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Abstract 
 
När musiken blir digital får den möjlighet att arkiveras och kommuniceras på nya vis 

genom bland annat sociala medier och musikströmningstjänster. För att hantera de 

stora digitala musikbiblioteken används ofta algoritmer vilka arkiverar och profilerar 

användare. Då algoritmers primära funktion är att behandla information och data 

utefter förutbestämda mönster, blir föreningen med digital musik som konstform 

intressant att studera.  

 

Studien syftar till att undersöka hur ungdomar mellan 16-18 år förhandlar sin relation 

till digital musik vilket kommuniceras med hjälp av musikströmningstjänster och 

algoritmer som digitala verktyg. Med hjälp av det teoretiska ramverket bestående av 

postdigital sensibilitet, det konstnärliga verket, ”the fast”, ”the slow” samt algoritmer 

som rekommendationssystem och gatekeepers, är studiens syfte att undersöka 

ungdomars relation till digital musik. 

 

Studien utgår ifrån fyra utförda kvalitativa fokusgruppsintervjuer med ungdomar 

mellan 16-18 år, vilka transkriberats och analyserats med hjälp av en tematisk analys. 

Studiens syfte och frågeställningar är formade efter intervjumallen och den tematiska 

analysen. Analysen av materialet är strukturerad efter den tematiska analysen med 

fem rubriker; Postdigital sensibilitet, beteende, algoritmer, digital musik samt det 

personliga verket. I analysen vävs intervjupersonernas intersubjektiva åsikter ihop 

med det teoretiska ramverket som svarsunderlag till studiens frågeställningarna.  

 
Analysens resultat visar att intervjupersonernas relation till digital musik förhandlas 

genom musikströmningstjänster och algoritmer, vilket påtvingar en acklimatisering av 

deras beteende och lyssnarstrategier. Kopplingar kan därigenom fastställas mellan 

intervjupersonernas beteenden och teorierna om postdigital sensibilitet, det 

konstnärliga verket samt ”the fast”. Det gigantiska digitala musikbiblioteket gör att 

intervjupersonerna utvecklar nya lyssnarstrategier vilket ifrågasätter om de kan bli 

berörda av musiken, då kopplingen till ett konstnärligt verk blir oskarp. Det påvisas 

även att intervjupersonerna utvecklat ett syn på musik som en produkt vilken 

konsumeras utefter behov. 

Nyckelord: Digital musik, rekommendationssystem, användare, postdigital sensibilitet, 

algoritmer, fokusgruppintervjuer, musikströmningstjänster, det konstnärliga verket 
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1.Inledning	  

”We seem to be approaching a point in time, when any individual 

will be able to listen to any piece of music, at any place and at any 

time […]But soon enough, the practice of collecting a personal music 

archive was to become redundant, at least for a mainstream 

audience, as online services like Spotify were promising instant 

access to the entire history of recorded music […] Today, that kind of 

musical superabundance is widely recognized as being irreversible.” 

(Fleischer 2015:256). 

 
Att musik blivit digital har inneburit förändringar i hur ungdomar lyssnar, tar till sig 

och når musik. Nya medel i form av algoritmer används för att registrera samt 

kartlägga användares smak och intressen på digitala plattformar. Genom de digitala 

arkiveringsmöjligheterna via musikströmningstjänsterna får användare tillgång till ett 

gigantiskt digitalt musikbibliotek. Frågan som uppstår är om användarna kan processa 

den ofantliga mängden digitalt material i form av musik som nu finns tillgänglig 

(Fleischer 2015: 257). 

Ungdomars relation till musik har förändrats i och med digitaliseringen efter 

musikströmningstjänsternas intåg. Det finns en antydan om att användares beteenden 

och lyssnarstrategier har acklimatiserats för att kunna ta del av den digitala musiken. I 

och med att användarna anpassar sig ifrågasätts deras förmåga av att se musik som ett 

konstnärligt verk. Det finns teorier om att användarnas emotionella koppling till 

musiken har förändrats till ett beteende där man så snabbt som möjligt vill hitta rätt 

musik, en typ av ’fast way of listening’ (Skågeby 2011:1). 

Algoritmer används idag på många olika digitala plattformar som sociala medier och 

sökmotorer vilka hjälper användare att filtrera och hantera information. Deras 

oförmåga av att bedöma informationens signifikans, etablerar en intressant relation till 

digital musik som konstform utifrån användarnas perspektiv. 
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2.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Denna studie syftar till att genom kvalitativa intervjuer bidra till forskningen om hur 

ungdomar i grupp förhandlar sina åsikter angående digital musik och algoritmer. 

Detta studeras med hjälp av teorierna om intersubjektivitet, det konstnärliga verket, 

postdigitalism och postdigital sensibilitet. Målet med studien är att nå fördjupad 

kunskap om ungdomars användande och förståelse av digital musik och algoritmer i 

dagens samhälle. Detta kommer att besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

 

•   Hur ser ungdomars relation till digital musik ut? 

•   Hur förhandlar  ungdomar sin relation till digital musik? 

•   Hur ser kopplingen ut till den digitala musiken som ett konstnärligt 

verk? 

•   Påverkar algoritmer ungdomars kontakt med digital musik? 

 

2.1	  Avgränsning	  

Studien avhandlar inte algoritmers matematiska funktioner utan kommer främst att 

fokusera på hur användare påverkas av dem, samt hur de tolkar och upplever dem. 

Genom att undersöka deras intersubjektiva åsikter med hjälp av 

fokusgruppsintervjuer. Studien undersöker ungdomars relation till digital musik och 

algoritmer mellan 16-18 år, med antagandet av att de vuxit upp med digital musik 

som en naturlig del av sin vardag. Studien syftar inte till att undersöka ungdomar i 

världen, utan centreras till intervjupersonerna från de utförda fokusgruppintervjuerna. 

Studien har skalats ned och gjort mer kompakt på grund av det begränsade 

tidsutrymmet.  

 

2.2	  Disposition	  

I kapitel 3.1 presenteras tidigare forskning och teorier om algoritmer, 

rekommendationssystem, gatekeepers och Big Data med en grundlig genomgång av 

deras olika komponenter och funktioner. I kapitel 3.2 presenteras tidigare forskning 

och teorier om digital musik, postdigitalism, postdigital sensibilitet och de 

konstnärliga verket, där även en tydligare koppling emellan algoritmer och digital 

musik presenteras. Kapitlen om tidigare forskning och teori reder ut de olika 

begreppen med utgångspunkt i användarna, vilken följs av en sammanfattningen i 
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kapitel 3.3. I kapitel 4 beskrivs kvalitativa fokusgruppintervjuer som den valda 

metoden, tillsammans med tillämpning av metoden, intervjumall och tillförlitlighet 

och reliabilitet. Här presenteras också den tematiska analysen som vald 

behandlingsmetod av materialet, vilken utgår från studiens syfte och frågeställningar. 

Kapitel 5 innefattar resultatredovisningen med den genomförda analysen, vilken utgår 

efter teman ifrån den tematiska analysen av materialet. Slutligen presenteras en 

slutdiskussion där frågeställningarna besvaras sammanfattningsvis i kapitel 6.    
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3.	  Tidigare	  forskning	  &	  teori	  
Nedan presenteras tidigare forskning om algoritmer med dess komponenter och 

användningsområden på internet samt tidigare forskning om rekommendationssystem 

och Big Data. I kapitlet presenteras även teorierna intersubjektivitet, det konstnärliga 

verket, postdigitalism samt postdigital sensibilitet som utgör studiens teoretiska 

ramverk. 

 

3.1	  Algoritmer	  

I detta kapitel presenteras algoritmers olika delar i för att tydliggöra deras funktion. 

Kapitlet börjar med algoritmens logiska uppbyggnad för att sedan arbeta sig närmare 

användare, vilket ger en tydligare bild av hur algoritmer påverkar dem. 

 

3.1.1	  Algoritmens	  komponenter	  

Robert Kowalski skriver i sin studie ”Algorithm= logic+control” om algoritmers 

uppbyggnad med tyngdpunkten i hur de arbetar med matematiska uttryck och logiska 

strategier för bästa prestation. De matematiska uttrycken kommer inte att beskrivas 

närmare i denna studie utan fokus kommer istället att vara på algoritmernas logiska 

tillvägagångsätt.  

 

Kowalski delar upp algoritmernas tillvägagångsätt i två steg: ”(1) a logic component 

which specifies what is to be done (2) a control component which determines how it 

is to be done” (Kowalski 1979:435). Tack vare att algoritmers grundläggande 

komponenter kan delas in i två steg, den logiska komponenten och den kontrollerande 

komponenten, ges även möjligheten att kunna ändra på komponenterna. 

