetar 30 
procent som IT-manager. Lars lyssnar på musik via sin dator så fort han befinner sig i 
hemmet. Han har inte köpt en skiva på fem år utan laddar istället ned den musik han vill 
ha. Lars undviker att använda sig av CD-skivor dels på grund av att de tar plats och för 
att han tillbringar den mesta av sin tid vid datorn och då anser att det är mest praktiskt 
att ha allting samlat där. 

4.1.2 Kopierande konsumenter 
 

Här kommer ni att läsa om Catherine och Robert som inte är aktiva nedladdare men som 
istället för laglig konsumtion byter musikfiler med vänner och bekanta.   
 
Catherine är 25 år och läser ekonomi på Stockholms Universitet. Catherine har vad hon 
kallar för en ”musikhörna”, där det står två datorer, en skivspelare, en vinylspelare, en 
iPod och mängder av CD- och vinylskivor. Skivorna som finns i samlingen är dock 
mest gamla godingar eftersom hon idag sällan köper skivor. Catherine laddar ned musik 
relativt sparsamt, i stället är hon en aktiv fildelare på andra sätt; hon byter och kopierar 
regelbundet musikfiler med vänner och bekanta. Catherine uppger att det är hennes 
sambo som står för den mesta nedladdningen i hemmet och det är också han som lärt 
henne att hantera tekniken. 
  
Robert är 21 år gammal och beskriver sig som en alltiallo arbetare. Han arbetar bland 
annat som snickare, instruktör och chaufför men det är träning och sport som är det 
stora intresset. Robert har aldrig varit en aktiv skivköpare och trots att han laddade ned 
en del för några år sedan så sker det sällan idag. Numera tar han del av sina vänners 
musik genom att byta brända skivor med dem. Robert har en dator men den använder 
han inte när han lyssnar på musik utan använder då antingen stereon eller Mp3-spelaren. 

4.1.3 Varvad konsumtion 
 
I detta avsnitt kommer ni att möta Jakob, Hanna, Markus och Jeanette. Dessa 
respondenter konsumerar musik på ett mer mångfasseterat vis genom att blanda lagliga 
och olagliga konsumtionsvägar.  

 
Jakob är 27 år och arbetar som jurist på en revisionsbyrå. Han berättar att han är relativt 
nyinflyttad och inte har hunnit ”bodela” med sin syster ännu. Av den anledningen finns 
ingen skivsamling i lägenheten för stunden. Det enda med musikalisk anknytning som 
står att finna i hemmet är en gitarr och en stereo. Jakob lyssnar normalt på CD-skivor 
eller på Minidisc. Han laddar sällan ned musik själv men tar relativt regelbundet del av 
andras nedladdade musik. Detta hör i mångt och mycket ihop med bristande tillgång på 
Internet i hemmet. 
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Hanna är 24 år gammal och utbildar sig till lärare. Hanna är en mycket intresserad och 
aktiv musikkonsument vilket tydligt syns i hemmet vars väggar pryds av affischer på 
Jimmi Hendrix och John Lennon samt en stolt skivsamling. Hanna köper 
uppskattningsvis tre skivor i månaden, går gärna på konserter och hon laddar även 
stundtals ned musik från nätet. För henne fungerar nedladdning som ett smakprov, hon 
laddar ned ibland för att lyssna på och därefter avgöra om hon vill köpa skivan eller 
inte. Hon lyssnar oftast på musik på sin stereo men det händer även att hon kopplar sin 
dator till högtalare. 
 
Markus är 25 år gammal och arbetar som bokningsagent, vilket innebär att han bokar 
artisters turnéer. Då Markus får mycket skivor genom sitt arbete innebär det att han inte 
köper lika mycket skivor idag som för några år sedan. Han laddar ned i en liten 
utsträckning, främst laddar han dock ned lagligt utgiven musik främst från band och 
skivbolags hemsidor. Även i detta hem har skivsamlingen en central plats och på golvet 
nedanför den står det staplar med utplockade CD-skivor. Markus lyssnar på musik 
genom datorn och DVD:n och har för tillfället ingen stereo i hemmet. Det är dock oftast 
CD-skivor han lyssnar på hemma. 
 
Jeanette är 24 år och studerar socialantropologi. Jeanette köper regelbundet skivor men 
laddar även ned musik då och då. Ibland använder hon även MSN för att få filer av 
vänner eller själv ge någon en låt som hon tror att personen i fråga skulle uppskatta. 
Jeanette är mycket musikintresserad och har en välkomponerad skivsamling att visa 
upp. Hon uppger att hon ser CD-skivor som samlingsobjekt och att detta är av viss vikt 
för henne. När Jeanette laddar ned musik är detta främst som en form av provlyssning, 
de album hon uppskattar vill hon helst ha på CD-skiva. 

4.1.4 Icke olagligt nedladdande konsumenter  
 
Denna kategori representerar de av våra respondenter som inte laddar ned musik 
olagligt i dagsläget. Ni kommer här att få träffa Ulrika, Linnea och Fred. 
 
Ulrika är 28 år och arbetar som konsult, hon har dessförinnan utbildat sig till 
civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm. Ulrika köper skivor med jämna 
mellanrum, men mest laddar hon ned musik lagligt från iTunes. För några år sedan 
laddade hon ned musik då och då från fildelningsprogrammet Kazaa, men det slutade 
hon med för två, tre år sedan på grund av faktorer som praktisk tillgänglighet, mindre 
ekonomiska restriktioner samt etiska funderingar. Ulrika har en stereo i bokhyllan i 
vardagsrummet, men ofta kopplar hon sin iPod till den istället för att lyssna på CD-
skivor. Hon har dock ganska mycket skivor, men dessa är undanstoppade i ett skivcase i 
bokhyllan. 

 
Linnea är 24 år och arbetar med autistiska barn med fokus med drama och musik. Hon 
har inte haft Internet fram till den dag vi kom för att prata med henne då hon var i full 
färd med att installera det. Linnea köper mycket både CD- och vinylskivor, och 
uppskattar att hon köper mellan 3 till 5 i månaden. Hon har hittills inte laddat ned 
musik, främst på grund av att hon inte har haft tillgång till Internet. Linnea har starka 
känslomässiga band till CD-skivan och även till vinylskivor. Hon har stereo och en LP-
spelare hemma, och CD- samt vinylsamlingen är stolt utplacerad i en stor bokhylla i 
mitten av rummet.  
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Fred är 29 år gammal och arbetar som ljuddesigner och kompositör. Freds CD-samling 
är placerad på väggen ovanför soffan och består av en salig blandning. Han köper sällan 
nya CD-skivor, detta trots att han fortfarande är relativt fäst vid CD-formatet. I stället 
har han börjat ladda ned musik lagligt via iTunes som han trycker fungerar bra. Han 
laddar sedan ett tag tillbaka inte ned musik olagligt, detta främst på grund av moraliska 
funderingar. Fred lyssnar på musik via sin iPod vilken han kopplar till stereon men det 
händer också att han lyssnar direkt från datorn. Han lyssnar sällan på fysiska CD-skivor, 
detta mycket på grund av att han har lagt in all den musik han har på sina skivor i datorn 
och i Mp3-spelaren. 

 22



5 Analys  
 
I detta kapitel analyserar vi, med utgångspunkt i den förförståelse som oundvikligen 
kommer att färga våra tolkningar, den insamlade empirin utifrån tidigare presenterad 
teoretisk och metodologisk referensram. Analysen är precis som teorikapitlet indelad i 
tre underrubriker, detta i syfte att hålla en klar och tydlig struktur arbetet igenom, vilket 
vi hoppas ska underlätta för läsaren. Vidare har vi valt att här presentera så mycket 
empiri som möjligt för att läsaren skall kunna förstå och relatera till våra respondenter. 

5.1 På det individuella planet 
 
I denna del analyseras respondenterna utifrån teorier om attityder kontra beteende samt 
motivation. 

5.1.1 Respondenternas varierade inställningar 
 

Enligt Buckley (1997) och Solomon et al (2002) ligger attityder till grund för 
utvärdering av ett fenomen och visar således en individs benägenhet att respondera 
negativt eller positivt till detta. Vilka inställningar och attityder har då våra respondenter 
till nedladdning? Respondenternas inställningar och attityder framkom tydligt under 
våra besök, dels på grund av att samtliga talade mycket och gärna om nedladdning men 
också på grund av att vi under besöken fick en relativt tydlig bild av hur de faktiskt 
konsumerar musik. Hur deras skivsamlingar såg ut, eller bristen på sådana var en tydlig 
indikator, även graden av musikintresse framkom mellan raderna. Vidare var 
fotograferingsprocessen till stor hjälp och av stort intresse för oss då vi försökte tolka 
vad som sades och vad som faktiskt gjordes. Vad respondenterna försökte framhålla 
kontra dölja, både visuellt och i ord, resulterade således i att vi fick en klar bild av hur 
de egentligen förhöll sig till fenomenet.  

 
De aktiva nedladdarna uppvisar starkt internaliserade positiva attityder till nedladdning. 
Hos samliga av dessa är datorn central i hemmet och vi möttes av estetiskt tilltalande 
datorstationer med platta skärmar och stora högtalare. Avsaknaden av stereos i hemmen 
hos de aktivt nedladdande respondenterna var också i det närmaste total. Anna har 
fortfarande en stereo som hon använder ibland, men det är också allt. Vad vi tydligt kan 
se är således att dessa respondenter i mångt och mycket har organiserat sina hem i 
enlighet med detta nya sätt att konsumera musik på; datorn som central pjäs, avsaknad 
av stereos och inte minst skivsamlingar. För det är inte mycket CD-skivor som står att 
finna i dessa hem och i de fall där det finns skivor är de gamla och/eller undangömda i 
garderober, skivcase och dylikt. Alexander säger exempelvis; ”Jag säger såhär; tiden 
då man tyckte en CD-möbel var snygg den är ju jävligt borta. Och jag tror inte det är så 
jävla många som gör dem i slöjden heller”. När vi ber att få se och fotografera deras 
musiksamlingar är det således primärt datorn vi får se och de musikfiler de har samlat 
på sina hårddiskar.    
 
Många av de aktivt nedladdande respondenterna säger också uttryckligen att 
nedladdning enligt dem enbart är att betrakta som positivt. Fredrik och Alexander är de 
som kanske i högst utsträckning talar sig varma för fenomenet. Även Elisabeth upplevs 
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som mycket positivt inställd, dock verkar hon vara mindre intresserad och talar således 
inte om fenomenet med lika mycket engagemang. Lars och Anna uppger dock båda att 
de har en lite mer velig inställning. Anna säger exempelvis; ”Jag har lite svårt att, jag 
menar jag tycker inte att det är helt okej. Jag köper det inte fullt ut sådär utan jag är 
lite mer en sån som gärna stänger öronen liksom”. Båda dessa uttrycker att de kan se 
vissa problem med olaglig nedladdning, detta påverkar dock inte deras beteende. Vi 
upplever att dessa två gärna vill försöka se fenomenet ur olika vinklar och kanske har en 
högre grad av social korrekthet i åtanke när de svarar på våra frågor än de andra. Detta 
verkar dock inte ha någon effekt på deras beteende. Ingen av dem känner sig skyldig 
över sin nedladdning och båda två associerar först och främst detta med mycket positivt.  
 
Catherine och Robert kopierar mestadels musik av vänner och bekanta. Generellt kan vi 
se att dessa två inspireras av sina vänner och således lär sig vilken musik de ska 
konsumera av andra. De behöver inte vara först, de behöver inte ha mest och de verkar 
inte tycka att det finns så mycket personlig prestige i musiksamlingar, varpå de saknar 
incitament till att aktivt söka upp ny musik. I stället verkar det som att de vänder sig till 
vänner och bekanta vars musiksmak de litar på för inspiration och för att hitta nya eller 
nygamla artister. Robert brukar mestadels få brända CD-skivor av sina vänner medan 
Catherine mer byter innehåll i iPods och datorer. 
 
Det är svårt att direkt avgöra hur Robert och Catherines attityder ser ut beträffande 
nedladdning, detta på grund av att de uppger att de själva faktiskt inte använder sig av 
fildelningsprogram och dylikt. Det är lättare för dessa två att kritiskt kommentera 
olaglig nedladdning eftersom det inte är de själva som sitter framför spakarna. Även om 
skillnaden är hårfin, verkar inte kopiering av vänner kännas lika illa som olaglig 
nedladdning. Catherine menar exempelvis att kopiering inte känns lika fel som 
nedladdning eftersom hon bara ”lånar” något av en vän som inte själv förlorar 
någonting på det. Detta genererar mycket tudelade svar beträffande frågan om hur de 
ser på nedladdning. Robert säger exempelvis; ”Jag tycker att det är jätte bra men det är 
olagligt…”. På liknande vis uppger Catherine; ”För mig blir det lite tudelat eftersom jag 
är tillsammans med en musiker och känner mycket folk i branschen så det är lite 
dubbelmorals konflikt”…” men jag känner mig inte skyldig”. Av deras faktiska beteende 
framgår dock att de i hög grad uppskattar möjligheten att ta del av nedladdade 
musikfiler, den musik de har konsumerat på senare år har uteslutande varit i filformat 
och hämtad från vänners datorer eller iPods. De köper heller inte själva skivor idag och 
deras skivsamlingar består uteslutande av gamla eller brända skivor. Mellan raderna kan 
således utläsas att de negativa aspekterna som framhålls beträffande nedladdning 
snarare är ett uttryck för social medvetenhet än representativt för deras egentliga 
inställningar och attityder. I praktiken har dessa ingen inverkan på hur de agerar och hur 
de konsumerar musik. Vi tolkar detta som att deras egentliga attityd till nedladdning 
således är relativt positiv.  
 
