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Sammandrag: 

Pris och bekvämlighet är bland de viktigaste orsakerna till varför konsumenter handlar 

på internet (Chen & Chang 2003) men utöver det finns det flera element som påverkar 

konsumenters beteende och hur de använder digitala tjänster. Streamingtjänster är ett 

enkelt och bekvämt sätt att se på filmer och serier samt lyssna på musik men utöver 

kärnfunktionen finns det ytterligare element som medför värde åt användarna.  

Syftet med denna avhandling är att undersöka vilka element en digital streamingmiljö 

för media består av och vilken funktion dessa har i ett användarsammanhang. 

Teknologiska element, andra användare samt individuella element bidrar till hur 

helheten uppfattas. Det handlar inte längre om att spela upp media – genom 

interaktion med både tjänsten och övriga användare skapas en unik upplevelse. 

Individer vill skapa en skräddarsydd tjänst som motsvarar deras personliga 

preferenser. I denna avhandling har interaktion, upptäckande av ny media samt 

information i form av preferenser konstaterats vara viktiga element. Utöver det tar 

konsumenter stöd av externa tjänster, så som rekommendationssidor, för att finna 

ytterligare information om det utbud streamingtjänster erbjuder.  

Genom att förstå vilka element som existerar i en streamingtjänstemiljö kan man 

vidare utveckla och anpassa sin tjänst för att möta kundens behov. I denna avhandling 

har en explorativ studie utförts för att undersöka vilka element som existerar i 

streamingtjänstemiljöer.   

Nyckelord: E-Servicescape, digital tjänstemiljö, streamingtjänster, 

interaktion, co-creation 



   

 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING .............................................................................................. 1 

1.1. Problemområde ................................................................................................... 3 

1.2. Syfte ..................................................................................................................... 5 

1.3. Avgränsningar ..................................................................................................... 6 

1.4. Avhandlingens struktur ....................................................................................... 6 

2 DIGITALA TJÄNSTEMILJÖER ............................................................... 8 

2.1. Teknologisk dimension ...................................................................................... 8 

2.1.1. Estetiskt tilltalande ................................................................................. 9 

2.1.2. Layout och funktionalitet ...................................................................... 11 

2.1.3. Finansiell säkerhet ................................................................................ 13 

2.2. Social dimension ............................................................................................... 15 

2.2.1. Andra kunder och användare ............................................................... 15 

2.2.2. Kunden som medskapare av värde ....................................................... 17 

2.2.3. Rykte, symboler och varumärken ......................................................... 18 

2.3. Individuell dimension ...................................................................................... 20 

2.3.1. Individer och interaktion ..................................................................... 20 

2.3.2. Förtroende och lojalitet......................................................................... 22 

2.3.3. Köpintentioner ......................................................................................24 

2.3.4. Preferenser ............................................................................................26 

2.4. Element i digitala tjänstemiljöer – en sammanfattning ................................... 27 

3 METOD ................................................................................................... 29 

3.1. Val av metod ......................................................................................................29 

3.2. Urval ................................................................................................................. 30 

3.3. Datainsamling ................................................................................................... 31 

3.4. Analys av data .................................................................................................... 32 

4 RESULTAT OCH ANALYS ..................................................................... 34 

4.1. Teknologiska element........................................................................................ 34 

4.1.1. Layout och design ................................................................................. 34 

4.1.2. Funktionalitet ....................................................................................... 36 

4.1.3. Relevant information och interaktion med tjänsten ............................ 39 

4.1.4. Förtroende, varumärke och säkerhet .................................................... 43 

4.2. Sociala element................................................................................................. 44 



   

 

4.2.1. Andra användare och interaktion ......................................................... 45 

4.2.2. Rykte och rekommendationer .............................................................. 47 

4.3. Individuella element ........................................................................................ 48 

4.3.1. Preferenser ........................................................................................... 48 

4.3.2. Beteende och interaktion ..................................................................... 50 

4.3.3. Lojalitet . ............................................................................................... 51 

4.4. Element i en streamingtjänstemiljö .................................................................. 53 

4.5. Utvärdering av undersökningen ....................................................................... 57 

4.5.1. Resultatens reliabilitet ..........................................................................58 

4.5.2. Resultatens validitet.............................................................................. 59 

5 SLUTDISKUSSION ................................................................................ 60 

5.1. Förslag till vidare forskning .............................................................................. 61 

KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................ 63 

 

BILAGOR 

Bilaga 1  Intervjuguide .................................................................................................. 67 

Bilaga 2 Information om respondenterna ................................................................... 68 

TABELLER 

Tabell 1 Information om respondenterna ................................................................... 68 

FIGURER 

Figur 1 En hypotetisk modell för E-servicescape ......................................................... 9 

Figur 2 Ett konceptuellt ramverk för lojalitet, förtroende, värde, tillfredställelse 
och tjänstekvalitet .......................................................................................... 23 

Figur 3 Hypotetisk modell över E-servicescape och element som existerar i en 
digital tjänstemiljö .......................................................................................... 27 

Figur 4 Element i en streamingtjänstemiljö ............................................................... 53 

 

 



 

 

1 

1 INLEDNING 

För inte många år sedan gick man till en traditionell filmuthyrningsaffär för att hyra en 

film då man skulle ha en filmkväll. Det var en del av kvällen att gå till uthyrningen, se 

vilka filmer som erbjuds och eventuellt köpa något smått att äta till filmen. I dagens läge 

erbjuds allt flera tjänster i digitalt format. Istället för att gå till en butik för att köpa det 

man behöver kan man sitta hemma framför sin dator och beställa varan eller tjänsten 

hem till sig. Trenden kan även noteras konkret; Blockbuster, det största 

filmuthyrningsföretaget i USA, har valt att sluta sin traditionella uthyrning i januari 2014 

och fokuserar istället på digitala tjänster (Blockbuster 2014).  

Människor har blivit allt mera krävande och vill att tjänsterna skall vara så lätt åtkomliga 

som möjligt. Chen och Chang (2003:558) säger att de allmännaste orsakerna till varför 

konsumenter handlar på internet är pris och bekvämlighet. Nuförtiden kan man genom 

streamingtjänster se på en film när som helst och i princip var som helst. 

Streamingtjänsten låter användaren spela upp filmer, musik eller dylikt utan att behöva 

ladda ner eller fysiskt ha produkten tillgänglig eftersom allting sker via en 

internetuppkoppling. Streamingtjänster är hur man i framtiden kommer att konsumera 

media och ger en möjlighet som aldrig förr att lyssna på musik, se på filmer med mera 

(Spotify & comScore 2014:5). I Norden gjordes till exempel en undersökning 2014 där 

det framgår att det bara i Norden finns 13,8 miljoner användare av digitala musiktjänster 

vilket är ca 78 % av alla internetanvändare i området (Teosto 2015). I likhet hade i samma 

undersökning 66 % av respondenterna sett på TV eller filmmaterial via internet.  

Digitala tjänster har blivit allt vanligare och det är viktigt att förstå dessa för att kunna 

erbjuda den bästa tjänsten och upplevelsen för användaren. Den digitala tjänsten kan 

vara en utvidgning av företagets traditionella tjänst eller en ensamstående tjänsteportal 

(Hopkins, Grove, Raymond & LaForge 2009:23). I teorin kan alla företag erbjuda samma 

produkter, men hur de erbjuder dem och hur lätt man hittar den rätta produkten kan 

istället vara avgörande i val av leverantör. Man måste övertyga konsumenten att just 

denna lösning tillfredsställer dennes behov bättre än konkurrentens och kommer att 

tillfredsställa även samma behov nästa gång (Solomon 1985:65). Den allt ökande 

globaliseringen tillför även nya konkurrenter från hela världen. Den teknologiska 

utvecklingen har möjliggjort detta och skapat en ytterst konkurrensutsatt marknad 

(Bauer, Grether & Leach 2002:155; Szymanski & Hise 2000:309). 
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För bara några år sedan fanns det inte lika snabba och allmänt tillgängliga 

internetuppkopplingar för att erbjuda de tjänster som i dagens läge finns. Dessa 

barriärer har försvunnit (Kellerman 2010:2994) och man kan till exempel se på film och 

lyssna på musik med sin telefon utan problem via telefonoperatörers 3G- eller 4G-

nätverk. Kellerman (2010:2990) noterar att den allt ökande internettrafiken speciellt 

märks i användning av underhållningstjänster, till exempel streaming. Kauppalehti 

(2015) skriver att för 2014 är videostreamingens andel 33 % av all mobildata som 

överförs men att andelen uppskattas stiga till 60 % år 2020. Vidare uppskattar 

Kauppalehti (2015) att den totala mängden mobildata kommer att öka sjufaldigt under 

samma tidsintervall. Tidigare var det bara möjligt att nå snabba internethastigheter 

hemma där man hade sitt bredband. Nuförtiden kommer man åt internet direkt och när 

som helst, vilket delvis binder ihop den fysiska och digitala miljön och har lett till att 

internet blivit en naturlig del av vardagen (Kellerman 2010:2990-2992).  

Digitala tjänsters fördel är att de är tillgängliga 24 timmar om dygnet och till ett lågt pris. 

Keaveney (1995:74, 76) noterar i sin studie att öppenhållningstider är något som 

påverkar konsumenter till hög grad. Utöver det kan man uppdatera innehållet eller priser 

i realtid samt erbjuda tjänsten globalt (Fink & Laupase 2000:45; Savin & Silberg 

2000:12). Kunder är allt mera krävande och vill själv bestämma när de skall se på något. 

Orsaken till varför många tv-stationer erbjuder streamingtjänster utöver deras 

traditionella sändningar är för att deras kunder skall kunna se på serier eller program de 

har missat (Waldgoel 2009:159) och de kan välja när de vill se på det.  

Utöver fysiska aspekter finns det även sociala faktorer som påverkar hur man upplever 

tjänster (Berry, Carbone & Haeckel 2002:86). Övriga användare kan bidra till tjänster 

genom interaktion och skapa mera värde till exempel i form av tips och råd. Det handlar 

inte bara om att se på hur tekniskt bra en tjänst är utan det finns flera individuella och 

sociala element som kan bidra och vara en del av tjänsten. Teostos (2015) undersökning 

visar att 31 % av respondenterna länkat en enskild låt eller spellista till sina vänner samt 

att 21 % följer en eller flera artister i sociala medier. Det handlar inte bara om att köpa 

tjänsten av företaget utan eventuellt finns det flera sociala och individuella element som 

alla tillsammans bidrar till värdeskapandet. 

Beroende på vad det är för tjänst har även betydelsen av olika dimensioner och element 

i servicescape (tjänstemiljön) olika vikt. Servicescape är en term skapad av Bitner 

(1992:58) där hon presenterar den byggda omgivningen (exempelvis en butik) och hur 

denna omgivning påverkar både konsumenter och anställda. Hopkins et al. (2009:28) 
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ger som exempel att i en restaurang med ett visst tema spelar omgivningen stor roll 

medan i ett sjukhus har layout och funktionalitet en central roll. För en digital tjänst kan 

detta däremot betyda att utbudet, priset eller hur lätt det är att hitta saker är avgörande 

eller hur visuellt tilltalande tjänsten är. Utgående från Bitners (1992) modell har Harris 

och Goode (2010:231) utvecklat en E-servicescape modell där de presenterar faktorer 

som existerar i en digital tjänstemiljö medan tjänsten levereras. E-servicescape påverkar 

konsumenten undermedvetet, om denne litar på tjänsteleverantören eller inte samt ifall 

konsumenten väljer att konsumera (Harris & Goode 2010:242). Genom att hantera dessa 

dimensioner av E-servicescape kan man väcka ett önskat beteende (Hopkins et al. 

2009:25). En noggrannare beskrivning och modell av E-servicescape presenteras i 

kapitel 2.  

1.1. Problemområde 

Det finns en hel del forskning kring hur fysiska tjänstemiljöer är uppbyggda och vad som 

påverkar tjänsten samt hur tjänsten uppfattas i den fysiska miljön. Däremot finns det 

inte lika mycket forskning om digitala tjänster. För tillfället ser man främst på hur 

tjänsterna är uppbyggda, deras utseende, design och utbud samt ifall tjänsten anses vara 

pålitlig istället för att se på hur användare upplever och interagerar med tjänsten. 

Digitala tjänster är ofta interaktiva och anpassar sig enligt användarens beteende och 

den information användaren presenteras baserar sig på individuella preferenser (Bauer, 

Grether & Leach 2002:157). Det finns flera olika former av interaktion (Harris & Goode 

2010:242) och därmed är detta ett centralt element i digitala tjänstemiljöer – något som 

definitivt är värt att forska vidare kring. 

En digital tjänstemiljö försöker att imitera en fysisk miljö i digitalt format (Kellerman 

2010:2992). Genom teknologiska element kan man försöka att replikera och påverka 

användares beteende. De teknologiska elementen en tjänst består av är viktiga för hur 

man uppfattar en digital tjänstemiljö men det finns även andra element som inte är lika 

synliga. Övriga användare eller liknande sociala element kan även inverka på 

användningen av tjänster. Dessa element är ofta individuella och svåra att identifiera. 

Användarna är slutligen de som utvärderar och använder tjänsten och övriga användare 

kan även bidra till hur användare interagerar och använder tjänsten. Därmed är det 

viktigt att förstå vilka element som påverkar dessa användare i den digitala tjänstemiljön, 

E-servicescape.  
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Teknologiska element inkluderar bland annat hur tjänsten är strukturerad och hur 

tillförlitlig den är. Likaså är säkerhet och integritetsfrågor väldigt viktiga element inom 

den teknologiska dimensionen (Chen & Chang 2003:560). Användare måste kunna lita 

på tjänsten för att ta steget att börja använda den. Företag bör utveckla tjänsten så att 

den möter användarens förväntningar och behov samt göra allt så enkelt och smidigt 

som möjligt för användaren. Vilka teknologiska element som är relevanta för 

streamingtjänster är något värt att undersöka eftersom dessa element utgör en plattform 

för värdeskapandet.  

Det finns även element utöver de teknologiska element som påverkar hur man upplever 

en digital tjänst. Teknologin ersätter inte användarens behov av bland annat social 

interaktion.  Den sociala dimensionen påverkar hur användare använder tjänsten och 

hur de interagerar med tjänsten samt övriga användare. Rosenbaum och Massiah 

(2011:471) säger att servicescape även innehåller subjektiva, omätbara faktorer som 

företaget inte kan kontrollera, till exempel sociala faktorer som påverkar kunders 

beteende och sociala interaktioner. Teknologiska element är mera konkreta och lättare 

att identifiera, men de sociala elementen påverkar användare trots att de inte är lika lätta 

att mäta eller identifiera. Mossberg (2003:183) säger att ”i framtiden antas 

framgångsrika företag bli de som kontinuerligt anpassar sig till omgivningen och som 

kan hantera både människor och teknik”. 

Teknologin tar över en stor del av den personliga interaktioner i servicemöten. Detta är 

en utmaning men kan även förstärka kundens upplevelse. (Mossberg 2003:45) Denna 

interaktion måste inte vara direkt med en representant av företaget utan kan även vara 

en interaktion med själva tjänsten. Interaktionen medför en unik upplevelse eftersom 

det möjliggör att tjänsten kan anpassa sig enligt användarens beteende. Tombs och 

McColl-Kennedy (2003:451) anser att servicescape skapar en stabil grund för tjänsten 

och denna miljö påverkar sociala interaktioner mellan dess kunder. Kunderna 

interagerar med varandra medvetet eller omedvetet och deras visade känslor påverkar 

de övriga kundernas känslor (Tombs & McColl-Kennedy 2003:462). Övriga kunder eller 

användare spelar en central roll i många tjänster och hur dessa upplevs. De kan förhindra 

eller möjliggöra att övriga användare njuter av tjänsten (Tombs & McColl-Kennedy 

2003:449) och bör därmed även beaktas då man ser över vilka element som påverkar 

hur man upplever och använder tjänster.  

En annan persons ord väger ofta tyngre än någon annan sorts reklam (Van Bruggen, 

Antia, Jap, Reinartz & Pallas 2010:337) vilket betyder att ryktet en tjänst har kan påverka 
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hur tjänsten upplevs av andra människor. Hur användare upplever en leverantör kan ha 

stor betydelse för användarens beteende och handlingar (Chen & Chang 2003:561). Ett 

företag med gott rykte kan anses skapa mera värde åt användaren trots att tjänsten i sig 

inte är lika bra som en konkurrents. Varje individ besöker en tjänsteleverantör för att 

uppfylla ett behov, tjänstemiljön kan vara där för att underlätta eller försvåra att nå detta 

mål (Bitner 1992:61). Grönroos och Ravald (2010:10) anser att leverantörer borde sträva 

till att hitta en väg till kundens värdeskapande miljö istället för att försöka anpassa 

kunden till leverantörens processer. Tjänsterna borde med andra ord anpassas utgående 

från användarens perspektiv och inte andra vägen. Det finns utöver den teknologiska och 

sociala dimensionen även en individuell dimension där varje användare är unik och har 

sina egna preferenser. 

Individuella element är en viktig del av servicescape eftersom digitala tjänster strävar till 

att anpassa sin tjänst unikt till varje individ. Varje individ har sina egna preferenser, det 

som passar en är inte nödvändigtvis bra enligt en annan. Individer har sin egen 

musiksmak och kan anse att en viss TV-serie är bra medan andra användare har en helt 

annan åsikt. Det är en utmaning att anpassa utbud och pris enligt alla dessa unika 

användares preferenser för att skapa förtroende och lojalitet bland användarna. Det 

handlar inte längre om att bara fokusera på vad man erbjuder utan även om att behålla 

existerande kunder (Van Bruggen et al. 2010:333). 

Individer har sina egna preferenser och de har ett visst mål som de vill nå. Det finns en 

möjlighet att vidare utforska streamingtjänster. Det behövs en djupare förståelse hur de 

olika dimensionerna och elementen fungerar samt samverkar i ett användarsamanhang. 

Det är inte ett ensamt element utan helheten som är avgörande. Tjänsteleverantören 

erbjuder resurser som möjliggör kundens värdeskapande (Grönroos & Ravald 2010:10) 

men ofta är det individuellt hur man sedan skapar detta värde. Beroende på tjänstens 

natur kan leverantören påverka värdeskapandet, medan varuleverantören indirekt 

påverkar processen och tjänsteleverantören i allmänhet påverkar främst genom 

interaktivitet (Grönroos & Ravald 2010:10).  

1.2. Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka vilka element en digital streamingmiljö 

för media består av och vilken funktion dessa har i ett användarsammanhang. För att 

uppnå syftet är det viktigt att skapa en djupare förståelse för hur konsumenter använder 

streamingtjänster samt vilka element som existerar i en streamingmiljö. 
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1.3. Avgränsningar 

För att få ett tydligt fokus kommer endast streamingtjänster för musik, film och serie så 

som Spotify och Netflix att undersökas. Direktsända evenemang i andra former kommer 

inte att beaktas utan fokus ligger på existerande filmer och musik som erbjuds.  

Syftet med denna avhandling är att undersöka vilka element en digital streamingmiljö 

för media består av och vilken funktion dessa har i ett användarsammanhang. Därmed 

kommer avhandlingen att begränsas till att undersöka användningen av 

streamingtjänster samt elementens funktion och inte själva upplevelsen. Genom detta 

undersöks uttryckligen vilka element som existerar och inte hur eller till vilken grad 

dessa element påverkar upplevelsen. Användningen är en del av upplevelsen och därmed 

är denna avgränsning inte så lätt att göra eftersom dessa element är en del av 

upplevelsen.  

För den empiriska delen kommer populationen som undersöks att begränsas till 

åldersgruppen 20-30 år. Denna ålderskategori undersöks i enlighet med 

kommunikationsverkets undersökning gjord 2012 där under 25 år och 25-34 år gamla 

var de två största användargrupperna vad kommer till att se på videomaterial via internet 

(Viestintävirasto 2012). Unga följer mera filmmaterial via internet än äldre personer 

(Viestintävirasto 2012) vilket även märks i Teostos (2015) undersökning där 15-24 

åringar var betydligt aktivare att dela musik jämfört med äldre användare. 

Respondenterna begränsas ytterligare till ålderskategorin 20-30 år för att få ett djupare 

fokus i undersökningen.  

