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Sammanfattning 
 
Via fyra fokusgruppsdiskussioner bestående av individer i varierande åldrar syftar den här 
kvalitativt präglade studien att nå ökad förståelse kring vad en digital distribution och kon-
sumtion av musik har för inverkan på upplevelsen av musik, samt vilka betydelser och 
funktioner som musikkonsumtion fyller i vardagen. Studiens teoretiska ramar utgår från 
kulturstudietraditionen och politiskt-ekonomiskt teori, för att på så vis ta avstamp i individernas 
upplevelser och erfarenheter och se hur det står i relation till hur musiken distribueras på 
digitala plattformar samt teknologin som används för konsumtionen. Mer specifikt uppnås 
detta genom att applicera identitet och konnektivitet som teoretiska begrepp. Studien visar på 
att, 1) konsumtionen av musik är mer en konsekvens av kontexten som individen befinner 
sig i för stunden, snarare än attributen för kanalen som konsumtionen sker via, 2) som en 
konsekvens av hur musiken distribueras på digitala plattformar ses musikkonsumtion över-
vägande som en individuell handling, vilket förändrar musikens relation till sociala aktivite-
ter och identitet, och 3) digitala plattformars multifunktionalitet och tillgången till ett brett 
utbud resulterar i att den vardagliga situationen och sinnesstämning har erövrat genrens 
syfte att kategorisera och söka sig till musik. 
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Abstract 
 
By conducting a total of four focus group-discussions, consisting of individuals of mixed 
age, this qualitative study aims to understand how a digital distribution and consumption of 
music has influenced how music is experienced, and furthermore if the purposes and func-
tions that it fulfills in everyday life have been altered. In order to establish a connection 
between the participants’ experience and how it relates to the ways in which content are 
being distributed by digital services and technological means, the study is located within a 
theoretical framework of cultural studies and political economy. The theoretical concepts of con-
nectivity and identity are being applied in the analysis of our material to achieve the above. 
The study shows that, 1) the incitements for the consumption of music is more a result of 
the context than the attributes of the medium or service of choice, 2) as a consequence of 
how the music is being distributed on digital platforms, music is predominantly seen as a 
individualistic action, which alters the music’s place in social relations and construction of 
identity, and 3) the multifunctional character of digital platforms with the possibility to 
access a unprecedented amount of content has resulted in that state of mind and context 
has replaced the function of genres in the categorization and search for music. 
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Förord 
 
De senaste tio veckorna av våra liv håller du nu i din hand. Eller, eftersom det är 2017 och 
allt, så kanske du läser detta på en skärm. Hur som helst har det varit en intensiv och in-
tressant process av skrivande och lärande, som hade gjorts betydligt svårare om det inte 
vore för all hjälp vi fått på vägen. Därför vill vi härmed se till att tacka de som tackas bör. 

Först och främst förtjänar de gymnasieskolor som har valt att delta i fokusgrupperna 
ett stort tack för sin tid och sitt engagemang. Särskilt tack till er lärare som har gjort det 
möjligt genom att både vara kontaktpersoner och deltagare i vår studie, men även till alla 
kloka elever för er vilja att hjälpa till med uppgiften. I samband med det vill vi även passa 
på att uppmärksamma vänner och bekanta, både inom och utanför skolan, som hjälpt till 
med att nå ut till skolor och samtidigt ställt upp för att frivilligt diskutera ämnet för vår 
undersökning. När vi ändå är inne på personer som uppoffrat sig lite extra för att hjälpa 
oss: Tack till teknikutlåningen på Malmö högskola för att ni tog emot oss innan öppnings-
tid så att vi kunde låna inspelningsutrustning. Ni räddade vår dag. 

Ett sista tack vill vi rikta till vår handledare Tina Askanius. Alla möten med dig har va-
rit både givande och inspirerande. Du gav oss värdefulla insikter som gjorde arbetet roligt 
ända in i slutet. 
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1. Inledning 
 

(T)he only truth is music—the only meaning is wit-
hout meaning—Music blends with the heart-

beat universe and we forget the brain beat. 
 

(Jack Kerouac, Desolation Angels, 1965) 
 
 

Every civilization will use a maximum level of techno-
logy available to make art. And it’s the re-

sponsibility of the artist to ask questions about 
what that technology means and how it reflects 

our culture. 
 

(R. Luke Dubois, TED Talk, 2016) 
 
 
Alla har vi en relation till musik. Alla har vi, åtminstone i en samtida västerländsk kontext, 
någon gång gjort oss till konsumenter av musik. Detta är ingen nyhet. Musik som politisk, 
kulturell och socioekonomisk ammunition har länge varit av stor betydelse för samhällets 
historiska utveckling. Desto större anledning har vi att undersöka dagens musikkonsumtion 
som äger rum i digitala och mobila kanaler. För hur upplever vi musik om musiken kom-
mer oss närmare än någonsin – utan att vi märker av den? Hur formas vår identitet om 
villkoren för musiken vi identifierar oss med dikteras av annat än oss själva? Vad är medi-
ernas roll i detta? Vad är människornas? 

Som författare av det här examensarbetet behöver vi inte titta längre än på vår egen 
och vår omgivnings musikkonsumtion för att förstå att sättet på vilket vi lyssnar på musik 
har förändrats i och med en genomsyrande digitalisering av medierna vi använder. Musiken 
kan idag vara ständigt igång och närvarande eftersom medierna är det. Liksom många 
andra beskriver vi oss gärna som musikälskare, samtidigt som vår personliga musikkon-
sumtion tenderar att expandera till en sådan frekvens att musiken inte sällan reduceras till 
ett perpetuellt bakgrundsljud. Det var just denna självkritiska insikt, och tanken på att mu-
sikens skiftande arena eventuellt ligger till grund för våra förändrade musikvanor, som 
gjorde oss nyfikna på problemområdet från början. 

Med fokus på förhållandet mellan musik i digitala format och individens upplevelse av 
sådan musik tar vi spjärn mot ett kvalitativt genomförande av studien. Mer specifikt utgörs 
vårt material av en handfull fokusgrupper, vars kontrasterande och överlappande erfaren-
heter och reflektioner kring musikkonsumtion i vardagen senare formar vår analys. För att 
också göra oss mottagliga för mer omfattande resultat intar vår undersökning även ett 
makt- och kulturperspektiv med tonvikt på individuell musikkonsumtion som en produkt 
av moderna musik- och kulturindustrier.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 
I föreliggande avsnitt ämnar vi förklara var vårt fokus ligger i den här undersökningen. Ef-
tersom vi vill göra nedslag i hur konsumtion, teknologi och musik samspelar med varandra, 
samt vad den kumulativa upplevelsen av det blir för de individer som lyssnar på musik, är 
det av stor vikt att vår undersökning inte frångår någon av de nämnda beståndsdelarna. 
Vidare förutsätter syftet att det faktiskt kan besvaras med hjälp av den metod som vi ge-
nomför för att samla in data. I det här fallet rör det sig närmare bestämt om fokusgruppsin-
tervjuer, med avsikten att konsumenterna själva ska få möjlighet att sätta ord på sina egna 
erfarenheter och värderingar. Ordet konsumtion används som synonym till musiklyssnande 
genom hela uppsatsen. Detta är ett medvetet val för att belysa vår ståndpunkt att digital 
distribution av musik kan betraktas som en vara, och att varje aktivitet som rör musiklyss-
nande kan betraktas som ett köp av den varan.  

Mot bakgrund av detta är vårt syfte med den här uppsatsen att: 
 

Undersöka vad en digitaliserad musikkultur och -industri har för inver-
kan på musikkonsumenters upplevelse av musik och dess roll i varda-
gen. 

 
Denna syftesformulering härstammar från en induktiv forskningsprincip, med vilket menas 
att vår forskningsfråga styrs av vår empiri mer än tvärtom. Å andra sidan innehar vi redan 
vissa förkunskaper som eventuellt kan prägla de ämnen som studien till en början kom att 
beröra. För att på sätt och vis bekräfta Steinar Kvales (2014: 238-241) resonemang om att 
kvalitativ forskning ofta varken är det ena eller det andra, landar vår valda forskningsinrikt-
ning därför i praktiken i en mer ad-hoc inspirerad abduktiv princip. Som hjälp för att upp-
fylla syftet bygger vår studie på tre frågeställningar, vilka används som riktmärken under 
hela forskningsprocessen. 

 

• Vad fyller musikkonsumtion som aktivitet för funktion till vardags, och hur skiljer 
det sig beroende på i vilken kontext och i vilken kanal man konsumerar musik? 
 

• På vilka sätt, om några, påverkas personlig musiksmak och genretillhörighet av hur 
musiken distribueras och görs tillgänglig på digitala plattformar? 
 

• Vad spelar digital musikkonsumtion för roll som social aktivitet och identitetsskap-
are? 
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3. Kontextualisering 
 
Det moderna sättet att lyssna på musik, i teknologiska och mobila kanaler, bidrar till att 
musiken blir mer närvarande i människors vardag och överskrider olika sammanhang. Mu-
sikkonsumtion kan idag gå bortom sig själv som en solitär aktivitet, det vill säga att musiken 
inte sällan konsumeras parallellt med andra aktiviteter och utan en fast geografisk punkt 
(Nowak, 2016: 21). I en större skala kan man se det som att dagens digitala musikkonsu-
menter är anslutna till och på samma gång frånkopplade den urbana värld inom vilken de 
lever, både fysiskt och mentalt, då musiken i högre grad blir individens närmaste sällskap 
vart individen än rör sig (Bull, 2010: 62). Dessa resonemang sätter ramarna för vad vi i den 
här uppsatsen genomgående menar när vi refererar till musikkonsumtion som aktivitet. Det 
är viktigt att påpeka, anser vi, att det handlar om mer än att bara lyssna på musik. Istället 
kan det förstås som en medierad upplevelse; som ett sätt att rätta sig efter, eller göra mot-
stånd mot, digitala plattformar som kontrollerar, eller kontrolleras av, individers vana av att 
i större utsträckning tonsätta sin vardag med musik.  

Vidare vore det i många avseenden felaktigt att tala om ett teknologiskt skifte utan att i 
nästa utandning tala om nya sätt att konsumera medier och förändrade ägandemönster 
(Jenkins, 2008: 26-27). Musikindustrin är visserligen van vid förändring. Senast på 1990-
talet verkställdes en omfattande avreglering av kontroll för att gynna marknadens fria kon-
kurrens. Idag har det gått så långt att man kan prata om ett nytt ekonomiskt kretslopp och 
en ny dynamik mellan aktörerna inom musikindustrin. Därutöver har det skett en övergång 
från analoga till digitala medier, där moderna kulturindustrier anpassar sig efter individbase-
rad konsumtion (Wikström, 2009: 4; Hesmondhalgh, 2013: 114). Det som har banat väg 
för dessa nya förhållanden är sprunget ur en omdefiniering av vad som är konsumtion. 
Givetvis lever traditionella affärsmodeller kvar, men paradigmskiftet som vår studie skriver 
in sig i handlar om nya sätt att lyssna på och få tillgång till musik (Wlömert & Papies, 2015: 
316). Detta inbegriper inte minst mobiltelefonens integration i privatlivet samt MP3-
formatet och streamingtjänsters framväxt, inte minst när det kommer till Spotify som spe-
cifik tjänst. 

Med det sagt har den digitala erövringen av musik också medfört en mer påtaglig kata-
logisering och automatisering av innehållet, där det finns negativa dimensioner av att kon-
sumtionen kan kartläggas och i princip styras av medierna. Detta väcker frågan om vem 
som faktiskt bestämmer vilket informationsflöde man tar del av (Hesmondhalgh, 2013: 
346). Det blir för oss även frågor om vem som bestämmer vilken musiksmak som domine-
rar, vilken genre som föredras och vilken kulturell identitet som visar sig. Med hjälp av 
insamlade data som omvandlas till algoritmer1 matas individer idag hela tiden med förslag 
som är tänkta att tillfredsställa enskilda individuella intressen. På ett sådant sätt ligger kon-
sumentens beteende till grund för identiteten som syns utåt, men samma algoritmiska för-
slag kan också ta kontroll över definitionen av ens identitet och därifrån styra den i en viss 
riktning (Cheney-Lippold, 2011: 168).  
                                                
1	Algoritmer kan definieras som matematiska uträkningar med avsikt att estimera individens prefe-
renser och skräddarsy innehållet därefter. Det består i sammanställda resultat och variabler baserat 
på tidigare konsumtionsmönster. På så vis syftar algoritmer inom streamingtjänster för musikkon-
sumtion till att lista ut och rekommendera vilken musik enskilda individer vill lyssna på härnäst 
(Gupta & Kar, 2015: 757). 
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4. Tidigare forskning inom området  
 
Det här kapitlet redogör för tidigare forskning inom området för att se vad närliggande 
resultat har att säga för att ytterligare kontextualisera och förstå innebörden av vår studie. 
Förhållandet mellan kultur och teknologi är ett välbesökt område inom medieforskningen, 
och den forskning som vi lyfter fram är vad vi bland många intressanta studier anser vara 
mest relevant. Eftersom varje tjänsts tekniska funktionalitet till viss mån är unik, ständigt 
föränderlig och i många fall sekretessbelagd (Airoldi et al., 2015: 3; Wade Morris & Powers, 
2015: 113) blir det omöjligt att i denna uppsats ingående närma oss specifika tekniska redo-
görelser och diskussioner inom varje enskilt fall. Det är inte heller fruktbart med hänsyn till 
studiens natur, då vi tar ett mer holistiskt grepp om musikkonsumtion i sig och om hur 
generella trender och processer bidrar till att forma dess position i ett digitaliserat nutida 
medielandskap. 
 

4.1. Digitaliserad musikdistribution   
 
Jeremy Wade Morris och Devon Powers (2014: 106-107) analyserar hur fyra etablerade 
aktörer inom digital musikkonsumtion positionerar sig på marknaden. Författarna menar 
att distributörer av musik i samband med streaming måste koncentrera sig på upplevelsen, 
snarare än innehållet, då tjänsterna mer eller mindre ur en sådan aspekt är identiska. En 
stor del av en sådan upplevelse blir då att vägleda användaren till nytt innehåll, som till stor 
del är baserat på ett automatiserat system av algoritmer. Författarna menar att det innehåll 
som användaren presenteras för alltid måste ses som en produkt av företagets kommersi-
ella natur trots att det skenbart kan framstå som en objektiv rekommendation baserat på 
tidigare konsumtion.  

En sådan process innebär att distributören på ett väldigt konkret vis bidrar till att 
forma den aktuella kulturen, vilket Hallinan och Striphas (2016: 118, 199) refererar till som 
en algoritmisk kultur. Begreppet myntades i samband med en studie om när Netflix, den 
mest framträdande aktören sett till streaming av serier och film, anordnande en tävling där 
datoringenjörer och andra relaterade yrkespersoner fick chansen att utveckla tjänstens re-
kommendationssystem (Hallinan & Striphas, 2016: 117). Den här utvecklingen reser frågan, 
enligt författarna, om vad kultur som begrepp faktiskt innebär i en tid där algoritmer når 
ökad betydelse och där nya aktörer som kapitaliserat på nya teknologiska möjligheter besit-
ter en stor makt över det kulturens innehåll. För att på ett adekvat vis ta sig an frågan om 
upplevelsen och betydelsen av musik i samband med en digital konsumtion blir det för oss 
centralt att fortsätta utifrån dessa tendenser.  

Som tidigare nämns positionerar sig de olika streamingtjänsterna genom att skapa en 
upplevelse, där användaren konfronteras med innehåll utifrån en algoritmisk och kvantifie-
rad förståelse. I egenskap av kommersiella aktörer finns ett naturligt vinstintresse, vilket i 
denna diskussion bland annat innebär samarbeten med aktörer som vill att deras innehåll 
ska nå en bredare publik. I musikstreamingtjänstens Spotifys fall blir det påtagligt, då före-
tagets framgång till stor del vilar mot de största skivbolagen (Cuadrado et al. 2015: 255). 
Den här processen är emellertid subtil och behöver inte nödvändigtvis noteras av använda-
ren eller inkräkta på den subjektiva upplevelsen. Men det visar ändå hur gränsen mellan att 
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enbart distribuera innehåll på ett sätt som gör användaren i sig till det yttersta filtret och en 
kanalisering som berövar individen en viss autonomi, suddas ut (Wade Morris & Power, 
2015: 113, 118). Utvecklingen kan ses i ljuset av den algoritmiska kultur som Hallinan och 
Striphas visade på. Sammantaget illustrerar detta hur vår kulturella omgivning formas utef-
ter etablerade företags utformning och metoder.  