I den konsumentgrupp som kännetecknas av att de konsumerar musik mer varierat finns 
många gemensamma nämnare respondenterna emellan. Framförallt Markus, Hanna och 
Jeanette uppvisar stora likheter med varandra. Musiken verkar ha en aktiv roll i deras 
liv; de går mycket på konserter och har stora skivsamlingar som de är stolta över att visa 
upp. Vi kan också se att den musik de har är av alternativ karaktär och att det i mångt 
och mycket upplevs som viktigt att ha ”rätt” musik. 
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Även dessa respondenter uppvisar i likhet med de mest aktiva nedladdarna generellt 
positiva inställningar till fenomenet. De framhåller dock gärna att de egentligen 
upplever det som tveksamt ur ett moraliskt perspektiv. Markus berättar exempelvis att; 
”… egentligen så tycker jag att det är fel att folk laddar ner, just laddar ner olagligt”.  
Men trots att han utrycker att det är fel tycker han fortfarande att det är acceptabelt att 
ladda ner i mindre skala. Denna attityd kan dock inte tolkas som stark eller speciellt 
negativ, vilket framkommer när han berättar att han själv har laddat ner en del och att 
han även kan se positiva aspekter av nedladdning. Även Hanna och Jeanette tycker att 
det egentligen är fel att ladda ner men anser att det främst är negativt om man inte också 
köper skivor. Båda två använder nedladdning som ett sätt provlyssna på skivor för att 
sedan avgöra om de vill köpa skivan eller inte.  
 
Den tvetydighet dessa tre respondenter uppvisar, tror vi kommer sig av att de på grund 
av sitt musikintresse har en större vilja att stödja artister som de uppskattar än andra.  Vi 
tolkar det som att de har starka känslomässiga band till sina favoritartister och således 
inte vill ladda ned deras musik, åtminstone inte om de inte köper skivan också. Detta till 
trots är det generellt mycket positivt vi får höra när vi pratar med dem om nedladdning. 
Vi upplever det dock som att de inte riktigt vill ta ställning för eller emot; de lägger in 
om, utifall att och konstruerar undantag för att ta sig igenom resonemanget med hedern i 
behåll. 
 
I denna konsumentgrupp är det bara Jakob som utmärker sig. Han är inte speciellt 
musikintresserad, han har ingen skivsamling och han säger att han knappt orkar lyssna 
på musik när han kommer hem från jobbet på kvällarna. Hans klädstil såväl som hans 
lägenhet är vidare nästintill fri från musikaliska anknytningar. Jakob laddar heller inte 
ned musik själv speciellt regelbundet och även fast detta i hans fall inte är förknippat 
med samma känslomässiga aspekter som för de tre andra medlemmarna i gruppen, finns 
vissa etiska restriktioner. Kanske kan detta istället förklaras med att han arbetar som 
jurist. Han menar dock att det framförallt är hans bristande tillgång till Internet i 
hemmet som avgör; ”Jag tycker att det är fel egentligen, men jag tror hade jag haft 
tillgång till det så hade jag nog gjort det oftare”. 
 
Den konsumentgrupp som inte använder sig av olaglig nedladdning uppvisar svaga och 
dubbelsidiga attityder till fenomenet. Det är dock i denna konsumentgrupp vi finner 
dem som i rakast ordalag uppger att nedladdning är etiskt och moraliskt tveksamt. Av 
intresse är dock att varje negativt vinklad kommentar från dessa följs av en överslätande 
och överseende sådan, varpå udden konsekvent tas ur resonemanget.  
 
Fred laddar inte ned olagligt längre utan använder sig av iTunes som han tycker är ett 
bra och billigt alternativ. Han uttrycker sig på följande tvetydiga vis; ”Nu när det finns 
lagliga alternativ så tycker jag att nu finns det ingen ursäkt liksom”…”men om det 
handlar om att plocka ner en låt för att få feeling för om man gillar det då kanske… 
men om det är enda sättet man konsumerar musik på då är det en dålig grej… men det 
är inte så att jag inte umgås med folk som gör det”. Ulrika har även hon övergett olaglig 
nedladdning till förmån för iTunes av anledningar som tillgänglighet, avsaknad av 
ekonomiska restriktioner och etiska funderingar. Även fast hon personligen inte har 
något intresse av att ladda ned olagligt uppvisar hon en förståelse för att andra gör det; 
”… om man funderar på om det känns fel eller rätt, så tycker jag att ja, det känns lite 
fel för att det är att ta någonting utan att betala för det, men det är också en signal om 
att här måste branschen faktiskt göra någonting för att få den här distributionen att 
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fungera smidigare än den gör idag”. Ulrikas attityd blir således lite tudelad när hon 
ställer sin etiska och moraliska sida mot förförståelsen av hur en väl fungerande bransch 
ser ut, troligen är detta influerat av att hon arbetar som konsult. 
 
Linnea som hittills aldrig laddat ned själv uppvisar även hon en tvetydig inställning. 
Generellt har hon dock en relativt svag och flyktig attityd till fenomenet, vilket vi antar 
till stor utsträckning beror på att hon inte använt sig av denna konsumtionsväg tidigare 
och därför inte har behövt ta ställning. Linnea blir under vårt samtal själv medveten om 
detta och säger; ”Jag är verkligen oinsatt känner jag, men jag tror att det är mycket för 
att jag inte haft Internet. Nu ska jag få Internet så jag tror att om du hade frågat mig om 
en månad så hade jag haft jätte annorlunda svar faktiskt”.  
 
Generellt kan vi konstatera att ingen uttrycker eller visar på speciellt starka negativa 
attityder mot nedladdning. Att vi fått höra en del negativa kommentarer innebär inte att 
attityderna hos respondenterna kännetecknas av dessa. Känslan vi får från våra 
respondenter är snarare överraskande positiv. Vi tror, med undantag för de allra mest 
aktivt nedladdande konsumenterna, att respondenterna vill uppvisa social medvetenhet 
beträffande problematiken. Dock framkommer det att ingen av dem ser på nedladdning 
som ett stort problem eller som speciellt fel; fel på pappret och som princip möjligtvis 
men i praktiken är det ingenting de reagerar nämnvärt på.  
 
Solomon et al (2002) hävdar att styrkan i en attityd varierar beroende på den grad av 
involvering konsumenten har till det objekt eller fenomen som attityden avser. Trots att 
vi kan se att de positiva attityderna i regel är starkare än de negativa, i synnerhet när det 
kommer till faktiskt beteende, finns det en markant nivåskillnad i styrkan hos dessa. De 
som laddar ned musik mest aktivt visar på långt mer internaliserade positiva attityder 
beträffande fenomenet än de andra respondenterna. De uppvisar också i regel en högre 
involveringsgrad och större engagemang när vi talar om fenomenet än de andra 
respondenterna gör. Vi stöder således Solomon et als (2002) ovanstående resonemang.  
Men hur påverkar styrkan i attityderna beteendet? Kan man i likhet med Levin et al 
(2004) säga att det föreligger en stark korrelation mellan attityder och beteende? 
 
Vi anser att det finns en stark korrelation mellan beteende och attityder hos de aktivt 
nedladdande konsumenterna. Vi tror dock att detta är ett resultat av deras starka, 
internaliserade attityder och att vi således endast kan tala om denna korrelation som 
befäst då attityderna är mycket starka. För dessa konsumenter är korrelationen mycket 
tydlig och mycket statisk.  De konsumenter som istället varvar sin konsumtion samt de 
som kopierar av sina vänner kännetecknas inte av samma internaliserade attitydstyrka. 
Solomon et al (2002) menar att svagare attityder lättare kan påverkas och förändras utan 
någon större konflikt för individen. Detta är i mångt och mycket vad som kännetecknar 
dessa konsumentgrupper. Vi upplever att de vänder kappan efter vinden och att de 
därmed formar sina attityder i efterhand så att de stämmer överens med och försvarar 
deras agerande. Detta framhålls även av Buckley (1997) samt Angelöw och Jonsson 
(2000) vilka menar att individer söker undvika dissonans mellan attityder och beteende 
genom att forma attityder så att de korrelerar med det beteende de uppvisar och/eller 
väljer. Dessa konsumentgrupper verkar således förändra sin attityd så att den bättre 
stämmer överens med deras aktuella beteende.  
 
De konsumenter som inte laddar ned olagligt uppvisar nästan samma tudelade och 
svaga attityder som de som har en varierad konsumtion och de som kopierar musik, 
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skillnaden är endast att detta i deras fall inte leder till att denna konsumtionsväg väljs, 
varpå de inte drabbas av kognitiv dissonans och således inte tvingas till att varken 
efterkonstruera sina attityder eller förändra sitt beteende. 

5.1.2 Målet hägrar och risken är liten 
 
Detta kapitel handlar om motivation, vilket som tidigare nämnts hänvisar till den 
process som orsakar att individer gör som de gör och uppkommer ur ett psykologiskt 
perspektiv då konsumenten önskar tillfredställa ett behov av någonting (Solomon et al, 
2002, Foxall et al, 1998). Vad är det då som driver våra respondenter till vilken typ av 
konsumtion?  
 
Foxall et al (1998) beskriver hur konsekvenser av konsumtion kan vara positiv, och 
således generera förtjänster för en individ. Intressant är här att alla, oavsett vilken 
konsumentgrupp de av oss placerats in i, upplever att olaglig nedladdning har mycket 
fördelar. Olika förfaranden genererar dock olika typer av positiva insikter. För alla de 
respondenter som i någon utsträckning konsumerar olagligt nedladdad musik benämns 
tillgängligheten som en positiv motivator eller som en av de bakomliggande orsakerna 
till att de använder konsumtionsformen (Levin et al, 2004). Tillgängligheten innebär ett 
ökat utbud och således också ökade insikter beträffande vad det finns för musik på 
marknaden, vilket uttrycks av flertalet respondenter. Alexander säger exempelvis; 
”alltså tillgängligheten ökar verkligen ens intresse” och även Jeanette menar att; ”… 
man kommer i kontakt med mycket mer musik… lite mer alternativ musik går ju inte att 
få tag på eller att lyssna på annars”. Vi tror därför i enlighet med Kasaras (2002) att 
nedladdning till viss del förstärker respondenternas musikintresse. 
 
Utöver tillgängligheten verkar även den praktiska aspekten vara en positiv motivator. 
CD-skivan beskrivs ofta, i synnerhet av de mest aktivt nedladdande konsumenterna, 
som ett opraktiskt och utrymmeskrävande format. Att istället använda sig av Mp3-filer 
spar således plats. Dessutom finns då all musik samlad på samma ställe och formatet 
gör det möjligt att bygga spellistor och liknande. Lars säger exempelvis; ”Först och 
främst så tycker jag att själva CD-mediet tar plats och jag sitter ju ofta framför min 
dator och jag tycker att det är skönt att kunna ha allting där. Så rent praktiskt är det 
skönt att kunna spela musiken och att ha allting på ett ställe” och ”... jag vill inte ens ha 
skivor för det är mycket mer praktiskt att bara ha dem på datorn”. Vi har vidare, i likhet 
med Kasaras (2002) sett att det finns ett intresse hos några av de respondenter som har 
mer varierade konsumtionsvägar till att provlyssna på musik genom att ladda ned vilket 
också ses som en praktisk och därmed positiv aspekt av nedladdning.  
 
En sista motivator beträffande att uppnå positiva effekter som uttrycks av samtliga 
respondenter, vilka i någon form och/eller utsträckning använder sig av nedladdning är 
att de kan ta del av obegränsade mängder musik gratis.  Anna uttrycker sig på följande 
vis; ”…jag kan hämta hem musik helt gratis, i princip vad jag vill ”. Även Lars pekar på 
samma faktor ”självklart priset, speciellt nu när man varit student, så är det definitivt 
en ekonomisk fråga”. 
 
För dem som inte laddar ned olagligt identifieras positiva aspekter för andra samt 
allmänna samhälleliga aspekter som ökat musikintresse och en nödvändig omskakning i 
en stagnerande musikindustri exempelvis. De är dock motiverade till att uppnå sina 
respektive mål på andra vägar. För Linnea rör det sig troligen i dagsläget mest om att 
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hon inte har den tekniska kunskapen, vilket på så sätt innebär att hon för att undvika 
risker väljer de konsumtionsformer som hon är van vid. Även Fred kan sägas söka 
undvika negativa effekter genom sin konsumtion, han säger exempelvis; ”... sen håller 
jag ju själv på med musik och då ska man väl visa lite bra föredöme”. Fred och Ulrika 
poängterar dock att tillgänglighet, ökat utbud, praktiska aspekter och förmånliga priser 
är några av anledningarna till varför de i dag väljer att ladda ned lagligt. Linnea talar 
istället om att eventuellt börja ladda ned lite av just dessa orsaker.  
 
Enligt Foxall et al (1998) tenderar konsumenter att undvika viss typ av konsumtion om 
den upplevs vara förknippad med risker eller negativa effekter. Bland de olika 
konsumentgrupper som laddar ned olagliga filer mer eller mindre aktivt, finns numera 
en risk med olaglig nedladdning; risken att åka fast. Den mest tekniskt avancerade 
konsumentgruppen, de aktiva nedladdarna, upplever dock denna aspekt som nästintill 
obefintlig. Fredrik uttrycker sig på följande sätt; ”… jag vet att de inte skulle kunna 
sätta dit mig hur som helst. Skulle de komma hit så skulle min dator vara låst och skulle 
de ta den i beslag så skulle mina diskar vara krypterade och det skulle ta hundra år för 
säkerhetspolisen att få fram det som ligger där så jag är ”safe” hur man än vänder och 
vrider på det. Hur de än gör så kommer de aldrig komma åt oss - och då menar jag dem 
som kanske ligger där längst fram”. Denna tes är relativt genomgående bland de aktivt 
nedladdande konsumenterna. Anna är heller inte speciellt oroad, hon säger; ”Jag har 
sett lite tendenser till att de som håller på och laddar i stor utsträckning, de har ju 
krypteringar på sina hårddiskar och de blir ju då helt omöjliga att komma åt liksom”. 
Vidare tror många av de aktivt nedladdande respondenterna att det är konsumenterna 
som leder den tekniska utvecklingen och att de således alltid kommer att hitta sätt att gå 
runt piratjägarna.  
 