1.4. Avhandlingens struktur 

Kapitel 1 introducerar avhandlingen för läsaren och presenterar problemfrågeställningar 

som är relevanta för denna avhandling. Vidare presenteras avhandlingens syfte samt 

avgränsningar.  

I kapitel 2 presenteras existerande teori om hur digitala tjänstemiljöer är uppbyggda och 

påverkar konsumentens upplevda tjänst. Den teoretiska delen delas in i tre 

huvudkategorier: den teknologiska, sociala och individuella dimensionen. Efter den 

teoretiska delen presenteras i Figur 3 en sammanfattande modell som fungerar som 

grund för den empiriska delen och vilka element som existerar i en digital tjänstemiljö.  
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I kapitel 3 presenteras metoden för hur den empiriska undersökningen kommer att 

utföras, val av respondenter och hur data analyserades.  

I kapitel 4 presenteras och analyseras det data som samlats in i den empiriska 

undersökningen. Slutligen presenteras i Figur 4 en modell över de element som existerar 

i en streamingtjänstemiljö. Modellen baserar sig på den teoretiska referensramen samt 

resultaten i den gjorda undersökningen. 

Kapitel 5 bidrar med en slutdiskussion kring avhandlingen och förslag till vidare 

forskning.  
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2 DIGITALA TJÄNSTEMILJÖER 

För att få en förståelse över vilka dimensioner och element som existerar presenteras i 

detta kapitel tre huvuddimensioner ur ett teoretiskt perspektiv. Dessa dimensioner är en 

teknologisk, social och individuell dimension. 

2.1. Teknologisk dimension 

Den teknologiska aspekten är kärnan för att en digital tjänst skall fungera. Keaveney 

(1995:76) fann i sin studie att misslyckanden i kärntjänsten är den största orsaken till att 

konsumenter väljer att byta leverantör. I detta kapitel kommer att behandlas hur den 

teknologiska dimensionen påverkar kundens upplevda tjänst och beteende. 

Tjänstemiljöer kan vara väldigt komplexa och det finns flera olika variabler som påverkar 

den upplevda tjänstekvaliteten. I en digital tjänstemiljö är kundens synfält begränsat till 

en skärm istället för en hel affär vilket är utmanande för tjänsteleverantören (Menon & 

Kahn 2002:31), även den miljö kunden använder tjänsten i (t.ex. vardagsrummet) kan 

spela en stor roll. I en digital miljö har kunder mera kontroll över sina val och den 

information de söker till skillnad från en traditionell affär där hyllor och layout begränsar 

kunders rörelse (Menon & Kahn 2002:37). Tjänsteleverantören ger möjligheter för 

kunden att skapa värde (Grönroos & Ravald 2010:15) genom att erbjuda en plattform för 

kunden att göra detta.  

Trots att fysiska och digitala tjänster ofta erbjuder samma tjänst eller produkt kan 

tjänstemiljöerna vara väldigt olika och därmed går det inte direkt att tillämpa Bitners 

(1992) servicescapemodell på digitala tjänstemiljöer. Harris och Goode (2004:151) och 

Hopkins et al. (2009:28) har funnit att man kan dra flera paralleller mellan en digital 

och fysisk miljös servicedynamik. Internet ger en möjlighet för användare att uppleva 

företagets atmosfär och miljö utan att egentligen vara fysiskt närvarande (Fink & 

Laupase 2000:45), med andra ord försöker den att imitera en fysisk miljö i digitalt 

format (Kellerman 2010:2992). Kellerman (2010:2992) argumenterar att tack vare 

konstant tillgång till mobilt internet är en fysisk miljö inte lika signifikant som förr. 

E-servicescape presenterar företagets närvaro i en digital miljö och reflekterar företagets 

image. Därmed argumenterar Harris och Goode (2004:151) att företag måste konstant 

uppdatera och sköta om deras E-servicescape för att möta nuvarande och potentiella nya 

kunders behov. Harris och Goode (2010) har skapat en E-servicescapemodell som 



 

 

9 

reflekterar över hur trovärdig konsumenten anser att en webbsida är samt hur detta 

påverkar konsumentens köpintention. Modellen baserar sig på Bitners (1992) 

ursprungliga servicescapemodell vilken Harris och Goode (2010) har modifierat för att 

passa en digital tjänstemiljö. I Figur 1 presenteras en översatt modell av Harris och 

Goodes (2010) E-servicescapemodell.  

Figur 1 En hypotetisk modell för E-servicescape  

 

Källa: (Harris & Goode 2010:232). 

Harris och Goode (2010) har valt att dela in E-servicescapen i tre dimensioner: estetiskt 

tilltalande, layout och funktionalitet samt finansiell säkerhet. Detta kapitel kommer att 

utgå från dessa dimensioner och även presentera ytterligare element som påverkar 

användare i en digital tjänstemiljö. Dimensionerna är relativt breda och går delvis på 

varandra, men varje dimension påverkar på sitt eget sätt (Hopkins et al. 2009:29). Det 

är viktigt att förstå dessa dimension eftersom de är nyckelelement i att förstå hur 

användare evaluerar digitala tjänstemiljöer (Hopkins et al. 2009:30).  

2.1.1. Estetiskt tilltalande 

Dimensionen estetiskt tilltalande behandlar själva omgivningen, huruvida konsumenter 

anser att servicescape är attraktivt eller lockande. Denna dimension är på så vis 

jämförbar med en fysisk miljö eftersom utseendet i en fysisk affär även påverkar hur 

konsumenter upplever miljön. Det finns flera studier som argumenterar att bland annat 

vilken färg, font eller bakgrund man använder påverkar hur konsumenter uppfattar 
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helheten och originaliteten av webbsidan eller tjänsten (Solomon 1985; Hopkins et al. 

2009). Harris och Goode (2010:231–232) argumenterar att webbsidors trovärdighet är 

korrelerat till huruvida sidan är estetiskt tilltalande eller inte. 

Ofta fokuserar webbdesigners på originaliteten av sitt arbete istället för användarens 

upplevelse (Harris & Goode 2010:238). Det måste finnas ett ramverk som binder ihop 

helheten och skapar en struktur för designen av tjänstemiljön. Med andra ord borde man 

se helheten som ett servicescape och ta modell av en traditionell affär. (Hopkins et al. 

2009:27) En digital tjänstemiljö påverkar kunder och deras interaktion med företaget 

genom dess funktioner och design (Hopkins et al. 2009:28). Savin och Silberg (2000:11) 

säger att med den allt ökande handeln på nätet är det viktigt att fokusera på tjänstens 

utseende för att förmedla en bild som attraherar kunder och främjar handel. Om man 

inte har en attraherande design som lockar kunder kan det vara att kunder inte hittar 

företaget eller väljer att söka vidare efter en annan leverantör istället (Savin & Silberg 

2000:11; Menon & Kahn 2002:32). Solomon (1985:66) noterar att färger och former är 

bland de effektivaste sätten att påverka kunders känslor och reaktioner samt underlättar 

det för dem att identifiera sig.  

Rosenbaum och Massiah (2011:474) skriver att konsumenter evaluerar en plats utseende 

för att förstå dess mening eller identitet. I likhet påverkar en digital tjänsts design hur 

användaren förstår leverantörens eller tjänstens innebörd. Genom designen kan man 

även psykologiskt påverka användaren. Om man använder en liten font eller om man 

måste gå genom många steg för att nå sitt mål kan det anses väldigt tröttsamt att använda 

tjänsten. Allt detta påverkar användarens beteende, huruvida denne väljer att stanna och 

utforska tjänsten eller visar undvikande beteende. (Hopkins et al. 2009:29–30) Enligt 

Menon och Kahn (2002:32) har det första intrycket en användare får stor inverkan på 

hur mycket nöje och upphetsning användaren upplever även senare under tjänstemötet. 

Genom designen har företagen även en möjlighet att differentiera sig bland 

konkurrenterna (Mossberg 2003:47) vilket påverkar vilken leverantör användaren 

slutligen väljer. 

Många konsumenter anser att det är roligt att handla och söka efter varor på nätet (Chen 

& Chang 2003:560; Menon & Kahn 2002:39). Hopkins et al. (2009:37) har funnit att 

underhållningsvärdet inte skall underskattas i E-servicescape, det måste vara attraktivt 

och underhållande, oberoende av bransch. Bitner (1992:63) samt Menon och Kahn 

(2002:35) säger att nöje ökar närmande beteende hos användare och att de återkommer 

i framtiden. Även hur kreativ eller unik designen är påverkar huruvida kunder väljer att 
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stanna kvar och utforska sidan (Loiacono, Watson & Goodhue 2002:433). Man måste 

även ta i beaktande olika design i olika länder (Fink & Laupase 2000:44) eller i olika 

kontexter. Samma design fungerar inte nödvändigtvis i olika kulturer och i många fall 

måste även andra språk tillämpas. Zeithaml, Parasuraman och Malhotra (2002:369) 

skriver att företag måste ta i beaktande den feedback de fått av deras kunder och anpassa 

tjänsten enligt de preferenser kunderna har.  

2.1.2. Layout och funktionalitet 

Layout och funktionalitet dimensionen fokuserar på den digitala tjänstens struktur, hur 

objekt är arrangerade samt hur fungerande helheten är för att nå målet (Harris & Goode 

2010:232). Denna dimension kan jämföras med en fysisk affär vilket skulle motsvara 

bland annat hur möbler är placerade och var man hittar varor. Existerande studier 

argumenterar att användbarhet och funktionalitet är nyckelkomponenter för 

konsumenter då de evaluerar digitala tjänstemiljöer (Harris & Goode 2010:232). Hur 

tjänsten fungerar eller hur snabbt man hittar det man söker kan påverka hur kunden 

evaluerar tjänstemötet i sin helhet (Szymanski & Hise 2000:313; Grewal, Lindsey-

Mullikin & Munger 2003:37). 

Chen och Chang (2003:560) fann i sinn studie att designen och hur lätt det är att 

navigera var vanliga problem som konsumenter stött på i samband med digitala 

tjänstemiljöer. Därmed argumenterar de att tjänsteleverantören kan påverka 

konsumentens upplevelse genom att erbjuda en väl designad och lätt navigerad tjänst. 

Genom att göra det lätt för användaren att navigera och hitta exakt vad de söker efter 

skapar man en givande och njutbar upplevelse för användaren (Hopkins et al. 2009:27; 

Loiacon, Watson & Goodhue 2002:433). Tjänsten måste även vara lätt att hitta och 

tillgänglig i diverse sökmotorer (t.ex. Google) för att användare skall hitta dit (Grewal, 

Lindsey-Mullikin & Munger 2003:40). 

Då man använder digitala tjänster är det viktigt att man hittar den information man 

söker, därmed argumenterar Harris och Goode (2010:242) att detta är en viktig aspekt 

då man evaluerar en digital tjänst. Vidare skriver de att det skall vara klart utmärkt vilken 

information man hittar under diverse länkar och menyer. Detta kan jämföras med 

Bitners (1992) dimension symboler, skyltar och artefakter vilka underlättar det för 

kunden att hitta rätt genom skyltar som visar vägen (Rosenbaum & Massiah 2011:474). 

Hopkins et al. (2009:37) skriver att man delvis kan genom relevant information och 

skyltar (menyer och dylikt) kompensera för hur tjänsten är strukturerad, i detta samband 
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argumenterar de att skyltar symboler och artefakter anses vara viktigare än själva 

layouten och funktionaliteten. Savin och Silberg (2000:11) påpekar dock att man inte 

skall ha för mycket information, men ändå tillräckligt med information för att stöda 

användarens mål.  

Fördelen med digitala tjänster är att de ofta är i kontakt med internet och kan därmed i 

realtid uppdatera innehållet till en låg kostnad (Bauer, Grether & Leach 2002:157). Man 

kan erbjuda de nyaste produkterna direkt de är tillgängliga och lägga till ny information 

eller recensioner vilket betyder att kunderna direkt får tillgång till det nyaste materialet. 

I digitala tjänster kan användaren själv välja vilken information han/hon vill ha och 

skräddarsy en tjänst eller produkt enligt egna preferenser (Bauer, Grether & Leach 

2002:157). Till skillnad från en traditionell fysisk miljö anser användare att 

informationen är till nytta och direkt tillgänglig i en digital miljö, det vill säga man måste 

inte söka upp en försäljare för att få denna information (Zeithaml, Parasuraman & 

Malhotra 2002:363). 

Bitner (1992:61) konstaterade att det som en person ser som viktigt är nödvändigtvis inte 

viktigt för en annan. Därmed är det viktigt att kunna anpassa tjänsten för varje individ. 

Många digitala tjänster är interaktiva, det vill säga de agerar enligt sin användare. Den 

information användaren får fram beror på vad användaren har sökt efter (Bauer, Grether 

& Leach 2002:157). Interaktivitet kan även enligt Harris och Goode (2010:242) vara att 

man kan jämföra produkter och priser sinsemellan eller kan se på produkter på flera 

olika sätt. Man kan med andra ord skapa sin egen upplevelse beroende på sina egna 

handlingar. Eftersom det är lätt att jämföra priser, information och den nytta man får av 

tjänster i en digital miljö argumenterar Anderson och Srinivasan (2003:128) att kunder 

söker efter den största nyttan de kan få. Vissa användare har det även som kriterium att 

det skall vara lätt att jämföra produkter sinsemellan då de väljer leverantör (Zeithaml, 

Parasuraman & Malhotra 2002:363). Det är viktigt att förstå hur kunder interagerar med 

tjänsten och hur miljön påverkar deras beteende (Montoya-Weiss, Voss & Grewal 

2003:449) och genom att förstå detta kunna utveckla sin tjänst att passa användaren. 

För att konsumenten skall nå sitt mål måste tjänsten vara fungerande. För att attrahera 

nya och behålla gamla kunder är den upplevda pålitligheten av tjänsten ytterst viktig 

(Savin & Silberg 2000:11). Keaveney (1995:76) fann i sin studie att misslyckande i 

kärntjänsten är den största orsaken till att konsumenter väljer att byta leverantör. 

Därmed bör företaget konstant testa funktionaliteten för att upprätthålla tjänstens 

användbarhet. Ifall tjänsten inte fungerar som den skall blir kunderna frustrerade och 
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lämnar tjänsten eller till och med byter leverantör (Savin & Silberg 2000:13; Berry, 

Carbone & Haeckel 2002:86; Zeithaml, Parasuraman & Malhotra 2002:364). Även om 

det finns för mycket information eller tjänsten är väldigt komplex kan detta skapa 

undvikande beteende och mindre tid används för att använda eller utforska tjänsten 

(Menon & Kahn 2002:32). 

Internet ger möjligheten att erbjuda oändligt mycket information till konsumenterna, 

men i många fall är det omöjligt att presentera själva tjänsten eftersom den ofta är 

immateriell till sin natur (Koernig 2003:152). Med digitala tjänster kan man inte påverka 

kundens fysiska upplevelse eftersom det fysiska upplevelserummet ofta är hemma hos 

konsumenten. Däremot kan man använda sig av ljud, bilder och videon för att presentera 

tjänsten/produkten i sin digitala tjänst (Mossberg 2003:45). Genom användning av 

ikoner, logon och dylikt kan man även föra fram ett förtroende och en sorts professionell 

bild av organisationen vilket ökar förtroende emot tjänsten (Montoya-Weiss, Voss & 

Grewal 2003:452). 

För streamingtjänster är kvaliteten och hur tillförlitlig tjänsten är av stor vikt. För TV-

bolag har den kvalitet de kan erbjuda genom sina streamingtjänster varit ytterst viktig 

(Waldfogel 2009:160) och ofta en konkurrensfördel tillsammans med pålitlighet. Det 

finns andra (ofta olagliga) leverantörer som erbjuder samma tjänst men då kan 

kvaliteten på bilden och tillförlitligheten vara betydligt sämre än om man använder sig 

av TV-bolagets tjänst istället. För film- och musikbranschen är olaglig verksamhet 

problematisk eftersom man kan kopiera dessa produkter oändligt många gånger utan att 

kvaliteten försämras (Waldfogel 2009:161).  

2.1.3. Finansiell säkerhet 

Harris och Goode (2010:231) har valt att ersätta Bitners (1992) dimension för skyltar, 

symboler och artefakter med finansiell säkerhet eftersom de ansåg denna dimension vara 

mera passande för digitala tjänstemiljöer. I denna avhandling inkluderas dimensionen 

skyltar, symboler och artefakter med layout och funktionalitet i likhet med Hopkins et 

al. (2009) syn på denna dimension. Med finansiell säkerhet avser Harris och Goode 

(2010:233) hela betalningsprocessen och generell säkerhet för digitala tjänster. 

Chen och Chang (2003:560) har i sin undersökning funnit att säkerhet och 

integritetsfrågor är väldigt viktiga då man använder digitala tjänster. Detta har lett 

många stora företag så som Amazon.com att skapa krypteringsmetoder för att skydda 
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konsumenters säkerhet då de använder tjänsten (Harris & Goode 2007:515). Ett exempel 

på en krypteringsmetod som många stora företag använder är CAPTCHA som visar en 

bild med snedvridna bokstäver som bara en människa kan tyda. Szymanski och Hise 

(2000:318) säger även att finansiell säkerhet är den främsta oron konsumenter har då 

de överväger att handla på nätet eller inte. Transaktioner av pengar och varan sker ofta 

inte samtidigt då man handlar på nätet (Grabner-Kraeuter 2002:43) vilket är en faktor 

som bidrar till denna oro.  

Ofta fokuserar företagen mera på säkerheten och lovar diverse säkerhetsgarantier medan 

de glömmer att se över själva betalningsprocessen och hur lätt eller svårt det är (Harris 

& Goode 2010:238). I Finland kan man i de flesta fallen sköta sin betalning via en 

nätbankstjänst, men i flera andra länder måste man använda externa tjänster (t.ex. 

Paypal) eller ett kreditkort för att sköta betalningsprocessen. Keaveney (1995:76) fann i 

sin undersökning att fel fakturering är en av de största orsakerna till varför kunder väljer 

att byta leverantör. Därmed borde företag ytterligare fokusera på den upplevda 

finansiella säkerheten (Szymanski & Hise 2000:319) och betalningsprocessen eftersom 

de påverkar den upplevda tjänsten i sin helhet. 

Även webbdesignen kan påverka den upplevda risken. Om sidan ser oprofessionell ut 

kan användaren ha svårt att lita på tjänsten fast den skulle vara hur säker som helst. Även 

innehållet påverkar hur man upplever säkerheten och evaluerar risken på webbsidan. I 

likhet påverkar användning av logon och liknande symboler hur professionellt företaget 

verkar. (Montoya-Weiss, Voss & Grewal 2003:449–451; Grabner-Kraeuter 2002:46) I 

vissa fall då tjänsten bara finns tillgänglig digitalt sätter företaget inte ut någon adress 

eftersom de anser att det inte behövs. Detta skriver Savin och Silberg (2000:11–12) är ett 

misstag – varför skulle en kund beställa något från ett okänt ställe? Savin och Silberg 

(2000:13) har presenterat några lätta sätt att öka förtroende gentemot företagets 

finansiella säkerhet. Varje företag borde till exempel ha telefonnummer, 

kontaktuppgifter och en företagspresentation tillgänglig för att bevisa att företaget 

existerar.   

Utöver den finansiella säkerheten är kunder även oroade för all den information företag 

samlar av dem och hur denna information används (Savin & Silberg 2000:12). 

Resultaten i Szymanskis och Hises (2000:314) undersökning visar att konsumenter är 

oroliga över vart deras kreditkortsinformation, personuppgifter och dylikt slutligen 

hamnar och hur denna information används. Vissa kunder läser leverantörens 

integritets- och säkerhetspolicyn, men eventuellt har brand, rykte och liknande faktorer 
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ett större inflytande på den upplevda säkerheten (Zeithaml, Parasuraman & Malhotra 

2002:372–373). Huruvida kunden är villig att ge ut sina personliga uppgifter baserar sig 

på ifall denne litar på leverantören eller inte (Grabner-Kraeuter 2002:47).  

2.2. Social dimension 

I början då digitala tjänster var något nytt trodde man att ett lågt pris och närvaro på 

nätet var nyckeln till framgång, men senare insåg man att detta inte räckte för att 

kompensera för tjänstekvalitet (Zeithaml, Parasuraman & Malhotra 2002:362). I detta 

kapitel behandlas hur sociala aspekter påverkar valet av leverantör och hur andra 

människor eller användare påverkar konsumentens beteende och upplevda tjänst. 