Komponenterna kan alltså exempelvis omformuleras och tillskrivas nya syften för 

olika utfall. Algoritmer kan därför behandla och kombineras med många olika typer 

av data, med varierande utkomster. En viktig aspekt för att en algoritm ska fungera är 

vilken data man väljer att implementera, då en algoritm utan data endast är 

algebraiska uttryck: ”Algorithms are inert, meaningless machines until paired with 

databases upon which to function” (Gillespie 2012:3). 

 

Nick Seaver (2013) beskriver algoritmer i sin studie ”Knowing algorithms” som en 

korrelation mellan det kvalitativa och kvantitativa; att algoritmers rationalistiska 
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tillvägagångsätt många gånger påminner om logiken människor använder i vardagen. 

Även om algoritmernas logiska tillvägagångsätt går att förstå i teorin är det ofta svårt 

för användare att förstå dem i praktiken, då utkomsten inte alltid är självklar samt att 

de ofta gömmer sig bakom optimerade gränssnitt. Seaver menar att detta kan ses som 

ett problem då algoritmer spelar en allt större roll i det vardagliga internetanvändandet 

i dagens samhälle, samtidigt som de kan effektivisera och hjälpa användarna. 

 

De två komponenter, den logiska och den kontrollerande, som utgör algoritmens 

funktion är alltså endast en matematisk maskin utan egentlig mening, om den inte 

paras ihop med data. Den data kallas för Big Data och ligger till grund för 

algoritmernas funktion och användningsområden.  

 

3.1.2	  Big	  Data	  

Användare lämnar dagligen spår efter sig på internet när de besöker hemsidor, 

använder sökmotorer och håller kontakten med varandra. Ofta när användare rör sig 

på internet letar de efter något av intresse genom att navigera sig igenom ofantliga 

mängder data. Den aggregerade data som de lämnar efter sig kallas för Big Data och 

kan förklaras som beteendedata av hur en användare rör sig på internet, vilket många 

företag har investerat mycket pengar i att försöka spara och samla in (Burrell 2014).  

 

När Big Data kombineras med de två komponenterna (logiska och kontrollerande) i 

en algoritm blir det enklare att förstå hur de arbetar. Algoritmerna använder Big Data 

för att personifiera användarnas flöde på till exempel Google, Facebook och Youtube, 

genom att kombinera Big Data med annan data för att få fram en önskad utkomst. De 

är främst designade att arbeta på automatik utan någon mänsklig översikt vilket har 

gjort att de är mycket eftertraktade, både för användare och företag (Gillespie 

2012:4).  

 

Genom att algoritmerna får tillgång till Big Data kan de ligga steget före och 

därigenom räkna ut vilken information som anses vara mest relevant för en specifik 

användare vid ett specifikt tillfälle, vilket är ett effektivt tillvägagångsätt för att 

optimera informationsflödet (Gillespie 2012:1-3). Men alla är inte övertygade om att 
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Big Data är det optimala tillvägagångsättet utan vissa forskare anser att metoden är 

för positivistisk:  

 

”Do numbers speak for themselves? […] Significantly, Anderson’s sweeping 

dismissal of all other theories and disciplines is a tell: it reveals an arrogant 

undercurrent in many Big Data debates where other forms of analysis are too 

easily sidelined. Other methods for ascertaining why people do things, write 

things, or make things are lost in the sheer volume of numbers. This is not a 

space that has been welcoming to older forms of intellectual craft. […] Big Data 

provides ‘destablising amounts of knowledge and information that lack the 

regulating force of philosophy”(Boyd, Crawford 2012:666). 

 

Danah Boyd och Kate Crawford jämför användningen av Big Data med Henry Fords 

löpandebandprincipen; att ta ett holistiskt arbetssätt och bryta ned det till mindre 

enklare uppgifter. Likt löpandebandprincipen där uppgifterna automatiseras samt 

effektiviseras så kan även Big Data ses som maskiner med restriktioner av objektiva 

metoder, vilka behandlar subjektiv information som i slutändan inte behöver föra oss 

närmare en objektiv sanning (Boyd & Crawford 2012:666-677). 

 

Algoritmer och Big Data har visat sig fungera mycket bra tillsammans med dagens 

teknik, men har inte alltid varit självklar då dess ursprung inte finns att hitta i 

systemvetenskapen. Deras utkomst och funktioner är heller inte alltid självklara för 

användare och forskare, då många algoritmer gömmer sig bakom gränssnitt och 

komplexa kodsystem. 

 

3.1.3	  Algoritmer	  och	  internet	  

Algoritmerna har inte sitt ursprung i systemvetenskapen, utan har använts för att lösa 

komplexa problem även innan programmerare började använda sig av dem (Gurevich 

2013:1-11). Efter att algoritmer implementerats i systemvetenskapen har deras 

användningsområde utökats och algoritmer spelar numera en allt större roll i dagens 

internetanvändning. Algoritmerna kartlägger användares preferenser och behov utan 

deras vetskap för att anpassa, effektivisera och samla information.  
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Många algoritmer utvecklas av stora digitalkoncerner och hålls i sin tur hemliga 

genom att figurera bakom gränssnitt och olika tjänster (Striphas 2015:407). 

Forskningen har på grund av detta svårt att beskriva, men även betrakta, algoritmerna 

eftersom de algoritmer som lättillgängligt presenteras i öppen kod bara är toppen av 

ett isberg.  

 

För att få en tydligare bild av hur algoritmer fungerar och används på internet 

kommer nedanstående kapitel att presentera två forskningsteorier om 

rekommendationssystem och gatekeepers. För att förstå hur dessa fungerar behövs 

tidigare beskriven och kunskap om algoritmens komponenter samt Big Data.  

 

3.1.4	  Algoritmers	  anagnorisis	  och	  rekommendationssystem	  

 
”Anagnorisis presupposes a particular definition of knowledge: the dramatic 

realization of a preexisting fact (with the drama often heightened by the fact that 

the audience has known it all along). By focusing attention narrowly on the 

moment of discovery, anagnorisis tempts us to take the facts discovered for 

granted” (Seaver 2013:4).	  

 

Nick Seaver (2013) använder det forngrekiska ordet anagnorisis vilket syftar till 

ögonblicket av en kritisk eller avgörande upptäckt för att förklara den teoretiska, men 

också ofta praktiska, egenskapen hos ett rekommendationssystem. Dessa algoritmer är 

designade för att ge användare en bild av vad som anses vara trendigt och nytt: ”[…] 

they provide a means to know what there is to know and how to know it […]” 

(Gillespie 2012:1). Med anagnorisis menar Seaver att rekommendationssystemen 

skapar nya upptäckter för användare vilka nödvändigtvis inte behöver vara ny 

information, utan presenteras på nya sätt i nya sammanhang för att fånga användarens 

uppmärksamhet. Genom att packa om informationen kan rekommendationssystem 

också använda sig av narrativ med hjälp av Big Data. Eftersom de känner till 

användares intressen kan de välja vilken information de presenterar. 

Rekommendationssystemen kan därför exempelvis göra så att olika användares 

Google-sökningar uppenbarar sig på olika vis (Seaver 2013:4-5). 
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Ett konkret exempel som Seaver tar upp är Eli Pariers TED talk som handlar om ett 

specifikt tillfälle när algoritmer förändrade Elis Facebook-flöde (Seaver 2013:3). Eli 

berättar att han är politiskt intresserad och tycker om att läsa olika personers politiska 

åsikter. Han tycker själv att det är viktigt att diskutera och att det ofta leder till att han 

lär sig något nytt. En dag märkte han dock att de mer konservativa rösterna hade 

försvunnit från hans flöde. Facebooks algoritmer hade tagit i akt vilka länkar Eli ofta 

tryckte på, vilket till stor del var de mer liberala, vilket ledde till att Facebook inte 

ansåg att de konservativa rösterna var lika attraktiva för Eli.  

 

Denna typ av akt gör algoritmerna per automatik och informerar inte användarna mer 

än genom utkomsten av deras arbete (Seaver 2013:3-4). Seaver menar att Elis historia 

lägger ton för viktiga aspekter när vi talar om algoritmer ”[…] second interesting 

feature: the entanglement of concerns about hiddenness and morality […]” (Seaver 

2013:3). Han förklarar vidare att Eli är en van internetanvändare och även medveten 

om hur algoritmer fungerar, vilket utmärks av att algoritmer annars är programmerade 

att arbeta med transparens genom att aktivt motverka användares insyn. Seaver 

förespråkar att det ska vara lättare att förstå och följa algoritmernas arbetssätt 

tillsammans med utkomsten av deras arbete.  