De enda av de mest aktiva nedladdarna som upplever risken som ett problem är 
Alexander och Elisabeth. Alexander säger på följande vis; ”Jag tycker att lagen är 
”harmless”. Jag vill inte åka dit, det är det enda, man är såhär ”paranoid”, men jag har 
inga som helst skrupler för att göra det”. På grund av att Alexander upplever en viss 
risk väljer han i dagsläget att ladda ned mer sparsamt i hemmet, han säger dock att han 
istället brukar ladda ned hemma hos vänner som inte är lika oroliga. Även Elisabeth har 
blivit försiktigare, vilket enligt henne beror på att hon sitter på en så kallad fast lina 
vilket innebär att hon har samma IP-nummer varenda gång hon använder Internet och 
därmed lättare kan bli igenkänd om hon laddar ned mycket. Elisabeth har därmed börjat 
ladda ned mer sparsamt, hon har dock inte slutat helt; ” … nu så om jag ska ladda ner 
någonting så är det för att jag vill ha någonting specifikt. Nu känns det inte som man 
kan sitta hela tiden”. 
 
För de respondenter som kopierar musik från vänner och bekanta är inte potentiell risk 
en motivator. De upplever inte att det finns någon direkt risk närvarande, detta då det 
faktiskt inte är de som laddar ned den musik de tar del av och då kopiering inte kan 
spåras på samma sätt som nedladdning. Catherine säger exempelvis; ”Hela den grejen 
när man snor från en kompis, då förtar man den känslan av, det blir en mellanhand som 
sabbar hela grejen”. 
 
Bland dem som laddar ned sporadiskt och som har en mer varierad konsumtion finns 
heller ingen stark känsla av upplevd risk. Jakob säger; ”… jag tror inte att det finns 
någon statsmakt som har varken råd eller tid att hålla på och spåra enskilda 
nedladdare helt enkelt”. Jeanette menar att hon blir lite avskräckt men att det finns olika 
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sätt att ladda ned varpå vissa är svårare att spåra och hon har således övergått till de 
enligt henne mer säkra fildelningsprogrammen. Vidare är en generell tanke bland 
konsumenterna med varierad musikkonsumtion att de laddar ned i för liten utsträckning 
för att upptäckas. Hanna är den av respondenterna som har uttryckt störst oro, men detta 
hindrar dock inte hennes nedladdning. Hon säger; ”Nu är jag rädd när jag laddar ned, 
jag drar mig mer för att göra det fast ibland gör jag det ändå”. Risken för att åka fast 
påverkar således våra respondenter i en mycket liten utsträckning, oavsett 
konsumentgrupp. Vi kan se tendenser till minskad konsumtion hos vissa av dem, men 
aldrig utebliven sådan. 

5.2 Ur en social kontext 
 
I detta kapitel söker vi förstå våra respondenter ur en social kontext med hjälp av teorier 
beträffande konsumentsocialisering och socialt konstruerade verkligheter.  

5.2.1 Sociala krafter 
 
Fiske (2003) beskriver konsumtion som skapande av social betydelse genom den 
symbolik och kommunikation som är inbakad i varje objekt eller fenomen som 
konsumeras. Även Baudrillard (Corrigan, 1997) poängterar att konsumtion i dagens 
samhälle primärt handlar om kommunikation och således också social differentiering. 
Hur ser våra konsumenter på musik som konsumtionsobjekt? Är hur de konsumerar 
musik och vilken musik de konsumerar av social vikt för dem?  
 
Hur våra respondenter ser på detta verkar hänga ihop vilken typ av ”subkulturellt” 
musikintresse de har.  Vi tycker oss se att ju starkare musikintresset är desto mer ses 
musiken som kommunikativ och symbolisk, vilket genererar att musiken ses som ett sätt 
att socialt positionera sig. Denna syn på musik är främst representerad bland dem som 
fortfarande har skivsamlingar och således tycker att CD-skivan är ett visibelt, 
åtminstone till viss del, statusrelaterat objekt och dessa finner vi i synnerhet i de grupper 
som i mindre utsträckning laddar ned musik. De respondenter av dessa som vi i 
synnerhet refererar till är Jeanette, Hanna, Markus och Linnea. När vi besökte dessa 
möttes vi av affischer på musiker, tydligt placerade skivsamlingar, vinylskivor och även 
klädstil och inredningsambitioner kändes mycket överensstämmande, affischerna på 
väggarna matchades med bandtröjorna i garderoben. Vi menar således att detta är 
individer som i hög utsträckning identifierar och socialt positionerar sig med hjälp av 
musik. Dessa respondenter visade också på en stor medvetenhet och öppenhet 
beträffande detta i våra samtal. Jeanette säger exempelvis ”Kommer jag till någon som 
har en skivsamling så kollar man och försöker luska ut vad det är för en människa 
genom musiken”. Hon medger vidare att musik för henne är mycket socialt betingat och 
att hon tycker att det finns viss status i att vara snabb på att hitta ny musik. Vi får även 
känslan av att den symbolik hennes skivsamling besitter är av stort värde för henne. 
Jeanette var den enda av respondenterna som försökte styra vilka skivor vi skulle se och 
fotografera i hennes samling. Även Hanna ger uttryck för liknande tankar; ”… att 
lyssna på och spela skivor för varandra det är sånt vi gör och det ligger någon status i 
det på nåt sätt och det är status i att ha en skivsamling och särskilt liksom ha en ny 
skiva med ett nytt band som man får spela för de andra och så, om man varit först med 
någonting så är det ju lite status i det liksom”.  
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Även Markus verkar i relativt hög utsträckning identifiera sig igenom sitt musikintresse. 
Han kom ofta tillbaka till sin egen relation till musik i vårt samtal med meningar som; 
”jag spelade skivor i lördags”, och ”när man som jag spelar i band”, samt ”jag jobbar 
ju med musik”. Även om han inte uttryckligen ville medge det, blev det också tydligt för 
oss att han förknippar musik och skivsamlingar med en viss status och social prestige. 
Linnea är dock den som i kanske störst utsträckning verkar identifiera sig med musik, 
eller kultur i största allmänhet. Hon har en alternativ musikstil med enda undantag för 
Beyonce och Kylie. Annars menar hon att hon mest importerar mer alternativ musik 
från USA. Hennes musiksmak visas vidare tydligt, hon refererar ofta till band hon 
gillar, som The Knife och My Morning Jacket.  Det verkar också vara av stor vikt för 
henne att berätta detta för oss.   
 
Även bland de andra respondenterna kan vi finna vissa liknande tendenser, dock mer 
genom att läsa mellan raderna. Anna, som aktivt laddar ned musik, beskriver till 
exempel ett tillfälle då hon lämnade ett CD-case med ”allmänt ”crap”… och saker som 
jag lyssnar på, men det var en väldigt konstig blandning, ingenting som representerade 
någon vidare musiksmak sådär” på skolan bland nya vänner och bekanta varpå hon 
tänkte; ”… gud vad pinsamt, har de kollat däri och sett att jag typ lyssnar på det här 
och det här och det kändes jätte fånigt”. Hon vill inte i samtalet tillstå att så är fallet 
men vi kan trots allt ana att symboliken eller vad musiken kommunicerar, i sociala 
situationer upplevs som relativt viktigt för henne. Även samtalet med Catherine, som 
kopierar musik, genererade liknande insikter. Hon uttrycker aldrig att musik är av social 
vikt för henne men det framgår under vårt samtal att så är fallet. Hon refererar ofta till 
sin sambo som är musiker och gemensamma vänner till dem som också arbetar med 
musik. Vi får en känsla av att hon upplever att det finns en hel del prestige, dels i att 
känna dem, men också i att känna till vad som händer i branschen. Det verkar således 
inte vara musiksamlingen som sådan som är av vikt för henne utan snarare att befinna 
sig i musikaliska sociala kontexter.  
 
För de övriga respondenterna verkar dock inte musikens kommunikativa sociala 
funktion vara av något större intresse. Fredrik säger exempelvis; ”När man var yngre så 
var man mycket mer fixerad vid en viss kultur liksom. Det är jag inte alls på samma sätt 
idag, idag är det inte skivorna som jag skapar min identitet utifrån”.  Fredrik upplevs 
även han som en musikintresserad konsument, det är bara det att han inte verkar se det 
som någonting han gör för någon annan än sig själv, vidare är hans musikstil ingenting 
han verkar tro att andra fäster någon större uppmärksamhet vid. Inte heller Robert, trots 
att han ser sig själv som musikintresserad, verkar se musik som en speciellt stark 
generator av personlig identifikation och ser därmed inte de sociala aspekterna som 
speciellt intressanta; ”Nej, det är väl ingen status det är väl bara roligt att spela bra 
musik för kompisarna i sådant fall” säger han. Vi får känslan av att Robert snarare 
differentierar sig och kommunicerar sin önskade identitet med hjälp av mode och 
klädstil än genom musik och de två är inte sammanlänkade för honom. Även Jakob 
genererar en liknande känsla; musikstil och musikintresse verkar inte vara relevant för 
honom i symbolisk eller kommunikativ mening, snarare differentierar han sig själv 
genom yrkesval och klädstil.   
  
Fred och Ulrika som inte laddar ned olagligt verkar också se på sin musiksamling med 
ro, då de tycker att de viktiga är att de gillar den, något vi är beredda att tro på. De är de 
enda två som inte verkar det minsta generade över den musik de har hemma. Fred som 
arbetar med musik, verkar inte känna någon önskan att ytterligare förstärka sig själv 
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som musikaliskt aktiv genom att ha en viss skivsamling eller genom att framställa sig 
själv på ett visst sätt. Ulrika har sedan länge insett att hennes musikstil inte är speciellt 
allmängiltig men störs inte alls av det. Hon säger att hon tror att andra tycker att det är 
viktigt med ”… lite bredd och lite djup och några unika stickspår så att när folk frågar 
vad är det här så kan de säga att det är roligt att du frågar för det är en jättebra artist, 
men skivan har inte kommit ut i Sverige ännu, jag har beställt den av en kompis som bor 
i Sidney och sådär. Man kan vara lite svår, och visa på lite bättre koll än andra”. Hon 
säger dock skrattandes att det inte riktigt är hon och att hon har accepterat att hon har en 
betydligt enklare musiksmak. 

 
Vi har dock även kunnat urskilja en annan typ av social drivkraft hos våra respondenter, 
primärt hos dem som laddar ned aktivt. Det verkar finnas ett starkt tekniskt intresse som 
mer handlar om själva konsumtionsformen och de sociala aspekter denna bidrar med än 
själva musiken. Vi upplever att flera av de aktivt nedladdande respondenterna i viss 
utsträckning påverkas av den sociala strävan efter samhörighet och integrering som 
enligt Giesler och Pohlmann (2003) samt Blomqvist et al (2005) kan utgöras av så 
kallade fildelningssamhällen. Det känns som att själva fildelningen och den tekniska 
värld de således indirekt tillhör är en stark motivator för dem. De sociala symboler som 
därmed blir av vikt för dem är tekniska sådana. Under samtalen pratas mycket i tekniska 
termer och tekniska värden, de pratar om att vara medlemmar i olika hubbar med 
hemliga lösenord och så vidare. 

 
Hur har då våra respondenter lärt sig att resonera som de gör beträffande sin 
musikkonsumtion? Enligt Fiske (2003) är socialt umgänge en av de starkaste 
påverkande faktorerna för individer, då detta genererar gemensamma symboler som 
utmärker individen som medlem i en kultur eller ett samhälle. Något som vi funnit 
mycket intressant är att i princip samtliga respondenter uppger att deras sätt att 
konsumera musik på är allmängiltigt för deras umgängeskrets. Att de har socialiserats 
till att tycka och konsumera som de gör genom sin interaktion med andra individer inom 
samma sociala grupp eller sfär är således mycket sannolikt.  Alla menar således att alla 
som är av social vikt för dem agerar snarlikt dem själva. Av intresse är också att de 
tjejer som laddar ned primärt verkar ha lärt och tagit till sig fenomenet i umgänget med 
killar, vilket också konstaterats av Blomqvist et al (2005) samt Jones och Lenhart 
(2004). Elisabeth och Anna som laddar ned aktivt har båda influerats av sina respektive, 
Elisabeth har lärt sig det mesta av sin sambo och Anna av sin pojkvän. Även Catherine 
som kopierar musik från andra hänvisar till sin sambo och menar att det är han som är 
den mest tekniskt aktiva i hemmet och således har lärt henne hur man gör.  Även Hanna 
berättar att det är hennes bror som har lärt henne att ladda ned och att det fortfarande 
främst är i sällskap med honom som hon gör det. Till och med Ulrika berättar att hon 
kommit i kontakt med de lagliga nedladdningsprogrammen genom sin sambo. 

5.2.2 Alla andra gör det  
 
Enligt Berger och Luckmann (1987; 1998) är alla former av mänsklig aktivitet utsatt för 
vanebildning vilket innebär att handlingar som upprepas frekvent inordnas i mönster för 
att de sedan ska kunna upprepas på rutin och med mindre möda. Om en mängd 
individer inom samma sociala sfär agerar efter liknade vanemässiga mönster leder det 
till att detta agerande eller tankesätt institutionaliseras. Detta innebär att ett 
förhållningssätt eller beteende inom en social kontext får status som en objektiv sanning 
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om hur något är eller bör vara (Berger och Luckmann, 1987; 1998). Hur 
institutionaliserat och befäst är då fenomenet nedladdning hos våra konsumenter?  
 
Hos de aktiva nedladdarna är detta beteende så befäst och institutionaliserat att 
nedladdning idag är den naturligaste konsumtionsformen, de har svårt att se andra 
konsumtionsvägar som tänkbara alternativ, både för egen del samt på ett mer 
samhälleligt plan framöver. Fredrik säger exempel; ”För mig har det varit så självklart 
sedan jag var liten att göra på det sättet och jag tror garanterat inte att mitt läger 
kommer att bli mindre utan snarare det andra lägret, det är ju bara en tidsfråga liksom. 
Det finns ju ingen som kommer att sitta med massa skivor om fem år”. Detta är en 
genomgående teori hos de aktivt nedladdande konsumenterna, de verkar vara helt 
övertygade om tekniken och Mp3-formatets framtida överlevnad och också dominans 
över andra konsumtionsformer. Detta tror vi till stor del kommer sig av att de alla ingår 
i sociala kontexter där olaglig nedladdning är den största eller kanske till och med den 
enda konsumtionsformen av musik. Anna säger exempelvis; ”Jag kör lite på det här att 
alla andra gör det” och; ”… de flesta i min omgivning gör likadant”  
 
Även för de respondenter som har en mer varierad konsumtion står det klart att 
nedladdning är att betraktas som ett institutionaliserat fenomen. Det som särskiljer dem 
från de aktivt nedladdande konsumenterna är att även konsumtion av fysiska skivor är 
ett institutionaliserat beteende.  Detta tror vi i likhet med Berger och Luckmann (1987; 
1998) kommer sig av att de befinner sig i en social kontext där såväl skivköp som 
nedladdning ses som vanliga och naturliga konsumtionsvägar. Att varva nedladdning 
med faktiska skivköp verkar således vara standard i dessa respondenters sociala 
kontexter.  
 