Hallinan och Striphas (2016: 129) adderar ytterligare förståelse kring hur ledande aktö-
rer inom den digitaliserade kulturindustrin formar vilket innehåll vi frekvent konfronteras 
med och hur det påverkar den övergripande kulturen. De tar utgångspunkt i en av Ray-
mond Williams (1989: 7-10) förklaringskomponenter där kultur kan ses som summan av 
produkterna av aktiviteter. Där framgår hur mänskliga uttryck bidrar till att forma en ge-
mensam övergripande kultur, där ett uteslutande mänskligt anseende är vad som filtrerar 
vilka artefakter, idéer eller andra faktorer som utgör kulturen. Men Hallinan och Striphas 
(2016: 129) menar att konceptet utmanas i en algoritmisk kultur, där en automatiserad för-
ståelse av individen spelar en betydande roll sett till vilket innehåll som beviljas tillträde. I 
fallet med Netflix handlar det vidare inte enbart om existerande artefakter. Företaget har 
även egna produktioner där dess utformning, paketering och händelseförlopp har baserats 
på data genererat från algoritmer. 

Utifrån detta existerar också tidigare forskning som visar på en för individen förändrad 
konsumtion av musik. I studien Follow the algorithm: An exploratory investigation of music on 
YouTube (Airoldi et. al., 2015: 10) studeras videostreamingplattformen Youtubes rekom-
mendationssystem med fokus på musikaliskt innehåll och hur det kategoriseras, vilket be-
stämmer vad för innehåll användaren presenteras för. Forskarna benämner kategorierna 
som publikgenererade musikkategorier som även de har algoritmer närvarande. Enbart benäm-
ningen står i kontrast mot Hallinan och Striphas argument för hur teknologin reducerar det 
mänskliga anseendet i formandet av kulturen. Här tar forskarna stöd i Franco Fabbris 
(1982: 52-53) definition av genre som inte är något som existerar i själva medietexten, utan 
snarare något som kontrolleras och definieras av publiken i en social mening, vilket blir 
centralt sett till Williams definition av kultur som den sammanlagda produkten av mänsk-
ligt uttryck. Det här kan både styrka och stjälpa Hallinan och Striphas analys. Användarnas 
aktivitet i samband med publikgenererade musikkategorier kan dels förfina och definiera 
genrer ännu tydligare, men dels också ge graden av algoritmisk inverkan alltför stor roll i 
hur kulturen utformas för att vara en konsekvens av mänskligt intellekt (Airoldi et al. 2015: 
10). 

I linje med Wade Morris och Powers (2015) undersökning visar denna studie att digi-
tala distributörers fokus på användarupplevelsen kan inverka på vilket innehåll, med vilka 
funktioner samt till vilka syften vi konsumerar. Studien diskuterar fram situationsanpassad 
eller funktionell musikkonsumtion som något som åsidosätter det intellektuella värdet och 
estetiska särdragen i musiken. En betydande del av den musik som rekommendationerna 
utifrån kategoriseringarna leder till är innehåll som syftar på en sådan situationsanpassad 
eller en funktionell konsumtion, där innehållet kanaliseras för specifika syften (Airoldi et al., 
2015: 11). Det här kan tyda på att intima och emotionella band till musiken är något som 
företagen söker att kvantifiera och kartlägga. I förlängningen kan det ge konsekvenser för 
musikens historiska betydelse, formandet av subkulturella grupper och frågor om identitet, 
där musikens intellektuella aspekter och budskap fyller en central funktion (Wade Morris & 
Powers, 2015: 117; Airoldi et al., 2015: 11). 
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Hittills nämnda studier fokuserar på kulturkonsumtionens algoritmisering och hur di-
gitala strukturer influerar vad för innehåll konsumenten presenteras för till följd av vissa 
planerade konsumtionsmönster. Studien Pathways to music exploration in a digital age (Tepper & 
Hargittai, 2009: 245) visar emellertid på en mindre dramatisk teknologisk påverkan. Förfat-
tarna problematiserar tidigare forsknings förenkling av att framförallt unga människor, som 
alltid haft det digitala nära till hands, organiserar sina liv och konsumtion uteslutande via 
digitala konsumtionsstrukturer på ett passivt sätt. Med hjälp av kvantitativa metoder visar 
resultaten hur en individs sociala krets och traditionell media har betydligt större inflytande 
när det kommer till hur musik konsumeras och i upptäckten av ny musik. Ny teknologi 
förstärker redan inneboende musikaliska preferenser snarare än fungerar som ett medel för 
att förändra innehållet och dess betydelse. Teknologin är då huvudsakligen ingenting som 
individen på ett okritiskt vis låter sig flyta med i, utan något som konsoliderar redan existe-
rande preferenser.  

 

4.2. Musiken, identitet och internet   
 
Vi har nu fokuserat på processerna i samband med distributionen av musik och hur det kan 
påverka upplevelsen. Samtidigt är det av lika stor vikt att se till forskning på en mer indi-
vidnära nivå. I linje med syftet för vår studie har Börje Stålhammar (2006: 52-53) undersökt 
musikens betydelse för individen. Mer specifikt vände han sig till unga människor i Sverige 
och England, med vilka han har genomfört intervjuer för att se till individernas erfarenhet-
er och personliga relation till musik. Efter att på olika sätt ha frågat respondenterna om vad 
musik betyder för dem personligen, urskiljer han tre utmärkande aspekter: 1) den eskapist-
iska; musik som något att ”fly till” i vardagen, 2) den emotionella; musik som ett medel för 
att kanalisera olika typer av känslor, och 3) den existentiella rollen; musik som en livsviktig 
beståndsdel för deras hela väsen. Det sistnämnda benämner han som en förutsättning för 
musik som identitetsskapare. Enligt honom gör intervjuerna det ”tydligt att musik idag har 
en djup existentiell betydelse för unga människor och är sammankopplat med identitet”.  

Utifrån de betydelser som framkom i Stålhammars studie blir det relevant att se till 
mer specifik forskning kring musikens betydelse i digitala sammanhang. En påtaglig för-
ändring i hur musik konsumeras digitalt är möjligheterna som nu finns för att dela med sig 
av musik. Utifrån Stålhammars studie blir det tydligt att musiken är en stor del av indivi-
dernas väsen, där musiken fungerar som identitetsskapare. Digitala möjligheter att dela 
innehåll och kommunicera en bild av sig själv blir då av intresse om vi vill söka svar på 
vilka betydelser musiken kan hålla för individer idag. I studien Understanding music sharing 
behavior on social network services (Lee et. al., 2011: 716, 721-722) når forskarna ökad förståelse 
kring motivationer för att dela med sig av musik via digitala medier. Studien kan ses mot 
bakgrund i konceptet det förlängda jaget (extended-self) där vi betraktar våra ägodelar, idéer 
och erfarenheter som en del av oss själva, vilket blir centralt sett till ett mer immateriellt 
digital konsumerande med koppling till musik och identitet (Belk, 2013: 477, 479). Resulta-
tet visar på att motivationerna i många fall uppstår just kring identitetsaspekter. Forskarna 
identifierar tre områden som i relation till vår studie blir relevant, varav den första är den 
mest drivande: 1) själv-uttryck; sociala mediers och det digitalas möjligheter för individen 
att spegla sin personlighet, värderingar och stil, 2) social identitet; vetskapen att tillhöra 
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specifika grupper som symboliserar något som individen kan identifiera sig med, och 3) 
social närvaro; känslan av att vara med andra och på så vis fylla en roll som stärks via digi-
tala aktiviteter.  

Ovanstående resonemang påvisar hur musikkonsumtionen är av betydelse i konstrue-
randet av identitet, och att nya möjligheter i samband med digitala kommunikationstek-
nologier gör det möjligt att ta den betydelsen ett steg längre och på ett effektivare, tydligare 
vis kommunicera vem man är till omvärlden. Men forskningen indikerar även att musiken 
riskerar att tappa sin roll som identitetsmarkör i en digital kontext. Uri Aronoff och Avi 
Gilboa (2015: 428-430) tittar på musikens betydelse för homosexuella män i processen att 
offentliggöra sin sexuella läggning. Forskningsresultatet visar där att musiken kan fylla en 
sorts vänskapsroll under tiden fram till offentliggörandet, dölja men också exponera sexua-
litet samt driva på förändring och hjälpa männen att forma sin identitet. 

Deras utfall visar som Lee et al. och Stålhammars att musikens har en tydlig koppling 
till existentiella faktorer och är ett medel för att överkomma sociala och identitetsbetingade 
hinder. Aronoff och Gilboa (2015: 433) har emellertid en annan uppfattning kring musik 
och identitet och en digital teknologisk utveckling. De menar att eftersom deras intervjuer 
genomfördes med män som genomgick processen i en tid då internet inte utvecklats till det 
sociala fenomen som det är idag fick musiken en mer betydande roll för männen. Ett lik-
nande behov kan unga homosexuella män tillmötesgå genom att söka sig till gemenskaper 
på internet, varvid musikens ursprungliga betydelse kan anses bli överflödig.  

Aronoff och Gilboa får stöd i sin tes om musikens eventuella förändrade betydelse av 
J. Patrick Williams (2006: 175, 194) som utmanar den traditionella akademiska uppfattning-
en om att subkulturer alltid har musiken som utgångspunkt. Williams undersöker interakt-
ionen mellan medlemmar på internetforum där alla utger sig för att tillhöra subkultur. I 
linje med Aronoff och Gilboa menar Williams att en betydande del av individerna som 
identifierar sig med subkulturen inte har den musik som är traditionellt förknippad med 
subkulturen som sin primära källa för konstruerandet av en sådan kollektivistisk identitet, 
utan snarare tjänade dessa forum syften som tidigare var förbehållna musiken. Likt vad 
Aronoff och Gilboa kommer fram till får musiken då en tydligt förändrad betydelse som en 
konsekvens av digitala kommunikationsmöjligheter.   
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5. Teoretiska perspektiv 
 
I avsnittet om teoretiska perspektiv inleder vi med att presentera två teoretiska ramverk 
som präglar vår studie i bemärkelsen hur vi genomför den, vad vi väljer att fokusera på och 
varför vi avgränsar det givna problemområdet till de ramarna. Som teoretiska inriktningar 
har vi valt politisk-ekonomisk teori och kulturstudietraditionen; två synnerligen omfattande veten-
skapstraditioner som implicit vägleder vår undersökning i önskad riktning. Vidare redogör 
vi bland annat för två nyckelbegrepp, identitet och konnektivitet, som mer explicit kommer att 
tillämpas i analysen av våra resultat.  
 

5.1. Två teoretiska ramverk 
 
Vår studie ligger i nära förbindelse med kulturstudietraditionen, där ambitionen är att skapa 
möjligheter att förändra genom att problematisera. En vanlig ingång i den problematiken är 
att man undersöker maktförhållanden mellan medier och människor (Couldry, 2000: 45-
45). Men som David Hesmondhalgh (2013: 59-61) i sin tur betonar riskerar en sådan veten-
skaplig positionering att bli alltför endimensionell, precis som en positionering inom poli-
tisk-ekonomisk teori riskerar att frånse en rad viktiga aspekter åt andra hållet. Syftet med 
forskning inom MKV-fältet, menar han, borde vara att förstå och ta fasta på fördelar och 
begränsningar som kulturstudietraditionen och politisk-ekonomi består av, för att sedan 
förankra sin forskning i det bästa av båda perspektiven. 

Mot bakgrund av detta vill vi i den här uppsatsen ta vid där Hesmondhalgh slutar, ge-
nom att anamma de olika perspektiven som komplement snarare än konkurrenter till 
varandra. Vår övergripande teoretiska inriktning kan således beskrivas som en tvådelad 
hybrid, djupt präglad av vissa utvalda aspekter av både politisk-ekonomisk teori och kultur-
studietraditionen. En sådan inriktning förutsätter emellertid att vi identifierar de väsentliga 
skillnader som finns mellan de två vetenskapstraditionerna, och mer specifikt tydliggör 
vilka poänger vi tar med oss från var och en. Genomgående i vår undersökning och analys 
kommer det att märkas att vi använder politisk-ekonomisk teori som ett kritiskt förhåll-
ningssätt för att peka mot att såväl politiska som ekonomiska krafter ligger till grund för allt 
medieinnehåll som produceras på institutionell nivå. Med hjälp av det kan vi lägga fokus på 
hur medier låter sina kommersiella intressen färga båda produktion och konsumtion, ge-
nom att kapitalisera på dels politiska och ekonomiska tillgångar samt dels sociala och kultu-
rella vanemönster hos konsumenten (Laughey, 2008: 122). Det bör emellertid understrykas 
att det finns flera olika avgreningar inom politisk-ekonomi. I denna studie tar vi ett holist-
iskt grepp om problemområdet för att identifiera samspel mellan ekonomiska, sociala och 
kulturella processer som kommer till uttryck inom produktion och konsumtion av innehåll. 
Med andra ord positionerar vi oss inom kulturindustritraditionen, som traditionellt analyserar 
maktförhållandet mellan producenter och konsumenter baserat på kulturindustriernas sär-
skilda egenskaper (Hesmondhalgh, 2013: 44-46). 

Gemensamt för alla avgreningar inom denna inriktning är emellertid att de har rötter i 
Marxismen och fungerade som Frankfurtskolans slagträ mot kapitalismen från 1940-talet 
och framåt. Theodor W. Adorno (2002: 95-97) stiftade då termen standardisering, som hand-
lar om ”allsmäktig produktion” och den stora massans begär efter sådan produktion i var-
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dagen. Enligt hans resonemang saknar människor förmågan att göra revolt mot kulturindu-
strins styrning och blir istället undantagslöst varumärkta av en industri som erbjuder någon-
ting ”till var och en av konsumenterna så att ingen kan fly”. En utgångspunkt i detta hjälper 
oss att analysera dagens musikkonsumtion med hänsyn till överhängande faktorer som sti-
mulerar ett kapitalistisk maktutövande. Inte minst blir det relevant för digitala medier där 
makthavare kan spänna sig över en global nivå med en genomslagskraft som mäter samma 
avstånd (Mosco, 2008: 54-55). När man undersöker digitaliserad musikkonsumtion vore 
det, enligt oss, fel att blunda för i vilket sammanhang konsumtionen äger rum. Vad formar 
användningen? Vad får det sedermera för effekt på betydelsen? Genom att ingå i en analys 
om digital musik, som numera går främst via mobiltelefoner och streamingtjänster, kan vi 
bära med oss det politisk-ekonomiska perspektivet när vi talar om makt, styrning och kon-
troll. Vad krävs idag av individen för att ta del av produkten? Som Adorno (2002: 98) ut-
tryckte det på sin tid, före algoritmer ens var en påtänkt faktor att ta hänsyn till: ”För kon-
sumenten finns det inget kvar att klassificera, eftersom klassificeringen redan har förutbe-
stämts av schematismen av produktion.” 

Kulturstudietraditionen balanserar upp det politisk-ekonomiska perspektivet genom att 
visa den andra sidan av samma mynt. Innan vi går så långt som att förklara rollen av den 
traditionen i vår studie är det först på sin plats att vi definierar vad vi menar med kultur i en 
digitaliserad kontext av medieproduktion och -konsumtion. Kultur och medier hänger tätt 
ihop, mellan mening som uppstår i kulturen och aktiviteter som uppstår i medierna. Det vill 
säga att kultur är en produkt av medierna i sättet på vilket de cirkulerar, används och ap-
proprieras på digitala plattformar. En sådan process medför således en kultur av individens 
bestämda kunskaper och inövade handlingar (Du Gay et. al, 2013: 17). För oss handlar det 
därför om att erkänna kulturindustriernas inflytande, men därutöver rikta fokus även på 
individen i vår studie. För att använda samma tonläge som Couldry (2000: 136) anser vi att 
ett sådant fokus är centralt när det kommer till att undersöka reella upplevelser av kultur i 
allmänhet och musik i synnerhet. Individens roll inuti kultur är i många avseenden som ett 
eget fält i sig, men utan individens röst i sammanhanget kan vi inte veta vad individen har 
att säga. På det sätt som kultur och musik idag görs tillgängligt för människor i digitala ka-
naler skapar emellertid med ett vidare perspektiv av individens upplevelse, som vi här riktar in 
oss på. Vidare finner vi teoretisk bäring i det faktum att kulturstudietraditionen ständigt 
anpassar sig till samhällets föränderlighet, för att på så vis värja sig mot inaktuella mönster 
och förhållanden mellan medier och människor. En sådan acklimatisering gäller bland an-
nat i frågor om förändring eller kontinuitet utifrån populärkultur och personlig smak, skif-
tande kulturella platser och tillhörigheter. Det gäller också i förhållanden mellan kulturell 
ekonomi, medieinstitutioner och människors vardag (Driscoll, 2000: 240). 

 

5.2. Identitet 
 
Det konstruktiva samspelet mellan identitet och musik kan beskrivas som ett ömsesidigt 
sådant och är därför en orubbad beståndsdel i musikens betydelse för människor överlag. 
Musik både formar och reflekterar vår uppfattning om oss själva och andra, med vilket menas 
att musik formar vår identitet och vår identitet formar musiken (Jorgensen, 2006: 31). Vi-
dare kan musiklyssnande utgöra en symbolisk handling för hur individer framställer sig 
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själva och sin identitet. Att välja vilken musik man lyssnar på kan således inte bara ha med 
smak och sammanhang att göra utan det kan också vara ett sätt att klargöra för sig själv och 
sin omgivning vem man är, utan att alltid vara ett val. Musiken har nämligen förmågan att 
låta människor närma sig vissa, och separera sig från andra, identiteter i samhället, genom 
att signalera värderingar och budskap om sig själv (MacDonald et al., 2002: 1).  