 

Personifiering går hand i hand med rekommendationssystemen men kan vara svåra att 

förstå även om användare är insatta. Att förstå ett rekommendationssystem kan vara 

en del av att förstå en tjänst till fullo, och leder till frågan om vad en rekommendation 

är, vilket i sig inte behöver vara självklart då mycket kan tolkas som 

rekommendationer (Seaver 2013:5). Seaver tar även upp en intervju från hans 

fältarbete som han gjorde med en forskare på ett nätbaserat radioföretag där temat var 

att påpeka vikten för användare att kunna utföra egna experiment för att lättare förstå 

sig på hur algoritmer arbetar i de tjänster som användarna själva använder. 

Experimenten behöver inte vara mer komplicerade än att testa sig fram i tjänsten på 

egen hand. Radioföretaget som forskaren arbetar på tillhandahåller spellistor med 

musik på internet och använder sig av algoritmer i form av rekommendationssystem. 

Forskaren berättar att det inte finns en spellist-algoritm utan fem stycken, vilka aktivt 

arbetar med att göra så logiska val som möjligt åt användarna.  
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Beroende på hur användaren interagerar med tjänsten kommer en av fem algoritmer 

börja arbeta. Seaver ställer frågan ”What does this mean for the researcher who 

assumes she is experimenting on one “algorithm”? When not only the results but the 

logic by which results are chosen are adapting to the individual user, according to 

invisible meta-logics, single user experimentation can’t begin to cover all the possible 

permutations” (Seaver 2013:5). Han ifrågasätter algoritmernas funktion i den mening 

att de är svårupptäckta och svårförstådda samtidigt som de ska vara användarna till 

lags.  

 

Forskaren hävdar vidare att algoritmer och Big Data mer hör ihop med ekonomi än 

användarvänlighet, vilket kan vara en ytterligare faktor till hur forskare ser på 

algoritmer och rekommendationssystem. Kopplingen till ekonomiska syften samt att 

algoritmer och Big Data aktivt samlar in data från sina användare för att skapa flöden 

byggda på vad som kan anses vara digitala fördomar, gör det kanske lättare att skapa 

en pessimistisk inställning i sammanhanget. Det som gör internet populärt och 

användbart, och som inte får glömmas i sammanhanget, är just informationen 

kombinerat med algoritmer och rekommendationssystem som tillsammans hjälper 

samhället att bli säkrare samt rikare på kunskap om omvärlden (Kitchin & Dodge 

2011:7-9).  

 

3.1.5	  Gatekeepers	  

Gatekeepers arbetar till skillnad från rekommendationssystem med att filtrera 

information snarare än att rekommendera information, vilket handlar om vilken 

information som får eller inte får visas (Tufekci 2015:4). Gatekeepers har en uppgift 

som är snarlik rekommendationssystem men använder sig av en annan kontrollerande 

komponent. Istället för att använda Big Data primärt använder sig Gatekeepers av 

tematiseringar och mönster vilka programmerare hela tiden ändrar på och förbättrar 

(Tufekci 2015:4, Gillespie 2012:5). På så sätt arbetar Gatekeepers med färgade 

beslutsfattningar som inte alltid baseras på vad användare tycker eller vad som anses 

vara trendigt, utan kontrolleras med hjälp av förutbestämda uträkningar. När 

Gatekeeper-algoritmen agerar genom att filtrera färgad information utan användares 

vetskap kan vi tolka det som en ny signifikant utkomst av en ”secondary agency” 

(Kitchin 2011:5). 
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Zeynep Tufekci har studerat hur en Gatekeeper-algoritm arbetar i sin forskningsstudie  

”Algorithmic Harms beyond Facebook and Google: Emergent Challenges of 

Computational Agency”. Hon hänvisar till två olika experiment som utfördes på 

Facebook 2014 vilka utgör tydliga forskningsunderlag i ämnet. Det första 

experimentet publicerades av Proceedings of the National Academy of the Sciences 

(PNAS) och fick mycket uppmärksamhet. Experimentet samlade in 

forskningsunderlag i form av data av vad de kallade “experimental evidence for 

massiveascale contagion via social networks” vilka låg till grund för slutsatsen att 

Facebook manipulerat användares nyhetsflöde gällande positiva och negativa 

kommentarer (Tufekci 2015:1).  

 

Den andra studien tar upp ett annat uppmärksammat fall från Facebook. 2014 kom 

nyheten om att en polis dödat en svart man i Ferguson, Missouri USA vilket kom att 

bli en världsnyhet. Många användare på Facebook publicerade länkar till artiklar och 

nyhetsinslag om händelsen. Gatekeeper-algoritmerna ansåg inte att artiklarna var 

relevanta och rensades därför bort från användares nyhetsflöden. Det faktum att 

användare aktivt publicerade nya länkar och artiklar tog algoritmerna inte hänsyn till 

utan agerade utefter egen agenda, vilket ledde till att folk sökte sig till andra forum för 

att diskutera händelsen. Det intressanta i sammanhanget är att Twitter, vilka likt 

Facebook använder algoritmer, valde att se nyheten som relevant och gav därigenom 

sina användare en ofiltrerad bild av händelsen. Användare började diskutera 

händelsen på Twitter samtidigt som frågan om en ”blackout” på Facebook etablerade 

sig. På grund av detta kunde forskare urskilja en markant förändring i datatrafik då 

användare från Facebook valde att använda Twitter i vetskapen av det filtrerade flödet 

på Facebook (Tufekci 2015:11-13). 

 

Algoritmer hanterar data utefter bestämda mönster och ses som effektiva hjälpmedel i 

sorteringen av information. Deras oförmåga av att avgöra informationens signifikans 

gör att kopplingen till digital musik blir mycket intressant att undersöka. Musik som 

konstform bygger ofta på högst personliga tolkningsvärden, vilket gör att 

algoritmernas arbetssätt och utkomst får nya värden.  
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3.2	  Digital	  Musik	  

I detta kapitel presenteras teorier om digital musik och musikströmningstjänster vilka 

knyts samman till ett ramverk, tillsammans med tidigare forskning om digital musik 

och användare. Teorierna är de byggstenar vilka används för att placera fenomenet 

digital musik i relation till användaren. Kapitlet börjar med att konkretisera musik 

som ett enskilt verk för att sedan närma sig användarna. 

 

3.2.1	  Teorin	  om	  det	  konstnärliga	  verket	  

Musik har genom tiden använt sig av olika medier för att kommuniceras. I många år 

kommunicerades musiken med hjälp av akustiska medier som fonografen, vinyl, 

kassettband och liveframträdanden. Sedan sent 1980-tal har musiken övergått till att 

främst använda sig av digitala medier, vilket i grunden innebär att arkiveringen och 

kommunikationen främst sker i digital information i form av ettor och nollor. Detta 

har gjort det möjligt för musiken att använda sig av olika strömningstjänster som 

Spotify, Apple Music och Tidal där användare får tillgång till ett gigantiskt 

musikbibliotek genom det som idag kallas molnet (the Cloud). Denna tillgång har i 

sin tur förändrat hur publiken och användarna lyssnar och tar del av musiken (Hagen 

2015:13).  

 

Begreppet digital musik innebär en förändring från ett fysiskt verk till att bli kopierbar 

information (teknisk reproduktion) och därigenom förlorar sin aura (Fleischer 

2012:45). Walter Benjamins teori om aura förklaras av Rasmus Fleischer som ”[…] 

det som inte kan mångfaldigas […]” (Fleischer 2012:45) och han menar att verket i 

sig är bundet till en specifik tid eller plats vilket är betydande för fastställningen av 

dess verkshöjd. Genom att musiken genomgår en teknisk reproduktion går auran 

förlorad av vad vi även kan kalla ett original. Den tekniska reproduktionen kan även 

beskrivas som massproduktion och syftar här till det överflöd av tekniskt 

reproducerade verk vilket bidrar till att originalet går förlorat (ibid.:45).  

Fleischer beskriver i sin studier ”Towards a Postdigital Sensibility: How to get Moved 

by too Much Music” att den tekniskt reproducerade processen gör det svårare att bli 

berörd av musiken vilket kan likställas med Benjamins teori om aura: ”What happens 

when we are confronted with so much music – in the form of digital recordings 

available to us – that it exceeds our capacity for being affected by all of it?” (Fleischer 
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2015:3). Att verket (musiken) förlorar sin aura (original) i processen förflyttar 

musikens plats i informationsflödet från objekt till subjekt (Hagen 2015:171). 

Teorin om musik som ett verk är intressant för studien eftersom den kan bidra till att 

förstå användarnas syn på musik som en produkt eller ett verk. Det kan också bidra 

till att förstå hur användare knyter an till musiken. Benjamins teori om aura leder 

vidare till diskussionen om just hur användare och individer knyter an till ett digitalt 

verk i en postdigital era.   