Delområdena som behandlas är andra kunder/användare, kunden som medskapare av 

värde, rykte och word-of-mouth samt symboler och brand. 

2.2.1. Andra kunder och användare 

Om man ordnar en filmkväll påverkar personerna som man ser filmen med till stor del 

vilken film man ser och överlag hur kvällen utspelar sig. Rosenbaum och Massiah 

(2011:475) skriver att företag kan påverka anställning av människor men för övrigt kan 

det vara svårt att kontrollera andra humanistiska element som också utgör servicescape. 

Till skillnad från den teknologiska dimensionen som är bestämd och konstant är den 

sociala dimensionen mera dynamisk eftersom övriga kunder skapar situationer som 

påverkar övriga personer i miljön (Tombs & McColl-Kennedy 2003:454). 

Tjänsteleverantören kan inte alltid vara närvarande som subjekt i den värdeskapande 

processen (Grönroos & Ravald 2010:11) och därmed blir även övriga aspekter viktiga i 

samband med hur kunder använder och uppfattar tjänsten. Berry, Carbone och Haeckel 

(2002:86) konstaterar att sociala faktorer påverkar lika mycket som den egentliga 

fysiska miljön och borde därmed beaktas till samma utsträckning. Bagozzi (1975:32, 35) 

noterar att de flesta marknadsplatsutbytena är en blandning av att konsumenter inte 

bara vill tillfredsställa sitt nyttobehov utan även sociala och psykologiska behov och 

därmed påverkas konsumenters beteende inte bara utgående från fysiska aspekter. Inom 

en social miljö finns det interaktioner som leder till känslor och handlingar vilka i sin tur 

har inflytande på kunders beteende (Tombs & McColl-Kennedy 2003:449). 

Social densitet kan påverka användningen av tjänsten, i vissa fall vill man ha människor 

kring sig medan man i andra fall vill ha mera integritet beroende på tjänstens natur 
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(Rosenbaum & Massiah 2011:477; Tombs & McColl-Kennedy 2003:454). Digitala 

tjänster ger en möjlighet att i sin egen ro handla presenter eller söka information som 

kan vara mera personlig. Däremot vill man i vissa fall ha övriga personer involverade i 

processen till exempel vid en filmkväll eller fotbollsmatch. Vid en fotbollsmatch vill man 

vara delaktig med de övriga fansen för att skapa en gemensam upplevelse och därmed 

även agerar i enhet med hur de övriga fansen reagerar (Tombs & McColl-Kennedy 

2003:454, 456). Likaså kan man påverkas av övriga personer vid en filmkväll, man 

skrattar åt samma skämt i en komedi eller liknande. Man måste inte fysiskt vara 

närvarande heller, det finns bland annat forum på internet där man kan diskutera med 

övriga användare vad som kommer hända i nästa episod av en serie eller liknande. Även 

sociala normer kan inverka på beteende, man förväntas agera på ett visst sätt som individ 

i en viss kontext (Tombs & McColl-Kennedy 2003:455). Man förväntas agera på ett visst 

sätt i en miljö, man köar vid kassan i en butik utan att gå förbi andra, men det kan även 

vara att man känner press att agera eller undviker en tjänst man inte vill bli associerad 

med.  

Det finns en ökande trend att kunder interagerar med varandra genom sociala medier. 

Verhoef, Reinartz och Krafft (2010:248) säger att företag därför allt mer fokuserar deras 

strategier mot att styra kunders beteende utanför den direkta tjänsten. Som exempel ber 

företag kunderna betygsätta deras tjänst på utomstående webbsidor. På så vis får andra 

kunder även en helt annan synvinkel på hur övriga kunder ser på företaget än om 

företaget själv skulle gjort en liknande betygssättning. (Verhoef, Reinartz & Krafft 

2010:248; Van Bruggen et al. 2010:335) En annan person som rekommenderar en tjänst 

och berättar om denna från en personlig synvinkel väger ofta mera än någon annan form 

av kommunikation (Mossberg 2003:149; Van Bruggen et al. 2010:337).  

I många fall är det andra användare som rekommenderar en produkt eller tjänst till sina 

bekanta. Detta anser Grewal, Lindsey-Mullikin och Munger (2003:35) är utöver positiv 

word-of-mouth även en stor besparing för företaget eftersom den existerande 

användaren ofta fungerar som stöd och hjälper den nya användaren att komma igång. 

Därmed behöver inte företaget spendera lika mycket på att lära den nya användaren om 

tjänsten. Istället för att ringa till företaget eller skicka ett meddelande till dem kan man 

fråga en bekant om hjälp. Denna person är trovärdig och man litar på den information 

man får om produkten/tjänsten. Företaget behöver inte själv erbjuda hjälp i samma 

utsträckning utan övriga användare funktionerar som en slags helpdesk.  
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Då man använder en tjänst eller köper något inverkar kontexten på användarens 

beteende. Andra kunder eller användare är en del av servicescape och påverkar därmed 

användarens beslut. Dessa sociala element i servicescape förhindrar eller gör det möjligt 

att njuta av tjänsten. Hur tjänsten sedan upplevs inverkar på kundens avsikt att 

återvända eller undvika tjänsten i framtiden. (Tombs & McColl-Kennedy 2003:449)   

2.2.2. Kunden som medskapare av värde 

Vargo, Maglio och Akaka (2008:146) skriver att värde och värdeskapande är kärnan av 

tjänster och viktigt för att förstå dynamiken av ett tjänstesystem. Företaget presenterar 

ett förslag på värde åt kunden medan kunden fortsätter värdeskapandet genom 

användning (Vargo, Maglio & Akaka 2008:148). Enligt Grönroos och Ravald (2010:6) är 

kunder alltid är medproducenter (co-creator) i värdeskapandet men det är ett väldigt 

abstrakt uttryck. Tjänsteaktiviteter är till sin natur interaktiva där produktion och 

konsumtion ofta går hand i hand, kunder engagerar sig och är därmed delaktiga i 

produktionsprocessen (Grönroos & Ravald 2010:7). Som exempel kan en kund skapa en 

spellista med musik vilken han/hon själv skapat utgående från den musik företaget 

erbjuder i sin tjänst. Denna spellista kan sedan även delas till övriga användare eller 

rekommenderas till likasinnade användare.  

Ett annat exempel som Vargo, Maglio och Akaka (2008:146) presenterar i sin artikel är 

en biltillverkare. Biltillverkaren använder sin kunskap för att från råmaterial skapa en 

bil åt kunden och skapar möjligheten för kunden att använda sin kunskap av att köra 

bilen och därmed skapa värde tillsammans med företaget. Värde skapas av företaget, de 

anställda, kunder och övriga involverade medan värdet bestäms av mottagaren som i 

många fall är kunden (Vargo, Maglio & Akaka 2008:148). 

Amazon.com erbjuder expertrecensioner av böcker, musik och dylikt samt 

rekommenderar andra liknande produkter som användaren kunde vara intresserad av 

(Zeithaml, Parasuraman & Malhotra 2002:372). Dessa recensioner måste inte vara från 

företaget utan kan även vara av användare vilket i sin tur skapar värde åt övriga 

användare. Det finns även en negativ sida till recensionerna, kunder kan göra 

recensioner som inte alls stämmer överens med vad de egentligen tyckte och ger därmed 

en felaktig bild av den produkten. Ett exempel på detta är då Amazon.com fick en helt 

okänd bok (How to avoid huge ships) att bli en av de mest säljande böckerna på grund 

av just obehöriga recensioner och roliga kommentarer. Man måste som användare kunna 

vara kritisk och inte tro blint på all information man hittar.  
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Ett annat exempel är att företaget frågar några frågor av användaren och utgående från 

svaren skräddarsyr tjänsten genom att rekommendera eller begränsa utbudet som visas 

åt just denna användare (Grewal, Lindsey-Mullikin & Munger 2003:38). Bland annat 

Netflix ber nya användaren välja några filmer de anser vara bra och utgående från dessa 

filmer rekommenderas filmer och serier så att användaren kommer igång med tittandet. 

2.2.3. Rykte, symboler och varumärken 

Att gå in i en välkänd och bekant fysisk affär kan kännas väldigt tryggt, men att handla 

på nätet från en sida du just klickat dig in på kan kännas väldigt främmande, speciellt 

om det är en okänd tjänsteleverantör. Du har inte samma trygghet att i något skede ha 

kontakt med en riktig människa vilket även påverkar huruvida du litar på tjänsten eller 

inte. (Harris & Goode 2010:242) Upplevt rykte av en tjänst är en viktig faktor för 

konsumenters beteende och aktioner (Chen & Chang 2003:561). Dessa rykten och den 

allmänna bilden av ett varumärke baserar sig mycket på hur andra människor ser och 

upplever företaget eller tjänsten. Varumärket är något konstant och kunde placeras 

under den teknologiska dimensionen men eftersom ryktet och andra användare har en 

inverkan på hur varumärken uppfattas valde jag att placera varumärke under den sociala 

dimensionen.    

En kunds positiva attityd emot en tjänsteleverantör kan leda till upprepat köpbeteende 

och därmed även lojalitet (Anderson & Srinivasan 2003:125). Även servicescape kan 

påverka hur konsumenter upplever eller ser på organisationen; en dålig design eller 

dåligt upplägg kan få användaren att bli frustrerad vilket även reflekterar över 

användarens bild av företaget som helhet (Hopkins et al. 2009:29; Bitner 1992:64). 

Likaså kan kunders uppfattning om organisationen även vara länkad till deras attityd 

mot webbsidan eller en viss produkt (Hopkins et al. 2009:36–27).   

Harris och Goode (2004:150) har funnit att förtroende är en viktig faktor i val av 

leverantör. Vidare konstaterar de att tidigare forskning har funnit samband mellan 

tidigare erfarenheter och upplevt värde, nöjdhet och tjänstekvalitet. En persons 

fördomar om ett ställe kan påverka personens upplevelse där (Bitner 1992:62) och även 

andra personers upplevelser kan reflektera företagets image. Alla har ett minne efter att 

ha köpt en produkt eller tjänst, oberoende om det är en bra eller dålig erfarenhet (Berry, 

Carbone & Haeckel 2002:88). Menon och Kahn (2002:32) påstår att tidigare 

erfarenheter har mera inflytande i en digital miljö eftersom det är lätt att byta mellan 
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exempelvis webbsidor. Det är inte ett stort steg att välja ett företag med gott rykte trots 

att ett annat företag kan vara lika bra om inte bättre.   

Som tidigare diskuterats är upplevd risk en avgörande faktor då man evaluerar 

tjänsteleverantörer. Koernig (2003:153) skriver att konsumenter söker extern 

information om andra användares tidigare erfarenheter för att reducera sin egen risk. 

Vidare skriver han att det är svårt från företagets synvinkel att kontrollera sådana word-

of-mouth källor, däremot kan man påverka exempelvis den fysiska omgivningen genom 

att erbjuda rätt information i tjänstemiljön. Bauer, Grether och Leach (2002:156) har 

funnit ett samband mellan tillfredställelse och positiv word-of-mouth. Keaveney 

(1995:79) fann även i sin undersökning att ca 50 % hittar nya företag genom positiv word-

of-mouth, men däremot berättar 75 % av respondenterna åt en eller oftast flera ifall de 

bytt tjänsteleverantör vilket i sin tur är negativ word-of-mouth. Rosenbaum och Massiah 

(2011:478) noterar att negativa upplevelser för en kund i ett servicescape lätt smittar till 

övriga kunder, men detta händer inte lika ofta i digitala tjänster där man ofta betjänar 

sig själv. Negativt beteende kan ha starkt inflytande om det inte hanteras på rätt sätt 

(Verhoef, Reinartz & Krafft 2010:248). 

Bitner (1992:67) anser att skyltar, symboler och artefakter är speciellt viktiga då man 

skall skapa ett första intryck för användaren. Vidare skriver hon att detta är ett sätt att 

differentiera sig från sina konkurrenter i en konkurrensfylld marknad. De flesta företag 

visar sin logo och andra identifierbara tecken på byggnader, paket och dylikt i deras 

kundkontakt vilket får kundens uppmärksamhet och kunden är medveten om vilket 

företag han/hon handlar med (Fink & Laupase 2000:45). Symboler hjälper även kunder 

att identifiera sig och ger signaler som gör det enkelt att uppfatta helheten (Rosenbaum 

& Massiah 2011:474).  

Ett emotionellt band mellan kunden och företaget är svårt för konkurrenter att kopiera 

(Berry, Carbone & Haeckel 2002:89). Rosenbaum och Massiah (2011:478) presenterar 

ett exempel där en Amerikan som reser till Europa går till McDonalds och känner sig 

tryggare eftersom det är något bekant och han vet vad han kommer få. Likadant kan man 

jämföra hur man ser på bekanta varumärken på nätet och känner sig tryggare tack vare 

logon och dessa företags rykten. Skyltar, symboler och artefakter är särdrag som ger 

ledtrådar om tjänsteleverantören till kunden (Tombs & McColl-Kennedy 2003:450). Ett 

väl etablerat varumärke sparar även kostnader för företaget eftersom de redan har 

etablerat ett rykte på marknaden. Som exempel har Wal-Mart relativt lätt att expandera 
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sin verksamhet till nätet (Grewal, Lindsey-Mullikin & Munger 2003:33; Grabner-

Kraeuter 2002:48).  

I vissa fall kan man inte pröva eller konsumera tjänsten före man köpt den vilket kan 

leda till osäkerhet. Detta kan till exempel vara en flygresa eller liknande, men genom ett 

bekant varumärke kan man reducera den upplevda risken för konsumenten. En stark 

image ökar förtroende och kan i många fall vara avgörande i valet av leverantör 

(Mossberg 2003:168). I många fall köper kunder varumärket då de väljer en 

tjänsteleverantör; konsumenterna söker efter företag som kommunicerar en image som 

passar dem (Solomon 1985:67, 71; Mossberg 2003:168). Apple är ett bra exempel, 

kunder är villiga att betala en högre premie för att använda just Apples produkter. 

Oberoende tjänstens natur, om den är en fysisk produkt eller en immateriell tjänst, bör 

tjänsten/produkten kommunicera en image till kunden som är gynnsam, konsekvent och 

unik (Solomon 1985:65). 

2.3. Individuell dimension 

I detta kapitel behandlas faktorer som påverkar individers upplevda tjänst, beteende och 

val av leverantör. De olika dimensionerna som behandlas är individer och interaktion, 

förtroende och lojalitet, köpintentioner samt preferenser.  

2.3.1. Individer och interaktion 

Den tjänst man erbjuder varje konsument är i stort sätt den samma, men ändå ser 

individer på tjänster på olika sätt och värdesätter olika saker. Bitner (1992:61) ser detta 

som en utmaning, det som är en optimal design för en individ är nödvändigtvis inte 

optimalt för en annan. Därmed bör man även beakta hur individer ser på den digitala 

tjänstemiljön och agerar enligt denna. I kapitel 2.1.2 behandlades interaktivitet vilket är 

relaterat till den individuella dimensionen där individen skapar en personlig upplevelse 

baserat på sina egna handlingar men det finns flera aspekter att ta i beaktande. 

För de flesta fysiska tjänsterna är miljön konstant och därmed kan man presentera en 

generell bild över kunders beteende. Som exempel kommer en kund till en restaurang 

och sätter sig ner vid ett bord eller motsvarande. För en digital tjänst är första sidan på 

en webbsida är likadan för alla som besöker sidan för första gången. Därmed anser 

Tombs och McColl-Kennedy (2003:459) att man borde fokusera på situationen och dess 

kontext istället för själva miljön. Kunden har en viss uppfattning och ett behov denna vill 
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uppfylla. Trots att kunden bestämmer orsaken för att köpa eller konsumera en tjänst kan 

företaget påverka beteendet genom servicescape. (Tombs & McColl-Kennedy 2003:459) 

Interaktion med kunder ger en möjlighet för leverantören att påverka kundens upplevda 

värde. Om interaktion inte existerar av sig själv kan man sträva till att skapa det genom 

att ha till exempel ett call center eller liknande tjänster för att skapa denna interaktion 

och därmed ytterligare kunna påverka kundens värdeskapande process. (Grönroos & 

Ravald 2010:10) Även Barrutia och Gilsanz (2012:1) noterar att E-handel har möjliggjort 

en interaktion mellan kunden och företaget vilken även är mera intensiv och relevant än 

i traditionell handel. Som exempel nämner de att en kund sköter sina bankärenden utan 

att interagera med någon anställd vid banken. Om ingen interaktion inträffar anses 

företaget vara en värdemäklare där de endast indirekt stöder värdeskapandet (Barrutia 

& Gilsanz 2012:2-3).  

Mossberg (2003:24) anser att servicekvaliteten påverkar kundens erfarenheter, men i 

vissa fall spelar personliga faktorer som humör eller trötthet en större roll. Vidare säger 

hon att företaget inte kan påverka detta humör men däremot kan påverka det genom att 

hantera situationen på ett lämpligt sätt. I likhet kan företagen även skräddarsy tjänster 

att passa kunder enligt deras kriterier (Mossberg 2003:46), men det kan vara svårare att 

tolka användarens humör om ingen personlig interaktion inträffar. Digitala tjänster är 

till största del självservice vilket sätter en större vikt på att tjänsten skall vara utformad 

för att underlätta det för kunden att konsumera (Mossberg 2003:120). 

Barrutia och Gilsanz (2012:1) skriver i sin artikel att kunders kunskap eller expertis även 

påverkar hur de påverkas och ser på värde. En högre expertis innebär att man med 

mindre ansträngning kan nå samma mål utan en förlust i kvaliteten (Barrutia & Gilsanz 

2012:6), med andra ord beroende på hur bra man känner till hur tjänsten fungerar kan 

man lättare nå sitt mål. En som aldrig använt en online filmtjänst måste använda mera 

tid för att lära sig medan en som använt motsvarande tjänster tidigare snabbare kommer 

in i systemet.  

Individer sinsemellan kan också dela information bland annat i sociala medier (Van 

Bruggen et al. 2010:333) eller personligen vilket utgör en bas för hur de agerar och 

därmed även ökar individers expertis och kunskap (Barrutia & Gilsanz 2012:4). Individer 

med olika nivåer av expertis kan även ha olika uppfattningar om vilken information de 

behöver. En individ med mycket expertis inom ett visst område kan nöja sig med en 

minimal mängd information från tjänsten medan en annan person med mindre expertis 
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vill ha mera information för att inte välja fel produkt eller tjänst. (Barrutia & Gilsanz 

2012:7) 

2.3.2. Förtroende och lojalitet 

Överlag är kunder som söker bekvämlighet mindre sannolika att byta tjänsteleverantör 

eftersom de inte orkar söka efter en ny leverantör utan vill stanna kvar hos samma 

leverantör (Anderson & Srinivasan 2003:126). För att hålla kvar sina kunder bör 

tjänsteleverantören vara lika bra eller bättre än sina konkurrenter (Loiacono, Watson & 

Goodhue 2002:433). Det är betydligt dyrare att skaffa nya kunder jämfört med att 

behålla gamla kunder (Bauer, Grether, Leach 2002:155; Grewal, Lindsey-Mullikin & 

Munger 2003:35). Utöver detta kan det kosta ännu mera att få tillbaka en (missnöjd) 

förlorad kund.  

För att få återkommande och lojala kunder bör företag istället för att tänka på 

transaktioner fokusera på servicen under hela transaktionen (Zeithaml, Parasuraman & 

Malhotra 2002:362). Bauer, Grether och Leach (2002:155) anser att det är viktigt att 

etablera ett förhållande till kunden och skapa en atmosfär av förtroende, tillfredställelse 

och engagemang för att upprätthålla denna relation. Kunder som inte litar på tjänsten 

blir heller inte lojala (Anderson & Srinivasan 2003:128), förtroende skapar en harmoni 

och stabilitet i förhållandet (Bauer, Grether & Leach 2002:156). 

I Figur 2 presenteras en modell utvecklad av Harris och Goode (2004) som presenterar 

lojalitet som en konsekvens av direkta och indirekta förhållande till förtroende, upplevt 

värde, tillfredsställelse och tjänstekvalitet (Harris & Goode 2004:140). Modellen är fritt 

översatt från engelska.  
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Figur 2 Ett konceptuellt ramverk för lojalitet, förtroende, värde, tillfredställelse och 
tjänstekvalitet 

 

Källa: (Harris & Goode 2004:141). 