Även de kopierande respondenterna Catherine och Robert ser olaglig nedladdning som 
en del av deras vardagsverklighet, detta trots att de själva mest kopierar. De ser 
ingenting konstigt med att varken ladda ned eller kopiera av andra och menar att alla 
runt om kring dem agerar på liknande sätt. Då varken Robert eller Catherine laddar ner i 
samma utsträckning som vissa av deras vänner kan dock konstateras att fysisk 
nedladdning som sådan inte institutionaliserats personligen på samma sätt som 
kopiering av musik har för dessa två respondenter.  
 
Ulrika, Linnea och Fred laddar idag inte ner musik olagligt vilket också resulterar att 
detta beteende inte är institutionaliserat hos någon av dem. I Linneas fall beror det 
främst på att hon aldrig själv laddat ned musik.  Enligt Berger och Luckmann (1987; 
1998) krävs det att individer möter ett fenomen eller upprepar handlingar frekvent för 
att de vanemönster som kan leda till institutionalisering bildas. Ulrika och Fred har 
tidigare använt sig av nedladdning och är därför mer vana vid fenomenet. I och med att 
de idag valt bort denna konsumtionsväg, är detta beteende dock inte längre befäst hos 
dem, det är helt enkelt inte längre en del av deras vardagsverklighet. Detta till trots ser 
de alla tre på nedladdning som ett verkligt och accepterat beteende för andra, det är 
således inte ett fenomen som ter sig främmande för dem, det är bara det att de själva av 
olika anledningar inte använder sig av konsumtionsformen. 
 
Således kan vi konstatera att olaglig nedladdning är ett institutionaliserat beteende för 
de allra flesta av våra respondenter. Av naturliga skäl är det de som laddar ned mest 
som också upplevs som mest institutionaliserade i sitt beteende och i sitt sätt att 
resonera.  Även de som varvar sin musikkonsumtion skickar dock tydliga 

 32



institutionaliserade signaler. För dem som inte själva laddar ned musik olagligt och 
således kännetecknas av att fenomenet inkräktar mindre på deras vardagsverklighet 
finns också förståelse och insikt i att det gör det för de flesta andra.  
 
Enligt Berger och Luckman (1987; 1998) finns som tidigare nämnts fenomen som 
hamnar utanför individens vardagsverklighet. Vi anser att ett exempel på ett nytt 
fenomen är den lag som gör att nedladdning och fildelning nu klassas som ett brott mot 
upphovsrättslagen. Hur reagerar då våra respondenter på denna lag och hamnar den 
utanför deras vardagsverkligheter eller inte?  
 
Generellt kan vi konstatera att lagen hamnar utanför alla våra respondenters 
vardagsverkligheter oavsett vilken konsumentgrupp de tillhör. En av de absolut 
tydligaste orsakerna som vi kan urskilja är att de helt enkelt inte associerar nedladdning 
till någonting olagligt. Catherine säger exempelvis; ”… det är absolut stöld men jag 
känner inte riktigt så”.  Även Elisabeth är inne på samma linje; ”...  det känns ändå inte 
som stöld. Och även om det har blivit så att man inte får ladda ner musik så känns det 
inte som ett brott, man rör ju inte vid musikfilerna… nedladdning är så abstrakt”. Detta 
resonemang återkommer hos samtliga respondenter.  Fredrik uttrycker sig på följande 
vis; ”Nej det är inte stöld. Det är ju vansinnigt att de försöker lura folk till att tro att det 
är det. Jag tar ingenting ifrån någon, det är väldigt stor skillnad, jag kopierar. Det är ju 
inte så att jag rycker originalet ur händerna på någon på gatan liksom”. Även Linnea 
menar att; ”… stöld liksom, det ligger ju fan där… själva idén, egentligen är den rätt 
för att det blir fri kultur åt alla så jag tycker inte att det är stöld”.  Nedladdning verkar 
således mer ses som en rättighet än ett brott vilket också poängteras av Jones och 
Lenhart (2004).  
  
Som ovanstående diskussion antyder är det således svårt att ta till sig att nedladdning 
numera skall betraktas som olagligt. Detta dels för att fenomenet upplevs vara så 
abstrakt, Jakob säger exempelvis; ”Allt är ju så overkligt där. Det bara kommer ner som 
en fil, man kan inte ta på den, man kan inte känna på den, man kan eventuellt se namnet 
på en dataskärm men det är alldeles för ogreppbart på något sätt”. Vidare kommer det 
sig av att det inte varit olagligt så länge och att de således nu ombeds att tänka om. 
Catherine säger exempelvis; ”Jag tror att vår generation blivit lite, jag menar vi är så 
vana vid det och är man van vid det är det svårt att bli av med”. Utöver detta förs 
många diskussioner om gradskillnader beträffande olika typer av brott.  Det uttrycktes 
av flertalet respondenter hur snedvriden tanken blir när polisen är ute och jagar 
småladdare och våldtäktsmän går fria exempelvis. Hanna säger; ”Om man jämför det 
med en våldtäkt där de går fria eller så, det är ju helt sjukt”. Konsensus är således att 
respondenterna inte ser nedladdning som olagligt i samma hårda bemärkelse. 
 
Andra generella aspekter som bidrar till att lagen faller utanför respondenternas 
vardagsverkligheter är att de inte tror att de själva kommer att påverkas av den samt att 
användarna i mångt och mycket upplevs ligga längre fram i den tekniska utvecklingen 
än lagstiftarna och piratjägarna. Detta innebär i förlängningen att lagen upplevs som 
nästintill verkningslös och att få förändringar i respondenternas beteendemönster och 
konsumtionsvägar står att finna.  

 
Bland de aktiva nedladdarna är det, som tidigare nämnts, bara Elisabeths och 
Alexanders konsumtion som i någon utsträckning har förändras av lagen. Detta på 
grund av att de i viss utsträckning är motiverade att söka minimera den upplevda risken 
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genom mer sparsam nedladdning. De andra tre aktiva nedladdarna har inte påverkats 
nämnvärt, den enda förändringen som har skett är att nedladdarna väljer säkrare 
fildelningsprogram och säkrar sina datorer genom krypteringstekniker och annat. De 
anser att de på grund av sitt tekniska kunnande inte riskerar att åka fast i lika hög 
utsträckning som de som inte riktigt vet vad de gör. Fredrik säger exempelvis; ”Det 
enda de kan hoppas på att uppnå med det är att skrämma undan dem som inte förstår 
hur det fungerar. Och jag menar det är inte dem som de vill skrämma bort egentligen. 
Det enda som händer är att det sker på andra ställen, där de inte ser och det gör det 
redan nu. Jag menar det är ju inte så att någon sitter och hämtar låtar på Kazaa. Utan 
det gör bara folk som inte vet hur det funkar”.  De aktiva nedladdarna menar således att 
de är säkra på grund av sin tekniska kompetens och att det därmed är småladdarna som 
borde oroa sig. Småladdarna menar att de laddar ned för lite för att vara i riskzonen och 
menar därmed är de som laddar ned mycket som borde oroa sig. Hanna säger 
exempelvis; ”Det känns som att det vore sån jäkla otur om de skulle ta mig liksom och 
en sådan otur kan jag inte ha. Fast det kan jag ju. Men jag gör det så sällan”.  
Beträffande Ulrika, Fred och Linnea, som inte laddar ned olagligt bör vidare betonas att 
detta inte påverkats av lagen, det är inte lagen som har styrt deras beteende mot lagliga 
konsumtionsvägar utan andra aspekter. Sensmoralen är således att lagen inte genererar 
nämnvärda förändringar i respondenternas beteenden. Åtminstone inte på något sätt som 
kan tänkas gynna musikindustrin.  

5.3 Rätt och fel 
  
I denna del av analysen försöker vi nå en djupare förståelse för respondenternas syn på 
etik och moral i förhållande till olaglig nedladdning.  

5.3.1 Ursäkter och bortförklaringar 
 
Konsumentetik innebär att en individ har en uppsättning moraliska principer, standards 
och värderingar beträffande vad som anses vara rätt och fel. Dessa principer underlättar 
för och styr individen i olika konsumtionssituationer (Callen och Ownbey, 2003; 
Fukukawa, 2003; Levin et al, 2004). Alla konsumenter besitter olika ramverk för vad 
som är att uppfattas som moraliskt rätt respektive fel och i konsumentsituationer där 
konsumentetiska aspekter spelar in tenderar således individers attityder till ett fenomen 
att påverka de etiska och moraliska reflektionerna denne gör (Levin et al, 2004). Hur 
resonerar då våra konsumenter beträffande etik och moral i detta sammanhang? 
 
Generellt gäller att konsumenter, då de identifierat att de står inför ett 
konsumtionsbeslut som är av tvivelaktig etisk karaktär, söker undkomma ansvaret 
genom att påpeka förmildrande omständigheter och således reducera upplevd dissonans 
(Angelöw och Jonsson, 2002; Levin et al 2004; Solomon et al, 2002). Då konsumenter 
engagerar sig i etiskt tveksamma handlingar finns enligt Strutton et al, Fullerton et al 
och Wilkes (Levin et al, 2004) tre generella vanliga förklaringar vilka individerna 
tenderar att använda för att rättfärdiga sitt beteende.  Dessa är; 
 

• Tanken om att deras beteende inte orsakar någon skada 
• Att det uppfattas som svårt för en konsument att se ett offer som tydligt får det 

sämre på grund av hans/hennes handlingar 
• Agg gentemot den berörda branschen, skuldläggande på andra parter 
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Dessa tre förklaringar eller ursäkter har vi stött på många gånger under våra samtal med 
respondenterna. Varje gång en respondent medgivit för oss eller för sig själv att olaglig 
nedladdning är besläktat med vissa etiska och moraliska bekymmer, blir en eller flera av 
dessa förklaringar snabbt nästa samtalsämne. Enligt Angelöw och Jonsson (2000) kan 
människor beskrivas som rationaliserade varelser, de besitter större motivation till att 
tro att de ha gjort rätt än att faktiskt göra rätt. Detta är ett återkommande fenomen hos 
respondenterna, de försöker förvara sin självbild genom att uppdaga fel som inte 
härstammar från deras eget agerande eller genom att förneka att deras agerande orsakar 
någon skada. 
 
Då de mest aktivt nedladdande konsumenterna är de som också har starkast positiva 
attityder till fenomenet och således i störst utsträckning faktiskt handlar etiskt 
tvivelaktigt, är det inte förvånande att det är de som i starkast ordalag försöker 
rationalisera och försvara sitt agerande. När vi frågar om de upplever olaglig 
nedladdning som etiskt och moralsikt tvivelaktigt svarare de genomgående, trots vissa 
tidigare framkomna tvivel, att de inte tycker det. Elisabeth säger med lite eftertanke; 
”Jag gör faktiskt inte det” och Alexander säger med eftertryck ”Nej, inte ett dugg”.  
 
Levin et al (2004) beskriver att den initiala fas konsumenter går igenom vid etiskt 
beslutsfattande karaktäriseras av att den berörda individen inser att 
konsumentsituationen kräver moralisk omdömesförmåga. Först när denna insikt har 
nåtts behöver denne motivera de beslut som sedan fattas. Individen måste således inse 
att konsumentsituationen är etiskt tveksam för att behovet att förklara sig skall 
uppkomma. Intressant här är just detta, för respondenterna som laddar ned aktivt uppger 
inte att de anser att de gör något etiskt tveksamt men känner fortfarande ett brinnande 
behov av att rättfärdiga sitt agerande. Det är med höga röster och starka argument de 
slåss för sin sak och argumenten känns noga genomtänkta. Således drar vi slutsatsen att 
de faktiskt innerst inne har mer skrupler beträffande nedladdning än de vill ge sken av. 
 
De argument vi i synnerhet fått höra från den här konsumentgruppen handlar om 
musikbranschen, vilket även stöds av Blomqvist et al (2005). Alexander säger 
exempelvis; ”Det känns som man varit ”scamad” av skivbolagen hittills ändå. Jag 
tycker verkligen inte synd om dem. Det är en typisk bransch som är riktigt jävla 
bakåtsträvande”. Även Fredrik är inne på samma linje; ”Skivbolagen och artisterna 
måste inse att de inte kan göra miljardvinster på varje artist. Det är där problemet 
ligger, det är att de är för giriga liksom”. Även Anna uppger att; ”Skivbolagen känns så 
himla arga och så himla stora och bara sitter där på sina arslen och liksom nej, vi 
tänker inte ge oss, ni SKA lyssna på CD-skivor! Det går inte i några andra fall eller 
produkter. Varför skulle det fungera i det fallet, bara för att skivbolagen har så 
fruktansvärt mycket pengar?”. Det som de aktiva nedladdarna avser med sin kritik mot 
musikindustrin är att konsumenterna idag har hittat distribuerings- och formatlösningar 
som överträffar de industrin erbjuder. Industrin har således inte hängt med i 
utvecklingen och för att rädda sig själva försöker de straffa konsumenterna till lydnad, 
alternativt tvinga in dem i de konsumtionsmönster som gynnar dem själva. Enligt våra 
respondenter är detta ett oförsvarligt agerande som de inte avser att följa eller tolerera, 
varpå de menar att det är deras sätt att konsumera musik på som bör vara ton- och 
normgivande på marknaden och inte industrins.  
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De som har en mer varierad konsumtion både inser och erkänner i högre utsträckning att 
nedladdning kan ses som tveksamt ur en moralisk synvinkel. Trots insikten beträffande 
detta och det faktum att de själva i viss utsträckning laddar ned, motiverar och förklarar 
de sig i betydligt mildare ordalag. De ser tydliga offer och uppvisar inte alls samma agg 
mot musikindustrin som de aktiva nedladdarna. 
 