3.2.2	  Postdigital	  musik	  och	  postdigital	  sensibilitet 

 ”When we select music based on information about its genre, or when we rely on 

software to provide us with musical recommendations (cf. Spotify 2013), it may 

be said that we let abstract ideas guide our listening. In these situations, “we no 

longer seek to understand the relations that enter into composition; we only 

retain an extrinsic sign, a variable perceptible characteristic that strikes our 

imagination, and that we set up as an essential trait while disregarding the 

others” (Fleischer 2015:3) 

Fleischer talar om vad han kallar ”A Postdigital Sensibility” vilket påminner om 

auran och verket som går förlorat, men också handlar om Alfred Schütz teorier inom 

fenomenologi. Alfred Schütz utvecklade teorin om intersubjektiv förståelse vilken 

syftar till att försöka förstå den subjektiva bilden hos en grupp människor (av att till 

exempel lyssna på digital musik) (Hagen 2015:41-42). Teorin är mycket användbar i 

sammanhanget genom att närma sig vad musik betyder samt hur den påverkar 

lyssnare i dagens digitala samhälle, samtidigt som Schütz menar att de sätt som - i 

detta fallet musik - kommuniceras är avgörande för hur en lyssnare väljer att tolka 

verket (Hagen 2015:41-42). 

Hur information kommuniceras jämte hur individer tolkar information i den digitala 

eran spekuleras i den postdigitala teorin. När vi lyssnar på ett verk av till exempel 

Bach kan vi, genom att lyssna, härleda tonerna till deras ursprungliga källa av till 

exempel ett piano eller en stråkorkester vilka ger ifrån sig ”verkliga” ljud. Den 

postdigitala musiken å andra sidan använder sig av digitala verktyg för att skapa 

musik, vilka inte har samma ursprungskälla som ”riktiga” akustiska instrument, utan 

endast citerar dessa. Den postdigitala teorin menar också att musik, vilket från början 

är akustisk, i viss mån även påverkas då den digitaliseras.  
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”[…] the ability to “zoom in” and isolate it from its everyday context is not 

technologically commonplace” (Turner 2003:82). Ted Turner talar likt Fleischer om 

den postdigitala sensibiliteten, där musiken är svår att sätta i en annan kontext än den 

ursprungliga medieringen. Jörgen Skågeby bygger vidare på den postdigitala 

sensibiliteten i sin text ”Slow and fast music media: comparing values of cassettes and 

playlists” där han diskuterar hur musiken medieras. Ett kassettband med inspelade 

låtar är vad Jörgen kallar ”the slow”, kontra musikströmningstjänster som han kallar 

”the fast”. Ett kassettband eller ett ”mixtape” med inspelade låtar kan ses som delar av 

det hela där en person noga valt ut låtar från ett större bibliotek. Med noggrannheten i 

urvalet följer även emotionella och sociala kopplingar vilka avslöjas av den 

tillhörande metadata till kassetten med information om låttitel, artist eller teman. Att 

arkivera eller samla musik på en kassett kan jämförs med musikströmningstjänster 

som Spotify där musikbiblioteket är gigantiskt och användare endast lånar eller 

tillfälligt kopierar filerna. Likt ett ”mixtape” skapar användare därefter spellistor med 

liknande kategorisering. Den stora skillnaden finns i urvalet och arkiveringen då 

användare av strömningstjänsterna inte äger låtarna, utan endast lånar låtarnas 

metadata eller laddar ner dem tillfälligt. På så sätt skapas inte samma band till 

arkiveringen utan blir endast en akt i den vardagliga kontexten (Skågeby 2012:1-9) 

Vidare kan strömningstjänsternas funktion konkretiseras genom teorin om  

postdigitalism och postdigital sensibilitet tillsammans med vår kunskap om 

algoritmer. Musikströmningstjänsten kan förklaras som en simulation med sitt 

gigantiska musikbibliotek med kopior av divergerade original vilka endast kan 

referera till sig själva, där algoritmer skapar egna subjektiva ”sanningar” genom 

information i form av rekommendationer och relationer. Spotifys användare tolkar 

informationen och kan i sin tur återge sin intersubjektiva åsikt genom till exempel 

Facebook, Twitter eller andra sociala medier, där en inflation av information äger rum 

vilka gör att meningen eller signifikansen i informationen kan ifrågasättas 

(Baudrillard 1994:79, Turner 2003: 82, Fleischer 2015:257). 

Den postdigitala sensibiliteten i den postdigitala eran beskriver hur användare har 

anpassat sig till den digitala musiken, men också vad anpassningen har för betydelse 

för musik som ett medium. Den postdigitala sensibiliteten är särskilt användbar för 

studiens syfte i att försöka förstå ungdomars intersubjektiva åsikt om digital musik 
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och algoritmer i deras vardag. 

Algoritmerna skapar egna subjektiva sanningar och bidrar där med ytterligare 

svårigheter för användare att isolera sig från mediet i en vardaglig kontext. Därför är 

det viktigt att vi förstår hur algoritmerna figurerar på de olika 

strömningsplattformarna. 

3.2.3	  Musik	  och	  algoritmer	  

Algoritmer används även av musiktjänster som LastFm, Spotify och Soundcloud för 

att hjälpa sina användare att navigera och hitta musik. Användningsområdet är brett 

men fortfarande i en tidig process vilket gör att de ständigt utvecklas och optimeras. 

Eftersom att musik är annorlunda jämfört med information arbetar algoritmerna 

utifrån andra förutsättningar än på till exempel Facebook och Google, vilket å andra 

sidan inte behöver betyda att algoritmerna skiljer sig avsevärt.  

 

En algoritm som ofta används av musikplattformar kallas MIR (Music Information 

Retrieval) ”MIR techniques have been developed to solve problems such as genre 

classification […], artist identification […], and in- strument recognition […](Song, 

Dixon, Pearce 2012: 396). MIR har utvecklats genom åren och fick 2005 namnet 

”Music Information Retrieval Evaluation eXchange (MIREX1)” (Song, Dixon, 

Pearce 2012: 396). MIR och MIREX ska hjälpa användare att navigera sig bland 

artister och låtar men också kunna upptäcka mönster hos användare (Big Data) för att 

därigenom rekommendera genrer, artister och låtar (Song, Dixon, Pearce 2012: 396). 

MIR använder sig av tre steg: user, item och user-item. Det är genom dessa tre steg 

MIRs algoritmer avgör vilken information som ska rekommenderas till användarna. I 

det första steget user kategoriseras användare utefter demografi, geografi, livsstil, 

intressen etc. Men också vilken typ av lyssnare användaren är som till exempel 

entusiast, alldaglig eller musikfantast (Song, Dixon, Pearce 2012: 397). Det andra 

steget item handlar om digital information (meta-data) om musiken som titel på låten, 

artisten eller kompositören, tillsammans med information om textbaserade mönster 

om musik vilka hämtas från publika plattformar på internet. Item använder sig även i 

viss grad av akustisk analys av tempo, instrument och känsla (Song, Dixon, Pearce 

2012: 398). I det tredje steget user-item används metadatan och användarnas 

kategoriseringar för att rekommendera musik (Song, Dixon, Pearce 2012: 397-398). 
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En annan algoritm som liknar rekommendationssystemen på publika plattformar 

kallas för collaborative filtering ”As one of the most successful approaches in 

recommendation systems, it assumes that if user X and Y rate n items similarly or 

have similar behaviour, they will rate or act on other items similarly […].”(Song, 

Dixon, Pearce 2012: 400). Algoritmen ser till en användares sätt att lyssna, 

kategorisera och betygsätta artister och låtar, för att sedan jämföra informationen med 

en annan användare med likande mönster. Med hjälp av detta tillvägagångssätt kan 

algoritmen försöka förutse en användares behov och utefter detta rekommendera 

andra musik (Song, Dixon, Pearce 2012: 400). 

Ett problem många musiktjänster stöter på är starka trender och kända artister vilka 

genererar en större kvantitet av user-item. Detta kallas för Popular Bias och tenderar 

att påverka algoritmernas rekommendationer genom att endast rekommendera trender 

och mer kända artister. Låtar och artister vilka får mindre uppmärksamhet och därav 

en sämre prioritering hos algoritmerna kallas för Cold Star. Problemet med Popular 

Bias och Cold Star arbetar utvecklare med ständigt för att ge sina användare ett mer 

nyanserat rekommendationssystem. Lösningen på problemet kräver ofta översikt av 

en människa vilket blir problematiskt då algoritmerna är programmerade att arbeta på 

automatik (Song, Dixon, Pearce 2012: 401). 

Förståelsen av hur olika musikströmningsplattformar använder sig av algoritmer gör 

att vi lättare kan förstå hur användare har anpassat sig till den postdigitala eran. Det 

ger oss även en insikt i hur användare hittar, samlar och arkiverar sin musik. 