Det råder delade meningar om huruvida identitet är något som konstrueras av omgiv-
ningen eller något man föds med, om huruvida man äger en individuell eller en kollektiv 
identitet, eller båda. Ulrika Olausson (2009: 142-143) menar att begreppets innebörd är lika 
komplex som diskussionen ger sken av. I stort kan det beskrivas som en sammanbindning 
av föreställningar, värderingar och attityder i bemärkelsen att en människas identiteter ten-
derar att vara bestående, om än mer eller mindre framträdande vid olika tillfällen. När vi 
senare ingår i diskussioner om identitet i förhållande till digitalt musiklyssnande och me-
ningsskapande tar vi rygg på just Olaussons definition av en människas pluralistiska identi-
tet. Därför kan vi redan här avskriva tesen om att människor består av en bestämd identi-
tet, och snarare förutsätta att där finns en uppsjö av identiteter som framgår i olika grader i 
olika miljöer, så även när man lyssnar på eller inte lyssnar på musik. Nämnvärt är även det 
faktum att identitetsbegreppet idag spelar en allt mer central roll för medieforskning, vars 
fokus har utvidgats och satt ny kurs i riktning bort från den traditionella synen på national-
staten som identitetsskapare. Om man ser digitala medier som det dominerande sättet att 
konsumera musik på idag, utsuddas den fysiska aspekten av att vara på en viss plats. Likväl 
handlar det om att skapa och stärka känslan av ”hem” och att ”passa in”, förvisso i allt mer 
virtuella former. Den geografiska platsens avtagande betydelse för människors identitet kan 
också betraktas som ett tecken på att medierna, och de kulturella produkter som ryms inom 
dem, har gått från att göra intrång i hemmet till att i viss mån bli hemmet (Augé, 1995: 107-
110). Med hänsyn till många individers böjelse för att lyssna på musik medan de upptar sig 
med andra aktiviteter, och vad sådan musikkonsumtion har för inverkan på den medierade 
upplevelsen, blir detta en viktig aspekt att bära med sig när vi talar om just identitetsskap-
ande. En sådan definition av identitet som något som kan uppstå på alla platser utan givna 
strukturer, kommer således att vara den rådande för oss i analysen längre fram.  

 

5.3. Konnektivitet 
 
Inom kulturstudietraditionen dominerar idag en syn på människans roll som aktiv i använ-
dandet av medier. I fotspåren av den interaktion som uppstår mellan mänskliga flöden och 
informationsflöden, vilket bygger på premissen att kommunicera idag är synonymt med att 
konsumera (Jansson, 2009: 64), framträder konnektivitet (connectivity) som ett mer utvecklat 
nyckelbegrepp. Till att börja med bör det nämnas att konnektivitet, liksom identitet, är ett 
synnerligen omfattande koncept, till viss del en egen forskningstradition i sig, och innan vi 
kan göra bruk av det i en vetenskaplig analys krävs det att vi avgränsar oss till en definition.  

I vårt fall tillämpar vi forskaren José van Dijcks (2013: 16) förklaring där konnektivitet 
kan beskrivas som det som utgör det ”sociala” i sociala medier. Med det menas att använ-
dare producerar såväl som konsumerar information och innehåll på och mellan existerande 
plattformar, som i de allra flesta fall styrs av stora multinationella företag. Således uppstår 
ett ackumulerat socialt kapital på dessa plattformar tack vare människors sociala aktivitet, 
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något som företagen senare kan omvandla till ekonomiskt kapital. Därmed pågår en oupp-
hörlig cykel som konstruerar socialt och ekonomiskt kapitalt. Här kan vi ytterligare förstå 
varför ett politiskt-ekonomiskt ramverk är nödvändigt för att förstå inte bara sättet indivi-
der använder medier på, och gör dem sociala, utan också vad det finns för aktörer som drar 
nytta av konsumenternas aktivitet. Exempelvis är Spotify en framträdande aktör inom digi-
tal kultur, som formger de digitala plattformar på vilka människors konsumtion äger rum. 
Därför är det viktigt att i diskussionen om konnektivitet påminna sig om att fastän indivi-
der i hög grad bidrar till att socialisera medierna så tenderar medieproducenter att både vara 
i behov av och exploatera den mänskliga handlingen. Digital musikkonsumtion, även i en-
skilda och individuella former, är således en social aktivitet av den enkla anledningen att det 
äger rum på och mellan digitala plattformar. Detta hjälper oss att förstå det faktum att en 
social aktivitet inte nödvändigtvis behöver ha en mänsklig mottagare för att räknas som 
social. Snarare är varje digitalt knapptryck och enskild nedladdning av en låt exempel på en 
konsumtionshandling som tydligt kommunicerar för företagens digitala plattformar vad 
man gillar och vad man inte gillar (van Dijck, 2013: 28). För att konnektivitet ens ska vara 
en existerande process krävs emellertid att en digital plattform har en given plats för dess 
användare. Med hänsyn till det måste vi nämnda mobilitet som en förutsättning för konnek-
tivitet. Mobilitet handlar om att göra medier till lokala materiell resurser när de används som 
fysiska artefakter och lokala sociala resurser när fysiska artefakter används av flera individer. I 
det avseendet är smarta mobiltelefoner ett tydligt, och för oss relevant, exempel på sådana 
resurser. Konnektivitet kommer sedan in i bilden för att binda samman lokala och icke-
lokala resurser genom sociala aktiviteter som inom och mellan mobila kanaler (Pimenta et. 
al., 2014: 30-31). 

Företrädesvis kan konnektiva medier formuleras som ett ekosystem av teknokulturellt 
konstruerade och socioekonomiskt strukturerade plattformar. Vidare livnär sig dessa plattformar 
på tre respektive mikrosystem: de första tre är teknologi, användande/användare och inne-
håll, och de sista tre är affärsmodeller, kontroll och ägarskap (van Dijck, 2013: 28).  

Båda delarna hänger ihop, men sett till karaktären av vår studie blir det särskilt frukt-
bart att lägga tonvikten vid teknokulturellt konstruerade plattformar. När det kommer till 
den första dimensionen, teknologi, handlar det om teknologiska funktioner som översätter 
konsumenternas sociala aktiviteter till programmerade koder för att styra deras beteenden. 
Där är algoritmiska rekommendationer en stor del av konceptet. Det är därmed inte så att 
teknologi och användande är distanserade från varandra. Tvärtom, finns där ett tydligt 
samband, vilket leder oss in på plattformens andra dimension: användare och användning. 
Användare fungerar i det här fallet som bedömare av mediernas funktionalitet och platt-
formarnas utformning; där människor aktiverar och socialiserar sig, där bekräftas mediernas 
syfte med användningen. Efter detta följer den tredje dimensionen, innehållet, där det lika 
mycket som skapande handlar om användarnas delande av innehåll för att sprida produk-
ten. Genom att dela den musik man tycker om i digitala kanaler konstaterar man samtidigt 
referenspunkterna för sociala trender och generella preferenser, något som producenter av 
innehåll kan ta till sig för att förlänga konsumtionen. Kombinerat bidrar det här ledet till att 
skapa, forma och stärka graden av konnektivitet i digitala medier. Det bör emellertid stå 
skrivet att för att mediernas algoritmer och format ska ge önskad effekt av konsumtionen 
måste det finnas en delad och accepterad logik mellan producenter och konsumenter (van 
Dijck, 2013: 30-36, 155-162).   
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6. Metod och material 
 
Tidigt stod det klart att vi behöver göra bruk av en metod som ger oss potentialen att iden-
tifiera generella mönster och tendenser samt bevara möjligheten att utforska individens 
upplevelser och förhållande till musik. Mot bakgrund av våra teoretiska ramverk och dessa 
förutsättningar blir vårt val av metod ett genomförande av fokusgrupper. Vi beskriver i det 
följande kapitel hur vi går tillväga i samband med tillämpandet av metoden. Där argumen-
terar vi för dess styrkor samtidigt som svagheter och brister uppmärksammas, i vilket det 
ingår att reflektera kring etiska aspekter och studiens validitet samt reliabilitet.   
 

6.1. Förhållande till teoretiska perspektiv   
 
Fokusgrupper tillämpas flitigt i samband med marknadsföring och kommunikationsrelate-
rade områden, främst inom den privata sektorn (Justesen & Mik-Meyer, 2011: 65). Meto-
den är numera emellertid en etablerad sådan inom forskning av kvalitativ karaktär, där dess 
primära styrkor består i att genom ett diskussionsforum ge forskaren tillträde till och för-
ståelse för hur ett ämne kan behandlas i ett konkret sammanhang. På så vis medför meto-
den möjligheter att generera data som i annat fall riskerar att förbli latenta i enskilda inter-
vjuer (Barbour & Schostak, 2005: 42).  

I linje med tidigare redogjorda teoretiska perspektiv ligger vårt huvudsakliga fokus på 
individen och inte någon utomstående text, teknologi eller medium. För att se till musikens 
upplevda betydelse kan detta påstående te sig uppenbart. Men även med ett teoretiskt ram-
verk som till lika stor del är influerad av kulturstudietraditionen som politisk-ekonomi anser 
vi att deltagarnas erfarenheter och uppfattningar har förutsättningar att genera material som 
kan säga lika mycket om hur den övergripande kulturindustrin påverkar förhållandet till 
musiken. Det här tyder på att vårt metodologiska förhållande varit motsatsen till en positiv-
istisk ansats (Couldry, 2000: 135-136). På så vis bottnar studiens vetenskapsfilosofiska 
grundval i subjektiviteter, med betoning på erfarenheter och upplevelser, som mer utgår 
från ett fenomenologiskt perspektiv. En sådan forskningsansats fokuserar på ett fenomen 
som en grupp individer har gemensamt, vilket i vår studie givetvis blir musikkonsumtionen 
med dess betydelse och meningar. I samklang med fenomenologin kommer det här, och 
under senare analys, framgå att vi söker efter tendenser som kan anses vara generella för 
studiens urval, samtidigt som individuella aspekter inte förbises. Vi önskar därmed att läsa-
ren ser vårt övergripande vetenskapsfilosofiska förhållningssätt som en röd tråd genom 
hela arbetet, och våra val och överväganden i ljuset av det, för att ytterligare förstå våra 
argument och motivationer för genomförandet (Creswell, 2007: 57-58). 
 

6.2. Fördelar och nackdelar med metoden  
 
Vilket framgår i forskningsöversikten ovan är musik inte sällan kopplat till konstruerandet 
och upprätthållandet av identitet. Det innebär att ämnet för vår studie är någonting som 
potentiellt kan innebära dimensioner av hög integritet, vilket kan upplevas som känsligt att 
beröra och dela med sig av. I ljuset av den faktorn är fokusgrupper en lämplig metod när 
det kommer till att utforska upplevelser och betydelser av mer personlig karaktär. Utifrån 
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den aspekten är nämligen vår förhoppning att deltagarnas närvaro och delgivande av per-
sonliga erfarenheter ska sprida en trygghetskänsla och således minska respondenterna 
hämningar och skiftande svar utifrån ämnets potentiellt känsliga karaktär. I jämförelse med 
exempelvis enskilda intervjuer, anser vi med stöd i litteraturen, att det då skulle bli svårare 
att uppnå en sådan känsla av trygghet, vilket skulle kunna begränsa och påverka materialet 
negativt (Tracy, 2012: 167). Med det sagt är den individuella intervjun fortfarande är mest 
förekommande inom kvalitativ forskning (Justesen & Mik-Meyer, 2011: 65) och hade på 
många vis varit väl lämpad även för oss. De tillkortakommanden som fokusgrupper har 
kan därför belysas genom att väga de mot fördelarna av att istället ha tillämpat individuella 
intervjuer.  

På grund av fokusgruppers utformning kan den anses vara ineffektiv i sökandet efter 
individernas faktiska åsikter eller förhållningssätt. För utifrån tidigare argumenterade styr-
kor blir det tydligt hur fokusgrupper lika mycket handlar om en social dynamik i genere-
randet av empirin som individuella återgivanden (Barbour & Schostak, 2005: 43). Att gå på 
djupet kring innebörden av erfarenheter och relationer till ämnet är ett scenario där en-
skilda intervjuer hade lämpat sig väl (Justesen & Milk-Meyer, 2011: 65). Emellertid anser vi 
att musik är ett område som de flesta har just en relation eller generell åsikt kring, även om 
inte den relationen aktiv upprätthålls eller har en tydlig roll för identitetsskapandet. Med det 
i åtanke är vi övertygade om att fokusgrupper har goda chanser att generera engagerade 
diskussioner där vår förhoppning är att komma åt interaktionen och deltagarnas möjlighet 
att med hjälp av varandra nå djupare i sin förståelse och således uttrycka bärande åsikter 
och erfarenheter (Wibeck, 2010: 150). Det i kombination med nämnda fördelar vid samtal-
sämnen av potentiellt känslig karaktär bidrar till att göra fokusgrupper till det mer attraktiva 
valet av de etablerade kvalitativa metoderna. Själva diskussionen mellan respondenterna blir 
således lik så viktig som de explicita svar på teman och frågor som vi i förväg formulerar. 
För vår undersökning blir metodens mångsidighet högst fördelaktiga. Den är både posit-
ionerad som en hybrid mellan grupp- och individuell intervju, men låter oss också, likt en 
deltagande observation, dra slutsatser av hur gruppen interagerar och reagerar under samta-
let (Justesen & Mik-Meyer, 2011: 67). Inriktningen i vår analys avslöjar emellertid att vi i 
huvudsak tar fasta på vad som utryckts och inte lika mycket på aspekter som ligger utanför 
den verbala text som framkommer.  
 

6.3. Urval och genomförande  
 
En utgångspunkt i fråga om urval är att ha med så pass få individer att vi gör metoden rätt-
visa för att kunna ta fasta på personliga utsagor i rimlig omfattning för att besvara syftet. 
Samtidigt bör antalet deltagare vara så många att ämnet kan behandlas och diskuteras kon-
struktivt. Med hänsyn till kursen tidsram och tiden för sammanställningen av materialet 
utspelar sig våra fokusgrupper i gymnasieskolor i närområdet. Vi har då själva tagit kontakt 
med skolorna, men gick också via vårt eget sociala nätverk vid Malmö högskola för en ef-
fektiv ingång dit. Vårt tillvägagångssätt passar således in som ett urval av bekvämlighets- och 
opportunistisk karaktär (convenience/opportunistic). När tiden är knapp och de ekonomiska 
resurser som blir nödvändiga för mer storskaliga projekt inte existerar, inte minst i vår roll 
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som studenter, blir personliga nätverk och ett fokus på närområdet effektivt i relation till 
urval (Tracy, 2012: 134).  

Totalt bygger studien på fyra fokusgrupper2. Tre av dem består av elever och lärare där 
samtliga läser samma kurs och en består av personer som vi känner via vänner och bekanta. 
Samtliga elever gick andra eller tredje året på gymnasiet och de lärare som medverkar är alla 
i fyrtioårsåldern. Att grupperna är jämnt fördelade mellan könen uppfylldes som ett öns-
kemål från vår sida. Det är således redan existerande grupper som utgör studiens urval. 
Steget till en naturlig interaktion blir då inte sällan kortare än vad som varit fallet om samt-
liga deltagare varit okända för varandra. Utifrån de eventuellt känsliga och personliga fak-
torer som vi vet med oss att ämnet eventuellt kan medföra blev detta fördelaktigt, men 
även ur ett rent praktiskt perspektiv i rekryteringen. Grupperna är med andra ord homo-
gena i avseendet att alla ingår i samma gymnasiekurs eller vänskapskrets. Däremot finns 
skillnader inom fokusgrupperna utifrån faktorer så som stil och intressen, vilket vi betraktar 
som en positiv aspekt. Homogenitet är viktigt om målet är att gruppen ska dela med sig av 
åsikter och personliga erfarenheter, vilket vi anser att vi uppnår med vår urvalsstrategi. 
Samtidigt är det lika viktigt att belysa de risker som användandet av redan existerande 
grupper innebär, och att vi inte kan försäkra oss om att de aspekterna inte påverkar materi-
alet negativt. Två sådana centrala aspekter sett till sammanhanget är att 1) redan existerande 
relationer och maktförhållanden kan vara närvarande, inte minst utifrån det faktumet att 
både lärare och elever ingick. Sådana existerande förhållanden kan också 2) resultera i att 
interaktionen fortlöper på ett vis där konflikter reduceras, vilket kan medföra återhållsam-
het och således svagare material (Wibeck, 2010: 63, 65, 66). Det här är emellertid ingenting 
som vi noterar i vårt material, men inte heller har möjlighet att göra i egenskap av utomstå-
ende forskare, varför dessa negativa eventualiteter måste uppmärksammas. Utifrån vår 
uppfattning präglas våra samtal av en jämn verbal fördelning, och ingen av deltagarna ser vi 
som dominerande eller mer än någon annan bidragande till återhållsamhet under diskuss-
ionerna.   