Hanna säger exempelvis; ”Alla som spelar i band och gör musik ska ju ha rätt att få 
betalt för det de gör så att de kan leva på det”. Markus reflekterar även han kring vilka 
som kan tänkas drabbas och säger; ”Klart att de går miste om skit mycket pengar på 
grund av nedladdning… mellanstora band speciellt i Sverige, då kan jag tänka mig att 
det slår riktigt hårt”. Jakob reflekterar vidare över kommande musiker/artister och 
menar att de indirekt drabbas då industrin på grund av intäktsförluster inte kommer ta 
sig an lika många nya artister.  
 
Vi tror i likhet med Levin et al (2004) att starkare relationer och positiva inställningar 
till potentiella offer tenderar att generera ökade etiska reflektioner. Således menar vi att 
dessa respondenters insikter generellt kommer sig av att de har en närmare relation till 
musik och de artister de gillar. Beträffande Jakob gäller dock troligen att hans insikt 
rörande juridiska aspekter istället ökar hans engagemang i etiska frågor. Detta innebär 
dock inte att vi inte får höra förklaringar och motiveringar till varför just deras sätt att 
använda olaglig nedladdning bör ursäktas. Oftast är det på grund av att de inte upplever 
att just deras konsumtion skadar någon. Hanna som uppger att hon mest laddar ned för 
att provlyssna på musik säger exempelvis; ”Men en artist tjänar ju ändå på att jag 
laddar ned och lyssnar på den och sen även om jag inte köper skivan så… hade jag ju 
kunnat köpa skivan. Jag hade ju aldrig köpt den om jag inte hade laddat ned. Det fanns 
ju en risk där, eller en chans att jag skulle köpa den i alla fall”. Även Jeanette resonerar 
på liknande vis. Eftersom hon fortfarande köper skivor menar hon att; ”… jag bidrar 
med samma mängd till dem på något sätt”. 
 
Beträffande Robert och Catherine som kopierar musik upplever vi genomgående att 
dessa två respondenters attityder och inställningar är svåridentifierbara och således 
svåra att generalisera. Vi tror att detta beror på att de i mycket mindre utsträckning än 
de andra respondenterna söker efter musik och att det således ligger mindre känsla och 
tankeverksamhet bakom de konsumtionsbeslut de fattar. De känns inte som att de tar 
någon riktig ställning till fenomenet, de använder ofta uttryck som; det är lite både och 
samt det är lite tudelat det där. Då vi således inte kan identifiera några starkare attityder 
beträffande dessa två menar vi i likhet med Levin et al (2004) att deras relation till 
fenomenet troligen inte är av speciellt stor vikt för dem, vilket i sin tur också innebär att 
de inte tar någon direkt ställning i den etiska frågan. Vi kan här se mjuka, svaga 
argument beträffande nedladdning och vissa implikationer på att branschen borde tänka 
om. De kan dock se ett offer för nedladdning men tenderar att blunda för att detta offer 
är detsamma vid kopiering. Det försvar som dyker upp i samtalen är istället tanken om 
att deras agerande inte orsakar någon skada. Även här kan de dock se att det argumentet 
är bristfälligt. Catherine säger; ”… det är ingen loss för dig om jag snor en skiva eller 
bränner av skivan. Men man tänker väldigt begränsat för det är ju det om man går ett 
led tillbaka”.  

 
De tre respondenter som i dagsläget inte laddar ned olagligt, behöver heller inte etiskt 
förvara sina handlingar. Detta innebär dock inte att det inte har åsikter i frågan. På 
grund av att anledningarna till varför de inte piratkopierar är så individuellt anpassade, 
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blir även deras synpunkter beträffande etik och moral mycket diversifierade och knutna 
till deras kontexter. Ulrikas resonemang baseras på den förförståelse som kommer sig 
av hennes yrkesval och hon menar att musikindustrin agerar förlegat och behöver 
skakas om; ”… då kanske skivindustrin får rasa ihop och sedan bygga upp sig själv igen 
på ett sätt som fungerar bättre så som samhället ser ut i dag, för det känns lite 
otidsenligt… Och sen om det blir så att alla laddar ned olagligt och det blir någon slags 
gräsrotsinitiativ som störtar hela branschen, ja då kanske det är det som är rätt” säger 
hon. Fred utgår istället från sin erfarenhet som musiker och kompositör och har således 
etiskt svårt att försvara den uteblivna intäkt för musiker som olaglig nedladdning 
genererar. Han säger; ”… någonstans så ska det ju generera någonting till dem som har 
gjort det… det blir lite märkligt att folk får det till sitt hem gratis utan att de som suttit 
och gjort musiken, från dem som gjort låtarna, till studion som spelat in dem, att de inte 
får något för det” och ”… när man vet hur mycket tid som folk lägger ner i det, det är 
ett enormt arbete…”. Han kan dock också relatera till att industrin vaknat lite sent och 
menar att hade de agerat tidigare så hade också utvecklingen sett annorlunda ut. Linnea 
som är mycket musikintresserad och upplevs väva in mycket av sin självidentifikation i 
sin musikstil, pratar mest om problemen som uppstår för mindre band som hon gillar 
och berättar hur hon själv försöker stödja dessa genom att köpa album när hon går på 
deras konserter. 
 
Av intresse när vi beskriver våra respondenters inställningar till etik och moral är att 
den nya lagstiftningen inte verkar ha påverkat deras etiska och moraliska resonemang. 
De som laddar ned mest aktivt har fått lite mer vatten på sin kvarn och är därmed 
möjligtvis ännu mer benägna att utpeka musikindustrins fel och brister, men det är 
också det enda. Även om grupperna uppvisar olika benägenhet att fundera över etiska 
och moraliska aspekter, verkar dessa funderingar inte komma sig av att det numera är en 
olaglig handlig vi talar om. Som vi tidigare nämnt hamnar lagen utanför alla våra 
respondenters vardagsverklighet, de upplever lagen som någonting abstrakt och har 
svårt att se på själva handlingen som ett brott. Vi tror att detta är en bidragande 
anledning till att lagförändringen inte starkare influerat respondenternas etiska 
värderingar och moraliska principer. Vad som dock är en mycket uppenbar influens 
eller indirekt orsak till att respondenterna resonerar som de gör är någonting så enkelt 
som tillgänglighet. Tillfället gör tjuven brukar det sägas och vi är benägna att tro att 
detta i hög grad stämmer in på olaglig nedladdning. Som vi nämnt tidigare i analysen 
uppger många av de respondenter som i någon utsträckning konsumerar olagligt 
nedladdad musik, tillgängligheten som en bakomliggande orsak till att de använder sig 
av nedladdning. För det är de som har störst tillgänglighet som laddar ned mest och de 
som har etiska invändningar verkar välja att trots detta ladda ned just när det dyker upp 
ett bra tillfälle. Och finns inte tillgängligheten så göds inte intresset och göds inte 
intresset försvaras det heller inte lika inlevelsefullt. Således håller vi med Levin et al 
(2004) beträffande tillgänglighet som en av de kanske mest primära anledningarna till 
att människor väljer att engagera sig i konsumtion av tvivelaktig etisk karaktär.  
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6 Slutsatser 
 

Ett av de primära syftena med denna uppsats var att ta reda på om den nya lag som 
innebär att nedladdning av musikfiler som inte är lagligt utgivna nu klassificeras som ett 
brott, påverkar unga musikkonsumenter av idag och om detta inverkar på deras val av 
konsumtionsvägar. 
 
Vi kan konstatera att flertalet av våra respondenter till viss del har påverkats av lagen. 
Vi har sett att det finns en större riskmedvetenhet bland några av respondenterna vilket 
medför att de idag antingen laddar ned mer sparsamt eller använder sig av säkrare 
system och program. Vidare har vi sett att det finns vissa tecken på oro hos i synnerhet 
de respondenter som inte är speciellt tekniskt bevandrade. För samtliga respondenter 
gäller dock att ingen på grund av lagen motiveras till byte av konsumtionsvägar. Vi ser 
således inga tendenser till ökad konsumtion på lagliga vägar. 
 
Att respondenterna i mångt och mycket ser den nya lagstiftningen som verkningslös 
framkom snabbt under våra undersökningar. Varför så är fallet är dock mer komplext. 
Det är många olika aspekter som spelar in och dessa är inte nödvändigtvis desamma hos 
de olika respondenterna. 
 
För det första upplever vi att den generella inställningen till olaglig nedladdning är 
positiv och fördelar med formatet framhålls av samtliga respondenter. Aspekter som 
tillgänglighet, pris, praktiska fördelar, ökat utbud samt den positiva effekt på 
musikintresse den fria distributionen genererar, är de primära fördelarna som utpekas. 
Dessa fördelar verkar i mångt och mycket övervinna primära negativa aspekter som 
upplevd risk exempelvis. Risken upplevs som liten för samtliga respondenter, just på 
grund av att de av olika anledningar inte tror att de befinner sig i farozonen. De som 
laddar ned aktivt har säkrat sina system genom krypteringar och dylikt alternativt börjat 
ladda ned mer sparsamt och genom säkrare fildelningsprogram. De som laddar ned mer 
sparsamt upplever att de laddar ned i för liten skala för att de skall vara av intresse att ta 
fast. De tror istället att piratjägarna fokuserar på dem som regelbundet laddar ned och 
sprider mycket musikfiler. Vidare upplever de som främst kopierar musik att de är utom 
fara då kopiering inte går att spåra på samma sätt som olaglig nedladdning. 
 
Vi kan således konstatera att risk som motivator blir underlägsen de positiva fördelar 
och således mål som respondenterna upplever att de når genom olaglig nedladdning. 
Detta är en av anledningarna till varför lagen hamnar utanför våra respondenters 
upplevda vardagsverklighet. Det finns dock även andra förklaringar till varför så är 
fallet. 
 
Generellt uttrycks tankar om att användarna alltid kommer att ligga längre fram i 
utvecklingen än piratjägarna och att konsumtionsformen på grund av detta inte kommer 
att påverkas nämnvärt av lagen. Även svårigheten att se det farliga eller felaktiga i 
beteendet bidrar dock. Nedladdning som fenomen är abstrakt och innebär således inte 
att man som konsument av nedladdad musik fysiskt tar någonting av någon annan. Av 
denna anledning upplever de allra flesta av våra respondenter att de har svårt att se 
varför nedladdning ska klassificeras som ett brott. Dessutom är denna klassificering 
nytillkommen och tanken på att så faktiskt är fallet är ovan och obekväm för dem.  
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Respondenterna tar således i mycket liten utsträckning till sig den nya lagen, den 
smälter inte riktigt in i deras världsbild. Detta till trots finns en del etiska och moraliska 
funderingar, dessa fanns dock i stor utsträckning redan innan lagen blev ett faktum. 
Graden av etiskt ifrågasättande hänger i mångt och mycket samman med hur pass aktiv 
man är som nedladdare, det vill säga hur pass institutionaliserat beteendet är. Ju mer 
man laddar ned desto mindre vill man se till de etiska problemen och desto häftigare 
försvarar man således sin ståndpunkt. Bland dem som således laddar ned mycket 
motiveras detta primärt med att musikindustrin vägrar justera sin verksamhet i enlighet 
med konsumenternas önskningar och agget mot industrin är generellt mycket starkt hos 
dem. I deras fall snarare stjälper än hjälper lagstiftningen då den oblida bilden av 
musikindustrin förstärks. Ju mer sporadiskt man laddar desto mindre används 
skivindustrins tillkortakommanden som ursäkt. Det finns större insikt beträffande vilka 
som kan tänkas ta skada. Här uppkommer dock tankar om varför just deras beteende 
inte kan sägas orsaka denna skada. Flera respondenter motiverar sin nedladdning med 
att de genom konserter och fysiska skivköp ändå stöder sina favoritartister. 
   
Slutligen upplever alla våra respondenter att de har samma eller liknande beteende och 
således även attityder och etiska funderingar som sin närmaste omgivning. Detta 
innebär att det sätt att se på nedladdning som presenteras av respondenterna är 
institutionaliserat i deras respektive sociala kontexter. Vi kan också se att de i relativt 
hög utsträckning påverkas och lär sig hur de ska agera och resonera i just sampel med 
andra. Detta medför att respondenterna befinner sig i sociala kontexter där nedladdning 
som konsumtionsform inte direkt ifrågasätts, varpå de inte lär sig och på så sätt 
motiveras till att börja agera annorlunda. Om inte deras omgivning signalerar att olaglig 
nedladdning är fel, upplever de heller inte att så är fallet. 
 

. 
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7 Allmänna reflektioner 
 
Som hermeneutiska forskare har vi försökt nå insikt beträffande våra respondenters 
sociala kontexter, deras livsstil, vad som genererar mening för dem och varför. I denna 
process har olika metodologiska aspekter varit av stor betydelse för oss. Att vi besökte 
respondenterna i deras hem och således fick en förståelse för de sociala kontexter 
utifrån vilka de lever och verkar genererade insikter vilka vi inte hade nått om vi mött 
dem i mer neutrala omgivningar. Att vi mötte dem i deras hemmiljöer innebar också en 
möjlighet att se på, samtala kring och fotografera deras skivsamlingar och andra 
musikrelaterade objekt. Detta var till stor hjälp i tolkningsarbetet då respondenterna på 
grund av detta blev mer medvetna och således försökte förklara och resonera kring vad 
de hade, inte hade och varför. Utan detta hade det inte varit möjligt att analysera och 
tolka respondenterna med samma känsla och samma förståelse. Detta gav oss en 
möjlighet att inte bara lyssna till vad de faktiskt sade utan också att få en känsla av 
bakomliggande meningar samt verifiera deras faktiska beteende. 
 