För att skapa tydligare koppling mellan digital musik och den postdigitala 

sensibiliteten bör vi se till användare och hur en forskare kan närma sig deras 

intersubjektiva åsikt. Därför kommer vi titta närmare på tidigare forskning om 

användares personliga åsikter om musik i den vardagliga kontexten.   

3.2.4	  Tidigare	  forskning	  om	  digital	  musik	  och	  användare	  

Hagen (2015) undersöker i sin studie ”Using music-streaming services: Practices, 

experiences and the lifeworld of musicking”  med hjälp av kvalitativa metoder hur 

personer lyssnar på musik i sin vardag. I studien används metoder som bland annat 

en-till-en intervjuer, fokusgrupper och dagboksanteckningar, där fokusgrupperna är 

särskilt intressanta för denna studie.  Hon använder sig av ett teoretiskt ramverk av 
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fenomenologi och i viss mån postmodernism för att analysera sitt material. Hagen 

fokuserar främst på hur deltagarna går till väga i valet av när, var och hur de tar del av 

musik via olika musikströmningstjänster. I analysen finner hon tydliga mönster hos 

deltagarna om hur de hittar musik. Akten av att lyssna på musik anses ofta vara 

mycket personlig vilket också gäller rekommendationer, då tips från kompisar ofta får 

ett större socialt värde än andra rekommendationer. Viljan hos deltagarna att dela med 

sig av musik med tekniska hjälpmedel verkar därav inte prioriteras lika signifikant 

”We see how fundamental human characteristics sometimes get in the way of the 

assumed and expected networked benefits of technology” (Hagen 2015:213). 

Deltagarnas inställning till sitt personliga sätt att lyssna på musik är inte alltid något 

de vill dela med sig av, speciellt eftersom många anser att akten och situationen är 

personlig (Hagen 2015:1-214) 

Fabio Vignoli (2004) studerar i sin studie ”Digital Music Interaction Concepts: A 

User Study” hur personer navigerar sig i ett musikbibliotek med hjälp av olika 

rekommendationssystem. Fabio använder sig av kvalitativa intervjuer och kvantitativa 

enkäter som metod för att studera hur deltagarna lyssnar på digital musik. Han lät 

deltagarna testa olika rekommendationssystem innan de fick svara på enkäten för att 

leta efter liknande beteenden. Han menar att deltagarna ofta utgår ifrån en eller fler 

artister för att hitta artister och låtar vilka anses göra likande musik. En intressant 

analys är att ingen deltagare ansåg melodi vara en viktig faktor i avgörandet, han 

ifrågasätter dock analysen då studien till viss del inte är valid på grund av få deltagare 

i en del segment samt problematik med färgning av vissa frågor i enkäterna (Vignoli 

2004:1-6) 

3.3	  Sammanfattning	  

Den digital musik har i grunden betytt en förflyttning från akustisk arkivering till 

digital arkivering, vilket har gjort det möjligt att arkivera en större mängd digital 

musik på till exempel hårddiskar, internet och det som idag kallas för molnet.  

Molnet har gjort det möjligt för användare att ta del av musiken genom så kallade 

strömningstjänster som Spotify, Itunes och Soundcloud, vilka återkopplas som en del 

av den postdigitala eran. Den postdigitala teorin syftar även till musikens struktur och 

uppbyggnad av digitala verktyg som syntar, digital komprimering samt digital 

kopiering och är en aspekt av arkiveringen. Postdigitalismen menar också att de 
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digitala verktygen gjort det lättare att så väl producera musik som att arkivera den.  

Det digitala verket har inneburit en förändring för musik som ett konstnärligt verk 

enligt Rasmus Fleischer och Walter Benjamin. Benjamins teori om aura och det 

konstnärliga verket konkretiserar flytten till det digitala, då det förändrat synen på 

musik som ett konstnärligt verk hos användarna genom teknisk och digital 

reproduktion. Benjamin och Fleischers teorier om det konstnärliga verket innan och 

efter den digitala revolutionen är särskilt intressant för studien då de förtydligar 

användarens anknytningspunkter.  

Den postdigitala teorin ger en tydligare bild av de digitala verktygens 

användningsområden och funktion, vilket kan göra det enklare att förstå användarens 

position i sammanhanget. För att förtydliga aspekterna om vad den postdigitala eran 

betyder för användarna appliceras även teorin om postdigital sensibilitet, vilken 

fokuserar på vad den postdigitala eran kan innebära för användare men också vad det 

innebär för musiken som ett digitalt verk.  

Den postdigitala sensibiliteten syftar till hur användare tar del av, och hur de anpassar 

sig till det faktum att musiken blivit digital. Teorin är mycket intressant för studien då 

den tar hänsyn till användarnas position och hur de påverkas. Fleischer menar bland 

annat att det kan vara svårt för användare att bli berörda och ta till sig musiken när de 

får tillgång till ett så stort digitalt bibliotek, samtidigt som det blir svårare för 

användarna att se musiken i en annan kontext än den som musiken medierats genom. 

Ted Turner förklarar det som en oförmåga av att zooma in och isolera musiken från 

sin vardagliga kontext. 

Jörgen Skågeby talar om teorin ”the fast” vilket han förklarar som en ny typ av 

lyssnarstrategi hos användarna.  Teorin syftar till att spola och hoppa emellan låtar för 

att så snabbt som möjligt finna den musik som ter sig intressant för användarna. 

Teorin knyter an till den postdigitala sensibiliteten genom att konkretisera 

användarnas acklimatiserade beteende i den postdigitala eran. 

Algoritmerna vilka figurerar i de olika strömningstjänsterna är en del av den 

postdigitala eran och är en bidragande faktor till teorin om postdigital sensibilitet. 

Teorierna tillsammans med forskningen om rekommendationssystem, gatekeepers 

och anargnorisis är viktiga för att förstå hur användare blir påverkade och anpassar sig 
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i den postdigitala eran. Algoritmerna är i sammanhanget faktorer vilka styr och 

påverkar användare att skapa beteendemönster vilket påverkar deras relation till 

digital musik. 
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4.	  Metod	  och	  Material	  
Nedan presenteras studiens material samt materialbehandling tillsammans med den 

valda metoden och tillförlitlighet. Materialet i form av transkriberingar samt den 

tematiska analysen finns tillgängligt via begäran. 

 
4.1	  Fokusgruppintervjuer	  

Fokusgrupper är en intervjuteknik inom den kvalitativa metodforskningen där fokus 

främst ligger på intervjupersonens egna uppfattningar och åsikter om ämnet. Den 

kvalitativa forskningsintervjun utgår ofta ifrån en forskare som i en intervjusituation 

intervjuar en person åt gången i en så kallad ”[…] En-till-en intervjuer […] ”Kvale, 

Brinkmann 2014: 191”. Detta skiljer sig från fokusgruppintervjun där istället 4-10 

personer under ledning av en moderator (intervjuare) där intervjupersonerna är 

ämnade att fritt diskutera det valda ämnet med varandra. Moderatorns roll i 

sammanhanget är att försöka skapa en god social miljö åt intervjupersonerna med en 

önskad utkomst av meningsutbyten där intervjupersonerna delar sina personliga 

åsikter och tankar med varandra. Intervjun fokuserar på intervjuobjektens personliga 

åsikter och tankar snarare än att finna samförstånd eller lösa ett problem ”Kvale, 

Brinkmann 2014: 191”. 

 

Fokusgrupper började användas av allmänheten under 1950-talet och dominerade då 

främst marknadsforskningen vilket senare utvecklades till det vi idag kallar 

fokusgruppintervjuer. Metoden användes då främst för att undersöka 

konsumtionsmotiv och produktpreferenser ”Kvale, Brinkmann 2014: 191-192”.   

 

Fokusgrupper kräver goda förberedelser inför intervjun tillsammans med tidigare 

erfarenhet från situationen. Likt en-till-en intervjuer vill forskaren i möjligaste mån 

undvika att påverka intervjupersonerna i samtalet, vilket kan uppfattas vara mer 

komplicerat i en fokusgruppsituation där intervjupersonerna önskas föra en egen 

diskussion med varandra. Därav uppmuntras forskare att utföra ett antal testintervjuer 

för att lära sig om situationen. Forskaren bör också vara medveten om 

materialinsamlingen då intervjuutskrifterna kan bli något kaotiska ”Kvale, Brinkmann 

2014”.   
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4.2	  Tillvägagångsätt	  /	  Tillämpning	  av	  metod	  

Den kvalitativa metoden fokusgruppsintervjuer valdes som metod för studien då 

metoden ofta används i sammanhang där forskaren är intresserad av 

intervjupersonernas egna åsikter och tankar om till exempel en produkt eller ett ämne, 

och därför låter intervjupersonerna föra ett eget samtal med varandra. Samtalet 

övervakas av en intervjuare som bryter in med frågor eller nya vinklar vid behov. 