Inför genomförandet har vi som tidigare nämns utformat en intervjuguide med tre te-
man utifrån studiens teoretiska perspektiv samt syfte och frågeställningar3. Varje tema fyller 
sedan ett antal frågor som vi under diskussionerna använder oss av för att styra diskussion-
erna i önskvärda riktningar. Därmed är frågorna till övervägande del av tematisk karaktär, 
vilket innebär att de anspelar på själva kunskapsproduktionen. De initiala frågorna, samt en 
del av de improviserade frågor vi ställde, var emellertid av mer dynamisk karaktär. Dessa 
frågor fungerar uteslutande som ett medel för att hålla interaktionen i gruppen levande, och 
stundtals för att samla in kvantitativa frekvenser rörande musikkonsumtion (Kvale & 
Brinkmann, 2014: 172). Oavsett tematiska eller dynamiska frågor formuleras samtliga frå-
gor med språklig distans till teman och teoretiska begrepp, för att effektivt stimulera delta-
garna till diskussion (Tracy, 2012: 144). Det centrala för diskussionerna att röra sig kring 
intervjuguidens övergripande teman och intervjuguidens frågor blir således av mindre bety-
delse. I vårt fall framgår det även att samtliga frågor med facit i hand inte behöver ställas till 
gruppen för att ett visst tema ska beröras i tillfredställande omfattning. I många fall drog 

                                                
2	Se appendix 1.1. 
3	Se appendix 1.2.	
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istället diskussion iväg av sig själv i önskvärd riktning, vilket kan ge fog för våra tankar och 
strategier i frågan om urval och ämnets engagerande karaktär. 

 Intervjuguidens mer ledsagande snarare än dikterande karaktär, samt hur fokusgrup-
pen i viss utsträckning styrde sig själv, pekar mot en mer ostrukturerad typ av fokusgrupp. 
Det bör vid det här laget inte komma som en överraskning då tidigare diskussioner fokuse-
rar på att skapa en miljö med goda förutsättningar för just interaktion- och diskussionsa-
spekter. Intervjuguiden blir i vår studie emellertid hjälpsam, och kommer till ytan i varie-
rande grad. Fokusgrupperna är således även influerade av en mer strukturerad typ av fo-
kusgrupp (Wibeck, 2012: 57-58). 
 

6.4. Etiska aspekter och studiens validitet  
 
Tidigare diskuterar vi metodens förhållande till studiens potentiellt känsliga karaktär. Na-
turligt innebär det här även att vi som forskare blir tvungna att agera på ett vis som gör att 
personernas integritet respekteras och att arbetet inte ska kunna påverka någon av de in-
blandade olyckligt. Enligt oss är det mest centrala sett till studiens etiska överväganden 
själva säkerställandet av konfidentialitet, därför är bland annat alla namn utbytta i analys-
kapitlet. Inför fokusgrupperna informerar vi tydligt om att ljudinspelningarna enbart är till 
för oss och raderas när det slutgiltiga materialet är insamlat. Med det sagt kan vi inte garan-
tera anonymitet, då det i samband med fokusgrupperna inte går att säkerställa att informat-
ion som framkommit under diskussionerna inte sprids vidare av deltagarna själva (Wibeck, 
2010: 139, 140; Kvale & Brinkmann, 2009: 88). För att kort återgå till diskussionen om 
användandet av redan existerande grupper, med dess gemensamma aspekter av homogeni-
tet, leder det enligt oss till att de risker och eventuella obehagskänslor minimerades som 
riskerar att drabba deltagarna kunde minimeras, liksom spridandet av information. Under 
våra fokusgrupper händer det dessutom att deltagarna delar med sig av känslig information, 
så som funktionsnedsättningar och närståendes bortgång, vilket vi anser tyder på att miljön 
för genomförandet var en som deltagarna kände sig trygga i till förmån för materialet. 

Utifrån miljön som våra fokusgrupper utspelar sig i går det att göra en tydlig koppling 
till studiens validitet. De enligt oss goda förutsättningarna sett till platserna för fokusgrup-
pernas genomförande ger lyckade diskussioner och således ett rikt material (Wibeck, 2010: 
145). Det i kombination med tidigare diskussion om att samtalen oftast rör sig i en riktning 
som leder till att samtliga frågor i intervjuguiden inte behöver ställas kan visa på att vårt 
tillvägagångssätt var väl lämpat, vilket bidrar till god validitet av genomförandet. En god 
förtrogenhet om fältet, som vi anser vi oss bära efter att relativt nyligen ha avslutat gymna-
siet, samt de erfarenheter som vi kontinuerligt staplade på varandra under genomförandet, 
tyder på god validitet i kvalitativa studier i form av agerande och val underbyggda av rele-
vanta kunskaper (Creswell, 2007: 207-208).  

Samtidigt är tillämpandet av enbart en metod och analysens förhållande till ett förutbe-
stämt teoretiskt ramverk något som kan invända mot studiens validitet. Vid exempelvis en 
triangulering eller kristallisering, där implementerandet av olika metoder, teoretiska perspektiv 
och forskarlag förespråkas, skulle validiteten kunna säkerställas och bevisas ytterligare ge-
nom att komma längre ifrån endimensionella perspektiv (Tracy, 2012: 236). Här vi vill dock 
påpeka att ett sådant säkerställande av studiens validitet ger spår av positivistiska och real-
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istiska steg, där kunskap och meningar blir någonting som statiskt existerar hos deltagarna 
och där vår roll som forskare enbart blir att upptäcka dessa för att presentera dem i en ore-
flekterad form, snarare än att tolka och analysera materialet (Kvale & Brinkmann: 2014: 
259). Med förtroende för vår induktivt präglade ansats innebär ett sådant mer tolkande 
förhållningssätt att syfte och frågeställningar kontinuerligt modifieras för att reflektera 
materialet, vilket inom kvalitativ forskning anses vara en bidragande faktor till god validitet 
(Creswell, 2007: 208).  

Mot bakgrund av ovanstående diskussion bör vi också nämna att vi inte gör anspråk 
på generaliserbara resultat över större populationer, utan snarare att problematisera och nå 
djupare i förståelsen av vårt avgränsade område (Wibeck, 2010: 147). Samtidigt anser vi att 
vår studie har goda möjligheter att skjuta in kunskap till MKV-fältet där vårt material består 
i erfarenheter och uppfattningar kring musikkonsumtion som formas av förutsättningar för 
övergripande kultur, teknologi och industri (Kvale & Brinkmann, 2014: 157). 

 

6.5. Analysmetod och reliabilitet 
 
Vad som följer är en redogörelse över vårt systematiska närmande av materialet. Vår ana-
lysmetod kan betraktas som vad Wibeck (2010: 100) benämner som en innehållsanalys, där 
vår analysnivå ligger på, som tidigare betonat, individen och den text som individen genere-
rar. Men ett sådant tillvägagångssätt förutsätter en tydligt utstakad process. Inspirerade av 
Kvale och Brinkmanns (2014: 247) förslag på meningskoncentrering som analysmetod blev en 
sådan inriktning lämplig för oss att tillämpa i närmandet av texten. De tidigare nämnda 
fördelarna med genomförandet av fokusgrupperna för att uppnå god validitet anser vi även 
resultera i att deltagarnas utsagor blir tillförlitliga, trots medvetenhet om riskerna med an-
vändandet av existerande grupper. Vi kommer här utförligt beskriva vår analysprocess för 
att även resultaten och slutsatserna av vår analys ska påvisa hög reliabilitet. Eftersom vi är 
två som författar denna uppsats har vi diskuterat kodningen av materialet sinsemellan för 
att på så vis uppnå inter-kodarreliabilitet (Wibeck, 2010:104 -106). 

Ett första steg i bearbetningen av materialet är att översiktligt läsa igenom transkribe-
ringarna av samtliga fokusgruppstillfällen. Hur vi först valde att transkribera ljudinspelning-
arna är också av vikt i sig, då exaktheten och vad som inkluderas i det skriftliga materialet 
måste vägas mot syftet med studien(Justesen & Milk-Meyer, 2011: 73). Det andra steget är 
för oss att identifiera de naturliga meningsenheterna i deltagarnas yttranden. För oss blev 
detta enklast och effektivast genom att systematiskt koda och kategorisera olika utsagor, så 
som de tolkas av oss, vars mening förekom mer eller mindre i samtliga fokusgruppstill-
fällen. Det här avslöjar en horisontell typ av analys där allt material i viss mån betraktas 
som en enhällig enhet (Wibeck, 2010: 104). Som en inledande del av det arbetet har vi mar-
kerat ut de meningsenheter som kan utläsas i nio teman4 med hänsyn till materialets vanlig-
ast förekommande och mest centrala meningsenheter. Här har vi även sett till omfattning-

                                                
4	De nio teman som omfattade meningsenheterna i intervjuerna var: 1) Musikens fundamentala 
betydelse, 2) Känslomässig styrning av musik, 3) Sätt att komma i kontakt med musik, 4) Spotify 
och streaming, 5) Genreidentitet, 6) Musik i sociala kretsar och relationer, 7) Musik som ”bak-
grundsljud”, 8) Aktiv/passiv lyssning och ”upptäckarglädje” och 9) Konsumtion av det fysiska 
mediet.  	
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en och frekvensen av centrala aspekter för att utröna tendenser och mönster i materialet, 
exempelvis vilka tjänster eller produkter som används för konsumtionen av musik (Wibeck, 
2010: 108). Detta är det tredje steget i bearbetningen. Det fjärde steget handlar sedan om 
att ta fasta på dessa teman och konstatera vilka som överlappar varandra och på vilket sätt, 
vilka som säger något utifrån våra teoretiska ramverk och centrala begrepp samt vilka som 
kan bidra med svar kring syftet och våra frågeställningar. Den ena funktionen behöver inte 
utesluta den andra; ett tema kan med fördel bära flera av funktionerna samtidigt. Till saken 
hör att det fjärde steget är det som mest konkret utformade dispositionen och innehållet av 
vår hela analys (Kvale & Brinkmann, 2014: 247). 

Mot bakgrund av den här redogörelsen vill vi understryka att vi inte ämnar analysera, 
ur sitt sammanhang, lösryckta citat. Eftersom vi strävar efter att påvisa fokusgruppens styr-
kor över den enskilda intervjun blir det lika centralt att se till kontexten, exempelvis vad 
föranleder ett visst yttrande. Därför blir det av vikt i analysen att ta kontexten för en me-
ningsenhet i beaktande, och hur meningen i det som uttrycks kan anses stå i relation till den 
(Wibeck, 2010: 107).  
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7. Resultat och analys 
 
Följande avsnitt består i att vi diskuterar fram de forskningsresultat som utgör vår under-
sökning, och ställer dem i relation till våra valda teoretiska ramverk och centrala begrepp. 
Till att börja med kartlägger vi hur musikkonsumtionen ter sig för de individer vi har pratat 
med, och vad vi utifrån det kan säga om en bredare struktur och kultur. Därefter övergår vi 
i en analytisk diskussion om digitala mediers inverkan på både innehållet som konsumeras 
och individen som agerar konsument. Särskilt fruktbart blir det då att betrakta våra resultat 
utifrån konnektivitet, med fokus mediernas användning av människor, och identitet, med 
fokus på människors intresse för musik och användning av medier.  
 

7.1. Spotify i fickan: Mobilitet, materialitet och användning 
 
En förutsättning för att närma sig ett resultat av musikkonsumenters personliga upplevelse 
av musik är att vi tar hänsyn till vad det finns för olika incitament till att konsumera musik 
och vad som pågår runt omkring. I vilka sammanhang lyssnar man på musik? Vilka tek-
nologiska hjälpmedel använder man? Vilket känslomässigt tillstånd befinner man sig i när 
musiken spelas? Dessa är alla nyckelfrågor som öppnar dörren till frågan om vilken funkt-
ion musikkonsumtion fyller till vardags, och hur den funktionen beror på den givna kon-
texten och de specifika medierna. Sådana frågor, som utan tvivel är mycket individuellt 
betingade eftersom det i hög grad handlar om musikkonsumtion som upplevs i ensamhet, 
gav upphov till varierande svar inom och mellan fokusgrupperna.  

Något som emellertid länkar samman deltagarna med varandra är deras uppfattning 
om att musik är ständigt närvarande hos dem i mobila former idag. Även när musiken inte 
spelas upp så finns den där. Paradoxalt nog tar musiken, enligt konsumenterna, inte nöd-
vändigtvis en djupare plats för det utan fungerar snarare som en bisak i sammanhanget där 
individens parallella aktiviteter betraktas som huvudsakliga. I en fokusgrupp beskrev Linus, 
25, musik som ett ”soundtrack till sin vardag”, vilket många andra vid bordet var beredda 
att hålla med om. Ett annat återkommande svar i alla fokusgrupper var att deltagarna ”all-
tid” lyssnar på musik med konsekvensen att musiken placeras ”i bakgrunden”. Det relativa 
ordvalet ”alltid” kunde i de fallen åsyfta tillfällen i vardagen där man studerar, åker pendel-
tåg eller städar i hemmet. Individerna upplever det således som att musikkonsumtionen 
hamnar i bakgrunden, trots att aktiviteten ofta är av sådan alldaglig karaktär att man egent-
ligen inte behöver koppla bort musiken för att koncentrera sig. Så varför upplever man det 
så? Vem bestämmer vad som står i centrum? För att besvara detta med hjälp av fokusgrup-
pernas egna reflektioner och erfarenheter kan vi vända oss till dikotomin mellan passivt 
kontra aktivt musiklyssnande. Utan att vi som moderatorer tog initiativ till att fråga om 
aktiv och passiv musikkonsumtion existerade en sådan tvådelning av deltagarnas musik-
konsumtion, vilket tydligt framkom i hur de själva definierade just bakgrundsmusik eller 
musik som konsumeras i skymundan av andra aktiviteter. Det vanligaste exemplet, som 
förekom i flera av fokusgrupperna oberoende av varandra, är att aktiv musikkonsumtion är 
som att läsa en bok: För att kunna läsa en bok kan man inte göra något annat samtidigt. 
Nedanstående ordväxling belyser förhållandet mellan aktiv och passiv musikkonsumtion 
och hjälper oss att förstå definitionen av de två tillstånden.  
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Jag skulle kategorisera det som om jag har två typer av musik, det finns aktiv 
musik och passiv musik som jag lyssnar på. Passiv musik kan va nånting som 
man har i bakgrunden typ i köket när man lagar nånting och sen så finns det 
aktiv musik där man kanske då, då sitter man ner och lyssnar på verkligen vad 
som sker och försöker känna igen instrument och vad som sägs och försöker 
lyssna på vad som egentligen sägs i vad som sägs, alltså dom här försöker hitta 
metaforer, medans kanske om du kör så är det bara liksom typ såhär du lyssnar 
på en trumma i bakgrunden bara för att ha en rytm liksom. Ja olika situationer 
att du har aktiv och passiv musik helt enkelt i vardagen, så man kanske alltid 
lyssnar på musik men du kanske inte alltid lyssnar på musik. – Adam, 19 
 
Då är man tillbaka till det fysiska mediet alltså att spela vinylskiva är ju en aktiv 
handling och då blir det ju också ett aktivt musiklyssnande. Jag känner att ju 
längre en playlist har varit igång desto mindre aktivt blir det även om man 
kanske lyssnar väldigt uppmärksamt när man starta den eller dom första låtar-
na, på nåt sätt så övergår det till bakgrundsmusik nästan. – Mikael, 40  
 
 

Här sätter respondenterna ord på betydelsen av mediernas användningsområden och den 
varierande medvetenhetsgrad som krävs av individen för att konsumera musik. Till den 
saken hör således vilka möjligheter och behov som tillgodoses av de specifika fysiska arte-
fakterna, det vill säga hur medierna är utformade och tillåter sig att användas. Att döma av 
de många yttranden fokusgrupperna gjorde i frågan går den upplevda gränsdragningen 
mellan passiv och aktiv lyssning där man skiljer på digitala (icke-fysiska) och analoga (fy-
siska) medier. En sådan logik gör gällande att all musikkonsumtion som går via exempelvis 
en CD- eller vinylspelare är aktiv, och all musikkonsumtion som går via digitala streaming-
tjänster är passiv. Men när vi vänder oss till de deltagare som uteslutande lyssnar på musik 
i digitala medier förstår vi att de musiktjänster som där används för att konsumera musik i 
deras ögon inte betraktas som icke-fysiska. Tvärtom, handlar musiklyssnandet till lika stor 
del om den materiella artefakt i vilken den digitala musiktjänsten inryms.  