Dessa metodologiska aspekter genererade också mycket intressanta stickspår, 
respondenterna kom in på andra aspekter vilka de ville förmedla till oss. Vi har i mesta 
möjliga mån försökt att hålla oss inom ramen för vad denna uppsats syfte är att 
behandla. Trots detta har vi i vissa fall tänjt på gränserna, i synnerhet gällande 
beskrivningarna av våra respondenters sociala kontexter. Det som primärt var av vikt 
beträffande konsumentsocialisering var hur individerna påverkades av sin sociala sfär, 
men detta genererade vidare stora insikter i hur olika sociala sfärer resonerar och agerar. 
Då vi ville förmedla en så sammansatt bild som möjligt av våra respondenter har vi 
således tillåtit oss själva att omfamna detta stickspår, då vi upplever att detta i 
hermeneutisk anda genererar en mer sammanhängande helhetsbild av respondenterna 
samt är av vikt ur en tolkningskontext då detta i mycket hög grad påverkar vilka de är, 
försöker framhäva sig själva som och inte minst vad de gör. 
 
Vidare bör reflekteras över vår egen insats som tolkare och hur vår förförståelse spelat 
in i analysen av respondenterna. Vi upplever att även vi har haft verkligt vässade 
verktyg i detta uppsatsarbete, primärt av ovan nämnda metodologiska skäl. Även vårt 
samarbete, våra olika personligheter, sociala kontexter och således förförståelse 
genererade större möjligheter till att se saker ur olika vinklar, vilket varit mycket 
fördelaktigt under arbetets gång. Dock kan man aldrig komma i från att våra 
gemensamma subjektiva tolkningar fortfarande är just subjektiva och andra forskare 
hade säkerligen hittat och fokuserat på andra intressanta aspekter. 
 
Även vi hade, givet mer tid, säkerligen kunnat urskilja ytterligare aspekter av vikt. Man 
blir aldrig färdig med en analys, det finns alltid ytterligare dimensioner att utforska. 
Förståelsehorisonten utvidgas konstant vilket kräver omtolkningar och således genererar 
en ny förståelse vilken i sin tur måste omtolkas. Vi har vid upprepade tillfällen 
omarbetat denna uppsats för att analysen ska passa de nya reflektioner vi genom 
tolkning av respondenterna nått. Varje ny insikt vilken genererat nya tolkningar har 
dock i förlängningen lett till ökad precisering och en större förförståelse både för 
respondenterna som undersökts och av fenomenet som sådant. Någonstans måste man 
dock lägga ned pennan och vi hoppas och tror nu att vi i detta arbete har kunnat 
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presentera en så tydlig och genomgående bild av fenomenet som vi avsett. Vidare 
hoppas vi att kommande läsare skall finna ämnet lika intressant som vi har gjort. 

7.1 Förslag till vidare forskning 
 
Som tidigare nämnts dök det upp många intressanta stickspår under arbetes gång, 
stickspår som skulle kunna vara av intresse för kommande forskning. I samtalen med 
våra respondenter framkom tankar kring framtida resonemang och beteende. Flera av 
respondenterna uttryckte att olaglig nedladdning kanske ses som mindre intressant då de 
själva har barn som börjar intressera sig för datorer, Internet och andra tekniska 
aspekter. Det kan således hända att synen på olaglig nedladdning förändras i och med 
den förändrade sociala kontext detta skulle innebära. I dagsläget är respondenterna inte 
motiverade till byte av konsumtionsvägar, men detta innebär inte att de aldrig kommer 
bli det. Av den anledningen tycker vi att det vore intressant att se på hur äldre och 
kanske även betydligt yngre konsumenter ser på olaglig nedladdning i och med 
lagstiftningen. Det vore även intressant att se på mer statistiska utfall på laglig 
musikförsäljning. Kanske har lagen fått effekt på andra generationer? Vidare skulle det 
vara av intresse att göra en undersökning liknande denna om ett år eller två. Detta då det 
kan tänkas krävas tid innan en lag som denna blir befäst hos konsumenterna och således 
införlivas i deras vardagsverkligheter. 
 
Ytterligare ett stickspår av stort intresse är det agg som i synnerhet de aktivt 
nedladdande respondenterna upplever gentemot musikindustrin. Det framkom vid 
upprepade tillfällen att industrin med IFPI i släptåg upplevs idka lobbyverksamhet och 
att detta stammar ur rik girighet, ”bling-bling mentalitet” och ointresse för 
konsumenternas preferenser. De respondenter som hade mer insikt i musikindustrin och 
dess utveckling hade dock en större förståelse för varför lagen tillkommit samt varför 
industrin gör som den gör. Kanske måste industrin peka på mer emotionella värden och 
således söka vinna empati? Det vore kanske därmed av intresse att ur ett 
företagsperspektiv undersöka hur musikindustrin bättre kan kommunicera till 
allmänheten att de bör konsumera på lagliga vägar.  
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Bilaga 1 
 

Förklaring av begrepp 
 
Antipiratbyrån: Svenska Antipiratbyrån (APB) bildades 2001 av Filmägarnas 
Kontrollbyrå, Sveriges Branschförening - MDTS och Sveriges Videodistributörers 
Förening. Dessa tre branschorganisationer representerar sammanlagt över 30 
medlemsbolag som i sin tur består av producenter och distributörer av bio- och 
videofilm samt datorspel i Sverige. APB:s främsta uppgift är att värna och främja 
medlemsbolagens upphovsrättigheter till deras filmer och datorspel. Ett led i detta 
arbete är att upplysa och informera allmänheten om upphovsrättens betydelse. APB 
fungerar också som ett gemensamt språkrör för film- och datorspelsbranschen i 
upphovsrättsfrågor gentemot myndigheter och allmänheten samt företräder sina 
medlemmar vid rättsliga ärenden (www.antipiratbyrån.com, 2005-11-12). 
 
IFPI: (International Federation of the Phonographic Industry) är en organisation som 
företräder producenterna av fonogram, det vill säga skivbolagen. Medlemsbolagen 
representerar tillsammans cirka 95 procent av den totala skivmarknaden i Sverige och 
samtliga major-bolag finns representerade. Organisationens främsta uppgift är att arbeta 
för bättre rättsligt skydd för skivbolagen samt att ta tillvara på de rättigheter som 
upphovsrättslagen ger. IFPI bedriver omfattande antipiratverksamhet både nationellt 
och internationellt (www.ifpi.se, 2005-11-12). 
 
IP-adress: En IP-adress (Internet Protocol address) är ett unikt nummer som tekniska 
anordningar använder för att kunna identifiera och kommunicera med varandra i ett 
nätverk. IP-adress konceptet liknar telefonnummer och alla delaktiga anordningar, som 
exempelvis datorer och Internet faxar, måste ha en egen unik adress. Detta möjliggör att 
information kan skickas mellan olika anordningar samt ger en möjlighet att följa 
sändare och mottagare (http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Address, 2006-01-07).  
 
Mp3 är en populär digital audio kodning som komprimerar format. Mp3-formatet 
skapades för att kunna avsevärt minska den mäng data som krävs för att kunna 
representera audio utan att förändra original ljudet. I folkmun syftar begreppet Mp3 ofta 
till filer av ljud eller musik som finns i Mp3-format på datorer 
(http://en.wikipedia.org/wiki/MP3, 2006-01-07). 
 
Upphovsrättslagen Upphovsrätten skyddar bl.a. författares, kompositörers, konstnärers 
och andra skapande upphovsmäns rättigheter att bestämma över det som de har skapat. 
En upphovsman har både ekonomiska och ideella rättigheter till sitt verk. Rättigheterna 
avser verket både i dess ursprungliga form och när det finns tillgängligt i ändrad form 
(såsom en översättning eller bearbetning). Upphovsrätten varar under upphovsmannens 
livstid och 70 år efter hans eller hennes död.  I dag kan upphovsrättsmaterial som musik, 
film, böcker, tidningar m.m. snabbt kopieras och enkelt överföras via exempelvis 
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Internet. Den 1:a juli 2005 ändrades upphovsrättslagen för att bl.a. anpassas till den 
tekniska utvecklingen (http://www.regeringen.se/sb/d/1929). 
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Bilaga 2  
 

Intervjuguide 
 

Respondenten 
 

 Namn 
 Ålder 
 Yrke/sysselsättning 
 Berätta kort om dig själv 

 

 Musikkonsumtion 
 

 Hur har du konsumerat musik de senaste åren?  Hur kommer det sig? 
 Hur ser du på nedladdning och varför? 
 Hur lyssnar du på musik? Dator, Mp3 spelare eller CD-spelare 

-  Album eller enskilda låtar? 
-  Skivsamlig, låtbibliotek 
-  Kvantitet eller kvalitet 
-  Status med skivor eller med stort låtbibliotek?  
Motivering av svar! 

 
 Positiva effekter av nedladdning? 

  

Lagstiftningen 
 

 Har din konsumtion förändrats av lagstiftningen 
- i så fall hur? 
- När? 
- Varför/varför inte? 

 
 Vad tycker du om lagen? Bra dålig? Varför? 
 Tror du att lagstiftningen kommer att fungera? 
 Effektfullt att straffa bort detta beteende? 

 

Etiska aspekter 
 

 Är det etiskt försvarbart att ladda ned? Varför/varför inte? 
 Räknar du nedladdning som stöld? Varför/varför inte? 
 Finns det ett offer? Motivera! 

 III



 Hur motiverar du din nedladdning?  
 

Socialisering 
 

 Hur kommer det sig att du konsumerar som du gör? Lärande/ påverkan? 
 Ser du någon likhet mellan hur du gör och din omgivning gör? 
 Skulle andra kunna påverka dig till att göra annorlunda? 
 Verkar din omgivning påverkas av lagen? 
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Bilaga 3 
 

Presentation av respondenter  
 

Aktiva nedladdare 
  

Fredrik är 26 år gammal och pluggar till civilingenjör i datateknik, med inriktning mot 
biologisk modellering och artificiella nevronnät, på Kungliga Tekniska Högskolan. Just 
nu skriver han sitt examensarbete och räknar med att vara klar snart. När vi frågade 
honom vad artificiella nevronnät var svarade han; ”Nevronnät det är sånt man har i 
hjärnan, våra hjärnor är ett nevronnät, det är typ att modellera sådana i datorer jag 
håller på med”. Vi besökte Fredrik i hans ljusa lägenhet på Kungsholmen en sen 
onsdagskväll och slog oss ned i vardagsrummet. Längs med en av väggarna stod ett 
långt betongbord, med en platt dataskärm som huvudattraktion. Han lyssnar på musik 
via datorn och på golvet står stora högtalare. Han har en stereo, men han använder den 
aldrig så den står gömd bakom TV:n med diverse sladdar och tillbehör. Man får snabbt 
känslan av att det är en tekniskt mycket kunnig person vi samtalar med, termer som 
kryptering, hårddiskar, gigabytes och inte minst artificiella nevronnät sätter snabbt 
standarden vilket vidare verifieras genom kommentarer som ”…men jag menar så 
ligger jag väl på någon procent – jag är väl inte den vanligaste användaren”. 
 
Fredrik beskriver sig själv som en gammal ”datakid” och har laddat ned filer från 
Internet i många år. Han köper nästintill aldrig fysiska CD-skivor i dag, inte heller 
laddar han hem musik från lagliga betalsajter; ”… eftersom jag har rutin på nätet så 
finns det ingen anledning för mig” säger han. Sitt ringa intresse för CD-skivan beskriver 
han på följande sätt; ”För mig betyder inte det någonting, det är ett lagringsmedia som 
vilket som helst. Jag har inte köpt en CD skiva på hur länge som helst. Det är 
ointressant för mig, jag har slängt alla mina originalskivor och jag hade hundratals 
liksom”. Fredrik har hundratals album på sin dator och bara de senaste månaderna har 
han laddat ned närmare hundra album till. Det enda som skulle kunna få honom att köpa 
musik är som ett minne, ”… men jag menar, ”that’s it” också. Och jag hämtar ju hem 
den skivan också. Jag använder ju aldrig skivan som jag köper, för mig är det i så fall 
bara minnen ”. Fredrik har således en stor samling av Mp3-filer, men han äger bara en 
enda fysisk CD-skiva vilken han tar fram och visar när vi plockar fram kameran. 
 

     
 
 

 V



Anna är 23 år och läser sedan tre månader tillbaka medieteknik på Kungliga Tekniska 
Högskolan. Vi besöker henne i lägenheten på Kungsholmen som hon delar med sin 
lillasyster, deras mamma arbetar i en annan stad och kommer hem vissa helger, annars 
bor de två systrarna själva i den rymliga 4:an. Vi upplever Anna som tekniskt kunnig 
och insatt i fenomenet vi undersöker. När vi frågar henne hur hon konsumerar musik 
säger hon ”Enbart nedladdning och i andra fall har jag lyssnat på musik som andra 
har, skivor som de har köpt eller från mina gamla skivor som jag köpte innan jag 
började ladda ned”.  Hon beskriver vidare att hon har laddat ned aktivt i 
uppskattningsvis två år; ”Det var när jag fick veta hur den världen fungerade, ifrån att 
jag träffade min pojkvän som hade värsta kollen på det där, han kan ju mycket om 
datorer och när jag kom i kontakt med vilka möjligheter som fanns med Internet och 
med nedladdning så tog det inte särskilt lång tid innan jag hade lärt mig hur man gör 
liksom. Sen har det väl fortsatt sedan dess” säger hon. Mest laddar hon dock ned filmer 
och TV-program. 
 
Anna har en stereo hemma men lyssnar oftast på musik i sin Mp3-spelare. Vidare 
springer hon, enligt egen utsago, mycket mellan hemmet och pojkvännens lägenhet och 
där lyssnar hon på musik via datorn; ”… han har ju då sin dator kopplad till riktigt bra 
ljud och där lyssnar man ju bara på Mp3or som är kopplade till datorn och då spelar 
man dem från datorn liksom, men jag spelar inte min musik från datorn hemma för jag 
tycker att det blir för dåligt ljud”. Anna har inte köpt en skiva på fyra år, och då var det 
i London när hon var ute och reste. Hon tycker dock att det finns ett emotionellt värde i 
CD-skivan och beskriver det på följande vis; ”… jag kan minnas känslan lite av att ha 
den där skivan och den är helt ny. Nästan lite som en bok som man öppnar som aldrig 
blivit öppnad förut, att det nästan gnisslar lite, eller vad heter det, när man öppnar 
den”. Hon tycker dock inte att det är värt 200 kronor och menar således att det till viss 
del är priset som gör att hon inte köper skivor längre, det i samband med ökad teknisk 
förståelse. 