Denna metod ansågs mest passande då ett vardagligt samtal mellan intervjupersoner 

var av stort intresse för att ta del av intervjupersonernas egna tankar och funderingar i 

ämnet. Då musik är en del av vardagen för många ansågs en-till-en intervjuer inte 

passande i den samma grad, eftersom det sammanhanget kan exotifiera digital musik 

vilket var något studien ville undvika. 

 

Det finns många olika tillvägagångsätt för att lyckas utföra en bra intervju. Inom 

fokusgruppintervjuer råder andra förutsättningar än vid en-till-en intervju, vilka oftare 

sker under mer kontrollerade former. En fokusgruppintervju kan utformas på många 

olika sätt beroende på vad forskaren vill undersöka och vill få ut av intervjun. 

Tillämpningen av metoden eftersträvade att i möjligaste mån få intervjupersonerna att 

känna sig trygga i situationen vilket förhoppningsvis skulle öppna upp för intressanta 

diskussioner och egna tankar.  

 

Eftersom fokusgruppintervjuer är en oprövad metod för mig var det viktigt att utföra 

testintervjuer innan den metoden utfördes adekvat. Jag märke tidigt under mina 

testintervjuer att vikten av att vara förberedd både när det gäller material, frågor men 

också angående de olika tillvägagångsätten var till stor fördel. Vikten av att testa sig 

fram och göra det som funkade för studiens syfte var avgörande för hur metoden 

skulle utföras. 

 

Studien utgår ifrån hur ungdomar i åldern 16-18 år lyssnar på digital musik. För att 

kunna intervjua ungdomarna i en miljö de känner sig trygga i valdes intervjuerna att 

utföras på den gymnasieskola där ungdomarna studerade. På så sätt skapades 

möjligheten av att konstruera fokusgrupper med 4-5 stycken intervjupersoner, 

samtidigt som intervjulokalen fanns att tillgå på gymnasieskolan. Intervjuerna 

spelades in med en portastudio som underlag för transkriberingen. En av de främsta 
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fördelarna var klart att intervjupersonerna blev intervjuade i en miljö de kände sig 

trygga i vilket var ett avgörande kriterium. Eftersom att ungdomarna befann sig på 

skolan varje dag kunde intervjun ofta utföras redan samma dag som intervjun 

bokades, vilket gjorde att intervjupersonerna inte behövde älta momentet utan fick 

ofta utföra intervjun samma dag tätt inpå det första mötet. 

 

Testintervjuerna var till stor hjälp i valet av tillvägagångsätt och låg till grund för hur 

intervjuerna konstruerades och utfördes. 

 

4.2.1	  Intervjupersonerna	  

För att hitta intervjupersoner använder två tillvägagångsätt: 1. Direkt konfrontera 

grupper av ungdomar i gymnasieskolans korridorer och fråga om de var intresserade 

att delta, på så sätt var deltagandet högst frivilligt. Fördelen med 

direktkonfrontationen var att ungdomarna ofta kände varandra väl och därigenom 

hoppades ett mer avslappnat samtal äga rum emellan ungdomarna. 2. Jag fick chansen 

att i början av en lektion på gymnasieskolan presentera mig och min studie och fråga 

om eleverna i klassen var intresserad av att delta. De elever som visade sig vara 

intresserade parade jag sedan ihop till olika grupper med kriteriet av att de skulle ha 

en relation till varandra. 

 

4.2.2	  Relationer	  

Vikten av att intervjupersonerna hade en god relation till varandra visade sig vara 

mycket avgörande i hur samtalen urartade sig. Om intervjupersonerna inte hade en 

god relation sedan innan gick mycket av intervjun åt att intervjupersonerna testade 

varandra innan de delade med sig av sina tankar. 

 

4.2.3	  Längd	  på	  intervjun	  

Längden på intervjun visade sig vara mycket avgörande då kvalitén på och samtalet 

och intervjupersonernas uppmärksamhet tydligt sjönk undertiden. Här kom jag fram 

till att en passande längd var mellan 30-45 minuter. 
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4.2.4	  Intervjuarens	  medverkan	  

Att motverka intervjuarens färgning under intervjun var av högsta prioritet, men 

också något som kom att visa sig vara en komplex uppgift. De yngre 

intervjupersonerna krävde strängare regler och tydligare vägledning av intervjuaren, 

samtidigt som intervjupersonerna önskades föra ett eget samtal utan intervjuarens 

medverkan i möjligaste mån. För att kunna ställa frågor till intervjupersonerna utan att 

avbryta deras samtal konstruerades ett tillvägagångsätt. Huvudfrågorna skrevs ned på 

lappar och delades sedan ut vid tillfälle för en intervjuperson att läsa upp för de andra 

intervjupersonerna i gruppen. Detta gjorde att intervjupersonerna fick en annan roll av 

att ta kontroll över situationen, samtidigt som lapparna kunde delas ut till de personer 

som inte deltagit lika mycket i samtalet för att integrera dem. 

 

Metoden visade sig fungera mycket bra men krävde fortfarande vägledning hos de 

yngre intervjupersonerna. Därför kombinerades lapparna ihop med intervjuarens 

medverkan för att komplettera varandra.  

 

Under intervjuerna antecknades nyckelord och intressanta sägningar vilka 

intervjuaren vid tillfälle bröt in och konstruerade till andrafrågor (följdfrågor). 

Intervjuarens förmåga att aktivt lyssna och hänga med i intervjupersonernas samtal är 

lika viktigt som att behärska intervju och frågetekniken. Genom att aktivt följa 

samtalet kan intervjuaren med kunskap inom ämnet samt intervjutekniken ingripa vid 

passande tillfälle och ställa andrafrågor.  

 

Genom detta tillvägagångsätt låg fokus kvar på intervjupersonerna då andrafrågorna 

ofta citerade sägningar av intervjupersonerna och gav tillfälle för intervjupersonerna 

att förtydliga och ge ytterligare reflektioner, vilket gav intervjupersonerna en chans att 

gå djupare i diskussionen men också möjligheten av att neka eller förklara sin sägning 

(Kvale, Brinkman 2014:180). 

	  

4.2.5	  Intervjumall	  

Intervjumallen konstruerades utefter tre teman med tillhörande frågor. Dessa grundades 

på frågeställningarna tillsammans med studiens syfte och det teoretiska ramverket. 
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4.2.6	  Algoritmer	  

Eftersom att algoritmer är ett komplicerat ämne och ofta kräver tidigare kunskap eller 

erfarenheter gjordes ett undantag under intervjun. Innan frågorna om algoritmer 

ställdes till intervjupersonerna gjordes en kort förklaring om vad en algoritm är, samt 

hur intervjupersonerna kan tänkas att komma i kontakt med dem i sin vardag. Detta 

gjordes för att motverka gissningar och irrelevant spekulerande. Detta betydde att 

intervjuaren var tvungen att bryta samtalet. Tack vare detta tillvägagångsätt fick 

intervjupersonerna större förståelse för algoritmer och kunde enklare resonera kring 

ämnet. 

 

4.2.7	  Utförande	  

Sammanlagt utfördes sju intervjuer på fyra olika gymnasieskolor i Stockholm, var av 

fyra intervjuer valdes ut till att bli material för studien. Möjligheten av att få intervjua 

ungdomarna på gymnasieskolorna var inte självklar, där av valdes de fyra 

gymnasieskolorna vilka gav klartecken för intervjuer först. Totalt deltar 18 stycken 

ungdomar i fokusgrupper om 4-5 deltagare ifrån de fyra utvalda intervjuerna från tre 

olika gymnasium i Stockholm. De tre gymnasierna hade tre olika inriktningar teknik, 

samhällsvetenskap och musik, vilket var medvetna val för att få ett bredare spektra 

baserade på tidigare kunskaper och kontakt med musik.  

 
4.3	  Material	  och	  tematisk	  analys	  

De fyra intervjuerna vilka valdes utifrån de sammanlagt sju utförda intervjuerna 

ansågs mest intressanta i sammanhanget. Resterande tre intervjuer bekräftar studiens 

teorier, däremot flöt inte samtalet på lika bra emellan intervjupersonerna. Valet 

gjordes även på grund av den korta tiden för studien. De fyra utvalda intervjuerna 

anses efter granskning bidra med intressanta samtal och diskussioner för studiens 

syfte. Intervjuerna valdes främst utefter hur samtalet urartade sig mellan 

intervjupersonerna utan intervjuarens medverkan. På så sätt delade intervjupersonerna 

• Hur	  gör	  ni	  när	  ni	  lyssnar	  på	  
musik?
• Hur	  går	  ni	  tillväga	  för	  att	  hitta	  
den	  musik	  ni	  är	  intresserade	  
av?