I fallet med digital musikkonsumtion via streaming- och distributionstjänster, där Spo-
tify gäller som en dominerande aktör för majoriteten av deltagarna, förutsätter den typen 
av musikkonsumtion att det finns adekvata teknologiska möjligheter för Spotify att distri-
buera musiken på digitala plattformar och för människor att konsumera musiken därifrån. 
Det innebär att Spotify bara fyller en funktion för musikkonsumenterna om de har till ex-
empel en mobiltelefon och ett par hörlurar till deras förfogande. Produkten av detta blir 
att digitala musikapplikationer indirekt övergår i fysiska format till den grad att musikkon-
sumenter inte längre skiljer på de två; mobiltelefonen upplevs vara ett med Spotify ef-
tersom de aldrig existerar utan varandra. Som ett första exempel på detta kan vi återge vad 
Maja, 18, uttryckte är nackdelen med att använda Spotify: ”Att det tar så mycket batteri 
från telefonen”. Denna symbios mellan den fysiska artefakten och den digitala tjänsten styr 
emellertid inte bara på och mellan vilka plattformar som musiken konsumeras, utan också i 
vilka vardagliga miljöer som musiken, tack vare de digitala mediernas mobila egenskaper, 
förekommer. För att knyta an till ovan nämnda dikotomi mellan aktiv kontra passiv mu-
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sikkonsumtion, i relation till fysiska kontra icke-fysiska medier, kan vi här förstå en del av 
förklaringen. Det visar oss att det som i stor utsträckning får digitala medier och strea-
mingtjänsterna att förknippas med passiv musikkonsumtion har med den sociala kontext 
och det sammanhang där musiken konsumeras att göra snarare än deras teknologiska ut-
formning. Om vi ser det som att mobiltelefoner, datorer och andra fysiska artefakter för-
kroppsligar digitala plattformar, däribland musiktjänster, kan visserligen de plattformarna 
potentiellt generera aktiv musikkonsumtion lika mycket som andra mediekanaler. Men att 
den omvända uppfattningen ändå finns antyder att betydelsen av mobilitet i processen av att 
kommunicera och konsumera är direkt avgörande för det mänskliga handlandet. Vidare 
antyder det även att situationsanpassad musik tenderar att konsumeras på bekostnad av det 
intellektuella värdet i produkten (Airoldi et. al., 2015: 11). Främst handlar det här om me-
dier som materiell resurs för att möjliggöra musikkonsumtion på en individuell nivå, men 
också om vad som präglar hela upplevelsen av aktiviteten. Det faktum att fysiska mediers 
attribut och utformning betraktas som en barometer för individens känslomässiga och 
medvetna tillstånd när musiken konsumeras visar att mobilitet och upplevelsen av musik-
konsumtion går hand i hand.   

Utifrån detta kan man säga att de rumsligt obegränsade användningsområden som de 
digitala medierna för med sig delvis kan förklara varför användare ”alltid” lyssnar på musik 
och därmed även varför musiken blir ett ljud i bakgrunden av andra aktiviteter. Som Hed-
vig, 18, uttryckte det, som svar på varför hon väljer att lyssna på musik när hon uppehåller 
sig med andra aktiviteter samtidigt: ”Eftersom att jag alltid har med mig min telefon så har 
jag alltid med mig Spotify så då kan det vara att jag lyssnar lite när som helst liksom. Jag 
lyssnar oftast i telefonen för det är den jag har med mig och är lätt att lägga i någon ficka 
när jag liksom ska gå runt”. En snarlik beskrivning kom när Jesper, 18, fick frågan om vad 
han anser är fördelarna med att lyssna på musik via Spotify: ”Man kan ha det överallt, mo-
bilen och datorn, överallt i princip så det är mycket lättare att lyssna på musik på det sättet 
ju”. Här kan vi förstå hur tydligt deras musikkonsumtion präglas av, och förutsätter, de 
digitala mediernas teknologiska förmåga att följa med individen överallt. Det är underför-
stått att utan denna mobilitet skulle det vara omöjligt för musiken, eller andra kulturella 
produkter för den delen, att ta lika stor plats. 

 

7.2. En standardiserad konsumtionskultur? 
 
Den här diskussionen om musikens roll som bakgrundsljud i vardagen, skiljelinjen mellan 
aktiv och passiv musikkonsumtion samt betydelsen av mediernas fysiska attribut, även för 
digitala tjänster, ger oss anledning att återkomma till definitionen av kultur. Det blev i fo-
kusgrupperna uppenbart att det sammanhang som individen befinner sig i tenderar att 
bestämma dels vilket fysiskt medium och dels vilken digital plattform hon använder för att 
konsumera musik. Med hänsyn till det kan vi förutsätta att kultur uppstår och genererar 
mening först i förhållande till medier (Du Gay, 2013), vilket också bestämmer vilken 
funktion som handlingen av att lyssna på musik uppfyller. Men för att utvidga det här per-
spektivet ytterligare kan vi inte bara titta på vilka medier som används, utan också hur det 
sker. Den frågan vidrör även Williams (1989) syn på kultur, enligt vilken människorna 
själva avgör vilka medier och artefakter som står i centrum av den gemensamma kulturen. 
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Poängen är således att även om en del av ämnet fokuserar på teknologisk utformning av 
medier så kan vi inte plocka bort den mänskliga faktorn när vi talar om musikkonsumtion i 
digitala kanaler. 

Liksom för all användning av teknologi så förutsätter digital musikkonsumtion att in-
dividen har bestämda förkunskaper om medieplattformens egenskaper och hur den funge-
rar. Ur den synvinkeln kan vi identifiera en digital konsumtionskultur, som bygger på ett 
ömsesidigt förhållande mellan den mening som finns i innehållet (musiken) och de aktivi-
teter som uppstår i medierna (konsumtionen) genom individens invanda handlingar. Vi-
dare tenderar dessa invanda handlingar att konstruera ett behov hos individen, vilket 
kommer att märkas tydligt i materialet som redovisas längre ned i avsnittet. På sätt och vis 
gör digitala medier individen bunden till fysiska artefakter, något som förlänger musikkon-
sumtionen bortom tid och rum. I det avseendet rimmar Adornos (2002) teori väl med våra 
empiriska resultat som visar att mediernas aktörer kan se till att konsumenten tar del av 
innehållet på ett sätt som gör att hon därefter vill fortsätta att konsumera ännu mer. Utan 
att stämpla denna konsumtionskultur som standardiserad i dess extremaste form kan vi ändå 
avtäcka ett mönster av att musikkonsumenter i det här fallet utvecklar ett begär efter pro-
dukten som de har blivit vana vid att omges av vid alla tillfällen. Produkten innebär både 
medierna de håller i handen och musiken de lyssnar på. När alla konsumerar musik på näst 
intill samma sätt, i samma medier och på samma plattformar, kan vi börja prata om en 
standardiserad konsumtionskultur, där musiklyssnande som aktivitet antar likriktade ut-
tryckssätt på individ- och gruppnivå. Denna kultur är tätt sammankopplad med effekten av 
det begär som uppstår av digital musikkonsumtion. Med andra ord är det bara de medier 
som möjliggör för individer att ständigt lyssna på musik som överlever i ett medielandskap 
där det begäret existerar. Utifrån detta kan vi i vårt material se ett samband mellan att indi-
vider som konsumerar musik via främst Spotify är samma individer som upplever sin kon-
sumtion som oupphörlig. Med detta i åtanke märker vi hur företagsaktörer som produce-
rar och distribuerar musik på digitala plattformar anpassar sin tjänst för att uppmuntra 
medieanvändaren att återkomma till den givna plattformen på nytt. Deras attraktionskraft 
ligger då i paketeringen av produkten som central aspekt för hur digitala plattformar kan 
styra konsumtionen (Wade Morris & Powers, 2015), där det handlar om att kränga en upp-
levelse, en rutin, genom musik. 

Mot bakgrund av dessa ekonomiska intressen kan vi inskriva den tidigare nämnda al-
goritmiska kulturen i det vi betraktar som digital konsumtionskultur. När individen inte 
aktivt söker upp musik så söker musiken upp individen, inuti digitala medier och tjänster, 
genom att föreslå vad hon borde lyssna på härnäst. På så vis blir algoritmiseringen av in-
nehåll ytterligare en aspekt som optimerar passiv och ständig musikkonsumtion i vardagen, 
för att samtidigt lämna konsumenten med en känsla av att det alltid finns mer att konsu-
mera. Lika mycket som det handlar om begär handlar det således om individens förvänt-
ningar på att musiken alltid ska vara tillgänglig. Förväntningar av den sorten konstrueras av 
digitala mediers växelverkan; de både skapar och mättar individens expanderande kon-
sumtionsbegär. För att illustrera individers begär efter ständig tillgång till musik kan vi 
peka mot nedanstående utdrag. Talande för hela fenomenet är att en kort stund utan mu-
sik av två personer beskrivs som ”extremt smärtsamt” och ”så jävla frustrerande”. Värde-
ord av det slaget förekom mer eller mindre inom samtliga fokusgrupper, där det bland 
annat framgick att musikkonsumtion har utvecklat sig till ”ett slags beroende”. 
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Jag kom att tänka på när ni snackade om vad man skulle gjort om man inte 
hade musik. Det är ju väldigt, alltså man isolerar ju sig när man sätter in hörlu-
rar liksom. Och jag vet inte, säg att ni tappar hörlurarna en dag eller glömmer 
dom hemma, bruka ni tänka på något annat när ni tvingas lyssna på folk eller 
tvingas höra liksom vanliga ljud? Jag tycker det är så jävla frustrerande. Tiden 
går sjukt långsamt och allt känns astråkigt. – Oliver, 24 
 
Men det är nånting med att man blir ensam i sina egna tankar vilket man sällan 
blir i vår tid. Det är extremt smärtsamt, eller jag tycker det i alla fall. Jag tycker 
det är det värsta som finns, jag kan inte gå och lägga mig i ett tyst rum jag 
måste ha musik. – Linus, 25 
 
 

I det inledande stycket under denna mellanrubrik nämner vi att de musikkonsumenter vi 
har pratat med inte anser att musiken får en djupare plats i tillvaron bara för att den före-
kommer mer ofta än sällan i nästan alla vardagliga sammanhang. Den uppfattningen riktar, 
enligt vår tolkning, emellertid in sig på musikens plats där och då i just den kontext där mu-
siken tillfälligt konsumeras. Om vi istället ingår i diskussionen om musikens ackumulerade 
och essentiella roll för de individer som konsumerar musik med en sådan frekvens att tyst-
naden plågar dem, visar sig en annan upplevelse. Det insamlade materialet från fokusgrup-
perna säger oss nämligen att musikens betydelse, på en personlig och fundamental nivå, är 
tämligen frånkopplad kringliggande faktorer som berör digitaliseringen av musik och de 
skiftande sammanhang där konsumtionen äger rum. Vad som är centralt för individers 
relation till musik är musiken själv. Sedan finns det en mängd faktorer som har att göra 
med hur den relationen ter sig i verkligheten, där mediernas roll kommer in i bilden och 
där själva upplevelsen av musikkonsumtion formas av omgivningen. Men vad vi betonar 
här är att den upplevelsen, som kan vara laddad med både passiva och aktiva handlingar 
från individens sida, inte förtar betydelsen av musik på individnivå. Detta blev uppenbart 
när vi mot slutet av varje fokusgruppsdiskussion ställde den hypotetiska frågan ”Hur tror ni 
era liv skulle se ut om musik hade varit förbjudet idag?”. Som framgår i utdraget nedan föreföll 
flera respondenter vara illa tillmods av bara tanken, trots frågans uppenbart imaginära na-
tur, vilket tog sig i uttryck i öppna diskussioner och känslomässiga yttranden om deras 
personliga relation till musik. 
 
 

Jag hade varit en heeelt annan människa. Jag hade inte sett ut som jag gör idag, 
jag hade inte varit som jag är idag. Helt annorlunda. Hundra procent. – Linus, 
25 
 
Man hade nog känt sig väldigt ensam. Tänker på personer som man träffar via 
musiken men även de känslomässiga kopplingar man gör till musiken. – Oliver, 
24 
 
Ja men just det här känslomässiga skulle jag nog säga. Jag hade nog varit 
ganska på något sätt ensam i mina känslor och till viss det kanske inte förstå 
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dom heller på något sätt, för det kan jag känna att musik många gånger hjälper 
en att göra. Jag tror jag hade varit en jävligt tråkig jävel. Nedstämd överlag på 
ett sätt också. Och väldigt desorienterad på ett sätt när det gäller allt möjligt i 
livet skulle jag säga eftersom det också hjälper en upplever jag, att bearbeta allt 
från känslomässiga saker till banala saker i vardagen. Det hjälper mig att lik-
som, ja förstå världen också på något sätt. – Christoffer, 26 
 
 

 
Vidare resonerade många deltagare från olika grupper att en värld utan musik hade varit 
mer färglös, där vardagliga aktiviteter och situationer som de gör och vistas i med musik i 
bakgrunden, hade blivit tråkigare. Nedanstående utdrag från en annan fokusgrupp belyser 
den aspekten av ”förbudet”. 
 

 
Jag tror bara allmänt att livet hade blivit mycket tråkigare, alltså alla gånger man 
sitter och väntar på bussen, alltså allt sånt blir ju bara jamen då måste man 
verkligen bara sitta och vänta, alltså själva tidsfördrivet som musik också kan 
va alltså hela det försvinner ju om man inte fick ha kvar det. Så även om det 
kan vara mer betydelsefullt kanske också så rent det artificiella att man bara vill 
ha nåt att göra samtidigt som man sitter och väntar liksom. – Malin, 18 
 
Ja det är en lag jag hade brutit mot (flera deltagare instämmer tydligt), det hade 
nästan varit värt vilka risker som helst faktiskt. – Mikael, 40 
 
Ja alltså det hade varit hemskt tror jag, alltså musik har väldigt det betyder väl-
digt mycket, jag tror inte jag hade klarat mig alltså länge, jag älskar jag spelar 
flera instrument och skulle inte klara mig utan det heller, det är nån sorts tids-
fördriv jag har hemma som att spela instrument. Nae jag tror inte det hade nog 
inte funkat alltså. – Liam, 18 
 

 
Till konsumenternas tröst speglar emellertid ovanstående citat att musik alltjämt utgör en 
existentiell betydelse för människor, vilket kan betraktas som ett krav för att musiken ska 
påverka hur deras identitet formas (Stålhammar, 2006). Detta leder oss in på nästa del av 
resultatanalysen där vi tittar närmare på innehållet utifrån mänsklig interaktion, streaming-
tjänster som sociala medier och den digitala musikkonsumtionens effekt på människors 
upplevda identitet. 

 

7.3. Det digitala multiverktyget  
 
Det har nu blivit tydligt att musiken utifrån sätten som den konsumerades samt i vilka 
situationer gjorde den ständigt närvarande, om än mer framträdande i vissa fall, att döma 
av deltagarnas utsagor om konsumtionen i vardagen. Men går det att utmynna någon ef-
fekt på det faktiska innehållet som konsumeras till följd av hur musikens görs tillgänglig 
digitalt? Hur såg processen ut med att upptäcka eller få ny musik till sig? Att musiken stän-
digt finns närvarande har i samband med tidigare redogörelser tydligt framgått, och vi går 
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nu över till frågor om individens mer intima förhållande till innehållet och frågor kring 
musik och identitet.  

Den tidigare forskningen inom området visar att det finns olika uppfattningar kring 
huruvida en digital industri erövrat tidigare traditionella kanaler som källan för ny musik, 
eller om det trots industrins förändring (Wikström, 2009) av hur vi konsumerar musik 
fortfarande förhåller sig på traditionella vis. Sett till den omfattning av olika aspekter som 
materialet visar på kan vi utmynna vissa dominerande tendenser, där sociala influenser i 
samspel med Spotify – den överlägset mest använda tjänsten över samtliga fokusgrupper – 
såväl som funktionalitet och utformning står som det centrala sett till hur musik erhålls 
och vilken musik man lyssnar på.   

Sociala kretsar och traditionella medier är vad som i störst omfattning kan betraktas 
som ursprungskällan till det innehåll som konsumeras. Teknologin i sig är emellertid inte 
utesluten, då det i betydande omfattning framstår att delande av låtar, länkar och spellistor 
är ett av de mest frekventa inslagen i upptäckten av ny musik i vardagen. Det här ger sken 
av att icke-digitala aspekter bara till viss del är ursprunget till sådana upptäckter, och att det 
inte sällan går via digitala kommunikationer. Det sociala inflytandet mellan musikkonsu-
menter i digitala medier tåls emellertid att problematiseras med utgångspunkt i konnektivitet 
som relevant förklaringsbegrepp. Här kan vi identifiera människors sociala aktivitet i relat-
ion till varandra som ett socialt kapital (van Dijck, 2013). Spotify kan orkestrera inte bara 
den sociala aktivitet som förekommer på sin egen plattform, utan även den sociala aktivitet 
som går bortom Spotify till andra plattformar. Genom att integrera olika delningsfunktion-
er i tjänsten, vilket får social interaktion att verka som ett utbyte av innehåll mellan indivi-
der, trots att interaktionen indirekt utgår från Spotify, blir det i praktiken digital musikkon-
sumtion i förklädnad av social kommunikation, vilket vi ger exempel på längre ner. Det här 
är även till viss del fallet med traditionella medier, där dess ursprungliga format och funkt-
ion kan ses ha tagit steget ut på digitala plattformar. Nedanstående utdrag visar på vikten 
av det sociala kopplat till en digital distribution, samt hur attributen hos traditionella me-
dier förlängs. Vad som föranleder följande utdrag är en direkt fråga av oss som moderato-
rer om hur tjänsten Spotify används, efter det framkommit att det är den mest etablerade 
tjänsten för musikkonsumtion. 