De fasta linjerna baserar sig på existerande teori medan de streckade linjerna baserar sig 

på hypoteser. Utöver de existerande teorierna har Harris och Goode (2004) funnit 

samband mellan upplevt värde och förtroende samt mellan förtroende och lojalitet. 

Utgående från Figur 2 kan man se att förtroende är en central drivkraft av lojalitet vilket 

är centralt i att förstå och göra modeller för tjänstemöten och en central drivkraft i 

tjänsters dynamik (Harris & Goode 2004:150). Harris och Goode (2004:142) 

argumenterar att förtroende är viktigare i en digital miljö än i en traditionell (offline) 

tjänstemiljö. Som tidigare behandlats i kapitel 2.3 är finansiell säkerhet och förtroende 

för tjänsteleverantören ytterst viktig för att användaren skall använda tjänsten. Harris & 

Goode (2010:237) har även hittat stöd till detta i deras undersökning, konsumenter är 

mera oroade för säkerhet på nätet än i en vanlig affär.  

Förtroende baserar sig på tidigare erfarenheter men kan märkas först i framtiden (Bauer, 

Grether & Leach 2002:156). Harris & Goode (2004:143) noterar vikten av tjänstekvalitet 

samt att det blir dyrt i längden i form av förlorade kunder på grund av dålig service. Chen 

och Chang (2003:561) säger även att servicekvalitet påverkar konsumenters upplevda 

kvalitet: leveranser, returneringar och dylikt skall fungera för att skapa förtroende för 

leverantören.  
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Konsumenter måste känna att de kan lita på leverantören, därmed måste företaget göra 

sitt allt för att leverera tjänsten till kunden efter att detta har lovats. Om kunden får 

tjänsten/produkten för sent eller till och med en felaktig produkt skapas frustration. 

(Harris & Goode 2007:527) Därmed uppmanar Harris och Goode (2004:151) företag att 

fokusera på icke synliga element i tjänsten så som returneringspolicy och den fysiska 

distributionen. Genom en fungerande returneringspolicy och garantier kan man öka 

förtroende till kunden samt minska deras upplevda risk (Grabner-Kraeuter 2002:47). 

Vissa saker är dock inte i företagets händer. Ifall internet inte fungerar och kunden 

därmed inte kan se sin film blir kunden lätt irriterad på streamingtjänsten trots att den 

inte orsakat problemet.  

Digitala tjänster är till största delen självbetjäningstjänster där användaren förväntas 

betjäna sig själv. Därmed är det viktigt att man hittar det man söker utan större problem. 

Det finns ingen fysisk person att fråga ifall man inte hittar det man söker eller har något 

annat problem i samband med tjänsten. Chen och Chang (2003:561) fann i sin studie att 

konsumenter är oroliga huruvida det finns tillgängligt personal att hjälpa dem med 

problem och hur snabbt det finns hjälp till hands. Garantier på produkter, leveranser, 

returneringar och så vidare ansågs även vara viktiga aspekter vad kommer till betjäning 

(Chen & Chang 2003:561). Även Savin och Silberg (2000:13) ser funktionerande 

returneringspolicy och diverse garantier som viktiga aspekter för att kunder skall kunna 

lita på tjänsteleverantören. Zeithaml, Parasuraman och Malhotra (2002:363) noterar att 

definitionen för service inkluderar aspekter före och efter själva transaktionen, inte bara 

under själva transaktionen. Keaveney (1995:76) betonar vikten av god service eftersom 

dålig betjäning var en av de största orsaken i hennes studie för varför konsumenter väljer 

att byta tjänsteleverantör.  

2.3.3. Köpintentioner 

Kunden påverkas av många faktorer av vilka flera påverkar huruvida kunden väljer att 

köpa tjänsten/produkten eller inte. Detta kan vara faktorer som man inte kan påverka, 

till exempel humör eller andra personliga faktorer (Bitner 1992:65) vilka påverkar 

huruvida kunden är villig att konsumera just då. Kunder har även flera alternativ att välja 

mellan, därmed skriver Montoya-Weiss, Voss och Grewal (2003:448) att man måste 

förstå vad som driver kunderna att välja de olika kanalerna, varför de exempelvis 

använder webbsidan eller den fysiska affären.  
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Kunder kan använda sig av flera olika kanaler för att handla en specifik produkt (Grewal, 

Lindsey-Mullikin & Munger 2003:33; Van Bruggen et al. 2010:331) där en kanal kan 

fungera som informationskälla medan man söker efter idéer från en annan. Utmaningen 

är att utforma och hantera de olika kanalerna som tack vare digitalisering ökat ytterligare 

och inte längre bara handlar om att sälja utan även behålla existerande kunder (Van 

Bruggen et al. 2010:331, 333). 

Det finns många sätt företag kan påverka konsumentens köpintentioner. En möjlighet i 

digitala tjänstemiljöer är att erbjuda en demoversion där man får pröva på tjänsten före 

man betalar för den (Bauer, Grether & Leach 2002:157). Exempelvis erbjuder Netflix 

användare att pröva deras tjänst en månad gratis före man måste börja betala för 

tjänsten. Detta är även delvis en lösning till ett annat problem i samband med digitala 

tjänster, det finns ingen fysisk produkt att känna på eller pröva (Chen & Chang 

2003:560; Savin & Silberg 2000:11).  

Konsumenter kan känna press på att göra ett beslut direkt (Bauer, Grether & Leach 

2002:160). I en digital miljö kan konsumenten själv välja när denne vill söka efter en 

produkt eller tjänst och måste inte göra beslutet då den besöker en affär. Ifall 

konsumenten har ett visst mål (exempelvis hitta en specifik produkt) kan detta mål ha 

mera inflytande än själva tjänstemiljön (Menon & Kahn 2002:39). Bättre urval av 

produkter ökar även chansen att konsumentens behov blir mättat. I en digital miljö har 

man inte samma begränsningar på utrymme som i en traditionell affär (Szymanski & 

Hise 2000:312) och kan därmed erbjuda ett större urval. Kunder har ett visst emotionellt 

behov eller mål de vill uppfylla, företaget kan erbjuda diverse hjälpmedel för att nå detta. 

Kunden strävar till att nå detta mål eller helst överskrida sina förväntningar vilket i sin 

tur leder till att kunden väljer den leverantören istället för konkurrenter (Berry, Carbone 

& Haeckel 2002:85). 

Positivt köpbeteende innebär skapandet av en relation, ökad volym i verksamheten, 

positiv image för företaget och villighet att betala ett högre premium för 

tjänsten/produkten (Harris & Goode 2007:514). Detta kan även vara det motsatta, 

negativt köpbeteende resulterar i undvikande beteende (Zeithaml et al. 1996). Om det 

upplevda värdet anses vara lågt är det sannolikare att konsumenten söker efter en annan 

leverantör som kan erbjuda ett högre värde (Anderson & Srinivasan 2003:128). Därför 

bör företagen fokusera på att upprätthålla och förbättra det upplevda värdet för att 

behålla kunderna. Kostnaden för att byta leverantör bör vara högre än att stanna kvar. 

(Anderson & Srinivasan 2003: 133)  
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Känslor är något som är svårt för företaget att kunna påverka. Enligt Tombs och McColl-

Kennedy (2003:447) har kunder en nyckelroll i att påverka andra kunders känslor både 

positivt och negativt. I en digital värld är man sällan i direkt kontakt med den andra 

parten vilket gör det svårare att uppleva eller påverkas av en annan persons känslor eller. 

Däremot är det lätt att påverkas av andra supporters emotioner i ett idrottsevenemang 

(Tombs & McColl-Kennedy 2003:456) eller ifall man på en fest spelar en viss typs musik 

kan man själv inspireras att lyssna på något liknande. Därmed anser Tombs och McColl-

Kennedy (2003:462) att individer medvetet eller undermedvetet påverkas av övriga 

personers känslor då de interagerar sinsemellan.  

2.3.4. Preferenser 

En av de allmännaste orsakerna till varför konsumenter väljer en tjänst över en annan är 

priset och utbudet. Keaveney (1995:74) fann i sin studie att priset var den tredje största 

orsaken till varför kunder byter leverantör. Till priset räknar hon utöver det egentliga 

priset och kostnaderna för tjänsten diverse erbjudanden och straffavgifter. Vidare skriver 

hon även att konstant ökande priser kan skrämma bort användare. Nu för tiden är 

internetavgifter oftast konstanta och inte beroende på hur mycket man använder vilket 

möjliggjort det för streamingtjänster att slå igenom (Kellerman 2010:3000). Likaså 

erbjuder många digitala tjänster ett fast pris med möjlighet att köpa tilläggstjänster vilket 

binder användaren till tjänsten för en längre tid.  

Berry, Carbone och Haeckel (2002:86) anser att företag som bara fokuserar på pris som 

sitt konkurrensmedel egentligen minskar det värde de erbjuder. Därmed är det även 

viktigt att se på vad man erbjuder (Savin & Silberg 2010:11) eftersom utbudet reflekterar 

delvis företagets image. En annan utmaning är att tjänster ofta säljs som ett paket och 

därmed uppmanas inte kunden att stanna kvar och utforska samt eventuellt köpa något 

mera (Tombs & McColl-Kennedy 2003:463). Vissa filmer eller serier kan vara väldigt 

avgörande för användare, om inte vissa favoritserier finns tillgängliga väljer användaren 

en annan tjänst utan att desto mera undersöka vilka andra serier som finns tillgängliga. 

Digitala tjänster har inte samma begränsningar med hyllutrymme som en traditionell 

affär. Amazon.com som exempel kan erbjuda betydligt flera böcker än en liten affär och 

genom diverse hjälpmedel för sökning erbjuda ett lätt sätt att hitta det man söker efter 

(Szymanski & Hise 2000:312). Om kunder inte hittar det de söker efter väljer de en 

annan leverantör eller låter bli att köpa något (King & King 2006:242).  
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I och med ett stort utbud kan man även erbjuda produkter av högkvalitet (som är dyrare) 

vilket kan påverka kundens nöjdhet i form av att produkten håller bättre och inte behöver 

returneras på grund av felaktigheter (Szymanski & Hise 2000:312; Grewal, Lindsey-

Mullikin & Munger 2003:37). För streamingtjänster kan detta innebära att erbjuda mera 

sällsynta artister som man inte vanligen hittar i skivbutiker eller dylikt. Personliga 

preferenser kan spela en stor roll när man väljer leverantör. Slutligen är det kunden som 

avgör om produkten eller tjänsten är värd sitt pris baserat på dess egenskaper (Mossberg 

2003:13).  

2.4. Element i digitala tjänstemiljöer – en sammanfattning 

Rosenbaum och Massiah (2011:473, 483) argumenterar att kunden upplever flera olika 

servicescapen vilka alla påverkas av kundens intentioner. Vidare skriver de att kunder 

även upplever de olika dimensionerna olika samt anser dem olika viktiga. I Figur 3 

presenteras en konceptuell modell som sammanfattar den teoretiska delen i denna 

avhandling och presenterar en expanderad modell av E-servicescape. Modellen utgår 

från existerande litteratur och presenterar element som finns i digitala tjänstemiljöer. 

Figur 3 sammanfattar de olika element som har diskuterats i föregående kapitel.  

Figur 3 Hypotetisk modell över E-servicescape och element som existerar i en digital 
tjänstemiljö 
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Den nedersta dimensionen representerar i likhet med Harris och Goodes (2010) E-

servicescapemodell en bas för den digitala tjänsten. E-servicescape försöker imitera en 

fysisk miljö i digitalt format (Kellerman 2010:2992) och genom denna miljö påverka 

konsumentens beteende och hur konsumenten använder tjänsten. Servicescape 

presenterar en fast stomme för vad som påverkar kunder inom tjänstemiljön (Tombs & 

McColl-Kennedy 2003:451) men utöver den teknologiska dimensionen finns det 

ytterligare faktorer som inverkar på hur tjänsten upplevs som helhet.  

Den mellersta dimensionen presenterar sociala element. Till detta hör hur övriga 

användare påverkar tjänsten och hur dessa användare kan skapa mervärde. Denna 

dimension innehåller även hur varumärken och rykte påverkar valet av leverantören 

samt delvis förtroende för tjänsten. Sociala faktorer påverkar lika mycket som den 

egentliga fysiska miljön och borde därmed beaktas till samma utsträckning (Berry, 

Carbone & Haeckel 2002:86). Beroende på tjänstens natur kan även övriga människor 

spela stor roll, om de sedan är medkonsumenter eller om de har varit delaktiga i 

värdeskapande processen (co-creation).  

Högst upp i pyramiden presenteras den individuella dimensionen. Det som är en optimal 

design för en individ är nödvändigtvis inte optimalt för en annan (Bitner 1992:61). 

Tjänsten bör därför kunna anpassas enligt individuella behov för att ytterligare skapa 

värde och få konsumenten att bli lojal. Individer har även personliga preferenser vilka 

påverkar huruvida de litar på tjänster, använder tjänsten och slutligen eventuellt blir 

lojala kunder.  

Att förstå digitala tjänstemiljöer består av flera dimensioner (Zeithaml, Parasuraman & 

Malhotra 2002:371) och tillsammans bildar dessa dimensioner en helhet. Den upplevda 

tjänsten påverkas vid köptillfället av flera olika faktorer där även övriga kunders aktioner 

påverkar beteendet (Tombs & McColl-Kennedy 2003:458). Utgående från Figur 3 kan 

man se att en digital miljö består av flera element vilka företaget inte alltid kan påverka. 

Genom att förstå vilka olika bitar helheten består av kan man bättre analysera och 

anpassa sin tjänst utgående från användarnas behov.  
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3 METOD 

Utgående från existerande teorier har ett ramverk för vilka olika element som existerar i 

en digital tjänstemiljö sammanfattats. För att ytterligare förbättra förståelsen kommer 

en empirisk studie att utföras för att bekräfta eller förkasta och eventuellt hitta ytterligare 

element. I detta kapitel behandlas hur undersökningen utfördes, urval av deltagare, val 

av metod samt hur data analyserades.    

3.1. Val av metod 

Syftet med denna avhandling är att undersöka vilka element en digital streamingmiljö 

för media består av och vilken funktion dessa har i ett användarsammanhang. För att 

uppnå syftet är det viktigt att skapa en djupare förståelse för hur konsumenter använder 

streamingtjänster samt vilka element som existerar i en streamingmiljö. Eftersom syftet 

är att skapa en förståelse tillämpas en hermeneutisk filosofi där målet är att skapa 

förstående istället för en generaliserad bild (Saunders, Lewis & Thornhill 2009:115). Med 

denna filosofi får man ett subjektivt perspektiv där sociala fenomen tas i beaktande och 

fokus är på detaljer samt situationen (Saunders, Lewis & Thornhill 2009:119). 

För att undersöka detta är det lämpligt att använda en deduktiv ansats. Saunders, Lewis 

och Thornhill (2009:125, 127) skriver att man med denna metodologi utgår från teorin 

och analyserar sedan data man samlat in. Vidare skriver de att denna metod lämpar sig 

bra för att definiera begrepp eller koncept. Genom att basera sin forskning på existerande 

teori får man ett teoretiskt ramverk från vilket man kan börja analysera sitt data 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009:490). Med en deduktiv metodologi vill man ofta testa 

en hypotes (Bryman & Bell 2011:11) men i denna avhandling handlar det mera om att 

undersöka vilka element som existerar. Därmed påminner det delvis om en induktiv 

metod där man utgår från observationer och sedan jämför detta med existerande teori 

men det är inte alltid så klart var gränsen dras mellan dessa (Bryman & Bell 2011:13–14).  

Människor är sociala varelser och alla tolkar situationer olika och har sina egna motiv 

varför de gör på ett visst sätt. Detta beteende påverkar även hur man interagerar med 

andra personer och därmed bör man inte bara beakta hur människor interagerar med 

miljön, utan även andra faktorer som skapar värde för dem. (Saunders, Lewis & 

Thornhill 2009:111) En kvalitativ metod kommer användas för att samla empirisk data. 

En kvalitativ metod lämpar sig bra då man vill förstå orsaker för beslut eller attityder 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009:324). Detta kommer att förverkligas genom att 
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utföra en explorativ studie. Saunders, Lewis och Thornhill (2009:139) skriver att en 

explorativ studie är speciellt lämplig då man vill ha en djupare förståelse för ett problem. 

Utgångspunkten är att undersökningens fokus i början är väldigt brett men krymper 

vartefter man har samlat in data (Saunders, Lewis & Thornhill 2009:140). I enlighet med 

avhandlingens syfte lämpar sig en explorativ metod bra för att undersöka detta. Genom 

att undersöka vilka element som existerar kan större helheter eller dimensioner bildas 

vilka man sedan kan forska vidare inom.   

3.2. Urval 

Det är i de flesta fallen omöjligt att samla data från hela populationen och därmed måste 

man begränsa urvalet av respondenter. Att samla data från färre respondenter innebär 

även att man kan gå in mera på detaljer vilket är typiskt för en hermeneutisk 

undersökning där man vill nå förståelse istället för en generell bild. (Saunders, Lewis & 

Thornhill 2009:119, 210–213) Den empiriska undersökningen kommer att vara 

fokuserad på konsumenter, det vill säga de som använder och evaluerar dessa 

streamingtjänstemiljöer. Intervjuerna kommer att vara cirka 15-30 minuter och 

behandla vilka element som existerar i streamingtjänster, vilka funktioner de har, hur de 

påverkar användaren samt hur användare interagerar och använder streamingtjänster 

för att konsumera film, serier och musik. För denna avhandlings undersökning är antalet 

respondenter relativt lågt men utgående från resultaten var mängden tillräcklig för att 

finna de olika element som existerar i streamingtjänstemiljöer. Målet med en kvalitativ 

undersökning är att samla data så den motsvarar den allmänna populationens syn, 

överlag brukar kvalitativa undersökningar ha färre respondenter (Marshall 1996:522–

523).  

För att välja respondenter ur populationen kommer ett målmedvetet urval att tillämpas. 

Ett målmedvetet urval används ofta då man vill ha väldigt informativa respondenter och 

få mycket ut av en liten grupp (Saunders, Lewis & Thronhill 2009:237). Ett målmedvetet 

urval lämpar sig även för att nå en förståelse för ett komplext problem relaterat till 

mänskligt beteende (Marshall 1996:523). Denna metod har valts för att hitta 

respondenter som använder streamingtjänster och därmed har värdefull information 

och erfarenhet om hur de använder dessa tjänster. Marshall (1996:523) ser en skillnad 

bland respondenter där vissa har en djupare förståelse för ett visst fenomen och därmed 

kan bidra med mera information. Liknande kriterier har använts av Barrutia och Gilsanz 

(2012) där de i likhet med Parasuraman, Zeithaml och Malhotras (2005) studie valt att 
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intervjua personer som har handlat på nätet och inte endast sökt information. Genom 

ett liknande val får man verkliga användningserfarenheter av tjänsten och hur användare 

interagerar med streamingtjänsten och övriga användare istället för att undersöka 

personer som baserar sin kunskap på andras erfarenheter.  

För att välja respondenterna kommer en heterogen spridning av respondenter att 

användas. Saunders, Lewis och Thornhill (2009:239) skriver att man med denna strategi 

kan samla data för att förklara nyckelelement. Totalt intervjuades 13 respondenter men 

redan efter 10 respondenter var svaren främst olika varianter eller tillämpningar av de 

redan funna elementen. Enligt Marshall (1996:523) beror antalet respondenter på 

forskningens syfte vilket kan variera mycket. För denna studie var detta antal tillräckligt 

för att finna de olika elementen som existerar i en streamingtjänstemiljö. En överblick 

över respondenterna hittas i Bilaga 2 där ålder, kön och hur ofta de använder 

streamingtjänster presenteras. Samtliga respondenter är intervjuade i Vasaregionen och 

i åldern 20-30 år vilken är i likhet med avgränsningarna inom de största 

användargrupperna.  

3.3. Datainsamling 

För att samla data kommer en semistrukturerade intervju att användas. En semi-

strukturerad intervju innebär att man har en lista på frågor man frågar personen man 

intervjuar. Man utgår från samma frågor för varje person man intervjuar, men man har 

en möjlighet att fråga ytterligare frågor och kan därmed skapa en diskussion. Denna 

metod lämpar sig även bra då man utför en explorativ undersökning. (Saunders, Lewis 

& Thornhill 2009:320, 323) 

Datainsamlingen kommer att basera sig på en semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga 

1) Intervjuguiden består av 10 frågor, tre underfrågor samt basuppgifter om 

respondenterna.  