Beteendemönster

• Vad	  är	  era	  tankar	  om	  
algoritmer?
• Brukar	  ni	  använda	  dem?
• Hur	  tror	  ni	  att	  dem	  påverkar	  
er,	  om	  dem	  påverkar	  er?

Algoritmer

• Vilken	  betydelse	  har	  musik	  för	  
er	  i	  eran	  vardag?

Digital	  musik
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med sig av sina tankar med och till varandra, snarare än att de svarade på frågorna 

ordagrant. Samtalen vilka i vissa fall urartade till en diskussion var mycket 

intressanta, då intervjupersonerna själva uppvisade engagemang och intresse. 

Samtalen kan därför antydas bidra med intervjupersonernas intersubjektiva åsikt, då 

gruppen för ett gemensamt samtal där de tillsammans diskuterade ämnet.  

 

Intervjuerna transkriberades noga för att ta hänsyn till en möjlig språkanalys, då det 

kan vara intressant hur intervjupersonerna väljer att berätta eller uttrycka sig (Kvale, 

Brinkmann 2014:263). Att transkribera innebär att forskaren textar intervjuerna på 

papper och tar noga hänsyn till sättet intervjupersonerna uttrycker sig. På så vis blir 

det enklare att analysera material samtidigt som forskaren får en klarare bild av 

intervjuerna innan analysen. 

 

De transkriberade intervjuerna blir de material som ligger till grund för studien. För 

att behandla det transkriberade materialet utförs en tematisk analys. En tematisk 

analys används i sammanhanget för att tematisk organisera det transkriberade 

materialet, genom att bryta upp materialet och därefter koda det (Attride-Stirlin 

2001:386-388). Det upprutna materialet vilket kodas till kortare meningar är en typ av 

meningskoncentrering för att kunna skapa kategoriseringar (Kvale, Brinkmann 

2014:245). Att söka mening och förklaring till kategoriseringen är ett tillvägagångsätt 

av en analytisk induktion vilket används för att koda materialet och därigenom hitta 

mönster eller teman vilka förklarar de påvisade mönstret (Kvale, Brinkmann 

2014:238-239). För denna studie valdes tre huvudteman med underkategorier, 

tillsammans med fem subkategorier vilka uppkom under tematiseringens gång. 

Intressant material vilket fortfarande var svår kodat placerades under kategorin 

”Osäker” (Attride-Stirlin 2001:386-388). 
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Tematisk analys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Den tematiska analysen utgår ifrån intervjumallen, det teoretiska ramverket och 

studiens syfte utifrån frågeställningarna. 

 
4.4	  Tillförlitlighet	  &	  Reliabilitet	  

Den kvalitativa forskningen ifrågasätts ofta av positivister i fråga om metoden är 

tillförlitlig eller valid. Till skillnad från den kvantitativa forskningen går inte 

kvalitativ forskning att mäta och kontrollera på samma vis. För att argumentera för 

den kvalitativa forskningens trovärdighet ställer sig forskaren ofta frågan “How 

congruent are the findings with real- ity?” (Shenton 2004:64). Att säkerhetsställa 

studiens trovärdighet är enligt Andrew Shenton en av de viktigaste faktorerna för 

studiens trovärdighet. 

En viktig punk för forskaren att påvisa studiens trovärdighet är att ge läsaren en tydlig 

insikt i studiens tillvägagångsätt i hur metoden har etablerats. I kapitel (4) i denna 

studie kan läsaren få en tydlig bild över tillämpningen av metoden med tydligt 

uppdelade underteman av tillvägagångsätt tillsammans med materialbehandling och 

analys, vilka har förankringar ifrån empiriska underlag. Det ska även nämnas att 

metodens tillvägagångsätt genomgick många faser i mån om att anpassa metoden till 

studiens syfte och situation, vilket läsaren tydligt kan härleda i kapitel (4) (Shenton 

2004:64). 
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Förankring i tidigare forskning finns att tillgå under kapitel (3.2.4) och ligger till 

grund för delar av studiens tillvägagångsätt. Den tidigare forskningen är mycket 

viktig för studiens trovärdighet och syfte, tillsammans med det teoretiska ramverket 

vilket bidrar till studiens validitet. För att ge läsaren en överskådlig bild av studiens 

syfte har kapitlet för teori och tidigare forskning (3) valts att ge en ingående bild av 

ämnet, med tydlig förankring i tidigare forskning. Att ge läsaren en detaljerad insyn i 

ämnet viktigt för studiens trovärdighet vilket Shenton kallar för en ” thick description 

of the phenomenon under scrutiny” (Shenton 2004:68). 

Under studiens författande har även en handledare funnits med för att säkerhetsställa 

studiens validitet, genom att påvisa brister och alternativa tillvägagångsätt. Tillfällen 

för aspirerande forskare i kandidatstadiet har under studiens gång givits möjligheten 

att läsa och reflekterat över studiens trovärdighet och tillämpning. Vid dessa tillfällen 

har frågor som ”Hur man ska gå tillväga” nog reflekterats. Åtgärder som dessa 

argumenterar Shenton att vara viktiga åtgärder för att säkerhetsställa studiens 

trovärdighet och validitet (Shenton 2004:64-65). Vilket också kan ses som de Shenton 

kallar ”frequent debriefing sessions” (Shenton 2004:67). 

”the development of an early familiarity with the culture of participating or- 

ganisations ” & ”random sampling of individuals to serve as informants” 

(Shenton 2004:65). 

Intervjuerna utfördes på gymnasieskolor vilka inte är främmande institutioner i 

sammanhanget, då den bland annat påminner om universitetsinstitutionen. Det bör 

också tillägas att jag som författare av denna studie själv varit en del av 

gymnasieinstitutionen i Sverige och därav har tidigare erfarenhet och kunskap om 

den. Gymnasieskolan som institution ses därför som ett utmärkt val av institution att 

samarbete med för metoden. 

 

Intervjupersonerna vilka deltog högst frivilligt och fick möjligheten att avbryta sin 

medverkan när de behagade, för att säkerhetsställa att intervjupersonerna deltog av 

genuint intresse och vilja. 

 

Intervjupersonerna valdes ut slumpmässigt vid institutionen och hade ingen tidigare 

koppling eller relation till mig som forskare av studien. Genom detta kan till exempel 

fördomar motarbetas hos forskaren. Det slumpmässiga urvalet av intervjupersonerna 
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var särskilt intressant för studien för att söka förståelse hos en bredare grupp av 

ungdomar. Intervjupersonernas genuina intresse av att medverka i studien 

motarbetade möjligheten av tysta, eller samarbetsovilliga intervjupersoner. (Shenton 

2004:65-66).  

 

Metoden utfördes på tre olika gymnasieskolor i Stockholm med tre olika inriktningar, 

teknik, musik och samhällsvetenskap. Eleverna på skolan var geografiskt utspridda 

över Stockholm. Studien ämnar syfta till det Shenton hänvisar till som ”circling 

reality” (Shenton 2004:66). Konceptet syftar till att samla in material från olika 

organisationer för att skapa ett bredare spektrum av ”more stable view of ‘reality’” 

(Shenton 2004:66). Studiens syfte är att undersöka hur ungdomar tar del av digital 

musik mellan 16-18 år. Det finns en underliggande ambition i materialet, dock kan jag 

inte uttala mig om hur randomiserat materialet är vilket inte är studiens syfte. 

Studiens ambitionen är inte satt skapa representativitet i materialet, dock fanns det en 

poäng med att utföra intervjuerna på de olika skolorna. Då ungdomarna var enkla att 

nå samtidigt som de gick att utföra intervjuerna i en miljö de kände sig trygga i.  

Intervjupersonerna informerades innan intervjun att det inte finns svar eller åsikter 

vilka anses vara rätt eller fel, istället önskades intervjupersonerna föra ett vardagligt 

samtal med varandra. På så sätt säkerställs intervjupersonernas uttalande i 

sammanhanget då de även kunde avsäga sig sitt deltagande när som under intervjuns 

gång (Shenton 2004:67). 

”One form of negative case analysis may see the researcher refining a hypothesis 

until it addresses all cases within the data” (Shenton 2004:67) 

 
Under studien och tillämpningen av metoden uppkom nya syften och frågeställningar 

vilka Shenton nämner som ”hypothesis”, vilket kan hänvisas till en ”negative case 

analysis” (Shenton 2004:67). Denna typ av tillvägagångsätt anses stärkande och viktig 

att nämna i sammanhanget då det kan vara en styrkande faktor för studiens 

trovärdighet (Ibid). Det bör även tillägas att studiens slutsatser utifrån teorier och 

metodval är grundade på hur studien valt att analysera materialet.  
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5.	  Resultatredovisning	  
Nedan presenteras en analys av det insamlade materialet från 

fokusgruppintervjuerna, vilken utgår från teman ur den tematiska analysen. Då 

intervjupersonerna är anonyma omnämns de endast med namnets första bokstav.  