 
 

Jag lyssnar mest på mina kompisar listor tror jag, faktiskt det har blivit så av 
någon anledning, men vi har ju samma musiksmak så det blir ju så. – Maria, 18 
 
Ja, jag med. P3 har ju sådana här musikguide också, nej inte musikguiden utan 
när dem bjuder in andra artister och då brukar dem lägga ut dem spellistorna 
på Spotify, och dem spellistorna gillar jag att lyssna på. – Hedvig, 18 

 
 
Ovanstående utdrag illustrerar hur digitala tjänster för konsumtionen av musik inte är nå-
got som på ett uppenbart vis influerar den personliga musiksmaken, och att innehållet ofta 
kan spåras till sociala kretsar eller traditionella medieformat. Det existerar emellertid ytt-
randen där digitala distributörers funktion och utformning, i synnerhet Spotify, är vad som 



	 30 

uteslutande styr vad för innehåll som konsumeras och sätten på vilka deltagarna blir pre-
senterade för nytt innehåll.  
 
 

Kan ni berätta om hur ni hittar, kanske senaste gången, då ni hittade ny musik? 
– Moderator 

 
Jag brukar gå in på, för på fredagar släpps det jättemycket nytt på Spotify och 
jag är ganska mycket så att jag sitter och lyssnar på allt det nya, så då på freda-
gar, någon gång på dagen brukar jag alltid gå in och kolla på alla nya album och 
singlar som släppts och så sitter jag och lyssnar igenom på dom som jag känner 
ett intresse för liksom om det är några artister jag känner igen eller så. – Eme-
lie, 18 
 
Är det topplistor eller rekommendationer? – Moderator 

 
Nej utan det är separat där man kan se alla nya album och singlar och sånt. – 
Emelie, 18 

 
Jag vet inte riktigt hur jag brukar.. alltså det tar lång tid för mig att börja gilla en 
låt, jag måste höra den många gånger. Så jag brukar typ mest, det är väl egentli-
gen en slump när jag börjar gilla låtar. Jag brukar mest lyssna på gamla album 
som jag har haft i flera år och verkligen kommer tillbaka till i perioder. Så jag 
vet inte riktigt, men det är väl slumpen. Det kommer ju upp förslag också på 
Spotify vad som kan passa till min spellista typ så där kan jag hitta grejer 
ibland. – Maria, 18 

 
Jag upptäckte en låt morse, det var en kompis som skickade den till mig och sa 
att den var bra. Så då lyssnade jag på den, och den var bra (alla skrattar). Det är 
väl oftast så jag upptäcker. – Hedvig, 18  
 
 

Vidare blir det intressant att notera hur representanterna för den yngre generationen i våra 
fokusgrupper inte reflekterar kring Spotifys roll ur en sådan aspekt och dess användnings-
områden. Istället betraktas delande av låtar och spellistor med bekanta samt rekommendat-
ioner av innehåll från Spotifys sida som en självklarhet. Däremot finns gemensamma upp-
levelser som visar på mer kritik mot hur Spotifys makt stundtals inkräktar på innehållet 
och på negativt vis ger ett friktionsfritt musikkonsumerande bland de äldre deltagarna. 
Detta blir tydligt i nästa utdrag. 

 
 

Jag köper väldigt mycket vinyl. Hatar Spotify. Jag har velat säga upp det varje 
månad. Men det är ju för praktiskt, jag kan liksom inte riktigt vara utan det, 
men ja alltså utbud och rättighetsproblematik att låtar tillkommer, dras tillbaka 
och att det hela tiden styr min konsumtion upplever jag som problematiskt och 
skulle jag egentligen vilja va helt fri ifrån. Men jag saknar ju inte heller tiden 
med mp3-filer när minnet var fullt och man skulle föra över saker fram o till-
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baka så att kunna streama det är ju såklart en fördel. Men jag tycker det finns 
stora brister med tjänsten. – Mikael, 40 
 
Konstig sak att hata. – Malin, 18 
 
Hur tänkte du att det styr din konsumtion? – Moderator 
 
Ja men eftersom Neil Young till exempel försvann så helt plötsligt så ska jag 
inte lyssna på Neil Young för nu finns inte han på Spotify längre, alltså deras 
utbud och att jag är så knuten till den tjänsten påverkar väldigt mycket hur jag 
konsumerar musik. Det upplever jag som att man är i händerna på liksom Spo-
tifys ekonomiavdelning. – Mikael, 40  
 
Känner ni andra att det styr er konsumtion på det sättet? – Moderator  
 
Jo det är klart det inte är all musik som jag lyssnar på som finns på Spotify och 
då är det ju klart lite krångligare att man behöver hitta det på nåt annat ställe, 
ofta blir det Youtube eller ja att man får googla eller hitta på nån annan typ 
Vimeo har jag lyssnat på nån gång. Men jag tycker Spotify den är så enkel att 
använda så därför bara dras jag till den när den har mestadels av det jag behö-
ver ändå. – Adam, 19 

 
 
Som en konsekvens av att Mikael och de äldre deltagarna levt i en annan tid med andra 
konsumtionsmönster, står det tydligt att de såg på Spotify i ett annat ljus än de yngre. För 
dem är ett särskilt innehåll alltid målet med konsumtionen och en påverkan av tjänstens 
funktionalitet och utformning blev därför mindre påtaglig. Likt Mikaels exempel med den 
specifika artisten ovan resonerar Daniel, också lärare och äldre i sammanhanget, kring al-
goritmiserade rekommendationer och tjänstens sociala funktioner: ”Nej, jag använder ald-
rig de funktionerna, utan jag vet alltid var jag är ute efter när jag är på Spotify”. På samma 
gång är de yngres förhållande till det digitala ett mer öppet sådant, där vårt material visar 
på hur sociala faktorer samt Spotifys algoritmiska förståelse av konsumenten, bidrar till det 
sammantagna innehållet som konsumerades. De yngre deltagarnas acceptans kring Spotifys 
allnärvaro, vilket i samtliga ovanstående utdrag blir närvarande, är antitesen för de äldres 
starka skepticism mot samma fenomen. Mot bakgrund i vår syn på konnektivitet (van 
Dijck, 2013) kastar detta ljus på hur en digital distribution av musik på subtila och ab-
strakta vis påverkar vad för innehåll som konsumeras, vilket vi kommer konkretisera 
längre ner. 

Om det blir tydligt hur Spotify enligt Mikael och Daniel fyller en mer traditionell roll, 
lite som en digital CD-spelare, blir det för de yngre så mycket mer; musikspelare, socialt 
medium i samband med att dela musik med varandra, men även radio, tidning eller annat 
massmedium för att upptäcka ny musik utifrån Spotifys funktioner. Liam, 18, utlåtande 
kring hur Spotify rekommenderar musik specifikt till honom belyser delar av plattformens 
multifunktionalitet ur en sådan aspekt: ”Det är nästan det enda jag lyssnar på, för det tar 
tillbaka den här känslan mer att man hör en låt som man är van att lyssna på och sen 
kommer liknande musik efter den, som att man utforskar liksom”. Att bygga på sådana 
redan existerande musikaliska preferenser via Spotify förekommer i viss mån i alla fokus-



	 32 

grupper. Linus, 25, uttryckte det: ”Någonting som är nice dock är när man går in på bands 
sidor och Spotify rekommenderar liknande”. Liam och Linus uttryck ligger i linje med 
Tepper och Hargittais (2009) forskning, som visar på hur digital konsumtion av musik 
förstärker tycket för en viss musiksmak. Det förstärker vidare även hur Spotify fyller 
funktioner som tidigare varit förknippade med traditionella medier, men som framgår se-
nare var det inte en faktor som bidrog till en mer enkelspårig musiksmak. 

 De användarsätten och konsumtionsmönster som i vårt material visar sig vara en di-
rekt konsekvens av Spotify utformning, och att tjänsten är ständigt närvarande bland de 
yngre oavsett var innehållet kan härledas till, belyser starkt hur Spotify utgör en teknokultu-
rellt konstruerad plattform (van Dijck, 2013), där Spotify blir en knutpunkt för teknologi, in-
nehåll och användning. Dessa konsumtionsmönster, som allihop ger plats för Spotify, har 
enligt tidigare redogörelse kring hur konsumtionen blir förklädd som en social interaktion 
en direkt koppling till vilket innehåll som användarna i vårt material frekvent presenteras 
för. För att exemplifiera detta kan vi återgå till Maria, 18, ord i de första utdragen under 
denna rubrik. Där nämner hon att hon nästan enbart lyssnar på sina vänners spellistor, 
men i det senare utdraget berättar hon att hon uppskattar Spotifys rekommendationer uti-
från innehållet i hennes existerande spellistor. Här verkar Spotify subtilt, där det sociala 
kapitalet används för att distribuera nytt innehåll och förhöja Marias upplevelse utifrån en 
algoritmbaserad förståelse av henne. Enligt Wade Morris och Powers (2015) studie är detta 
vad digitala musikdistributörer i huvudsak använder för att framstå som en attraktiv pro-
dukt. Vad vårt material ur denna synvinkel främst visar på är att dessa processer aktiv upp-
rätthålls som en konsekvens av de konsumtionsmönster som Spotifys utformning och 
funktionalitet upprättar.  

 Att individer hittar ny musik via vänner eller att vad som är populärt för stunden kan 
ses influera vad som konsumeras, är inget unikt resultat eller nytt i sig. Men det som är nytt 
i de mönster som vi kan identifiera i vårt material är de nya aktörerna och tekniska infra-
strukturer som dikterar hur musiken cirkulerar (Wikström, 2009) och, i anknytning till 
konnektivitet och vår diskussion kring socialt kapital, bestämmer vilket innehåll som når 
ut. Eftersom få som sagt vet exakt hur dessa system fungerar kan vi som utomstående inte 
veta på en tekniknära nivå hur processen går till. Men det vi kan säga är att kulturen är på 
väg att bli en produkt av hur företag distribuerar innehåll och läser sin publik via ett acku-
mulerat socialt kapital (Hallinan & Striphas, 2016). Det faktum att det inte enbart berör 
hur innehåll flödar direkt från distributör till konsument, utan hur även sociala vägar går 
via Spotify, visar på hur kommersiella företag börjar integreras som en naturlig del i de 
kulturella och sociala aspekterna av livet, där de äldres skepticism ställt mot de yngres ac-
ceptans visar på hur upplevelsen av vad som är musikkonsumtion och hur det idag ter sig 
genomgår en förändring. 

Det faktum att Spotifys närvaro inte på något vis problematiseras av de yngre stärker 
hela konceptet av konnektivitet och Spotify som en teknokulturell konstruerad plattform. 
Här kan vi lyfta in ytterligare en dimension kring begreppen som ytterligare hjälper oss 
förstå hur Spotify etsat sig fast i musikens kretslopp, där användarna ses som bedömare av 
mediernas funktionalitet. När Spotify tydligt visar sig ha blivit en så pass etablerad del i hur 
musiken cirkulerar och de konsumtionsmönster som upprättats därefter, kan vi i vårt 
material utmynna en påtaglig acceptans kring hur tjänsten ser ut, vilket blir grundläggande 
för att tjänsten ska kunna uppnå de påvisade effekterna. För att konkretisera kan vi se till 
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ett av utdragen ovan, där Adam, 19, noterar vissa negativa sidor med Spotify, men upp-
fattningen om att det är lätthanterligt blir likväl den avgörande faktorn till att det utgör 
hans primära kanal för att konsumera musik. Även Mikael, 40, som uttrycker att han ”ha-
tar Spotify” använder tjänsten mest för att det är ”praktiskt”. Om vi då återkommer till Du 
Gays (2013) syn på kultur som en produkt av hur medierna cirkulerar, där Spotify tack 
vare sina funktioner blev det dominerande, kan vi sätta det sociala kapital som generas i 
samband med de påvisade konsumtionsmönstren i ett större perspektiv. Spotifys position 
som utformare av distributionsmodeller och algoritmiska system blir då utifrån hur delta-
garna använder tjänsten vad som kanaliserar och reglerar deltagarnas inverkan på kulturen, 
där det mänskliga inflytandet delar rum med det algoritmiska. 

Vi har nu visat på några konsumtionsvanor som framträder i vårt material och hur det 
genom att gå via digitala tjänster, i synnerhet Spotify, kan ses ha en effekt på det innehåll 
som deltagarna konsumerar. Vidare har vi visat på hur till synes renodlade sociala aktivite-
ter i betydande omfattning kan leda till att Spotifys tekniska utformning inverkar på inne-
hållet som konsumeras i ett senare led. Den centrering av aktiviteter, som Spotify i egen-
skap av en teknokulturellt konstruerad plattform faktiskt innebär, kan på så vis liknas vid 
en korseld av information och innehåll, som utgörs av sociala och teknologiska aspekter. 
Härifrån lämnar vi över frågan om vad det här faktiskt har för konsekvenser för det inne-
håll som konsumeras, med hänsyn till bland annat genre, och hur de sätten som musik 
cirkulerar i en digital kulturkontext förhåller sig till frågor kring individens identitet.  
 

7.4. Genrer och identitet går skilda vägar 
 
Fastän somliga i fokusgrupperna uttrycker vissa preferenser definierade av genrer, så som 
att de gillar hiphop, pop eller rock, följs de i nästan samtliga fall åt av en bisats om att mu-
siksmaken ofta skiftar eller rentav saknar begränsningar. Intressant nog indikerar denna 
oregelbundenhet av tycke och smak på en upplevd förändring över tid, något de flesta vid 
bordet kom överens om. Oavsett om det rör sig om representanter för en yngre generat-
ion, som är uppväxt med musik i digitala kanaler, eller en äldre, som anammat den typen 
av konsumtion på senare år, menar de själva att musikstilen i regel var på många sätt vikti-
gare, mer utpräglad samt begränsad förr om åren. Det går därför att se ett samband mellan 
den av deltagarna upplevda förändringen och gränslösheten i frågan om genre till ett mer 
individuellt konsumerande av musik.  

Vidare kan vi utmynna mönster i det sammantagna materialet som visar att en tidigare 
mer begränsad konsumtion av en särskild typ av musik är en konsekvens av ett mer kollek-
tivistiskt musikkonsumerande, och att omständigheter kopplat till den sociala situationen 
var mer avgörande. I en nutida teknologisk kontext, där det sociala inte längre är platsbun-
det som en effekt av digitala kommunikationsmöjligheter, blir det emellertid tydligt hur en 
dominerande digital konsumtion av musik direkt kan relateras till en mer diversifierad mu-
siksmak, samt att musikens förhållande till identiteten är förändrad. Följande utdrag illu-
strerar dessa tendenser. 
 
 

Men känner ni att ni identifierar er med eller lyssnar mer på någon speciell 
genre? – Moderator 
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Jag känner inte alls att jag är en speciell genre eller lyssnar mer på något annat 
utan jag lyssnar på mycket olika, sen någon dag eller period så lyssnar man ju 
mer på någonting i musik sen så kan det skifta rätt snabbt, så det är ingen spe-
cifik genre tror jag. – Malin, 18 
 
Nej alltså fram till jag var typ sexton var det bara hårdrock, vägrade lyssna på 
någonting annat och det blev mer och mer extremt. Sen öppnades det upp så 
idag lyssnar jag på allting. Hiphop var nog det sista som jag liksom tog till mig 
för tio år sen kanske, men innan dess var det väldigt stängt. Och det är nog den 
bilden jag har också att det var väldigt mycket viktigare för min generation att 
starkt identifiera sig med en genre och att det där har luckrats upp idag. Det 
hade varit otänkbart att komma och säga att jag lyssnar på hiphop, jazz och 
hårdrock, då är du inte någon, då har du inte bestämt dig fullt, medans idag är 
det tvärtom upplever jag. – Mikael, 40 

 
 
Malin och Mikael tillhör två olika generationer, och enligt Mikael respons på Malins ytt-
rande blir det tydligt hur Mikaels förhållande till musik skiljde sig radikalt när han själv var i 
Malins ålder, men att det idag förhåller sig på liknande vis oavsett generationstillhörighet. I 
fortsättningen av diskussionen nedan kan vi tydligt se det digitala genomslaget genom att 
kontrastera de två olika tidskontexterna.  
 