Fråga ett och två behandlar huruvida respondenterna använder streamingtjänster och 

hur ofta. Trots att respondenter som inte använder streamingtjänster kunde ha 

intressant information om varför de valt att inte använda streamingtjänster har i denna 

undersökning valts att lämna bort dessa respondenter för att fokusera på vilka element 

som existerar i streamingtjänstemiljöer.  
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Fråga tre behandlar vilka streamingtjänster respondenterna använder, varför de börjat 

använda dessa och vad som påverkade valet av just dessa tjänster utöver andra samt även 

vad de använt tidigare.  

Fråga 4 och 7 behandlar hur själva tjänsten utvärderas av användaren; vad är bra och 

dåligt samt hur viktigt utseende, funktionalitet och dylikt är. Fråga 5 behandlar beteende 

utöver vad de gör inne i själva tjänstemiljön, exempelvis var de använder 

streamingtjänster och med vem.  

Fråga 6 går in på hur användare interagerar med tjänsten men även med andra 

användare inne i tjänsten eller utanför. I likhet behandlar fråga 8 vad användare tycker 

om streamingtjänsters interaktion genom rekommendationer och dylik vilket är en 

central komponent för musik- och filmindustrin.  

Fråga 9 och 10 sammanfattar det hela och ger respondenten en möjlighet att fritt berätta 

vad som ännu fattas eller om det är något denne vill berätta mera om.  

Som typexempel har använts främst Spotify och Netflix ifall respondenterna har velat ha 

något konkret exempel. Dessa exempel valdes eftersom de är de två största aktörerna för 

tillfället i Finland. 

3.4. Analys av data 

Det finns inte ett enda rätt sätt att analysera kvalitativ data. Saunders, Lewis och 

Thornhill (2009:490) säger att man ändå kan dela in det i tre huvudtyper; sammanfatta, 

kategorisera eller strukturera. Sammanfattning innebär att man skriver ner 

huvudpunkterna man samlat under intervjuer eller det data man har för att lättare kunna 

greppa den stora mängden information. Med kategorisering skapar man olika kategorier 

dit man länkar relevant data och genom detta kan man sedan hitta relationer och vidare 

utveckla kategorierna. Slutligen kan man strukturera eller ordna data enligt en viss 

struktur, som exempel hur intervjuerna har framskridit. (Saunders, Lewis & Thornhill 

2009:490–497) 

För denna avhandling lämpar sig kategorisering som analysmetod. Avhandlingens 

teoretiska referensram är strukturerad med flera olika dimensioner vilket blir naturliga 

kategorier som man kan dela data i. De tre huvudkategorierna, teknologiska, sociala och 

individuella dimensioner, har bibehållits, men underkategorierna har modifierats och 

utformats enligt resultaten i intervjuerna. De fem första intervjuerna användes som en 
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grund för att skapa de nya underkategorierna varefter information från övriga 

respondenter fylldes på. Vissa kategorier modifierades även under analysens gång om en 

viss trend kunde märkas där resultaten bättre passade in att samla under en egen 

kategori. Denna analysmetod liknar vad Saunders, Lewis och Thornhill (2009:503) 

kallar visa och analysera data där man reducerar mängden data, presenterar den och 

utgående från detta försöker dra slutsatser. Metoden är till sin natur induktiv trots att ett 

deduktivt tillvägagångssätt använts i denna avhandling. Den induktiva analysen 

lämpade sig bra i detta sammanhang eftersom syftet var att undersöka vilka element som 

existerar. 

Utgående från de empiriska resultaten jämfördes och kopplades dessa resultat med den 

teoretiska referensramen. Efter denna analys av resultaten kunde sedan en modell 

utformas vilken presenteras i Figur 4. Figuren är ytterligare modifierad utgående från 

vad resultaten och tidigare forskning säger och anpassad för att presentera en digital 

streamingmiljö där några nya dimensioner har utformats.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer resultaten från den empiriska studien att presenteras och 

analyseras. Resultaten presenteras under olika kategorier som baserar sig på den 

teoretiska referensramen som sedan har omformats enligt resultaten. De tre 

huvudkategorierna – teknologiska, sociala och individuella element – har behållits och 

sedan indelats i underkategorier enligt resultaten. Hopkins et al. (2009:30) konstaterade 

att flera av dimensionerna delvis går på varandra vilket även är fallet här.  

4.1. Teknologiska element 

I detta kapitel presenteras resultat som har att göra med teknologiska element, den 

digitalt fysiska miljön, det vill säga hur tjänstemiljön ser ut, är strukturerad och dylikt. 

De olika huvudelementen som identifierats är layout och design, funktionalitet, relevant 

information och interaktion med tjänsten samt förtroende, varumärke och säkerhet. 

Dessa olika element presenteras i mer detalj nedan.  

Generellt diskuterade respondenterna hur lätt allting är tillgängligt i och med den 

teknologiska framgången. Bland annat Respondent 4 och 11 påpekade att det är så 

behändigt att tjänsten är tillgänglig var som helst och på flera olika plattformar (dator, 

telefon, TV osv.). Respondent 10 noterade att man inte egentligen hyr filmer längre i och 

med streamingtjänster, eventuellt far man på bio ibland. Man ser en viss trend i att 

teknologin har gjort stora framsteg och bekvämligheten är en av de avgörande faktorerna 

till varför streamingtjänster har slått igenom. Detta stöder argumentet Chen och Chang 

(2003:558) presenterat där pris och bekvämlighet var de största orsakerna varför 

konsumenter handlar på internet.  

4.1.1. Layout och design 

Huruvida utseendet av tjänsten har en stor betydelse kan diskuteras, men utgående från 

denna studies resultat var detta inte ett så viktigt element. Det är en viktig komponent 

men som de flesta av respondenterna sade var estetiken inte så viktig så länge tjänsten 

fungerar och är användarvänlig. Respondent 12 poängterade att ”desto enklare desto 

bättre, nog påverkar utseendet på upplevelsen och ger ett mervärde men om utbudet är 

dåligt får jag inget mervärde fast hur coolt det skulle se ut” (R12, fritt översatt).  
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Det måste vara sådär ’selvä ulkonäkö’ (klar design) så att man hittar lätt, inte 
simple men att det är bra strukturerad så om man skall försöka hitta något 
så ska man inte behöva hoppa och ha sej [...] så att det är användarvänligt 
(R5). 

I likhet sade Respondent 9 ”klart det underlättar sökande om det ser snyggt ut att det är 

klart och fint [...] inte är det så viktigt att det sir jätte fin ut men att just man hittar det 

innehåll man vill” (R9) det vill säga layout och funktionalitet är centralare än själva 

utseendet. Likaså noterade Respondent 8 att det inte får vara för invecklat, man orkar 

inte söka hur länge som helst efter det man vill hitta. Även Respondent 10 sade att det 

inte skall finnas en massa extra utan det relevanta. Savin och Silberg (2000:11) 

poängterar att det inte skall finnas för mycket information men tillräckligt för att stöda 

användarens mål. Detta är också en del av layout- och designdelen, men detta 

presenteras närmare i detalj under 4.1.3 Relevant information och interaktion med 

tjänsten. Men som man kan notera från respondenternas kommentarer var det viktigare 

att tjänsten är lätt att använda och väl strukturerad. En bidragande orsak kan vara som 

Respondent 13 noterade att streamingtjänsten ofta lämnar i bakgrunden. Man lyssnar 

på musik medan man gör något annat eller ser på själva filmen och inte använder 

tjänsten. Detta kan vara en orsak till varför utseendet inte anses så viktigt. Däremot kan 

utseendet bidra till förtroendet man har emot en tjänst.  

Strukturen och layouten, var och hur man hittar allting, var enligt respondenterna ett 

viktigt element vilket stöder Harris och Goodes (2010) argument. ”Den skall vara klar, 

jag hatar sidor som är ett kaos och man måste leta efter allting” (R3). Det skall finnas ett 

ramverk som binder ihop helheten och skapar en struktur för designen av tjänstemiljön 

(Hopkins et al. 2009). Trots att respondenterna var överlag väldigt lojala till sina 

streamingtjänster hade exempelvis Respondent 4 testat olika tjänster och jämfört bland 

annat layout.  

Det är nog viktigt, jag tycker om Spotify just därför, jag har testat en massa 
olika men Spotify har den bästa layouten och operating systemet av dom. 
Spotifys musik och play lists är klart framme och det är lätt att hitta nya låtar 
och listor därifrån (R4) 

Respondent 7 noterade även att det är lätt att söka låtar i Spotify, det gav även en viss 

trygghet att de inte hela tiden ändrar layouten utan man känner sig trygg med den 

samma designen. Vidare berättade han som exempel Facebook som ändrar sig väldigt 

ofta och skapar en viss frustration tack vare det. Flera respondenter ansåg att det är en 

bra sak att man kan skräddarsy tjänsten till att passa användarens behov. Att kunna 

skapa egna spellistor för att lättare hitta låtar samt att hitta nya artister och dylikt kan 
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ses som en del av layouten och designen, ”det blir väldigt skräddarsytt och man kan göra 

tjänsten till det man vill” (R13). Bauer, Grether och Leach (2002:157) skriver också att 

detta är en fördel med digitala tjänster där man kan anpassa tjänsten enligt sina egna 

preferenser. Genom denna anpassningsbarhet kan man göra tjänsten så att den passar 

just en själv.  

Färgen var något vissa respondenter tog fasta på, men det var främst att det inte skall 

sticka ut allt för mycket. Några exempel på detta var ”sådär hur det ser ut är nu inte så 

viktigt bara det inte är jätte skrikiga färger så spelar det nu inte så stor skillnad” (R1) och 

”det måste jag medge att det är helt skönt att båda har en mörk bakgrund” (R7). ”Om det 

skulle vara att välja mellan två likvärdiga tjänster skulle man välja den finare” (R13). 

Dessa kommentarer är i likhet med Solomon (1985) och Hopkins et al. (2009) studier 

där fonter och färger påverkar hur konsumenter uppfattar helheten och originaliteten av 

en tjänst.  

Vissa respondenter ansåg att det delvis spelade en roll hur designen av tjänsten var men 

de kunde inte direkt säga vad det var. Eventuellt är det undermedvetet hur färger, fonter 

och liknande påverkar, möjligen skulle ett byte av font exempelvis orsaka frustration. 

Respondent 10 tog fasta på att det skall vara lätt att läsa och en passlig font, hon påpekade 

att man skall trivas med tjänsten, vilket skulle tyda på att helheten skall vara tilltalande. 

Det är användarna som skall tycka om att använda tjänsten och därmed borde den 

anpassas enligt användarna. Respondent 13 sade att hon tycker de streamingtjänster hon 

använder brukar lyssna på den feedback användarna ger och utvecklar tjänsten enligt 

detta.  

4.1.2. Funktionalitet 

Utöver en fin design och en bra struktur och layout måste tjänsten även fungera och vara 

pålitlig. Detta är en av hörnstenarna till att användare skall lita på tjänsten och använda 

den. För att attrahera nya och behålla gamla användare är den upplevda pålitligheten av 

tjänsten ytterst viktig (Savin & Silberg 2000:11). 

Ett gemensamt karaktärsdrag bland respondenterna var att de streamingtjänster de 

använde hade ett väldigt lätt och fungerande upplägg. ”Väldigt enkelt, bara att klicka 

fram det man vill se och det kommer direkt!” (R9) ”det är bra som en musikspelare 

överlag, lätt att göra play lists och hitta musik och så vidare!” (R1). Tjänsten skall vara 

lätt att använda och fungera för de ändamål användarna använder den till. Ifall man 



 

 

37 

hamnar söka väldigt länge för att hitta det man vill kan det lätt hända att man väljer ett 

annat alternativ istället. Detta är starkt kopplat till layouten och designen också. Chen 

och Chang (2003:560) skrev att tjänsteleverantörer kan påverka konsumenters 

upplevelse genom att ha en väldesignad layout som underlättar det att söka och navigera 

inom tjänsten.  

Som även nämndes i 4.1.1. Layout och design av Respondent 7 har sättet att söka på varit 

stort sett det samma för de streamingtjänster han använder. Bland annat Szymanski och 

Hise (2000:313) har tagit fasta på hur snabbt man hittar det man söker påverkar hur 

man evaluerar hela tjänstemötet i sin helhet och Barrutia och Gilsanz (2012:1) skrev om 

kunders tidigare erfarenheter, expertis och hur dessa inverkar på användningen av 

tjänsten. Likaså gäller samma argument för funktionalitet, det fungerar på samma sätt 

och man vet hur man skall gå till väga för att till exempel hitta en film och information 

om den. Respondent 7 berättade att med Netflix var det svårt att få fram på datorn 

information om filmen jämfört med att hitta det via Playstation. Olika plattformar kan 

även vara olika till hur de fungerar och individer värdesätter olika funktioner olika. 

Harris och Goode (2010:242) diskuterade att det skall vara klart utmärkt vilken 

information man hittar under diverse menyer och länkar. Detta är utgående från 

Respondent 7 kommentar något Netflix inte lyckats med mellan olika plattformar.  

”Jag bryr mej inte hur bra de sir ut bara man hittar det man söker och det fungerar” 

(R11). Användare blir lätt frustrerade om en tjänst inte fungerar som den skall (Savin & 

Silberg 2000:13), med streamingtjänster är ofta problemet att man är beroende av en 

internetuppkoppling. Om internet inte fungerar slutar även streamingtjänsten att sända 

ifall man inte har en offline-möjlighet. Respondent 1 noterade att den konstanta 

uppkopplingen till internet även tar mycket bandbredd vilket kan påverka annan 

verksamhet. Respondent 12 och 13 värdesatte väldigt högt att Spotify har en offline-

möjlighet och att detta fungerar bra bland annat då de reser och kan lyssna på musik i 

flygplanet. Detta är ett sätt att minska inverkan av externa faktorer – dessa faktorer är 

ofta något man inte direkt kan påverka men ändå inverkar de även på streamingtjänstens 

rykte.  

Det framkom vissa kommentarer kring att det ibland tar länge för streamingtjänster att 

ladda filmen eller låten. Detta är nödvändigtvis inte själva streamingtjänstens fel utan 

kan även vara internetleverantörens fel men eventuellt kopplas felet det direkt till att 

filmen stannar mitt i eller inte laddar. Detta är något man inte kan göra mycket åt annat 

än att förklara hur tjänsten fungerar. Bland annat Harris och Goode (2004:151) sade att 
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företag bör fokusera på att leverera det vad man lovar exempelvis genom garantier. Ett 

annat centralt tema här är tillförlitlighet, fungerar tjänsten eller är det ofta avbrott eller 

liknande. Respondent 1, 2 och 7 tog fasta på att tjänsterna måste vara tillförlitliga. Vidare 

diskuterade de även det att gratis eller olagliga streamingtjänster ofta laddar väldigt 

länge och kvaliteten är sämre. Dessa tjänster är inte lika tillförlitliga vilket är en av 

faktorerna som skapar mervärde i de lagliga streamingtjänsterna.  

En fråga vilken några av respondenterna nämnde var att börja använda en ny tjänst. Man 

är en aning tveksam ifall tjänsten fungerar och är det man söker eller är värt pengarna. 

Mossberg (2003:168) sade att man ofta då förlitar sig på ett varumärke, alternativt gör 

man som Respondent 7 sade streamingtjänster har lyckats väldigt bra med; han fick testa 

tjänsten gratis och konstaterade ”då fattade jag hur kätsä (behändigt) det var så why not, 

det här va riktigt bra!” (R7). Genom att testa och bli van med att använda tjänsten ser 

man hur lätt och bra tjänsten fungerar jämfört med att köpa all musik separat. Även 

Respondent 11 konstaterade ”blivit jätte bekväm med Netflix, så ser på det varje dag” 

(R11). Bauer, Grether och Leach (2002:157) skriver om möjligheten att påverka 

konsumenters köpintentioner genom en demoversion. Ett liknande fenomen finns i 

bilbranschen där man får en ny bil tillfälligt medan din (gamla) bil repareras för att få 

testa hur mycket bättre en ny bil kunde vara. Respondent 13 sade att hon tror att 

människor nog lätt blir fast i att använda streamingtjänster efter en gratis testmånad. 

Detta är även något streamingtjänster utnyttjar; de erbjuder tjänsten gratis men kräver 

att man uppger betalningsuppgifter varefter tjänsten fortsätter att vara i kraft även efter 

prövotiden.  

Respondent 5 berättade att det inte finns text tillgängligt till alla filmer på alla språk. 

Detta kan vara ett problem att svensk text bara finns till vissa filmer medan man betalar 

samma pris som de som får engelsk text till alla filmer. Utöver det kan textningen till 

filmer vara en konkurrensfördel, många (olagliga) tjänster har ingen textning utan bara 

filmen som man kan se. Tillika berättade Respondent 13 att hon på grund av att hon bor 

i Finland inte kunnat se en film på engelska eftersom den i Finland bara fanns tillgänglig 

i dubbat format vilket hon blev arg på. Detta är något Fink och Laupase (2000:44) även 

tagit fasta på; man måste ta i beaktande olika designer i olika kontext och länder. I detta 

fall hade kontexten misstolkats, alla som bor i Finland vill inte nödvändigtvis se på filmen 

på finska.  
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4.1.3. Relevant information och interaktion med tjänsten 

Interaktion är något som är väldigt centralt för streamingtjänster, därmed finns i 

resultatanalysen interaktion i alla tre huvuddimensioner. För den teknologiska 

dimensionen innebär interaktionen hur man interagerar med själva tjänsten och hur 

tjänsten anpassar sig enligt användarens preferenser. För den sociala dimensionen 

innebär interaktionen hur man interagerar med övriga användare och den individuella 

interaktionen syftar på att individer agerar och interagerar olika och har sina egna 

preferenser. Relevant information innebär att man hittar den information man vill ha 

om tjänsten, utbudet eller liknande. Utöver det är det för streamingtjänster en viktig del 

att det utbud som rekommenderas till användare är relevant. Användare är intresserade 

av att hitta nya artister, filmer och serier men om rekommendationerna inte stämmer 

överens med individens preferenser medför det inte något mervärde.  

För streamingtjänster är utbudet en viktig faktor; så gott som alla respondenter sade att 

utbudet hade till stor del att göra med varför de börjat använda tjänsten. ”De började ha 

all musik där, förr fattades mycket band” (R1) ”... bara vissa specifika (artister) som 

fattas” (R7) och liknande kommentarer presenterades. Det är till hög grad relevant att 

ha rätt utbud och information om vad som erbjuds för att få användare till tjänsten vilket 

även Harris och Goode (2010:242) framhäver som ett viktigt element. ”Jag kollade på 

nätet vad de hade att erbjuda och jämförde lite och tyckte dessa var bra och hade ett bra 

utbud [...] ett bra alternativ till det jag använt tidigare!” (R9). Respondent 9 kommentar 

är ett bra exempel på vikten av att erbjuda den rätta informationen för användarna både 

inne i tjänsten men även i externa källor så som tjänstens webbsida eller liknande.  

Informationen och utbudet borde även vara aktuellt och presenteras på ett bra sätt. Detta 

diskuterades delvis under layout- och designdelen där tjänsten måste vara logiskt 

strukturerad men även anpassas enligt vilken information användaren anser viktig. 

Respondent 7 sade att det inte alltid var så lätt att hitta information om filmer i Netflix 

medan Respondent 11 berättade att han haft svårigheter att hitta sin filmhistorik där. 

Strukturen och informationen är därmed starkt korrelerade, det är viktigt att man kan 

hitta den informationen man vill nå. Respondent 13 noterade att man i digitala tjänster 

har en bättre möjlighet att presentera exempelvis filmer, man kan se på trailers och läsa 

andras kommentarer. Hon jämförde detta med att hyra en film där man bara har DVD-

fodralet att utgå från. Mossberg (2003:45) skrev att man i digitala tjänster har flera 

möjligheter att presentera produkter, i likhet konstaterade Zeithaml, Parasuraman och 

Malhotra (2002:363) att i en digital miljö anser konsumenter att informationen är till 
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nytta till skillnad från en fysisk miljö och att man inte behöver förlita sig på en försäljares 

kunskap. Detta stöder Respondent 13 argument om att hon anser att extra informationen 

är till hennes nytta.  