     

          
 
Alexander är 26 år gammal och utbildar sig till ekonom på Stockholms Universitet och 
arbetar parallellt även aktivt med webdesign. Alexander är precis i färd med att flytta in 
i en lägenhet i Vasastan men när vi träffar honom bor han fortfarande kvar i sin lägenhet 
i Täby.  Alexander ger ett glatt intryck, han pratar snabbt och med en speciell rytm. Han 
är framåt och diskuterar gärna vad vi än för på tal.  
 
När vi frågar honom hur han konsumerat musik den senaste tiden säger han; ”Fan, 
uteslutande genom nedladdning måste jag säga. Jag köpte min senaste platta för 
hundra år sedan. Senaste gången man fick en megastore check i julklapp, när var det 
1998? Jävligt länge sedan”. Han tillstår även att han två gånger köpt låtar på iTunes 
men då från hans brors konto och att han laddar ned mindre idag än vad han gjorde för 
ett halvår sedan. Han säger; ”Min konsumtion är inte så stor längre. Nu känner jag att 
jag har ganska mycket tycker jag. Jag har jävligt mycket olika grejer så det är inte så 
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att jag har problem att lyssna”. När vi undrar om han någon gång skulle kunna tänka 
sig att köpa en skiva säger han; ”Nej, absolut inte. Jag tycker inte skivor är så bra, jag 
gillar inte skivor”. När Alexander lyssnar på musik sker det uteslutande via datorn eller 
hans iPod som ligger framme på bordet där vi sitter. Det finns ingen stereo i hemmet 
och inga planer på att skaffa en heller.  
 

   
 
Elisabeth är 21 år gammal och är för tillfället mammaledig. Vi besökte henne en 
torsdagsförmiddag i den stora ljusa lägenhet hon delar med sin sambo, dotter och hund. 
Under samtalets gång sprang lillflickan fram och tillbaka i ett snabbt tempo, och 
stundtals kravlade hon upp i soffan där vi satt och vi fann oss själva ömsom leka med 
klossar och ömsom samtala om det aktuella ämnet. Med en liten flicka i lägenheten blev 
således samtalet mindre strukturerat än med de flesta av de andra respondenterna, 
Elisabeth kom av sig då och då för att ta hand om dottern, men hon gav ändå ett samlat 
och insatt intryck. Vi fick känslan av att det snarare var vi själva som blev distraherade 
av det drygt ett och ett halv åriga lilla yrvädret än hon.  
 
När vi frågar Elisabeth hur hon konsumerar musik säger hon; ”Jag har laddat ner 
väldigt mycket från Internet, det är väl det mesta jag gjort. Innan jag fick barn… när 
jag var yngre, fjorton ungefär då köpte jag skivor eller singlar främst och så spelade 
jag in från radion på band för att det var så dyrt att köpa skivor eller dubbelskivor, över 
tvåhundra kronor. Men sen jag fick tillgång till dator laddar jag bara ner. Jag har inte 
köpt någonting sedan dess”. Familjen har vidare en CD-printer och Elisabeth berättar att 
hennes sambo brukar trycka ut omslag så att deras brända skivor ser precis ut som 
originalen. Om hon mot förmodan skulle köpa en skiva så skulle det vara om det var 
någon speciell artist som hon verkligen gillar och i sådant fall för att få tillgång till 
texterna i konvolutet.  
 
Man får intrycket att det är en tekniskt intresserad familj vi besöker. Elisabeth har en 
avancerad espressomaskin i köken, en enorm ”flatscreen” TV i vardagsrummet och en 
avancerad dator vid arbetsplatsen. Hennes sambo arbetar vidare med datorer och servrar 
och familjen är därför väl insatt i hur systemen fungerar. När Elisabeth lyssnar på musik 
sätter hon vanligen på datorn där hon har den mesta musiken. Om hon vill ha bättre ljud 
brukar hon dock bränna skivor och spela dem på DVD-spelaren i vardagsrummet. Det 
finns ingen stereo i hemmet. När vi frågar om hon har någon skivsamling säger hon; 
”Jag har faktiskt en massa skivor men jag har dem inte framme eftersom vi har datorn. 
Min sambo har ju hur mycket skivor som helst men det har vi inne i vår garderob, i 
klädgarderoben. De står där inne så att de inte syns”. Hon tar dock fram två CD-case 
fulla med skivor, mycket är bränt och en del köpt. Det verkar dock inte som att CD-
skivorna tas fram speciellt ofta, i regel är det datorn eller TV-pjäsen i vardagsrummet 
som familjen använder. 
 

 VII



   
 
Lars är 27 år gammal och utbildar sig civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan. 
För tillfället skriver han på sitt examensarbete samtidigt som han arbetar 30 procent som 
IT-manager. Vi träffar honom i hans minimalistisk inredda lägenhet i City. En aspekt 
som vi lade märke till ganska snabbt när vi slog oss ned i hans vardagsrum var att han 
inte hade någon TV. Han förklarar att han varit utan TV i tre månader men att han avser 
köpa en ”flatscreen” och pekar på den tomma vita vägg där den ska sitta. Att han 
fortfarande inte köpt den motiverar han med att han i dagsläget ändå tillbringar det 
mesta av sin tid framför datorn. Datorn är kopplad till en förstärkare och fungerar på så 
sätt som musikspelare. Lars berättar att han lyssnar på musik så fort han befinner sig i 
hemmet och beskriver sin musiksmak på följande sätt; ”Jag är väldigt mycket allätare, 
men mest åt soul, pop eller lite lättare rock, hip hop allt möjligt”. Han har inte köpt en 
skiva på fem år utan laddar istället ner den musik han vill ha. När vi talar om CD-skivan 
berättar han; ”… jag vill inte ens ha skivor för det är mycket mer praktiskt att bara ha 
dem på datorn”.  
 
Under samtalet med Lars framkommer det tydligt att han är väl insatt i såväl 
nedladdning som de restriktioner som satts in under det senaste halvåret. Han använder 
ofta tekniska termer eller resonemang och på frågan om han anser sig vara tekniskt 
kunnig svarar han; ”Ja, det måste jag nog säga att jag tycker att jag är i och med att jag 
har den utbildningen som jag har och så intresset, så ja”. Han berättar vidare att de 
flesta av hans vänner också är tekniskt avancerade och att de alla laddar ner musik. Lars 
delar sitt intresse för musik med sina vänner och även om smaken inte alltid är lika så 
försöker han sprida det han gillar; ”… jag lobbar musik som jag gillar för andra”. 
 

    
 

Kopierande konsumenter 
 

Catherine är 25 år och läser ekonomi på Stockholms Universitet. Vi träffar henne i den 
lilla etta som hon delar med sin sambo under pepparkaksbak och julstök. Hon visar oss 
snabbt vad hon kallar för musikhörnan, där det står två datorer, en skivspelare, en 
vinylspelare, en iPod och massor av CD- och vinylskivor. Hon berättar att skivorna som 
finns i samlingen mest är gamla godingar, ingenting hon tar fram och spelar speciellt 
ofta. Catherine är liten, nätt och sprudlande, hon pratar gärna och mycket. När vi frågar 
hur hon konsumerar musik berättar hon; ”Jag har gått från att lyssna på CD-skivor förr, 
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så klart, och lyssnat en hel del på radio i bakgrunden, och en period då jag inte 
lyssnade på musik så jättemycket till att ha dator och iPod med massa musik så man 
kan lyssna på allt”. Hon menar att hon extremt sällan köper fysiska CD-skivor idag, att 
den medieformen nästan helt har fått lämna rum för Mp3-filer. Catherine har laddat ned 
musik då och då, hon beskriver dock att det nu är hennes pojkvän som är mest aktiv i 
det avseendet. Själv är hon istället en aktiv fildelare på andra sätt, hon byter regelbundet 
musik med vänner och bekanta; ”… mest snor jag från andra, från folks iPods eller 
datorer” säger hon vilket senare verifieras med följande uttalande; ”… just att ta från 
varandra är så klassiskt, det känns som om alla gör det och det känns som om ingen 
tänker på det”.  Hon berättar vidare att det enda som skulle kunna motivera henne till att 
köpa fysiska CD-skivor är om det är en artist som hon tycker särskilt mycket om; ”Om 
jag vill ha hela, om det är en artist jag tycker jätte mycket om och kanske har de andra 
skivorna då kan jag köpa för att jag vill ha omslaget och hela allt”. Detta är dock 
mycket sällan förekommande. Det är ett musikaliskt hem vi besöker, Catherines sambo 
arbetar som musiker och därmed finns mycket ting med musikalisk anknytning i 
hemmet. Catherines musikintresse är dock detta till trots mer lik gemene mans och det 
är troligt att det är hennes sambo som står för det stora intresset. 

     

          
 

Robert är 21 år gammal och bor fortfarande hemma hos familjen. Han beskriver sig som 
en alltiallo arbetare och ger exempel på yrken han haft som snickare, instruktör och 
chaufför. På sin lediga tid tränar han mycket vilket blir uppenbart för oss redan när vi 
ska boka in intervjun då det finns många träningstider som måste tas hänsyn till. När vi 
slutligen träffar Robert är han nyduschad och klädd i träningskläder. 
 
Robert berättar att han aldrig varit en aktiv skivköpare och beskriver sin 
musikkonsumtion med orden; ”De senaste åren har det blivit mest nedladdning, jag 
köper tomma skivor för att bränna på”.  Han poängterar dock att han nu för tiden inte 
laddar ner speciellt ofta utan mest tar del av sina vänners musik; ”Jag laddar inte ner så 
mycket utan det blir mest att jag får av kompisar”. Robert har ett stort musikintresse 
men berättar; ”… alltså, jag har inte den bästa skivsamlingen om man säger så. När jag 
var yngre ville jag ha bara för att ha och nu tar jag det jag gillar. Jag har ingen 
speciell smak heller”. Han beskriver vidare hur han vanligtvis lyssnar på musik samt 
hur han tar del av ny musik; ”… mest lyssnar jag på radio, får brända skivor av 
kompisar som tycker att det här måste du höra, bränner kanske lite själv och sen när du 
är ute på klubben och sådant det är då du hör mycket annan musik som du gillar också 
och sen så laddar ner något om man hör något som är tillräckligt bra”.  
 
Intervjun med Robert genomfördes i familjens rymliga vardagsrum men flyttades i och 
med fotograferingen in i Roberts rum som egentligen är en separat lägenhet med egen 
ingång. Rummet kan beskrivas som relativt stökigt men visar tydligt att Robert har ett 
stort intresse av kläder och mode då Filippa K påsarna trängdes med kläder och 
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modemagasin för män. Robert har en dator men den använder han inte när han lyssnar 
på musik utan då använder han antingen stereon eller Mp3-spelaren. 
 

     
 

Varvad konsumtion 
 

Jakob är 27 år och arbetar som jurist på en revisionsbyrå. Han tog examen i april och 
började arbeta i maj. Jakob är relativt nyinflyttad och det är därmed sparsamt möblerat i 
hans etta i stan. Han är mycket lång och slår sig till vår stora förvåning ned på en 
minimal barnpall när vi börjar prata, efter att ha satt på en kanna the. Han berättar på en 
gång att han inte har bodelat med sin syster ännu och därför inte har någon CD-samling 
att visa upp. I ena hörnet står dock en gitarr och vid nattygsbordet en stereo. Men det är 
också det enda med musikalisk anknytning som står att finna i hemmet. När vi frågar 
hur han konsumerar musik säger han; ”Jag har nog lyssnat mest på skivor, CD-skivor 
uteslutande… och även minidisc”. Han laddar sällan ned musik själv men tar relativt 
regelbundet del av andras nedladdade musik; ”Jag tror nog att jag är den enda som inte 
gör det regelbundet, jag tycker alla verkar göra det annars, faktiskt. Och det är väl lite 
det jag har skott mig på kanske”. Detta hör i mångt och mycket ihop med bristande 
tillgång på Internet i hemmet, ”… hade jag haft tillgång till det så hade jag nog gjort 
det oftare” säger han. 

 
Att Jakob är jurist märks klart och tydligt i hur han resonerar kring ämnena som förs på 
tal. Han talar mycket i juridiska termer och det är tydligt för oss att hans förförståelse 
för de juridiska aspekterna av nedladdning i relativt hög grad färgar hans kommentarer. 
Han använder sig ofta av termer som exempelvis statsmakt, egenmäktigt förfarande och 
lagordning. Att han mötte oss i dörren i kristräcksrandig kostym förstärkte vidare det 
intrycket. 
 

          
 
Hanna är 24 år gammal och utbildar sig till lärare. Vi möter henne i hennes lilla 
ombonade lägenhet i Bandhagen. Väggarna är prydda med affischer på Jimmi Hendrix 
och John Lennon och hon har CD-samlingen tydligt och visibelt placerad på väggen vid 
matbordet. Man får snabbt ett intryck av att vi har att göra med en mycket intresserad 
och aktiv musikkonsument vilket också tidigt verifieras i samtalet. ”Jag köper skivor, 
laddar ned och går på konserter, allt det. Jag köper faktiskt mer skivor nu än vad jag 
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har gjort, jag köpte mycket ett tag och sen när jag tog studenten och inte hade så 
mycket pengar så blev det lite mindre men nu köper jag mer igen. Kanske 3 skivor i 
månaden eller så” säger hon. Hon laddar uteslutande ned musik när hon är hemma hos 
familjen. Detta dels för att hon inte har Internet hemma och dels för att hon där blir 
sporrad av sin bror som enligt hennes utsago är bevandrad fildelare. För henne fungerar 
nedladdning som ett smakprov, hon laddar ned ibland för att lyssna och därefter avgöra 
om hon vill köpa skivan eller inte.   
 