 

När jag var sju såg jag en musikvideo av Kiss för första gången och då var det 
liksom ”det här vill jag göra resten av livet” på något sätt. Sen så växte ju det 
där och man träffade kompisar och spelade skivor och sådär. Alltså såhär väl-
digt starkt knutet mellan genre och inställning till livet på något sätt. – Mikael, 
40 
 
Men om vi är inne lite på det sociala, vad skulle ni säga är musikens roll i de 
vänskaps och sociala relationer som ni har idag? – Moderator 
 
Jo, eller det kanske var mer tidigare, om man har en gemensam artist eller 
grupp som ett gäng vänner eller några vänner tycker väldigt mycket om så kan 
man ”bonda” (stärka band) över det och ha det som en gemensam sak. Men 
samtidigt nu är det mer att man har det liksom var för sig, även om man lyss-
nar lite på samma musik ibland så är det nog mer skilt, jag tror som sagt det var 
mer när man var yngre. – Malin, 18 
 

 
Som vi nämner i den första delen av analysen, med fokus på mobilitet och fysiska artefak-
ter, är vardaglig musikkonsumtion inte sällan förknippat med individualistiska aktiviteter. 
Även i frågor om identitet och musiksmak blev ord som ”enskilt” och ”individuellt” rele-
vanta, vilket kan ses resultera i en bredare men samtidigt mer komplex och individbaserad 
musiksmak. Som Oliver, 24, säger: ”Men musik för mig är mer individuellt idag. Det finns 
ju mer musik att lyssna på och om man tidigare kanske delade artister och album så är det 
mer att när du kan välja mellan enskilda låtar så får du mycket mer egen smak”. Linus, 25, 
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fyller sedan i: ”Ja precis, idag kan jag ju, som ni säger, knåpa ihop en spellista på Spotify 
med olika genrer och allt möjligt”. Mikael utlåtande ovan visar å andra sidan hur hans mu-
siksmak formades utifrån väldigt begränsade sammanhang i jämförelse med den expande-
rade livsvärld som digitala kommunikationsmöjligheter idag erbjuder oss. Just kontrasten 
mellan det individuella och det kollektivistiska sett till musiksmak, och hur det knyter an 
till frågor om identitet, blir synbart över det sammantagna materialet. Samtliga av de äldre 
deltagarna pratar då i liknande ordalag som Mikael, där de menar att musiken avtagit i be-
tydelse som identitetsmarkör.   

Våra andra resultat gör emellertid gällande att musikkonsumtionen allt annat än av-
stannar, utan snarare ökar ur samtliga aspekter. Förhållandet till musik blir allt mer kom-
plext och individbaserat som en konsekvens av hur musiken görs tillgänglig på digitala 
plattformar. Mot bakgrund av vår nämnda pluralistiska syn på identitet som begrepp (Ol-
ausson, 2009), där varje individ består av en uppsättning av olika identiteter vilka är mer 
eller mindre framträdande i olika kontexter, kan vi förstå hur en digital konsumtion av 
musik till synes kan verka reducera musikens koppling till identitet. Det gör att den tradit-
ionella förståelsen av musik kopplat till identitet, så som de äldre gav uttryck för, bygger på 
det rumsligt begränsade identitetsskapandet, exempelvis Mikaels umgänge med vänner 
som han tillsammans träffade och konsumerade musik tillsammans med. Om sådana kol-
lektivistiska aktiviteter väldigt explicit framhäver en gemensam identitetsaspekt hos en 
grupp människor, och på så vis reflekterar en uppfattning om individen via musiken, blir 
det uppenbart att ett sådant gemensamt identitetstillhörande blir svårt att uppnå med den 
mer mångfacetterade och individuellt baserade musiksmaken. Det här resulterar i att 
många av de yngre ger uttryck för avsaknad av en särskild genretillhörighet. Som substitut 
till genretillhörighet som identitetsmarkör kan vi här föreslå ”spellisteidentitet” som ett 
samlingsbegrepp för att förstå och belysa den mångsidiga och breda musikidentitet som 
digitala plattformar genererar. På liknande sätt som en digital spellista skapas av att man 
samlar in låtar från alla möjliga musikgenrer och därigenom bildar en solitär enhet, en spel-
lista, med innehåll som kommer från olika håll, samlar individen på sig en likadan identitet 
av olika intryck. Den roll som musik enligt de äldre deltagarna brukade fylla, som markör 
för vilken social krets man tillhörde, är tydligt obsolet när det via en digital distribution och 
mer individuell konsumtionen inte blir lika simpelt att placera individen i ett särskilt fack 
utifrån en specifik genre som individen i fråga aktivt väljer att identifiera sig med.  

Identitetsskapande som något som expanderar bortom geografiska barriärer (Augé, 
1995) genomsyrar hela diskussionen. Inte bara Mikael är inne på det när han talar om en 
musikvideo som startskottet för musiken som hans identitetsskapare, utan Daniel, 48, ser 
samma mönster: ”Det är ju ovanligt idag med bandtröjor, såna saker som fanns förr i ti-
den”. När ett betydligt större utbud finns tillgänglig digitalt, och som vi visat på leder till 
en mer genrelös musiksmak, blir det tydligt hur det är svårt att särskilja en aspekt av en 
individs identitet endast på grunder av musikkonsumtionen, som enligt de äldre deltagarna 
tidigare varit fallet. På så vis är det framträdande hur musiken i samband med nya kon-
sumtionsmönster inte längre fyller funktionen att upprätta sociala eller kollektivistiska 
aspekter av identiteten, samtidigt som dess totala eller fundamentala betydelse inte på nå-
got sätt verkar ha avtagit. Det är istället tydligt hur musiken i samband med en individuell 
konsumtion fyller konkreta individuella behov, som att bearbeta känslor eller spegla ett 
sinnestillstånd, vilket pekar mot att musiken idag som en konsekvens av hur den konsume-
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ras snarare tillfredsställer aspekter av identiteten som inte går ut på att visa vem man är för 
andra, utan snarare klargöra det faktumet för sig själv. Som Sofia, 19, uttrycker det när 
samtalet behandlar i vilka situationer som musiken i sig är som mest framträdande: ”När 
tankarna går och man känner sig kanske förvirrad och man lyssnar och känner, okej nu 
kanske jag fattar, alltså den tanken”. Ordet ”genre” är på det hela taget inte särskilt relevant 
längre och deltagarna har uppenbarligen inget behov att prata om genrer. Men om genre är 
något som definieras och kontrolleras av publiken, för att falla tillbaka på Fabbris (1982) 
definition, blir skillnaden att en sådan process baseras på sätten som publiken faktiskt kon-
sumerar och kommunicerar musik. De dominerande metoderna och konsumtionsmönst-
ren, så som vi ser det i vårt material, leder kanske, om än hypotetiskt, till att situationsan-
passad producerad musik kan komma att konkurrera ut de traditionellt etablerade genrer-
na. En sådan utveckling passar in i mallen för hur genrer uppstår och upprätthålls enligt 
Fabbri, och har, vilket Hallinan och Striphas (2016) argumenterar för, redan börjat ske 
inom kulturell produktion utanför musiken.  

 När vi nu synliggjort hur en digital konsumtion lämnar lite utrymme för genre som 
begrepp, blir det svårt att prata om distinkta genrer och hur det kopplar an till identitet. 
Samtliga deltagare anser det vara oviktigt att veta vilken sorts musik eller genre andra lyss-
nar på, samtidigt som Mikael i ovanstående utdrag anser det vara otänkbart att definiera sig 
själv och sin konsumtion utifrån flera olika genrer som ung. Våra resultat har således även 
genomgående kontrasterat uppfattningen om att individen stundtals signalerar olika värde-
ringar i samband med sin konsumtion av musik, och därmed indirekt identifierar sig med 
befintliga identiteter i samhället (McDonald, 2002). En sådan process bygger på redan exi-
sterande värderingar och tydliga kopplingar till genrer och demografiska grupper, där mu-
sikens roll kring sådana företeelser utifrån vårt material knappt går att identifiera utifrån 
hur musik övervägande konsumeras.  

Med den definitionen av identitet som vi här tillämpar blir det väldigt tydligt hur den 
fysiska begränsningen till ett identitetsskapande suddas ut och att musiken inte längre be-
sitter samma kategoriserande egenskaper som en konsekvens av den dominerande digitala 
distributionen och konsumtionen. Identitetens förhållande till musiken kan därmed ses 
genomgå ett skifte i samband med hur musiken idag görs tillgänglig på digitala plattformar.  
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8. Sammanfattning och slutdiskussion 
 
Den här rubriken tar oss fram till det avslutande kapitlet i arbetet. Det är då tid för vår 
analys att knytas ihop till en sammanfattning och slutsats av såväl huvud- som delresultat. 
Tillsammans ger de svar på våra frågeställningar och vårt syfte, med stöd i det insamlade 
materialet och både våra teoretiska ramverk samt centrala begrepp. Därifrån övergår vi i 
två individuella slutdiskussioner där det handlar om att ta ett steg bakåt för att se hela bil-
den av vår studie och forskningsområdet i sin helhet. Båda diskussionerna fokuserar såle-
des på att sätta våra resultat i relation till tidigare forskning som har behandlats i texten och 
reflektera kring vad denna undersökning har att säga på ett större plan inom det aktuella 
forskningsfältet. 
 

8.1. Huvudresultat 
 
Vägen fram till våra resultat bottnar i en kvalitativ inriktning av vår metod, mer specifikt 
utförd i form av fokusgruppsdiskussioner med individer i blandade åldrar och kön. Samt-
liga deltagare var personer som mer eller mindre regelbundet konsumerar musik i digitala 
kanaler, och syftet med att samla dem var att de själva skulle reflektera kring sin konsumt-
ion samt upplevelse av musik i digitala format som grund för vår analys. Som en sista till-
bakablick till det presenterar vi härmed en sammanfattning av tre huvudresultat som fram-
kommit i arbetet för att besvara syftet. 
 

1. Musikkonsumtion i vardagen påverkas mer av kontext än kanal. 
Det är den vardagliga situationen snarare än mediet som bestämmer individens tillstånd av 
uppmärksamhet när musiken konsumeras, men att specifika situationer förknippas med 
specifika medier. På så vis är digital musikkonsumtion präglat och på samma gång bero-
ende av mediernas förmåga att konsumeras obegränsat av tid och rum. Följaktligen tende-
rar digitalt musiklyssnande att uppfattas som en sekundär aktivitet av två anledningar: 1) 
Den digitala medieanvändningen sker oftast parallellt med andra aktiviteter i vardagen och 
2) därmed saknar den mänskliga handlingen att lyssna på musik en utpräglad början eller 
slut; musiken bara pågår. När digitala medier och tjänster utgör normen för hur musik ska 
konsumeras uppstår sedan en digitaliserad kultur av konsumtionsvanor. Digitala strea-
mingtjänsters ständiga närvaro på individnivå medför ett utbrett begär bland människor 
som utvecklar förväntningar på att deras musikkonsumtion aldrig får upphöra. Samtidigt 
som musiken hamnar i bakgrunden av andra vardagliga aktiviteter, blir det något som 
samma individer inte tycker sig klara utan.  

 
2. Digitala plattformar förändrar vikten av social aktivitet och identitet. 

Som en konsekvens av hur musiken görs tillgänglig digitalt är konsumtionen av musik till 
övervägande del en individualistisk handling och ses inte som centralt för att kommunicera 
eller upprätthålla en bild av sig själv utåt. Snarare leder sådana förutsättningar till att musi-
ken kan ses tillfredsställa mer slutna aspekter av identiteten och fungera som terapeutiskt 
medel. Musiken som social aktivitet utgörs i princip uteslutande av att dela med sig av in-
nehåll till sin sociala krets, samtidigt som en sådan handling inte visade sig vara betydande 
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för hur varken individen som delade eller tog emot innehållet karakteriseras utifrån inne-
hållet. Musikens lättillgänglighet och allnärvaro kan istället ses genomsyra ovanstående 
aspekter; när alla kan lyssna på allt var som helst samt när som helst blir inte musiken en 
betydande identitetsmarkör i lika stor utsträckning som individer upplevde det förr. 
 

3. Bredare utbud ger bredare musiksmak till priset av traditionella genrer. 
En utbredd digital distribution av musik resulterar i att upplevelsen av musik och vilken 
typ av musik som föredras inte längre baseras på traditionella musikgenrer. Ett avtagande 
behov av att lyssna på samt identifiera sig med vissa genrer har tydliga kopplingar till hur 
musiken cirkulerar från och mellan samt kureras via digitala tjänster, i synnerhet Spotify. 
Mer precist handlar det om tjänstens multifunktionalitet, där en centrering av aktiviteter 
leder till att användaren presenteras för en strid ström av innehåll, vare sig det handlar om 
musik där upptäckten kan spåras till andra källor så som sociala kretsar eller att Spotify 
självt utgör ursprunget för upptäckten. Spotify som specifik tjänst är en ständigt närva-
rande komponent i hur musiken cirkulerar. Detta leder till att konsumtion som har sitt 
ursprung eller hämtar näring från annat håll i stor omfattning också genererar annat inne-
håll. De processerna får genre som begrepp att lämna företräde för Spotifys teknologiska 
förståelse av individen, vilket leder till att vardagliga situationer och sinnesstämning blir 
den styrande kompassen för att lyssna och söka sig till nytt innehåll. 
 

8.2. Slutdiskussion: David Carlsson 
 
Förhållandet mellan digitaliserad musikproduktion- och konsumtion utgör ett medieveten-
skapligt forskningsområde som vi omöjligt kan göra anspråk på att inkludera samtliga 
aspekter av i en och samma studie. I den här undersökningen riktas fokus mot bland annat 
konsumtionssidan, hur det nämnda förhållandet påverkas av just digitaliseringsprocessen 
och vad som sker med individens upplevelse av produkten därefter. Med hänsyn till meto-
den för vår inriktning kan vi emellertid bara konstatera resultat och mönster som musik-
konsumenter själva har kunnat reflektera kring i fokusgrupperna. Denna slutdiskussion 
handlar därför om att lyfta på locket för de intressanta ingångar som möjligen inte nämndes 
i undersökningen, men som ändå är värda att ta i beaktande för fortsatt forskning i ämnet. 

Jag vill inleda med en personlig reflektion som drabbade mig medan forskningsarbetet 
var mitt uppe i insamling av material och genomförande av fokusgrupper. Trots min kun-
skap om streamingtjänstens styrning av innehåll gentemot konsumenten kom jag då vid ett 
tillfälle på mig själv med att lyssna på en låt från Spotifys ”Discover Weekly”-lista – som är 
individuellt anpassat till varje enskilt användarkonto – och aktivt lägga in den i min egen 
spellista. Samtidigt hade vårt material gjort det tydligt att det finns ett mönster av att män-
niskor vi pratat med tenderar att falla offer för Spotifys algoritmer, kommersiella ändamål 
och nedbrytande av människor till statistik. Med sådana resultat i hand vore det bedrägligt 
enkelt att gå i Frankfurtskolans fotspår och raljera över andra människors ignorans i en 
vetenskaplig analys. På många sätt är det befogat, men är jag annorlunda? Svaret är nej. Här 
kan det röra sig om en medveten men okritisk musikupplevelse, som dessutom många 
andra inom fokusgrupperna vittnade om utifrån sina erfarenheter. Det kan ses som ett be-
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vis i sig på att den digitala musikindustrin har lyckats, utan att för den delen bevisa att kon-
sumenterna nödvändigtvis har misslyckats i bemärkelsen förlorat sin makt. 

Genom att sätta denna faktor i relation till Hallinan och Striphas (2016) resultat, som 
visar att digitala aktörer med avancerade teknologier kontrollerar vilket innehåll vi tar del av 
utan vår vetskap, visar vårt resultat till hälften samma sak. Det är dels etablerat att digitala 
plattformar har ett stort inflytande över vilken musik konsumenter lyssnar på i deras kana-
ler, men inte utan att vi generellt sett är medvetna om det. Återigen visar sig här en tendens 
av att forskare underskattar konsumenternas förståelse för konsekvenserna av deras egna 
handlingar (Tepper & Hargittai, 2009) genom att förutsätta att digitala musikdistributörer 
gör detsamma. Med det sagt är en sådan utveckling långt ifrån oproblematisk – här handlar 
det om andra hälften av Hallinan och Striphas forskningsresultat – oavsett om man som 
musikkonsument är införstådd med de kommersiella processerna inuti musikens kretslopp 
eller inte. Det som gör det problematiskt är emellertid inte algoritmiska rekommendationer 
eller de digitala företagens inflytande i sig, utan det är deras ekonomiska intressen. Därför 
finns det stor anledning att ta grepp om det här ämnet utifrån ett politiskt-ekonomiskt per-
spektiv, men också utifrån kulturstudietraditionens ambition att förändra genom att ifråga-
sätta rådande maktstrukturer (Couldry, 2000). Den överhängande risken med den här typen 
av medialt inflytande och människors användande är nämligen, enligt mig, att det skapar en 
vinstdrivande kultur där konsumenten exploateras på ett sätt som ämnar stärka företagens 
kapital snarare än den kulturella upplevelsen hos individen. Kulturen kan sägas börja och 
sluta med människors handlingar och värderingar (Williams, 1989), men i en tid där hand-
lingarna bestäms, eller påverkas för att uttrycka det milt, av mediernas inflytande av inne-
håll och frekvens kan det i själva verket ses som en mänsklig kultur i andra hand och en 
medial kultur i första hand. Det räcker med att ta del av vår empiri eller bara titta ut genom 
fönstret för att inse hur pass integrerad den mediala kulturen, i digitala och mobila format, 
är i människors vardagliga aktiviteter. I fallen där individer uteslutande accepterar att lyssna 
på den musik som de matas med i digitala och traditionella medier, vilket upprepades i flera 
av våra fokusgrupper, kan man tala om en användarkultur där konsumenten används av 
medierna i större utsträckning än tvärtom. Även om det i viss mån finns en medvetenhet 
om detta bland individer så tenderar mediernas fördelar av att vara lättillgängliga och lätt-
hanterliga att väga upp för de upplevda nackdelarna.  