Om man skall söka en viss låt hittar man den ofta lätt ifall man vet vad artisten eller låten 

heter. Respondent 8 sade att man med vissa tjänster, till exempel YouTube, kan söka 

enligt låttexten eller liknande och inte därmed måste veta exakt vad det är för låt. Detta 

är också förknippat med relevant information, om man kan hitta rätt information genom 

flera olika kanaler eller metoder. En annan sak är att användare skall hitta 

tjänsteleverantören; exempelvis Respondent 5 hade sökt på Google efter en 

streamingtjänst och hittat sin nuvarande streamingtjänst på det sättet. Genom att känna 

till hur användare agerar och söker kan man underlätta deras användning men även öka 

sannolikheten att de hittar tjänsten vilket är något Grewal, Lindsey-Mullikin och Munger 

(2003:40) även noterat. Det får heller inte finnas för mycket information tillgänglig, det 

blir för mycket att ta in vilket även Respondent 10 kommenterade. Slutligen klarar 

användaren inte av att hantera all den information som presenteras och detta kan leda 

till att de söker informationen någon annanstans (Menon & Kahn 2002:32) eller missar 

väsentlig information då den smälter in i helheten.   

Vilken information som tjänsten presenterar kan variera mycket mellan olika 

tjänsteleverantörer. Överlag brukar streamingtjänster vara standardiserade, strukturen 

och layouten är stort sett den samma. Den information som presenteras baserar sig 

mycket på användarens tidigare aktiviteter, vilka filmer han/hon sett på eller dylikt. Man 

skapar sin personliga upplevelse beroende på sina egna handlingar (Harris & Goode 

2010:242) och informationen anpassas enligt detta. Det fanns blandade åsikter bland 

respondenterna där vissa ansåg att rekommendationerna inte alls passade in på vad de 

kunde tycka om medan andra ansåg att det var jätte bra. 

Spotify så den tycker jag, de artister den föreslår är oftast jätte relevanta. Att 
de faktiskt är ganska likadana med det som man har lyssnat på. Man har 
hittat en hel del artister man tycker om, man har lyssnat förr och minns inte 
vad den heter. Så man hittar dem just via sättet Spotify rekommenderar, det 
är jätte skönt! (R7). 

I likhet med Respondent 7 kommenterade Respondent 10 att man hittar mycket liknande 

artister och sådan musik man tycker om genom detta system och man skulle inte annars 

ha hittat dessa artister. Informationen är anpassad enligt det data tjänsterna har på vad 

andra användare lyssnat på eller musikgenre. Detta system att presentera information 

passar bra för just mediabranschen eftersom det finns väldigt klara gränser med olika 
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typers filmer, genrer, artister och så vidare. Fördelen med streamingtjänster är också att 

man kan lyssna på mycket låtar utan att binda sig eftersom hela utbudet ofta är 

tillgängligt för en fast avgift. Därmed kan man pröva sig fram, Respondent 8 berättade 

att hon ofta hört en bra låt av en artist och sätter på hela albumet och ser ifall det finns 

mera bra låtar. Att upptäcka nya låtar och filmer var också något respondenterna ansåg 

var en rolig grej och detta kunde jämföras med att shoppa. Många tycker om att gå runt 

och se ifall det har kommit nya varor eller kläder som exempel.  

Respondent 7 hade en liknande kommentar angående filmstreaming, tjänsten 

rekommenderar liknande filmer och inte bara baserat på hur många stjärnor en film fått. 

Därmed kan man hitta en komedi som likasinnade tycker är bra men majoriteten 

eventuellt inte ser något värde i och gett ett dåligt betyg åt. Även Respondent 9 berättade 

att han ofta hittar nya filmer eller musik på samma sätt samt Respondent 8 sade att hon 

ofta brukar klicka vidare på rekommenderade filmer för att hitta något nytt att se på. 

Vissa respondenter ansåg också att de olika betygsättningar tjänsterna brukar ha kan 

vara väldigt nyttiga. Betygssättningen ger en generell bild av vad användare tyckt om en 

viss film medan personliga rekommendationer är specifika för användaren. 

Utöver den information tjänsten presenterar baserat på personlig interaktion finns det 

även diverse topplistor och dylikt som baserar sig på en större mängd data. ”De brukar 

ha topplistor på Vodly vilka filmer man kan se” (R4) ”någon Suomi Top 100 lista brukar 

jag tycka om att lyssna på” (R8, fritt översatt). Dessa listor baserar sig ofta på vilka låtar 

eller filmer är populära i tjänsten denna månad eller vecka. ”De filmer som är populära 

är ofta sådana man själv också söker efter” (R13).  Respondent 12 ansåg att 

rekommendationerna stöder den stora massan, det som är just nu inne och inte 

personligen eller enligt en viss musikgenre. Vidare diskuterade han att man kan ha olika 

profiler i streamingtjänsten för att inte blanda in till exempel vad dina barn sett med det 

vad du eventuellt kunde tycka om. Det skulle ge felaktiga rekommendationer ifall 

tjänsten rekommenderar barnfilmer till föräldrarna och skräckfilmer till barnen. 

Respondent 13 var även inne på samma sak och lade till att rekommendationerna baserar 

sig på ett relativt kort tidsperspektiv, om man lyssnat på klassisk musik vid arbetet och 

vill lyssna på rock då man kommer hem kan rekommendationerna vara missledande.  

Det finns även bland annat YouTube-kanaler där privatpersoner, skivbolag eller liknande 

postar nya filmer eller artister vilket även är ett bra sätt att interagera genom 

streamingtjänsten med sina kunder. Respondent 13 sade att hon även använder Spotifys 

spellistor som är byggda enligt humör, exempelvis om man vill ta det lugnt finns en lista 
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med passande musik. Vidare berättade hon att de haft skräddarsydda spellistor som man 

kunde skapa som baserade sig på vad man lyssnat på förra året vilket hon tyckte var roligt 

men även väldigt givande eftersom hon hittade många nya artister.  

Respondent 11 ansåg att det bästa med streamingtjänster är att den håller koll på vilket 

avsnitt man senast sett på i en serie. Om det är länge sedan man senast sett på en serie 

spenderar man ofta länge med att fundera på vilket avsnitt man senast sett på. 

Respondent 13 sade att genom interaktion med tjänsten har man på ett sätt en virtuell 

vän som känner dig och rekommenderar låtar, filmer och serier du kunde tycka om. 

Tjänsten kan begränsa och skräddarsy det utbud den visar en unik användare (Grewal, 

Lindsey-Mullikin & Munger 2003:38) vilket ofta baserar sig på vad man tidigare sett på 

och denna begränsning kunde ses som denna virtuella vän som känner dig. Detta är ett 

steg emot att ersätta eller skapa en motsvarighet till en försäljare i en traditionell butik.   

Interaktion med tjänsten medför värde för användaren, men att det är ett avgörande 

element för val av leverantör enligt respondenterna är inte så klart. ”Om jag får något 

mera vet jag inte, men det är roligt att se om man hittar något nytt och så” (R5). Hopkins 

et al. (2009:37) noterade även att man inte skall underskatta underhållningsvärde. 

Många konsumenter tycker om att söka varor på nätet (Chen & Chang 2003:560; Menon 

& Kahn 2002:39) eller i detta fall ny musik eller filmer. Trots att många inte ansåg det 

som en viktig del av tjänsten diskuterade de indirekt att dessa interaktionselement var 

en viktig del av helheten.  

En bra poäng som Respondent 13 presenterade var att det eventuellt är lättare att 

interagera med streamingtjänster för musik eftersom det är mycket korta interaktioner, 

det kräver en längre investering i tid att se en hel film eller en massa serier än att lyssna 

på flera låtar. Vidare spekulerade hon att man lyssnar på musik dagligen medan filmer 

ser man mera sällan. Detta kan vara en bidragande orsak till varför musiktjänster har 

slagit igenom så starkt. Montoya-Weiss, Voss och Grewal (2003:449) skrev även att det 

är viktigt att förstå hur användare interagerar med tjänsten och hur miljön påverkar 

deras beteende för att kunna utveckla tjänsterna. Även Tombs och McColl-Kennedy 

(2003:459) har varit inne på ett liknande tema där man skall fokusera på kontexten 

istället för själva miljön. Spotify som exempel rekommenderar olika musikgenren 

beroende på dag och tidpunkt. Under veckosluten kommer mera fest inriktad musik 

medan in i veckan rekommenderas något lugnare istället. Miljön är den samma medan 

innehållet anpassar sig enligt kontexten.   
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4.1.4. Förtroende, varumärke och säkerhet 

Det var överraskande att säkerhet inte var något som respondenterna direkt fäste 

uppmärksamhet på. Eventuellt är denna åldersgrupp uppväxta i den digitala världen och 

därmed är mera vana att använda sig av onlinetjänster och därmed mindre oroade. En 

annan bidragande faktor kan vara att flera av respondenterna använde sig av 

gratistjänster och därmed inte hade gett ut sina bankuppgifter utan bara 

personuppgifter. ”Litar nog på Spotify, men som sagt skulle vara mera orolig om jag hade 

mina bankuppgifter givna” (R1). Chen och Chang (2003:560) fann i sin undersökning 

2003 att säkerhets- och integritetsfrågor var väldigt viktiga, men eventuellt är det så 

vanligt att man har sina personuppgifter tillgängliga på internet att användare inte är 

lika oroade längre i dagens läge. Pengarna och varan levereras ofta vid olika tidpunkter i 

E-handel (Grabner-Kraeuter 2002:43) men för streamingtjänster får man direkt den 

film eller låt man vill se/höra vilket även kan vara en bidragande orsak till att den 

upplevda risken är lägre. Detta är något även Zeithaml, Parasuraman och Malhotra 

(2002:372–373) tagit fasta på i samband med förtroende i E-handel. 

Detta leder oss in på ett annat område förknippat med förtroende, varumärket. 

Respondent 3 och 5 berättade att de valt streamingtjänsten genom reklamer och att flera 

andra använder tjänsten. De ansåg att genom denna popularitet kunde de mera lita på 

tjänsten eftersom så många andra också vågar använda den. Det brukar ofta bli så att de 

stora tjänsteleverantörerna är de tjänster många väljer (R12), ett väl etablerat varumärke 

har en viss fördel att etablera sig online (Grabner-Kraeuter 2002:48). I likhet med detta 

sade Respondent 3 och 9 att de genom vad kompisar rekommenderat valt sina 

leverantörer, de litar mera på vad bekanta säger. Respondent 3 sade att hon inte var så 

insatt i diverse säkerhetsgrejor och därmed litar på vad hennes vänner sade istället.  

Konsumenter söker extern information om tidigare erfarenheter för att reducera sin egen 

risk (Koernig 2003:153). 

I början kan tröskeln vara högre att börja använda och eventuellt betala för en tjänst. 

Som tidigare diskuterats hade Respondent 7 tack vare en gratis månad börjat använda 

tjänsten. Detta är ett sätt att skapa förtroende till användare, ett annat sätt är att ha 

samarbete med andra företag. Genom samarbete med ett annat företag kan de binda 

förhållanden till kunder genom att denna användare redan har ett förtroende för det 

andra företaget. Som exempel hade Respondent 7 köpt en Playstation 3 och fått en gratis 

månad med Netflix och genom detta börjat använda det även efter gratismånaden. Ett 

liknande exempel är att man får Spotify i samband med att man öppnar ett 
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telefonabonnemang och betalar räkningen till telefonabonnemangsföretaget och inte 

direkt till streamingtjänsten. Detta är lika som Harris och Goode (2010:233) som 

inkluderar enkelhet av betalning till finansiell säkerhet. Det underlättar betalandet för 

konsumenten om han kan sköta det i samband med sin telefonräkning. Också 

Respondent 12 och 13 sade att de via Apple fått sina streamingtjänster och det blivit 

naturligt att välja just de tjänsterna då.    

Respondent 9 diskuterade att tjänsten måste se pålitlig ut vilket mycket reflekterar det 

som diskuterats i kapitel 7.1.1. Layout och design. Harris och Goode (2010:231–232) 

diskuterade även att trovärdigheten är korrelerad till hur estetiskt tilltalande en tjänst 

verkar. För streamingtjänsters del verkade detta inte ha lika stor effekt, eventuellt är 

denna aspekt viktigare för exempelvis webbsidor som människor mera aktivt söker och 

väljer mellan medan varumärket och streamingtjänstens rykte har en högre inverkan.  

Man kan se filmer, serier och artister som varumärken också. Speciellt bland serier 

brukar streamingtjänster ha vissa exklusiva serier vilka ingen annan leverantör har 

tillgänglig. Dessa kan vara av stor betydelse vid val av leverantör, men utgående från 

intervjuerna i denna avhandling bidrog detta mera till att man hamnar se på serien via 

olagliga vägar. ”Det skulle vara skillnad på om jag väljer Netflix eller någon annan där de 

har bästa urvalet” (R4) det vill säga helheten är mera avgörande än en viss enskild serie. 

Respondent 12 konstaterade också att ”helt samma vem som erbjuder tjänsten, det är 

utbudet som avgör” (R12, fritt översatt). Men i andra fall, till exempel Respondent 8 

använde vissa streamingtjänster som hade serier hon tyckte om att se på. Game of 

Thrones är en populär serie just nu, därmed kommenterade även Respodent 12 och 13 

att de kommer skaffa en streamingtjänst som har den serien. Det kan finnas en populär 

serie som själv kan skaffa nya användare, men risken finns att det istället bidrar till 

olaglig verksamhet som tidigare nämndes. Bitner (1992:67) skrev att symboler är ett sätt 

att differentiera sig, man kunde se en viss serie som en viss symbol man identifierar med 

en streamingtjänst.  

4.2. Sociala element 

I denna del presenteras hur sociala element så som andra användare inverkar på 

användning och val av tjänsteleverantör. Respondenterna använder streamingtjänster 

till viss mån tillsammans med övriga användare fysiskt närvarande men oftare inträffade 

interaktionerna i den digitala världen.  
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4.2.1. Andra användare och interaktion 

I dagens läge är sociala medier mer eller mindre en del av vardagen, därmed inverkar 

eller influerar andra användare till stor del valet av leverantör men även användningen 

av tjänsten.  Som redan diskuterats i 4.1.4 Förtroende, varumärke och säkerhet påverkar 

även andra användares ord på valet av leverantör till hög grad. Rosenbaum och Massiah 

(2011:478) har noterat vikten av word-of-mouth, men huruvida andra användare 

påverkar upplevelsen är inte lika relevant i en digital tjänstemiljö eftersom man oftast 

betjänar sig själv.  

Ett av det vanligaste fenomenen bland respondenterna var att de interagerade med 

övriga användare för att hitta nya låtar eller filmer. Detta var något som så gott som alla 

användare till någon grad använde sig av men det var inte nödvändigtvis inom 

streamingtjänsten utan kunde vara att de delat en låt på Facebook. Spotify som var den 

musiktjänst respondenterna använde har ett bra system att dela musiken inom tjänsten 

till övriga användare vilket även många respondenter noterade. Som exempel sade 

Respondent 1 ”man kan skicka en bra låt man tycker om till en annan så kan de pröva 

och lyssna om de tycker det är bra” (R1). Även Respondent 12 ansåg att det är roligt att 

kunna skicka låtar sinsemellan men ansåg inte att det är en central del i 

streamingtjänster. 

För att hitta nya låtar eller filmer måste det inte vara någon person man känner 

personligen. Det kan även vara någon okänd som har liknande musiksmak; ”sen kan man 

följa andra personers play lists och där måste det inte vara någon man känner utan om 

man märker att denna har bra musiksmak kommer det nya låtar dit som man också kan 

tycka om” (R7). Detta är ett bra exempel på hur övriga användare tillför mera värde åt 

användarna inom tjänsten. I grunden är det bara en musikspelare men genom att andra 

användare skapar spellistor kan man medföra mera värde åt andra användare genom att 

de hittar nya låtar och artister genom tjänsten. Likaså kan artister eller skivbolag följas i 

tjänsten så man hålls uppdaterad om det kommer nytt material från dessa.  

Utgående från resultaten kan även noteras att interaktionen är steget före inom 

musikstreaming jämfört med filmstreaming. Respondent 4 och 7 sade att de nog 

rekommenderar filmer till kompisar, men detta sker utanför själva streamingtjänsten 

och ofta genom externa tjänster, till exempel IMDB (Internet Movie Database). 

Respondent 7 sade att det är för invecklat i Netflix att dela filmer eller serier då det inte 

dyker upp direkt i tjänsten utan via Facebook eller ännu svårare ifall man använder det 
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via sin Playstation och inte datorn. Däremot noterade Respondent 9 att han ofta ser på 

olika betyg andra användare har gett filmer. Det ansåg han var bra, man ser vad andra 

har tyckt om filmen, inte direkt vad en annan person har rekommenderat. Vidare noterar 

han att valet att se på filmen sist och slutligen ligger på dig själv, man kan få ett första 

intryck av vilket betyg en film har fått. Andra användares recensioner var också något 

respondenterna ansåg vara viktigt, man kan få en bättre uppfattning om en film genom 

att läsa dessa. Mera om detta i kapitel 4.2.2 Rykte och rekommendationer. 

Interaktion med övriga användare inom streamingtjänster måste inte nödvändigtvis ske 

digitalt. Många av respondenterna sade att de spelar musik då de umgås med vänner. 

Streamingtjänsters fördel är att de oftast har ett brett utbud och alla som är närvarande 

kan då nå sin favoritmusik trots att de inte har med sin CD-samling. Bland annat 

respondent 3 berättade att hon ofta använder Spotify på förfester med sina vänner och 

en av hennes vänner har även en egen spellista som de brukar använda sig av. Detta är 

ett bra sätt att interagera med vänner, man kan ha en gemensam spellista man använder 

vilken alla kan bidra till och som tidigare nämndes finns det tillgång till ett bredare urval 

vid behov. En gemensam spellista med vännerna kan också vara ett bra sätt att hitta nya 

låtar (R4, R11) och det att många får bidra med egna låtar är bra; ”alla uppskattar inte 

min musiksmak”(R8, fritt översatt). Det kan också vara en kul grej, kompisar 

sinsemellan kan skapa en lista med ett visst tema för en fest eller liknande (R12). Detta 

kan jämföras med Tombs och McColl-Kennedys (2003:455) kommentarer om att man 

vill ha människor nära sig ibland men även att det inverkar på beteende. Om man har en 

gemensam spellista blir det lätt att man påverkas och lyssnar på den musik som är 

populär inom den kretsen. Ifall man inte vill att andra skall veta vad man lyssnar eller 

ser på brukar det även finnas en sådan funktion i tjänsten.  

Om vi tar som exempel den gemensamma spellistan så sade Vargo, Maglio och Akaka 

(2008:148) att värde skapas i gemenskap av företaget, de anställda, kunder och övriga 

involverade. Företaget erbjuder en plattform för att skapa denna spellista medan alla 

artister som skrivit låtar kan ses som övriga involverade. De övriga användarna kan 

sedan bidra med att lägga till låtar, men slutligen är det som Vargo, Maglio och Akaka 

(2008:148) konstaterade att det slutligen är kunden som bestämmer värdet. Spellistan 

är skapad i gemenskap mellan flera olika aktörer.  

Vad kommer till filmer är interaktionen fysiskt mera en bekvämlighetssak utgående från 

respondenternas svar. Det var som tidigare nämndes inte lika lätt att dela filmer eller 

serier som det är att dela musik till sina vänner. Streamingtjänster för film användes 
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oftast för att se på film med sin flick-/pojkvän eller vänner. Bekvämligheten att bara när 

som helst kunna sätta på en film utan att behöva anstränga sig var det som 

respondenterna tog fasta på främst. För övrigt sade många av respondenterna att de ofta 

ser på serier och filmer själva för att ha något i bakgrunden.  

4.2.2. Rykte och rekommendationer 

I kapitel 4.2.1 diskuterades bland annat hur andra användare rekommenderade låtar 

eller filmer och genom detta bidrog till värdeskapande. I denna del behandlas valet av 

tjänsten och ytterligare hur diverse rekommendationer och även externa tjänster 

inverkar.  