För Hanna har den fysiska CD-skivan ett stort emotionellt värde; ”… brända skivor har 
inget värde för mig, då har jag ju inte skivan på riktigt. Jag måste liksom ha den, alltså 
jag kan bränna den först och lyssna på den och tycker jag att den är bra så köper jag 
den som riktig skiva annars har jag inte skivan på riktigt. Jag tänker lite så”. Vidare har 
CD-samlingen ett visst affektionsvärde för henne, hon ser det på följande sätt; ”Jag 
tycker att det man har på datorn det kommer försvinna liksom. Det kommer man ju 
aldrig ha kvar och man vill ju ha kvar sin samling. Jag tänker som på pappas och 
mammas LP-skivor, man vill ju veta vad de lyssnade på och kunna gå igenom och titta 
och så där. Det är ju inte kul att ha det på datorn, det kommer man ju aldrig ha kvar om 
tjugo år”. Hon köper oftast sina skivor över Internet, CDON är ett bra alternativ för 
henne då det är lite mindre dyrt att beställa skivor där, jämfört med att köpa skivorna i 
handeln. Hon lyssnar oftast på musik på sin stereo som står i fönstret precis vid 
matbordet, men det händer även att hon kopplar sin dator till högtalare. Om hon vill 
lyssna på den musik hon har på sin dator brukar hon dock oftast bränna skivor och 
lyssna på stereon. 
 

    
 

Markus är 25 år gammal och arbetar som bokningsagent, vilket innebär att han bokar 
artisters turnéer. Markus bor med sin sambo i Skanstull på söder i en rymlig, 
”secondhand” möblerad etta. Skivsamlingen är strategiskt utplacerad mitt i rummet och 
på golvet nedanför står det staplar med utplockade CD-skivor. Markus lyssnar på musik 
genom datorn och DVD:n och har för tillfället ingen stereo i hemmet. Det är dock oftast 
CD-skivor han lyssnar på hemma. När vi frågar hur han konsumerar musik säger han; 
”… jag har nog mest fått skivor. För några år sedan köpte jag ganska mycket men på 
sistone eftersom jag mest lyssnar på band som jag själv bokar så har jag fått de flesta 
skivorna”. Han har dock köpt två skivor den senaste månaden och vidare laddat ned lite 
musik. När vi frågar honom om hans nedladdningsvanor säger han; ”… inte är det 
mycket men det har hänt… Jag laddar ner ganska mycket lagligt faktiskt men det är 
mest i jobbet, folk som har lagt ut Mp3or på hemsidor, alltså inte med fildelningsprylar. 
Det är många band som lägger ut sin musik på hemsidor så att man får lyssna”. 
 
Markus gillar personligen CD-skivan men tror dock att den kommer att börja få ge vika 
för Mp3-formatet. ”Folk orkar inte gå och köpa, det märker man, jag spelade skivor i 
lördags och de är otroligt jobbigt att hålla på att plocka med alla skivor och det tar stor 
plats också så jag tror det kommer försvinna snart. Eller snart, om tio år kanske”. 
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Förutom att han arbetar musik och stundtals arbetar som DJ, spelar Markus även i band, 
vilket till viss del påverkar hur han ser på nedladdning. Han säger; ”Jag spelar ju musik 
själv och jag bryr mig inte så mycket om folk laddar ner vår musik för det är bara kul 
att folk lyssnar. Men skulle man börja bli större och folk bara laddar ner då skulle jag 
tycka att det var jobbigt”. 
 

     
 

Jeanette är 24 år och studerar socialantropologi. Vi besöker henne i en lägenhet som 
hon delar sin bror, hon berättar dock att hon har fått en egen lägenhet och därför snart 
ska flytta till Midsommarkransen. De flesta av hennes saker är nedpackade i kartonger 
och väskor på grund av den närstående flytten, CD-samlingen är sorterad i fina 
kartonger och Jeanette får leta fram sina tillhörigheter för att vi ska kunna titta. Vi slår 
oss dock först ned i köket för att samtala. Vi får intrycket av att Jeanette är lite tystlåten, 
i synnerhet upplevs hon som hämmad av diktafonen som ligger mitt på bordet. Hon 
pratar ganska tyst och när vi skjuter diktafonen närmare henne så backar hon lite lätt 
bakåt. Hon verkar dock intresserad av våra frågor och svarar, om än lite kortfattat så 
gärna på vad vi än för på tal. 
 
När vi frågar Jeanette hur hon konsumerar musik svarar hon; ”Jag köper regelbundet 
skivor även fast jag laddar ner. Om jag drar ut det på ett år så kanske en varannan 
månad, så sex skivor per år. Senaste skivan köpte jag för två veckor sedan”. Hon 
berättar att hur mycket hon laddar ned varierar men att det i regel är ganska lite. Ibland 
använder hon även MSN för att få filer av vänner eller själv ge någon en låt som hon 
tror att personen i fråga skulle uppskatta. När vi frågar hur mycket musik hon tror att 
hon har på datorn säger hon; ”Jag har faktiskt inte riktigt någon aning, vågar inte säga 
för jag har ingen koll på det med där kilobyte och gigabyte. Men det är ganska mycket”. 
Detta uttalande till trots upplever vi att Jeanette är relativt tekniskt kunnig, hon pratar 
om MSN, torentfiler och huruvida man kan spåra olika typer av musikfiler eller inte. 
 
Trots att Jeanette laddar ned musik ibland så uppskattar hon att ha vanliga CD-skivor 
också. De skivor hon köper är i synnerhet favoriterna, det hon lyssnar på mycket. Hon 
säger; ”… är det bara någonting som jag vill höra en eller två låtar för att se om jag 
möjligtvis ska köpa så laddar jag ner det annars köper jag direkt. Favoriter behöver jag 
inte ladda ner först för de köper jag ändå. Men det händer nog rätt ofta att jag laddar 
ner först även om jag vet att jag ska köpa”. Jeanette tycker också att det är viktigt med 
skivsamlingen; ”… jag tycker att det ser bra ut. Det är viktigt för mig, det är ju som ett 
vanligt samlingsobjekt som man har. Vissa samlar på böcker och vissa samlar på 
skivor”. Vidare verkar det som att hon tycker att det finns ett visst mått av identifikation 
och social positionering i musiksamlingar.  Hon berättar att; ”Kommer jag till någon 
som har en skivsamling så kollar man och försöker luska ut vad det är för en människa 
genom musiken”. När vi ska fota Jeanettes musik samling så börjar hon omedelbart att 
plocka fram de skivorna som hon tycker är mest representativa. Resten försöker hon 
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nästan gömma verkar det som. Hon kommenterar också detta; ”Det är inte så att jag 
skryter med mina Absolut Music 2 och 3 från 84”. 
 

    
 

Icke olagligt nedladdande konsumenter  
 

Ulrika är 28 år och arbetar som konsult, hon har dessförinnan utbildat sig till 
civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm. Vi besöker henne i hennes och 
sambons lägenhet på Lilla Essingen en söndagseftermiddag, och dricker the och äter 
kakor i köket medan vi samtalar. Hon är nyinflyttad och längs med de stora fönstren 
mot mälaren står flyttkartonger fortfarande kvar. Hon har precis samlat sina CD-skivor i 
ett CD-case vilket hon tar fram och visar. Fodralen har hon packat ned i en kartong och 
tagit ner i källaren, de tar för mycket plats tycker hon. Ulrika köper skivor med jämna 
mellanrum, men mest laddar hon ned musik lagligt från iTunes. För några år sedan 
laddade hon ned musik då och då från fildelningsprogrammet Kazaa, men det slutade 
hon med för två, tre år sedan. Detta; ”… dels för att jag har råd att köpa musik nu, vilket 
jag inte hade då och dels för att jag inte tror att det funkar. Jag har i och för sig inte 
testat, men vårt nätverk på jobbet, vi har säkert massa sådana här skydd mot sånt, man 
får inte ens gå in på hotmail, så jag tror inte att man får gå in på sådana här 
fildelningssajter”. Ulrika har vidare långa arbetsdagar och sitter därmed mycket framför 
datorn, det blir därför naturligt för henne att ladda ned från iTunes, vilket förstärkts 
sedan hon införskaffande sin iPod. Ulrika har en stereo i bokhyllan i vardagsrummet, 
men ofta kopplar hon sin iPod till den istället för att lyssna på CD-skivor. På arbetet 
lyssnar hon enbart på musik från datorn. Man får en tämligen samlad bild av Ulrika, hon 
är välartikulerad och genomtänkt och bemöter ämnet mycket nyktert och analyserande.  

 
Ulrika visar oss dock sin skivsamling under mycket skratt. ”Jag får nog finna mig i att 
folk kommer alltid att skratta åt mina skivor…” säger hon. ”Jag har så mycket konstigt, 
lite för mycket melodifestivalskivor och sådär… men jag har blivit tvungen att 
acceptera min skivsmak”. Hon är heller inte speciellt tekniskt avancerad och refererar 
vid flertalet tillfällen till sig själv som sen att haka på den tekniska utvecklingen. När vi 
frågade henne hur hon kom i kontakt med nedladdning svarar hon; ”… jag vet inte, det 
blev väl bara så att alla gjorde det, och som sagt jag tillhör ju inte dem som var först 
direkt utan snarare sist, så det var väl så att när alla hade pratat om det i fyra år så 
började jag tänka att man kanske skulle prova det där ändå”. 
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Linnea är 24 år och arbetar med autistiska barn med fokus med drama och musik. På 
fritiden lyssnar hon på musik, umgås med vänner, läser böcker, löser korsord och går 
ofta på teater. Hon har inte haft Internet fram till den dag vi kom för att prata med henne 
då hon var i full färd med att installera det till sin dator. Linnea bor i en rymlig 50 – 70 
tals inspirerad etta på söder och retro känslan i lägenheten är tämligen överväldigande. 
Att hon är kulturellt intresserad märks snabbt i vårt samtal, hon refererar ofta till teatrar 
och böcker och hon pratar hela tiden om musik som kultur. Linnea köper mycket både 
CD- och vinylskivor, och uppskattar att hon köper mellan 3 till 5 i månaden. Hon har 
hittills inte laddat ned musik, främst på grund av att hon inte har haft tillgång till 
Internet. Hon säger; ”Jag har suttit bredvid när min brorsa laddat ner en film till mig en 
gång men det är det enda. Jag vet inte ens hur man gör tyvärr”. Hon har dock vissa 
planer på att nu eventuellt börja ladda ned lite smått; ”Min kompis ska visa mig hur man 
laddar ner. Jag har tänkt börja för jag har hört att jag har inbyggd Mp3 i min telefon 
och då har jag hört att man kan lägga över musik från dator till telefonen. Det här är en 
helt ny värld för mig så jag ska bli en helt ny människa, jag ska bli teknikgalning”. 
 
Linnea har starka känslomässiga band till CD-skivan och även till vinylskivor och 
motiverar sig på följande sätt; ”Ja, men sen så tror jag att den musiken som jag köper, 
den är ju inte kommersiell heller” och; ”… musiken som jag lyssnar på den beställer jag 
nästan alltid från USA eller köper för att jag tycker att de är värd den ”creden” de som 
gjort den. Vinyler köper jag för att de tycker jag är ett eget värde i sig själva bara, det 
är kul att ha omslag och original”. Hon utvecklar sig vidare och säger att; ”Musiken 
som jag verkligen, verkligen tycker om den vill jag ha låttexterna, omslagen och allting 
till.  Jag vill ha det för annars tycker jag inte att det är värdigt”. Linnea har stereo och 
en LP-spelare hemma och CD- samt vinylsamlingen är stolt utplacerad i en stor 
bokhylla i mitten av rummet. Bredvid har hon även satt upp LP skivor på väggen med 
bland andra The Doors. Hon motiverar sitt samlande av musik med följande 
kommentar; ”Människan är ju pryltokig det kan man ju inte komma ifrån. Människan är 
ett samlardjur vi har ju samlat på frimärken, fruar och nötter liksom sen stenåldern”. 

     

         
 
Fred är 29 år gammal och arbetar som ljuddesigner och kompositör. Vi träffar honom i 
hans och sambons lilla ombonade lägenhet i Solna. Vi slår oss ned i 
vardagsrummet/köket och börjar samtala medan hans sambo står och lagar mat precis 
bredvid. Fred har sin CD-samling ovanför soffan där vi sitter och berättar leende att den 
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består av en salig blandning och att det inte direkt är nya album som finns där. Fred är 
dock fortfarande relativt fäst vid CD-formatet och när han laddar ned musik är det 
vanligtvis via iTunes. Han berättar; ”När iTunes store kom så började jag tjacka lite där 
men jag har varit rätt dålig på att köpa skivor på sistone. Ibland har jag gått och köpt 
en skiva när jag har letat släpp, ny släpp och så där, fortfarande är det ”nice” att ha 
konvolutet och allt. Men det har blivit ett par skivor på nätet nu lagligen. Jag har laddat 
en del men inte så mycket för att Mac:en är inte samma, det är inte lika lätt att ladda 
som med PC som är enklare. Fusknedladdning är ju mycket lättare på PC för det finns 
så många användare och servrar. Mac, då finns det i och för sig linewire eller vad det 
nu hette men det är inte alls lika bra som PC- världen om man vill fuskladda. iTunes är 
det enda som funkar bra”. Som musiker är det vidare tydligt att Fred påverkas till att 
konsumera musik mestadels på lagliga vägar. Han säger; ”I och med att man håller på 
så vet man att det egentligen inte är mycket med 200 spänn för en skiva, när man vet 
hur mycket tid som folk lägger ner i det, det är ett enormt arbete och man betalar 
gladeligen 200 spänn för en inbunden bok och det är lite samma grej på något sätt”. 
 
Fred lyssnar mestadels på musik via sin iPod vilken han kopplar till stereon, det händer 
också att han lyssnar direkt från datorn, det är sällan numera som han lyssnar på fysiska 
CD-skivor, detta delvis då han har lagt in all den musik han har på sina skivor i datorn 
och i Mp3-spelaren. 
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