Genomgående i vår undersökning behandlas digitala medier och plattformar som po-
tentiellt pluralistiska källor till distribution och produktion av musik. Resultaten visar emel-
lertid tydligt att medierna i fråga förknippas med få men dominerande aktörer, där Spotify 
lyser som kanske det klaraste exemplet på hur ett enskilt företag kan göra sig synonymt 
med aktiviteten att konsumera musik via digitala medier. När individens sammantagna in-
tryck av musik kan ledas tillbaka till en solitär kanal, kan den kanalen upphöjas till en digital 
kulturindustri (Adorno, 2002; Mosco, 2008) som producerar och reproducerar innehåll 
samt mottagning av innehåll på en global nivå. Där tar individen i praktiken del av hela 
världens musik, men bara så som Spotify väljer att avgränsa den världen till att rymmas 
inom en och samma plattform.  

I fråga om just Spotify, som är en renodlad distributör av musik i digitala format, 
handlar det även om vad producenter och skivbolag inom musikindustrin har för intresse 
av konsumtionen (Cuadrado et. al., 2015). Att döma av fokusgruppernas svar på frågan om 
vad som skulle hända om musik skulle förbjudas kan man utläsa en uppfattning om att 
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tillgången till musik, i det utbud och den omfattning som råder, värderas som en rättighet 
för människor i en samtida västerländsk kontext. Den uppfattningen bygger emellertid på 
förväntningarna om att musiken på framförallt Spotify är en självklar beståndsdel i kul-
turen, samtidigt som det skänker förståelse för hur även en mediekulturell stormakt är ut-
bytbar. För om Spotify inte längre har något att erbjuda individen så tar någon annan platt-
form vid, som flera deltagare resonerade, där Youtube, iTunes eller Vimeo kan fylla samma 
funktioner. En digital musikkultur är således, enligt våra resultat, inte beroende av specifika 
och enskilda plattformar även om konsumtionen till störst del äger rum på en och samma 
plattform under en viss tid. Det kan vara vanskligt, anser jag, om forskningen i framtiden 
fokuserar alltför hårt på en specifik teknologisk plattform och dess utformning, när det 
egentligen är individens medievanor och rutiner som är centralt i sammanhanget. En viktig 
och relevant forskningsfråga att lyfta framöver vore därför just den användningen av me-
dier i vardagen, men utifrån ett perspektiv där man tittar på om, och eventuellt hur, medi-
erna förgyller snarare än förspiller människornas tid och upplevelse av kultur. Vad får 
människorna, mer än medierna, ut av konsumtionen? Med ett sådant tankesätt går det inte 
att utesluta att medieanvändningen och den digitala musikkonsumtionen är en produkt av 
kultur i förändring. För att förstå mediernas roll i samhället måste vi därför förstå kulturen 
som omgärdar medierna, och för fortsatt forskning i ämnet behöver man undersöka andra 
variabler som är en del av samma ekvation. Mer konkret skulle det kunna handla om musik 
med förändrade funktioner i sociala relationer i takt med att musikkonsumtionen bygger på 
mer individualism än kollektivism. Bidrar musiken till att göra oss ensamma? Eller har den 
motsatt effekt – genom vänskapen mellan människan och teknologin? Vad kan vi vänta oss 
för samhälle efter en sådan utveckling? Mår mänskligheten bättre eller sämre av den? Detta 
är alla stora frågor som överbryggar MKV-fältet och sociologin, som vi tenderar att vidröra 
redan i det här arbetet, vilket kan vara precis den riktning som behövs för att ta frågan till 
nästa vetenskapliga nivå. 

 
 

8.3. Slutdiskussion: William Wikner 
 
En överblick av resultaten säger oss i huvudsak två saker, vilka båda genomsyrat samtliga 
delar av det här arbetet; de konsumtionsmönster som vi identifierade över vårt material 
kunde ses som en direkt konsekvens av attributen för den fysiska artefakten, vilket övervä-
gande visade sig vara mobila teknologier, samt funktionerna av tjänsten som tillhandahåller 
den digitala distributionen av innehållet, vilket i princip blev synonymt med Spotify. Samti-
digt, som ett av våra huvudresultat visar, var kontexten startskottet för incitamentet till 
konsumtionen, men teknologin och tjänsterna möjliggjorde tillfredställandet av behovet, 
vilket upprättat de dominerande sätten och sammanhangen för dagens musikkonsumtion. 
Det fundamentala i de aspekterna är givetvis inget nytt, hur vi konsumerar en produkt, var 
det än må vara, sker alltid i viss mån via bestämda medel och dikteras därefter. Men det 
som blir intressant är hur de produkterna och tjänsterna som visade sig vara dominerande i 
vårt material blev, som en konsekvens av vad Wikström (2009) benämner som musikindu-
strins nya ekonomiska kretslopp, multifunktionella, där samtliga behov och funktioner som 
kopplar an till musikkonsumtionen tillgodosågs.  
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De digitala distributörerna visade sig på så vis vara en integrerad, om inte naturlig, del i 
hur kulturellt innehåll cirkulerar, med konsekvensen att det sociala kring musiken inte 
längre blir socialt i en fysisk mening, utan snarare digital. Det faktum att en sådan process 
sågs på relativ oproblematiskt av de yngre deltagarna, samtidigt som de äldre uppvisade en 
medvetenhet om hur det inverkade på en fri och friktionsfri konsumtion av musik illustre-
rar inflytandet de, i sammanhanget, nya aktörerna faktiskt har kring hur vi idag konsumerar 
musik och sedermera upplever den. Industrins utformning sätter alltså villkoren för upple-
velsen, vilket är vad som utgör hela studiens syfte, och varför studiens teoretiska ramar 
influerats både av kulturstudietraditionen och ett politiskt-ekonomiskt perspektiv. Jag vill 
nu placera utfallen i ett större samhälleligt perspektiv, och även genom att kontrastera re-
sultaten mot områdets tidigare forskning, göra ett antal vetenskapligt grundade antaganden 
om vilka faktorer det bör forskas mer kring för att ytterligare förstå hur kulturella uttrycks-
former förhåller sig till individen, och således hennes upplevelse av dem, i ett digitaliserat 
medielandskap.  

 En konsekvens av ovanstående förhållanden sett till villkoren för hur musiken upp-
levdes var att den över samtliga delresultat kunde kopplas till en påtaglig individualism. 
Musiken var inte ett medel för att kommunicera med omvärlden, utan upplevdes som en 
aktivitet relativt frånskärmad den, vilket talar emot tidigare forskning som menade på att 
motivationer för ett digitalt delande av musik inte sällan grundas i motivationer som kopp-
lar an till formandet och uppehållandet av identiteten (Lee et al., 2011). En sådan individu-
alism sammanfaller dock med Williams (2006), som utifrån sin forskning menar att tek-
nologin berövat musikens tidigare roll att samla människor kring en gemensam identitet, 
med utgångspunkt i musikens värderingar och estetiska drag. Emellertid pekade Aronoff & 
Gilboa (2015) på att samma teknologi och konsumtionsmönster även förtagit musikens 
mer individualistiska och terapeutiska funktion, vilket våra resultat motstrider, då musiken i 
hög grad betraktades som ett socialt hjälpmedel, plågsamt att vara utan och att den mest 
fundamentala betydelsen av musik var frikopplad teknologin i sig. Dessa insikter om musi-
kens roll för den enskilda individen, sett till vilka syften och i vilka sammanhang den kon-
sumeras, står i nära förbindelse med kulturstudietraditionen, genom att ta fasta på hur ka-
nalen påverkade upplevelsen och av individen upprättade meningar utifrån musikkonsumt-
ionen. 

Utifrån ovanstående samt analysen, där det framgick att individen inte dras till ”förut-
bestämda” kollektivistiska identiteter, blir det vid en första anblick svårt att hitta negativa 
aspekter i hur individens upplevelse av musik förhåller sig till den teknologiska kontexten. 
Det kan närmare bestämt uteslutande peka mot en reducering av strukturer, som tidigare 
inkapslat individen i en begränsad miljö med begränsade medel för att forma en identitet 
som resulterade i ett anslutande till sådana kollektivistiska identiteter och sub-kulturer, vil-
ket även tidigare forskning pekat mot (Airoldi et al., 2015). Men resultaten av vår studie 
som mer kopplar an till det politiskt-ekonomiska perspektivet visar en annan sida, där de 
rådande strukturerna må verka subtilt, men utifrån de konsumtionsmönster och sätten som 
ny musik erhölls blev framträdande, och avslöjar processer som kan innebära omfattande 
konsekvenser för hur kulturen formas och individens roll i den processen. Det slutgiltiga 
steget i en sådan process blir givetvis konsumtionen av de kulturella produkterna, och indi-
videns upplevelse gentemot det.   
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Den mest påtagliga faktorn, i frågan kring rådande strukturer, var att Spotify i princip 
blev synonymt med en digital streamninganpassad konsumtion av musik. Det faktum att 
tjänstens funktioner, oavsett om det innebar att dela innehåll med vänner eller ta del av 
personligt anpassade rekommendationer, i stor omfattning användes och uppskattades, 
faller väl i linje med Wade Morris & Powers (2015), där digitala distributörer av musik 
måste skapa en upplevelse för att framstå som attraktiva, snarare än enbart tillhandahålla 
innehåll. När vi satt deltagarnas beteenden och konsumtionsmönster i relation till van 
Dijcks (2013) definition av konnektivitet och således kunde betrakta Spotify som en teknokul-
turellt konstruerad plattform med sin multifunktionalitet, blev det inte svårt att bekräfta Hall-
inan & Striphas (2016) tes om formandet av en algoritmisk kultur, där kommersiella aktörer 
sätter ramarna för konsumtionen samt hur individens konsumtion i betydande omfattning 
sågs influeras av tjänstens algoritmiska förståelse av henne. Strukturer råder således i allra 
högsta grad om än mer globalt heltäckande och subtila, vilket visade sig ha inflytande över 
det innehåll som konsumerades och musikens roll kring individens identitet.  

Vi kan alltså utifrån vårt material säga att musiksmak och identitetens förhållande till 
musiken blir mer svårdefinierat i samband med en dominerande digital konsumtion. Men 
innebär det här faktiskt att det blir mer komplext och diversifierat? Eller bidrar de tenden-
ser som pekar mot en standardiserad konsumtionskultur i resultatet att även vi blir mer 
standardiserade? Tidigare forskning likt Stålhammar (2006) gör sådana frågor värt att be-
akta, och vi landar automatiskt i frågor kring individens grad av passivitet och medvetenhet 
i förhållande till mediekonsumtionen. När situationen och kontexten tydligt framstod som 
ersättare av genren, blir det också centralt att se hur produktionen av musik påverkas. Det 
är inte svårt att se hur kopplingar mellan producenter och distributörer (Cuadrado et. al., 
2015) har potentialen att bli än mer intensivare, där erhållet socialt kapital kan integreras 
redan i produktionsfasen, som Hallinan & Striphas (2016) visade på redan förekommer 
kring annan kulturell produktion. Forskning kring innehållet av den musik som produceras 
inom nu redogjorda för strukturer och hur de förhåller sig till individens upplevelse blir 
således intressant, där kommersiella aktörer likt Spotify kan ses få makt att bestämma inte 
bara vad och hur vi konsumerar kultur, utan också väva in sina intressen i de faktiska pro-
dukterna. 

Emellertid, utifrån ovanstående, är det är framförallt kring individen och hennes plats i 
samhälleliga och kulturella processer jag ser störst nytta och behov för ytterligare forskning. 
Sådan forskning ligger nära Williams (2006) och Airoldi et al. (2015) som vi tidigare re-
dogjort för, vilka båda behandlar hur teknologin påverkar musikens betydelse i upprättan-
det av sub-kulturer som inte sällan kretsar kring särskilda agendor och livsåskådningar. 
Emellertid behöver det inte gå så långt som etablerade sub-kulturer, men musikens centrali-
tet för cirkulationen av perspektiv och idéer som historiskt har bidragit till samhällets över-
gripande diskurs har vi genomgående sett tendenser till att reduceras. En sådan reducering-
en har vi kunnat se är en direkt konsekvens av hur musiken idag distribueras och konsume-
ras digitalt, framförallt när musiken inte fungerar som ett socialt medel eller markör för 
vem man är. Utifrån det här och tidigare påvisade makt som framförallt Spotify idag besit-
ter kring hur vi lyssnar på musik är det inte svårt att se hur musikens urholkats ur sådana 
mer intellektuella aspekter, då vi kunnat se att musik idag i stor utsträckning mer konsume-
ras utefter den vardagliga situationen snarare än dess budskap. Så hur ter sig idag sådana 
företeelser som tidigare varit så starkt förknippad med musiken? Eller gör de ekonomiska 
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intressen som präglar distributionen och konsumtionen av musik att vi kommer bli mer 
passiva och bekväma ur sådana aspekter? Williams (2006) ger oss en första hint kring frå-
gan med sin forskning om sub-kulturer och internet. En sådan aktivistiskt influerad ingång 
kring individens roll i dagens teknologiska samtid, och om musiken i framtiden kommer ha 
en sådan roll överhuvudtaget, ser jag utifrån vår studie ett stort behov och intresse för yt-
terligare forskning.  
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10. Bilagor 
 
Nedan följer två bilagor tillhörande arbetet, där den första ger en överblick över fokus-
gruppernas individuella deltagare för varje grupp. I den listan bör personerna utläsas i ord-
ningen namn, ålder och kön, även om det återigen bör påpekas att deras riktiga namn är 
utbytta. Den andra bilagan beskriver manuset för oss som moderatorer under fokusgrup-
perna, där det framgår vilka teman vi utgått ifrån och vilka frågor, inklusive följdfrågor, 
som vi förberedde inför samtalen. 
 

10.1. Appendix 1.1. 
 
Fokusgrupp 1: Arvid, 25 år, man 
 Christoffer, 26 år, man 
 Erika, 25 år, kvinna 
 Jakob, 21 år, man 
 Linus, 25 år, man 
 Oliver, 24 år, man 
Miljö: Hemma hos en av oss forskare, samtalet ägde rum på kvällstid. 
  
Fokusgrupp 2: Andreas, 19 år, man 
 Adam, 19 år, man 
 Malin, 18 år, kvinna 
 Mikael, 40 år, man 
 Liam, 18 år, man 
Miljö: På en gymnasieskola i Skåne, samtalet ägde rum i ett av skolans grupprum på lekt-
ionstid. 
 
Fokusgrupp 3: Emelie, 18 år, kvinna 
 Hedvig, 18 år, kvinna 
 Håkan, 44 år, man 
 Maria, 18 år, kvinna 
Miljö: På en gymnasieskola i Skåne, samtalet ägde rum i ett av skolans grupprum på lekt-
ionstid. 
 
Fokusgrupp 4: Sofia, 19 år, kvinna 
 Filippa, 18 år, kvinna 
 Maja, 18 år, kvinna 
 André, 32 år, man 
 Jesper, 18 år, man 
 Daniel, 48 år, man 
Miljö: På en gymnasieskola i Skåne, samtalet ägde rum i skolans matsal under lektionstid. 
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10.2. Appendix 1.2. 
 
Inledande frågor 
Kan vi gå varvet runt och säga vad alla heter och hur gamla alla är? 
När lyssnade ni på musik senast? 
Hur lång tid kan det gå utan att ni lyssnar på musik? 
 
Tema: Musik, användning och vanor 
Hur lyssnar ni på musik? – Vilka tjänster använder ni? 
  Vad är det som är bättre/bäst/fördelarna med den?  
Hur använder ni streamingtjänster? 
Vad tycker ni är fördelarna med att streama musik? Nackdelar/något som saknas? 
Kan ni berätta om senaste gången ni hittade ny musik? 
Vad finns det för sammanhang där musiken kommer till er? 
 
Tema: Musik i vardagen 
Vill ni beskriva någon vardaglig situation där ni väljer att lyssna på musik. 
Vad ser ni för anledningar till att ni lyssnar i de lägena? 
När står musiken i centrum för er? 
 
Tema: Musik i sociala kretsar 
Hur skulle ni beskriva er musiksmak? 
Identifierar ni er med någon genre? 
Vad tror ni har format er musiksmak? 
Vad är musikens roll i vänskaps- eller sociala relationer som ni har? 
  Tycker ni att det är viktigt att folk vet vad ni lyssnar på? 
  Lyssnar ni på liknande musik som er omgivning? 
Hur mycket tror du att din musiksmak skapar en uppfattning om dig? 
Vad tycker ni att ens musiksmak säger om en person? 
Hur tror ni att ert liv hade sett ut om musik, låt säga, hade varit förbjudet? 