Streamingtjänster är relativt nya, men i och med den snabba teknologiska framgången 

kan detta tolkas som att de funnits redan en lång tid på marknaden. Trots detta finns det 

ännu en viss osäkerhet kring huruvida det är värt att betala för tjänsten eller hålla sig till 

TV, radio eller vad man tidigare förlitat sig på. Respondenterna hade hittat de 

streamingtjänster de använder till stor del genom att en vän eller bekant hade 

rekommenderat tjänsten. Detta kunde vara att någon personligen rekommenderat eller 

att någon postat på Facebook och rekommenderat tjänsten. Många är inte värst insatta i 

streamingtjänster och litar därmed på kompisars erfarenheter (R13). Detta går även 

hand i hand med vad som diskuterats under 4.1.4 Förtroende, varumärke och säkerhet 

där andra personers erfarenheter och ord väger mycket i valet av leverantören vilket även 

bland annat Mossberg (2003:149) konstaterat. Verhoef, Reinartz och Krafft (2010:248) 

diskuterade att man borde skapa strategier för att även styra kunders beteende utanför 

den direkta tjänsten. De vanligaste externa tjänsterna som används i samband med 

streamingtjänster var dock inte sådana som jämför själva tjänsten utan snarare utbudet, 

hur bra en viss film är eller att hitta nya låtar. Det kunde vara en idé att fokusera 

strategier enligt detta, exempelvis tillämpa en topplista från en extern tjänst i 

streamingtjänsten eller liknande.  

Många av respondenterna använder sig av externa tjänster för att hitta ny musik, filmer 

eller serier. Som exempel här var IMDB där man kan hitta uppgifter om filmer, 

recensioner av andra användare samt trailers. För trailers använde sig flera av 

respondenterna sig av YouTube där de utgående från trailern kunde bestämma ifall en 

film var värd att se eller inte. Användarrecensioner var mera populära än ifall en expert 

skulle gjort recensionen; ”jag tycker mera om att användare ratear, experterna har alltid 

sina åsikter och de är dåliga vad man har lärt sig” (R4).  Montoya-Weiss, Voss och Grewal 
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(2003:448) skriver att man måste förstå vad som driver kunderna att välja vissa kanaler. 

Genom detta kan man bättre påverka och tillföra mera värde åt kunderna.  

Det kan även handla om en blandning av flera, man söker flera källor före man gör sitt 

beslut. Respondent 2 berättade att han ofta ser på vad streamingtjänsten 

rekommenderar för något och sedan använder sig av en annan källa för att se vad den 

säger om filmen eller serien. Van Bruggen et al. (2010:331) har noterat samma fenomen 

där en kanal fungerar som informationskälla medan en annan fungerar som leverantör. 

Vidare berättade Respondent 2 att det ofta finns ofta i samband med filmklipp att man 

kan lämna kommentarer. Dessa kommentarer brukar innehålla rekommendationer till 

andra filmer eller serier man kunde tycka om. Kommentarer överlag kan även medföra 

värde, man ser vad andra användare har tyckt och kan diskutera med dem om filmen. 

Diskussionerna kan även inträffa i diverse externa tjänster så som internetforum. Dessa 

personer har något gemensamt att diskutera om eftersom de sett filmen eller serien. 

Detta är som Bagozzi (1975:32, 35) konstaterat att man inte bara vill tillfredsställa ett 

nyttobehov utan även någon sorts socialt eller psykologiskt behov.  

4.3. Individuella element 

I detta kapitel presenteras individen och hur denna interagerar med tjänsten och andra 

användare. Respondenterna använder för det mesta streamingtjänster ensamma men 

ibland även med andra personer. Bitner (1992:61) konstaterade att det är viktigt att 

kunna anpassa tjänster för varje individ, det som är viktigt för en person är inte 

nödvändigtvis viktigt för en annan. Även Mossberg (2003:46) sade att företag kan 

skräddarsy tjänster att passa kunder enligt deras kriterier.  

4.3.1. Preferenser 

I likhet med kapitel 4.1.3 Relevant information och interaktioner, har preferenser mycket 

att göra med relevant information. Den information som en anser vara viktig kan vara 

onödig eller till och med anses som irriterande för en annan person. Denna information 

för streamingtjänsters del handlar mycket om vad som rekommenderas för användaren. 

Utbudet var något alla respondenter diskuterade under intervjuerna, även Savin och 

Silberg (2010:11) noterar att det är viktigt att utöver priset se på utbudet. En av de största 

orsakerna varför respondenterna börjat använda sig av streamingtjänster var att utbudet 

började vara tillräckligt brett. Man kan se detta som ett väldigt starkt element, Spotify 
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som har så gott som all musik var betydligt populärare än exempelvis Netflix på filmsidan 

som har relativt begränsat utbud i Finland.  

Problemet med filmtjänster är att utbudet kommer snabbare till andra (olagliga) tjänster 

och det finns inte en ensam tjänst där alla filmer skulle finnas tillgängliga (R1). Detta var 

även bland flera andra respondenter ett problem, de hamnar använda andra källor för 

att få de mest aktuella serierna. Ofta är målet att hitta en viss produkt viktigare än själva 

tjänstemiljön (Menon & Kahn 2002:39), eller i detta fall en film eller låt, men och andra 

sidan var bland annat Respondent 9 och 11 väldigt nöjda med det utbud som redan 

existerar i streamingtjänsterna. Detta är eventuellt en följd av att streamingtjänster inte 

ännu nått sin slutliga form och därmed kommer utbudet eventuellt att utökas ifall detta 

är vad användarna kräver. Respondent 12 kommenterade även att så länge utbudet är 

bra så är det inte så stor skillnad på vem som erbjuder det eller hur det ser ut. Kunder 

som söker bekvämlighet är mindre sannolika att söka andra leverantörer (Anderson & 

Srinivasan 2003:126) men för att behålla kvar sina kunder måste man vara minst lika 

bra som sina konkurrenter (Loiacono, Watson & Goodhue 2002:433).  

Utöver utbudet var priset något som respondenterna hade delade åsikter om. Vissa ansåg 

att det var värt att betala för tjänsterna medan andra såg det som viktigt att man kunde 

använda dem gratis. Det bör noteras att åldersgruppen som intervjuats till stor del är 

studeranden och därmed har de begränsade resurser. Men överlag fanns det en positiv 

trend i att respondenterna var villiga att betala ifall det inte skulle finnas lika bra gratis 

alternativ. Flera respondenter sade att de gärna betalar för tjänsten eftersom de ansåg 

att tjänsten fungerade så bra och var så behändig. Priset var även i Keaveneys (1995:74) 

undersökning en av de viktigaste faktorerna till vilken leverantör konsumenter väljer. 

Respondent 11 jämförde även detta med att köpa filmer och såg därmed att det inte var 

ett problem med utbud och prissättning. Vanligtvis kostar streamingtjänsten per månad 

lika mycket som att hyra 2-3 filmer medan man får obegränsad tillgång för månadspriset 

(R7). Utbudet är även kopplat till Respondent 11 och 7:s kommentarer, det vill säga 

betydligt bredare jämfört med tidigare alternativ så som filmuthyrning. Enligt Bauer, 

Grether och Leach (2002:160) känner konsumenter ofta press på att måsta göra ett val 

direkt. I en streamingtjänst kan man själv välja när man vill göra detta beslut och till och 

med ändra sig ifall valet man först gjort inte varit bra utan någon ekonomisk förlust. 

Även som diskuterats tidigare kan vissa serier vara avgörande i valet av leverantören. Då 

man hyr filmer får man det man betalar för medan streamingtjänster fakturerar trots att 
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man inte skulle se på något (R13) och det är däremot den dåliga sidan av en fast 

månadsavgift. Detta är något streamingtjänster ofta tar nytta av. 

Användbarhet var något respondenterna var villiga att betala för. Användbarhet innebär 

hur lätt och smidigt det är att använda tjänsten. Däremot såg Respondent 1 värde i att 

kvaliteten på filmer är bättre vilket Waldfogel (2009:160) även har noterat; kvaliteten på 

bilden och tillförlitligheten är något konsumenter värdesätter. Med kvalitet avses 

kvaliteten på utbudet och inte på själva tjänsten, det vill säga hur bra ljud- och 

bildkvalitet streamingtjänsten erbjuder. Problemet med att betala för streamingtjänster 

för tillfället är att det finns för bra alternativ som är gratis. Vissa alternativa metoder 

finns så som att ha en begränsad gratisversion som finansieras genom extern reklam. 

Slutligen är det kunden som avgör om tjänsten är värd sitt pris baserat på dess 

egenskaper (Mossberg 2003:13). 

4.3.2. Beteende och interaktion 

Musik, film och serier är till sin natur väldigt personliga, alla har sin egen musik smak. 

Detta märktes även i resultaten, många av respondenterna var inte så intresserade av 

vad övriga vänner eller användare lyssnar på eller ansåg att dessa inte behövde veta vad 

man lyssnar eller ser på. Respondent 2 sade att han ”likear” (röstar upp/tycker om) 

videon som han tycker är bra men delar inte direkt med sig vad han ser eller lyssnar på. 

I likhet sade Respondent 9 ”väldigt sällan jag interagerar med andra användare, nästan 

aldrig, att det som jag gör är ganska privat, jag delar inte med mej musik eller sånt” (R9). 

Man kan notera att många inte vill att andra följer med allting man gör. Detta kan 

jämföras med vad Rosenbaum och Massiah (2011:477) samt Tombs och McColl-Kennedy 

(2003:454) diskuterade om social densitet, ibland vill man ha människor kring sig 

medan ibland vill man ha mera integritet. Eventuellt vill man inte att de vet att man 

lyssnar på en viss artist eller liknande, men det kan även vara att man omedvetet 

interagerar med tjänsten och övriga användare vilket Respondent 10 konstaterade under 

intervjun.  

Hur man interagerar med tjänsten eller andra användare är väldigt individuellt, vissa 

undviker det som ovan nämndes medan andra aktivt interagerar med övriga användare 

och tjänsten. Respondent 8 sade att hon oftast använder sig av en anpassad sökning och 

söker efter någon specifik låt vilket bidrar till att det till största del är upp till henne vad 

hon hittar. Sökning är möjligen den mest använda interaktionen eftersom det är 

stommen till att använda streamingtjänster eftersom man på det sättet hittar den 
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information man söker. Barrutia och Gilsanz (2012:1) sade att digitala tjänster 

möjliggjort en interaktion med användarna som är mera intensiv och relevant än 

traditionell handel. Sökningarna utgår från det man egentligen söker men utöver det kan 

interaktionen bidra med annan information utgående från tidigare erfarenheter som 

tjänsten registrerat. Det är sällan sökresultatet endast visar exakt det resultat 

användaren sökt efter, vanligtvis kommer liknande sökresultat upp. Dessa resultat kan 

bidra till att man hittar något nytt man inte annars skulle stött på.  

Att skapa egna spellistor i Spotify var populärt bland respondenterna, man kan anpassa 

tjänsten att vara väldigt personlig genom detta. Respondent 10 tyckte det var så enkelt 

att skapa spellistor i Spotify och mycket lättare än till exempel att göra motsvarande i 

YouTube eller någon annan tjänst. Utöver vad man själv skapat använde flera av 

respondenterna av tjänsten gjorda spellistor eller de rekommendationer tjänsten gav på 

nya filmer eller musik. Gemensamma spellistor för arbetsplatser eller med sitt bänd 

(R13) var interaktioner några respondenter även berättade om. Detta är till hög grad co-

creation, tjänsten och flera användare bidrar alla till att skapa spellistan vilken sedan 

flera användare har nytta av i form av att hitta nya låtar och lyssna på bra musik.  

Streamingtjänster är en del av respondenternas vardag och de flesta respondenterna 

använder dessa tjänster dagligen. Respondent 4 sade han lyssnar på musik så gott som 

alltid då det är möjligt. Om man ser på musikstreaming kan denna tjänst användas så 

gott som var som helst; hemma, i skolan, med vänner, i bussen och så vidare. Filmer eller 

serier såg respondenterna oftast på hemma. Respondent 11 och 7 berättade att det är 

väldigt bekvämt att sätta på någon serie medan man äter eller bara vill koppla av. Överlag 

hade TV-tittande minskat betydligt, det att man när man själv vill kan titta på serier var 

det som skapade värde. Respondent 8 sade att han inte längre ser på TV eftersom 

streaming är betydligt behändigare, respondent 7 hade liknande kommentarer och sade 

att det är ett bättre alternativ och värt 7-8 Euro i månaden. Respondent 12 sade också att 

han har perioder då han ser mera på filmer medan det även finns perioder då man helt 

enkelt inte har tid. Detta kan variera mycket mellan individer. Respondent 13 noterade 

att det kräver mindre tid att lyssna på musik och eventuellt därför är interaktion mera 

vanligt i musiktjänster.  

4.3.3. Lojalitet 

Många av användarna som hade använt streamingtjänster en längre tid verkade vara 

väldigt lojala till sin tjänsteleverantör. De hade använt samma tjänst, blivit vana med att 
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använda den och i de flesta fallen inte sett ett behov att byta leverantör. Det har blivit 

som en del av vardagen med streamingtjänster och till exempel Respondent 4 sade att 

han inte ens minns hur han gjorde före streaming av filmer. I likhet konstaterade 

Respondent 8 att hon använder ännu samma tjänster som förr och inte sett något behov 

att byta mitt i allt. Anderson och Srinivasan (2003:125) skrev att en positiv attityd mot 

tjänsteleverantören leder till upprepande köpbeteende samt lojalitet vilket även stöder 

resultaten i denna avhandling. Delvis kan detta även ha att göra med att kunder söker 

bekvämlighet, så länge tjänsten fungerar och levererar det användarna vill ha ser de inte 

behovet eller nyttan av att söka efter ett annat alternativ. 

De streamingtjänsterna som var först ute har en fördel på marknaden eftersom de fått 

en stor användarkrets bakom sig redan i ett tidigt skede. Respondent 11 och 12 berättade 

att de använt de streamingtjänster som var bland de första ute och därmed blev det 

naturligt att välja dem och hållas kvar vid dem. Lika så hade Respondent 11 jämfört 

senare med övriga tjänsteleverantörer men konstaterat att det inte var värt att byta, 

bland annat utbudet var sämre vid konkurrenterna. Det är viktigt att skapa ett 

förhållande med kunden genom en atmosfär av förtroende, tillfredsställelse och 

engagemang för att upprätthålla denna relation (Bauer, Grether & Leach 2002:155). 

Kunder som inte litar på tjänsten blir inte heller lojala (Anderson & Srinivasan 2003:128) 

och som Harris och Goode (2004:150) konstaterat är förtroende en central drivkraft för 

lojalitet.  

Många av respondenterna använder sig av flera olika streamingtjänster, inte bara en. 

Detta var oftast beroende på att vissa serier eller filmer fanns vid just de tjänsterna. 

Respondent 5 sade att hon använder huvudsakligen en tjänst att se på filmer men om det 

inte ännu finns en film eller serie hon vill se på hamnar hon använda en annan tjänst för 

att hitta den. Respondent 12 sade att han har några huvudtjänster han använder men 

ifall det utbud han vill se på inte finns där måste han använda en annan tjänst för att se 

detta. Detta kan även vara väldigt personligt, vissa personer kräver att få se filmer och 

serier direkt de finns tillgängliga vilket gör det svårt för många streamingtjänster att få 

tillgång direkt till allt material. Sedan finns det även personer som inte är lika krävande 

vad kommer till hur snabbt materialet finns tillgängligt, exempelvis Respondent 11 har 

övergått helt till att använda Netflix istället för att ladda ner eller liknande och är därmed 

nöjd med det innehåll som kommer till tjänsten och behöver inte ha det allra nyaste med 

vissa undantag.  
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Överlag använde respondenterna huvudsakligen en tjänst för att lyssna på musik. 

”Spotify däremot har så brett utbud i dagens läge så det kommer nästan alla artister, så 

nu behöver man inte något annat heller!” (R7). Några av respondenterna ansåg också att 

det var en positiv sak att man genom lagliga vägar kunde lyssna på musik och se på filmer 

samt serier. Tidigare fanns det inget lika bekvämt sätt som var lagligt utan man hamnade 

hyra eller ladda ner filmer.  

4.4. Element i en streamingtjänstemiljö 

Utgående från den teoretiska referensramen samt resultaten i den empiriska 

undersökningen har en slutlig modell utformats. Modellen presenteras i Figur 4. Figuren 

består av 5 huvuddimensioner; interaktion, information, teknologi, individ och andra 

användare. Vidare finns det även element inom dessa dimensioner vilka diskuteras 

noggrannare senare. Modellen presenterar ett ramverk för vilka element som existerar i 

en streamingtjänstemiljö.  

Figur 4 Element i en streamingtjänstemiljö 
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I Figur 4 presenteras en modell över element som en streamingtjänstemiljö består av. 

Alla dessa dimensioner samverkar sinsemellan vilket presenteras i form av de blåa 

pilarna i modellen. Interaktionen är det som binder allting tillsammans och skapar värde 

åt individen och andra användare. Teknologidimensionen eller plattformen som 

företaget har skapat möjliggör denna interaktion och värdeskapande. 

Dimensionen interaktion fanns inte tidigare som ett eget element utan som en del av den 

personliga dimensionen. Utgående från resultaten ansåg jag att detta var ett centralt 

element för streamingtjänster, inte bara med tjänsten utan även med övriga användare. 

Därmed placeras interaktion i mitten av modellen som ett centralt element som binder 

ihop de övriga dimensionerna. I många fall interagerade respondenterna omedvetet med 

både tjänsten och andra användare. De lyssnar på någon låt eller spellista som en annan 

användare har skapat eller anpassar tjänsten enligt egna preferenser. Det finns med 

andra ord olika typer av interaktion; med tjänsten eller med övriga användare. 

Interaktion med tjänsten innebär att utforska utbudet, söka information eller överlag det 

man gör inne i själva tjänsten. Från tjänsteleverantörens sida innebär interaktionen att 

erbjuda information som är anpassad till användaren. Denna information baserar sig 

sedan ofta på andra användares beteende och preferenser och är som ett redskap för att 

hitta nya musik, serier eller filmer. Interaktion med övriga användare är liknande till den 

teknologiska interaktionen men här inträffar interaktionen användare emellan. En 

användare kan rekommendera eller skicka en låt till en annan användare, ha 

gemensamma spellistor eller dela en serie i social medier åt sina bekanta. Utöver det kan 

man ha gemensamma spellistor, läsa användarrecensioner på filmer och så vidare. Det 

finns flera olika former av interaktion, det är upp till individen hur denna vill interagera 

med tjänsten eller övriga användare.  

För streamingtjänster handlar det mycket om att upptäcka nytt material och genom 

interaktionen med tjänsten och andra användare bidrar detta till att vara ett av de mera 

centrala elementen. Streamingtjänsters kärntjänst är att erbjuda musik och filmer vilka 

man kan spela upp, men att upptäcka nya låtar och filmer var något respondenterna 

värdesatte högt. Chen och Chang (2003:560) samt Menon och Kahn (2002:39) 

konstaterade i sina studier att många konsumenter tycker det är roligt att söka varor på 

nätet. Att söka efter ny musik eller serier kan ses som ett liknande fenomen. Om man ser 

några år tillbaka var en musikspelares funktion i datorn att spela upp de låtar man hade 

och därmed var tjänstens roll att erbjuda en plattform för detta. Efter det kom 
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möjligheten att köpa låtar digitalt men i och med streamingtjänster har detta kommit till 

en helt ny nivå där man interagerar med tjänsten och övriga användare.   

Vidare handlar det inte längre om att tjänsten bara skall göra allt utan användaren bidrar 

tillsammans med tjänsten och andra användare till värdeskapandet, det vill säga co-

creation. Användaren skräddarsyr tjänsten genom interaktion med tjänsten och kan 

även skapa spellistor eller rekommendera filmer till övriga användare. Övriga användare 

i sin tur bidrar med liknande aktioner där de kan ge betyg åt filmer eller också genom 

deras eget beteende; streamingtjänster baserar ofta sina rekommendationer på data från 

övriga användare. Värde skapas i samverkan av flera aktörer och därmed placerades co-

creation som ett centralt element i streamingtjänstemiljöer.  

Det tredje elementet i mittcirkeln är förtroende. Förtroende är ett element som alla 

dimensionerna bidrar till på ett eller annat sätt, därmed placerades även detta i mitten. 

Förtroende bygger på så gott som alla erfarenheter en användare har med tjänsten och 

även hur övriga användare upplevt tjänsten. Om man inte kan lita på ett företag undviker 

man ofta detta företag och väljer ett annat. Det är viktigt att ta alla faktorer i beaktande 

för att bygga ett förtroende till användaren.  

Information är även en ny dimension som utformats utgående från denna avhandling. I 

den teoretiska referensramen diskuterades att informationen skall vara relevant, men 

här presenteras information som ett aningen bredare koncept.  I resultaten diskuterades 

att tjänsten skall erbjuda information som är till nytta för individen i form av relevanta 

rekommendationer av utbudet och möjligheten att upptäcka nytt material. 

Informationen baserar sig på flera olika element; tjänsten utgår från hur individen har 

interagerat med tjänsten och kombinerar detta med övriga likasinnade användares 

historik för att erbjuda informationen. Utöver det finns det även externa källor där 

användare söker information som andra användare eller företag producerat för att 

minska sin egen risk eller för öka sitt eget värde. Individens preferenser är det som avgör 

vilken information denna anser relevant, genom interaktion är detta möjligt för 

användaren. Här bör dock specificeras att information om tjänsten och hur man med 

hjälp av information navigerar genom tjänsten inkluderas i teknologidimensionen under 

layout och design vilket är mera likt det som Harris och Goode (2010) främst menat med 

relevant information.   

Den teknologiska dimensionen innehåller de element som digitalt motsvarar en fysisk 

tjänstemiljö, det vill säga hur den ser ut och är strukturerad, fungerar och dylikt. Trots 
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att designen inte enligt respondenterna spelade någon större roll är detta ett viktigt 

element som bidrar till helheten. I likhet med en fungerande layout som underlättar 

navigeringen i tjänsten måste den även vara fungerande. Om tjänsten inte fungerar eller 

är väldigt opålitlig kommer detta att påverka användarens uppfattning av tjänsten. Det 

är kärnan i att tjänsten skall fungera; Keaveny (1995) sade att en av de vanligaste 

orsakerna till att kunder byter tjänsteleverantör är att tjänsten inte levererat det man 

förväntat sig.  

Relevant information som redan diskuterades i form av individens preferenser är en del 

av layouten och designen. Informationen skall vara relevant för att man skall hitta rätt 

och få den hjälp man behöver. Under teknologiska dimensionen räknas även utbudet, 

tjänsten skall erbjuda material som användare sedan kan välja från. För 

streamingtjänster innebär detta att det skall finnas den musik, serier och filmer 

användare vill se. Säkerhets- och integritetselement är även en del av den teknologiska 

dimensionen där i likhet med Harris och Goode (2010) även betalningsprocessen tas i 

beaktande. Man skall kunna lita på tjänsteleverantören men det skall även vara lätt och 

smidigt att sköta betalningar. Man skall även kunna lita på att den information 

användaren ger ut till företaget inte sprids ut vilket har med integritet att göra. Undantag 

här är att användares preferenser bidrar till rekommendationer, men då är användaren 

en del av en större mängd data och inte som en individ vars information sprids ut. Utöver 

det finns externa faktorer så som internetuppkoppling samt även externa aktörer, 

exempelvis telefonoperatörer. I genomgången av resultaten noterades att ett visst 

samarbete med en telefonoperatör kunde påverka hur man upplever säkerheten av 

betalning eller helt enkelt underlättade att börja använda tjänsten. Även en dålig 

internetuppkoppling eller dålig dator kan bidra till att tjänsten inte fungerar som den 

skall vilket är utom streamingtjänstens kontroll. Det kan även handla om en extern tjänst 

som användare använder för att skaffa information. Trots att dessa inte är inom 

företagets kontroll är det bra att ta dem i beaktande. I dagens läge är social medier en 

liknande aktör där övriga användare har en central roll. Flera av respondenterna hade i 

något samband stött på streamingtjänster i sociala medier bland annat i form av att 

någon rekommenderat en låt eller själva streamingtjänsten.  

Andra användare är en dimension som har en inverkan på streamingtjänster. De bidrar 

till att samla data vilket möjliggör för tjänsten att rekommendera material till övriga 

likasinnade användare. Utöver det bidrar användare till att bygga upp företagets 

varumärke, i Figur 4 presenterat som en del av ryktet. Flera respondenter sade att det 
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inte har någon skillnad vem som erbjuder tjänsten så länge utbudet är bra. Därmed är 

varumärket inte lika centralt men däremot kan mängden användare öka förtroende emot 

tjänsten vilket några respondenter även tog fasta på. En bekants ord väger även mera än 

någon annan form av marknadsföring, andra användare är i detta avseende även i en 

central roll. Dessa användare kan rekommendera tjänsten eller även material inom 

tjänsten vilket bidrar till co-creation vilket diskuterades tidigare i samband med 

interaktion. Övriga användare kan vara fysiskt närvarande, till exempel vid en fest, men 

oftast interagerar man med användare digitalt. Detta är ett sätt att försöka binda den 

digitala världen med den fysiska. Utöver det försöker streamingtjänsten att fungera som 

en ’virtuell vän’ som strävar till att motsvara en försäljare i en traditionell butik. Tjänsten 

fungerar som en person som känner användaren och rekommenderar material utgående 

från denna individs egna preferenser. På så vis är tjänsten överlägsen någon försäljare 

eftersom den kan utgå från användarens historik och känner därmed till hurudan musik 

eller vilken typs filmer denne kunde tycka om.  

Varje individ är unik och har sina egna preferenser. Högst upp i modellen presenteras 

den individuella dimensionen. Individen är den som interagerar med tjänsten och övriga 

användare och får skräddarsydd information utgående från dess preferenser och 

aktioner. Element under individdimensionen är köpintentioner och lojalitet. Det handlar 

för företaget att få användare att börja använda tjänsten och här handlar det om att 

individen skall se en nytta i det hela. Detta kan vara i form av att utbudet motsvarar 

förväntningarna och att priset även motsvarar detta. Respondenterna satte väldigt 

mycket vikt på att utbudet skall vara bra och att detta var ett nyckelelement i valet av 

leverantör. Slutligen handlar det om att konsumenter skall använda tjänsten och bli 

lojala. Överlag var respondenterna ytterst lojala till sina nuvarande streamingtjänster, 

men dessa tjänster är relativt nya och kommer att utvecklas mycket ännu. Därmed 

kommer en utmaning att vara att behålla sina existerande användare även i framtiden.  

4.5. Utvärdering av undersökningen 

Utgående från de resultat som samlats i undersökningen var metoden lämplig för denna 

avhandling. Genom att fråga relativt öppna frågor och låta respondenterna berätta om 

hur, var och när de använder streamingtjänster kom det fram mycket intressanta 

element som inte annars skulle framkommit ifall man till exempel skulle ha använt sig 

av en enkät. Genom att fråga när och hur de använder sig av streamingtjänster kom det 

fram nya aspekter som man inte annars skulle kommit på att fråga. Detta stöder 
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uppnåendet av syftet där målet var att undersöka vilka element som finns i 

streamingmiljöer och vilken funktion dessa har i ett användarsammanhang. 

Åldersgruppen som intervjuades var en aktiv användargrupp och gav därmed även 

mycket värdefull information. Det skulle ha varit intressant att även undersöka yngre 

och äldre konsumenter, men på grund av begränsad tid och resurser var valet att 

intervjua en viss åldersgrupp ett bra alternativ.   

För att den forskning som utförts och resultaten skall kunna användas som 

beslutsunderlag bör undersökningsresultaten kritiskt granskas för att bedöma deras 

trovärdighet.  

4.5.1. Resultatens reliabilitet  

Med reliabilitet avses ifall man skulle nå samma resultat med samma mätinstrument 

flera gånger. Det vill säga skulle man få samma resultat vid upprepade mätningar och 

ökar stabiliteten en undersökning har. (Olsson & Sörensen 2004:73; Trost 1997:99–101) 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009:156) presenterar vissa hot angående reliabiliteten 

av resultaten. Dessa hot är att resultaten kan variera beroende på dag, att 

respondenterna inte är anonyma och säger vad man vill höra eller hur observatören har 

tolkat resultaten. I denna avhandlings undersökning användes samma intervjuguide för 

samtliga intervjuer. Respondenterna tog del av samma information och tog ställning till 

samma frågor och därmed anses reliabiliteten vara hög. Alla respondenterna har 

presenterats anonyma och detta påpekades åt respondenterna i början av intervjun. 

Omständigheterna varierade för varje respondent, därmed var det inte exempelvis en 

viss arbetsplats eller liknande som påverkade resultaten. 

En annan fråga är ifall samma resultat skulle nås ifall undersökningen utfördes av en 

annan person (Saunders, Lewis & Thornhill 2009:156). Det är nästan omöjligt att helt 

eliminera den effekt observatören har (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 

2001:204) men man kan minimera den genom att inte styra respondentens svar.  

Intervjuguiden var semistrukturerad vilket innebär att en viss grad av variation skulle 

framkomma ifall en annan person skulle utföra intervjuerna. Som har noterats i tidigare 

går flera av dimensionera delvis in i varandra, därmed kunde resultaten tolkas och 

placeras olika, men slutligen skulle resultaten motsvara vad som har konstaterats i denna 

avhandling. I denna avhandling har presenterats hur resultaten har analyserats samt 

urvalet av respondenter vilket ökar transparensen för att samma resultat skulle nås av 
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en annan forskare. Under intervjuerna har specifikationer frågats på respondenternas 

svar för att undvika att styra diskussionen.  

Tidsaspekten är en annan komponent att ta i beaktande (Saunders, Lewis & Thornhill 

2009:155). Det har noterats i denna avhandling att streamingtjänster är något relativt 

nytt och ändras snabbt, därmed ändrar konsumenters åsikter även i likhet med 

utvecklingen av streamingtjänsterna. Likaså kan respondenterna som intervjuats i denna 

avhandling ha ändrat åsikt sedan den första intervjun vilket kan ge avvikande resultat. 

Därmed är det viktigt att ta i beaktande att resultaten kan ändra i likhet med hur 

streamingtjänsterna utvecklas och hur användare använder dessa tjänster. 

4.5.2. Resultatens validitet 

Med validitet avses förmågan att undersöka det man faktiskt vill (Olsson & Sörensen 

2004:74). I detta fall innebär det ifall intervjuerna och den explorativa studien uppnår 

syftet. Validiteten representerar med andra ord värdet och relevansen av det data man 

samlat in (Kylén 2004:140). Det är viktigt att frågorna man ställer i intervjuerna är 

relevanta och det finns ett samband till syftet och forskningsfrågorna (Saunders, Lewis 

& Thornhill 2009:323). För att försäkra mig om att det data som samlas in är relevant 

utgår frågorna i intervjuguiden från den teori som använts i avhandlingen samt 

avhandlingens syfte. Därmed undveks att använda frågor som inte är relevanta för denna 

forskning. En högre validitet tenderar nås genom informella undersökningsmetoder 

eftersom det tillåter datainsamlingen att anpassas enligt situationen (Kylén 2004:142). 

Intervjuguiden var semistrukturerad och gav möjligheten att ytterligare specificera eller 

fråga följdfrågor av respondenterna. Respondenterna kunde även fritt berätta saker som 

inte direkt frågats efter. Utöver det bandades alla intervjuer och transkriberades för att 

undvika missuppfattningar eller felaktig information. Detta stöder validiteten men även 

reliabiliteten av resultaten.  

Frågan är ifall resultaten kan generaliseras och presenterar hela populationen (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2009:158) men eftersom syftet med avhandlingen är att undersöka 

vilka element en digital streamingmiljö består av presenteras detta i en viss kontext som 

inte behöver representera hela populationen. Streamingtjänster är något som inte har 

forskats inom väldigt mycket ännu och det finns inte ännu så mycket litteratur kring 

detta ämne. Därmed har jag använt liknande litteratur om digitala tjänster och utfört en 

explorativ studie för att undersöka ämnet. Utöver det har en modell presenterats för att 

visualisera resultaten i denna avhandling. 
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5 SLUTDISKUSSION 

Syftet med denna avhandling var att undersöka vilka element en digital streamingmiljö 

för media består av och vilken funktion dessa har i ett användarsammanhang. För att 

uppnå syftet är det viktigt att skapa en djupare förståelse för hur konsumenter använder 

streamingtjänster samt vilka element som existerar i en streamingmiljö. För att skapa 

denna förståelse utfördes en explorativ undersökning där streamingtjänsteanvändare 

intervjuades. Utgående från resultaten kan konstateras att streamingtjänstemiljöer 

mycket liknar övriga digitala tjänstemiljöer så som nätbutiker men att det även finns 

unika element som är relevanta för streamingtjänster. 

I avhandlingens teoretiska referensram var utgångsläget att det finns tre 

huvuddimensioner: teknologiska, sociala och individuella element. Efter den utförda 

empiriska undersökningen kunde från resultaten identifieras att dessa dimensioner kan 

ytterligare anpassas och modifieras för streamingtjänster varefter fem dimensioner 

skapades; interaktion, information, teknologi, individ och andra användare. Dessa 

dimensioner representerar nyckelelement som påverkar hur användare använder 

tjänsten och interagerar med tjänsten och övriga användare. Dimensionerna för 

interaktion och information är de två dimensionerna som är värda att betona. 

Interaktionen är ett centralt element som binder ihop de övriga dimensionerna. Den 

teknologiska dimensionen skapar en plattform som möjliggör detta värdeskapande men 

genom interaktionen mellan de övriga dimensionerna skapas värde mellan flera aktörer, 

det vill säga co-creation. Co-creation bidrar även till informationsdimensionen, den 

information användare presenteras utgår från individens preferenser och beteende men 

även utgående från övriga användares aktioner. För streamingtjänster är informationen 

och de rekommendationer användare får ett ytters centralt element. Om den information 

eller den media man rekommenderas inte motsvarar förväntningarna är det lätt att 

användaren inte ser något mervärde i att använda tjänsten. Bitner (1996:67) 

konstaterade att det slutligen inte är en ensam komponent utan helheten av alla 

dimensioner som definierar servicescape (Bitner 1992:67). Alla dimensioner måste tas i 

beaktande då man evaluerar servicescape (Hopkins et al. 2009:36), kunden vill ha en 

helhet som tillfredsställer hans/hennes behov. 

Det ramverk för streamingtjänster som presenteras i Figur 4 ger en överblick över de 

element en streamingtjänstemiljö består av. Genom att se vilka element som existerar 

och påverkar användares beteende samt användning av tjänsten kan man utveckla 
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tjänsten vidare för att passa konsumenternas behov. Musik- och filmbranschen är 

branscher som genomgår mycket förändring för tillfället och därmed är det viktigt att 

kunna anpassa sig för att erbjuda en tjänst som motsvarar dagens behov. 

Med vissa av respondenterna diskuterades ifall de skulle kunna tänka sig att återgå till 

vad de använde före streamingtjänster och de var av åsikten att de inte skulle göra det. 

Respondenterna ansåg att det är så lätt och bekvämt att använda streamingtjänster att 

de inte skulle gå tillbaka utan hellre söka en ny motsvarande tjänst. Respondent 4 

konstaterade: 

”Man kan säga att streamingtjänster är vardagliga idag och om de skulle fara 

bort skulle man märka hur bra de egentligen är. Man får musik och filmer på 

några klickningar framför sej utan att det tar något längre än det, så det är 

bästa valet för film och musik då man vill se något” (R4) 

Många andra respondenter var av liknande åsikt, ”det är snabbare, lättar och tar inget 

utrymme på datorn” (R2) och ”är lättare än att flytta all musik till en ny dator” (R1). Flera 

kommentarer kom även kring att man kan använda streamingtjänsterna på flera olika 

plattformar vilket inte varit möjligt tidigare med CD, DVD och liknande. Dagens problem 

istället är som även diskuterats tidigare i avhandlingen att det inte finns en leverantör 

med alla filmer och serier vilket existerar inom musikindustrin till en bredare 

utsträckning. Jeff Levick, CBO vid Spotfy, poängterar att musik är bland de första 

streamingtjänsterna på marknaden vilket öppnar möjligheter för andra industrier att 

lära sig använda dessa tjänster (Spotify & comScore 2014). Att förstå 

streamingtjänstemiljöer kan öppna nya möjligheter för även andra industrier att 

utveckla liknande tjänster. 

5.1. Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att testa modellen som presenteras i Figur 4 för att testa relevansen 

eller vikten av de olika dimensionerna och elementen som presenterats. Utgående från 

resultaten i denna avhandling var dimensionerna interaktion och information de som 

var av störst vikt, men eventuellt kan den teknologiska plattformen vara likvärdig. Likaså 

kunde en annan åldersgrupp undersökas för att se ifall även äldre och yngre 

konsumenter skulle anse det lika intressant att upptäcka ny musik och filmer via en 

streamingtjänst på internet. Olika åldersgrupper använder tjänster på olika sätt och 

därmed kunde till och med nya element eller dimensioner upptäckas.  
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I avgränsningarna valdes att inte undersöka livestreamingtjänster. En liknande 

undersökning kunde utföras för livestreaming. Diverse idrottsevenemang eller övriga 

liveevenemang har olika element som är viktiga. Bland annat skapas innehållet i realtid 

och eventuellt kunde statistik eller liknande information istället för utbudet vara centrala 

element i en sådan tjänstemiljö. Streamingtjänster i varierande format och kontext är 

något väldigt aktuellt vilket vore intressant att undersöka. Inom spelindustrin är 

livestreaming något som delvis skapat en egen Community genom tjänsten Twitch.tv 

som endast erbjuder livestreaming för datorspel. Där kan man bland annat diskutera 

med övriga som ser på evenemanget i realtid och dylikt.  

Modellen kunde även expanderas ytterligare för att inkludera externa aktörer. Det är 

artister och filmbolag som skapar innehållet vilka streamingtjänsterna använder sig av. 

Netflix som ett exempel har tagit ett steg framåt där de producerar sina egna serier vilka 

de naturligtvis då får ensamrätt på. Att se på streamingtjänster ur företagets synvinkel, 

hur de prissätter och binder sina användare till en viss tid kunde också vara intressant 

att undersöka och skapa en modell utgående från detta. I avgränsningarna diskuterades 

även att upplevelser inte kommer att undersökas i denna avhandling. Att se på 

streamingtjänster ur ett upplevelseperspektiv är även ett intressant område man kunde 

forska vidare inom.  
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BILAGA 1  INTERVJUGUIDE 

Respondent:   

Kön:  Ålder: 

1. Använder du streamingtjänster för att lyssna på musik eller se på filmer/serier? 
(inte live streaming) 

2. Hur ofta använder du streamingtjänster? 

3. Vilka streamingtjänster använder du? 

a. Hur länge har du använt dessa och varför började du använda dem? Vad 
använde du tidigare? 

b. Vilka faktorer påverkade varför du valde dessa tjänster? (om specifikation 
frågas t.ex. kompis, varumärke, pris, utbud osv.) 

4. Vad är bra/dåligt med dessa tjänster? 

5. Berätta när/hur/var du använder streamingtjänster.  

6. Hur interagerar du med andra användare/tjänsten (digitalt/fysiskt, om frågas: 
exempel fester, filmkvällar, söker låtar, spellistor osv.)? 

a. Anser du att du får mera ut av tjänsten genom interaktion? 

7. Hur viktigt är själva tjänsten? (exempel: hur den ser ut, fungerar, information 
tjänsten erbjuder, leverantören, säkerhet...)  

8. Känns innehållet relevant som streamingtjänsten rekommenderar? 

9. Hur skulle du utveckla streamingtjänsten? 

10. Något mera du vill säga om streamingtjänster du anser viktigt? 
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BILAGA 2 INFORMATION OM RESPONDENTERNA 

Tabell 1 Information om respondenterna 

  Kön Ålder Musik/vecka Film/vecka 

R1 Man 24 Dagligen 1 gång 

R2 Man 25 Dagligen Dagligen 

R3 Kvinna 24 Dagligen Dagligen 

R4 Man 26 Dagligen Dagligen 

R5 Kvinna 24 Dagligen Några ggr 

R6 Man 25 5 ggr Ibland 

R7 Man 23 Dagligen Dagligen 

R8 Kvinna 22 Dagligen Ibland 

R9 Man 25 Dagligen Dagligen 

R10 Kvinna 20 Några ggr Några ggr 

R11 Man 24 Dagligen Dagligen 

R12 Man 30 Dagligen Ibland 

R13 Kvinna 27 Dagligen Ibland 
 

 