 
5.1	  Postdigital	  sensibilitet	  

Det går att se tydliga anmärkningar till teorin om postdigital sensibilitet hos 

intervjupersonerna då de talar om musik som en rutin eller en allmänhet. De ser musik 

som ett tidsfördriv, eller en gest. Ihop med den postdigitala sensibiliteten kan 

inställning till musik som en rutin eller allmänhet jämföras med en typ av 

neutralisering. På frågor om sitt musiklyssnande blir intervjupersonerna en aning 

ställda då de har svårt att att distansera sig från musiken och det genererande mediet. 

För de är musiken ofta ihopkopplad med mediet musiken kommuniceras genom. På så 

sätt ser de på musiken som en rutin, eller endast en del av alla medier de använder. 

Intervjupersonerna ifrågasätter sin relation till musiken samtidigt som de har svårt att 

placera den i en annan kontext än den vardagliga. Här återfinns förankring i Ted 

Turners teori om oförmågan att ”zooma in”. 

 

T - Annars lyssnar jag ibland på låtar som är såhär. Jag kan inte 

avgöra om jag tycker att dom är bra eller dåliga. Dom är bara 

såhär, dom är både bra och dåliga samtidigt. 

F - Dom bara existerar typ! 

 
De resonerar kring hur det lyssnar på musik och finner vissa svårigheter att 

konkretisera sin syn, förutom att de alltid har tillgång till den vid tillfällen då de 

känner för att lyssna på musik.  

 

En intressant tanke intervjupersonen AD delade med sig av var hur vissa artister lät 

bättre än andra baserat på låtarnas innehåll som text och musikaliska förmåga. Det 

fanns även viss tendens till att tala om ett original vilket förhåller sig till musikaliska 

verk vid diskussionen om enskilda låtar och ”covers”. Det intressanta är frågan om 

intervjupersonens koppling till musik som ett verk i teorin om postdigital sensibilitet, 
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då intervjupersonen i fråga delar med sig av en tydlig koppling och förankring till en 

låt. Då AD talar om att covern citerar ett original verkar det finnas en personlig 

emotionell koppling till de som i sammanhanget syftar till att vara ett original:  

 

AD - Som dom gjorde. Asså jag typ började gråta, jag bah. Vad är 

det här? Like what ya’ll dooo?! Såhär sluta! Det är såhär samma 

sak med den andra också, ”Fast car” som dom hade gjort. Och 

dom gedde inte ens creddit till artisterna som har gjort originalet! 

Jag blir fett lack! 

 
I detta fall skulle det vara mycket intressant att studera intervjupersonen närmare med 

till exempel en en-till-en intervju för att nå en djupare analys. 

 

Tydligare antydan till den postdigitala sensibiliteten finns bland intervjupersonerna då 

frågan om att kunna bli berörd, eller se musik som något mer än en passiv akt i 

vardagen återfinns i materialet. Akten i sig att lyssna på digital musik kopplas tydligt 

ihop med gesten av att använda Spotify i situationer där man är van att använda 

tjänsten. Intervjupersonerna kopplar sin relation till att lyssna på digital musik via 

digitala tjänster som en tidsfördrift: 

  

E - […] asså tiden går fortare för mig då att sitta och köra, eller att 

bara vara hemma eller vad jag nu än gör, så blir det lättare 

tidsfördrift. Istället för att bara sitta där och bara […]. 

 

Antydan till tidsfördriften går också att förankra i algoritmernas påverkan som förser 

intervjupersonerna med den musik de känner för att lyssna på vid angivet tillfälle, 

vilket bidrar till en faktiskt påverkan av den postdigitala sensibiliteten. Ett tydligare 

bevis för analysen återfinns i det som intervjuperson T delade med sig av under en 

intervju: 

T - Men för mig har det blivit en sådan himla vana. Typ när jag ska 

hem eller såhär åka, varje gång jag ska åka - typ såhär 

kollektivtrafik, asså. Kollektivtrafik, så. Nej mene… hehe.. Så blir 
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det liksom som att man automatiskt bara tar upp mobilen, stoppar 

in hörlurarna, stoppar in dem i öronen, bah. Öppnar Spotify. 

Ibland, om jag inte har någon färdig låt. Jag kan liksom inse: Amen 

jag hittar liksom ingen musik som jag känner för att lyssna på, utan 

jag vill bara såhär, amen. Egentligen så vet jag inte ens om jag 

känner för att lyssna på musik. 

 

 

Jörgen Skågeby tar hänsyn till den postdigitala sensibiliteten genom att tala om ”Slow 

and fast music media”. Skågeby menar att det finns två sätt att lyssna på musik, där 

”the slow” refererar till det analoga sättet genom att till exempel använda sig av 

kassettband eller vinylskivor. ”The Fast” refererar då till att bland annat använda sig 

av musikströmningstjänster som Spotify, vilket påverkar lyssnaren till att lyssna på 

musiken på ett mer flyktigt vis. Han menar också att arkiveringen av musiken till 

skillnad från ”The slow” inte innefattar samma dedikation då användaren inte äger 

musiken ifråga, utan endast lånar den vid behov. 

 

Intervjupersonerna delar med sig av åsikter och tankar om hur det hittar och avgör 

vilken musik de gillar, vilket kan förklaras med Skågebys utveckling av den 

postdigitala sensibiliteten. 

 

A - Och den där tidsfördrivs-listan den har typ alla låtar möjligt 

som man någonsin har lyssnat på.  

 

Intervjupersonerna talar om att de baserar sina spellistor på låtar de tycker om, eller 

har någon koppling till. Kopplingen är inte alltid tydlig utan kan handla om att texten 

är bra, eller att den påminner om något de tycker om. Att avgöra vilken musik eller låt 

som anses vara bra hos intervjupersonerna kan förklaras med hjälp av Skågebys ”The 

Fast”, då tillvägagångsättet kretsar kring att så snabbt som möjligt hitta och avgöra 

om låten är bra:  

E - Ah nu finns det ju på deras app i telefonen kan man ju hålla in 

på låten, så spelas en snutt upp ur den. 
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A - Det brukar jag göra för då hör man typ refrängen och precis 

innan refrängen. 

E - Ja, det är det man vill höra!  

A - Ah det är det man väntar på att få höra. Eller om man kollar på 

topplistan så trycker man på låten, och sen så spolar man fram typ 

en minut. Om den är bra så, så är den bra. 

 
Spotify tillhandahåller även spellistor för sina användare vilka ofta skapas av deras 

algoritmer. Dessa spellistor kan också ses som en variant av ”The fast”, då de ofta 

skapas av algoritmerna som i sin tur är en dator. Intervjupersonerna använder sig av 

algoritmerna för att hitta låtar, men sparar även ibland hela listor för att lyssna på 

senare. När intervjupersonerna bläddrar igenom Spotifys spellistor sker även ett typ 

av urval som kan kopplas till Skågebys teori om den postdigitala sensibiliteten och 

”the fast”. 

 

M - Men det som jag har märkt är dock att jag inte, när jag går in 

på en lista så bläddrar jag inte ner så långt, asså det. 

E - Nej. (Medhållande) 

M - Till exempel topplistan då finns det ju, säkert bra låtar längre 

ner också, men eh. Jag lyssnar oftast bara på dom översta. Och de 

tänker jag att det är ju dom mest kända, och sen så dom längre ner 

är inte dom som jag inte riktigt känner till. Så att eh ja, på ett sätt 

så undviker, eller undviker - så väljer jag ju bort dom som jag inte 

riktigt känner till. 

 

Det intervjupersonerna delar med sig av i frågan om hur de arkiverar musik samt 

lyssnar och hittar den musik de tycker om, går likväl att koppla till problematiken 

med musik och det konstnärliga verket. Walter Benjamins teori om aura och 

härledningen till ett original blir mycket intressant utifrån de intervjupersonerna 

uttrycker. Problemet med den ofantliga mängd musik som bland annat Spotify 
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tillhandahåller har visat sig vara ett problem i viss mån för intervjupersonerna. Att 

distinktionen till musik som ett konstnärligt verk är svårare att påvisa i den 

postdigitala eran är något de olika teorierna styrker, och kan kopplas ihop med de 

intervjupersonerna uttrycker sig uppleva i sökandet efter musik i 

musikströmningstjänsterna: 

 

F - Ja asså för att. Grejen är med att med dom där listorna tror jag, 

för att det finns ju så himla mycket musik (skrattar). På asså 

Spotify, så det finns ju, allt möjligt. Så det är därför jag tror att det 

blir så himla, asså det blir för mycket när man ska göra dom här 

egna spellistorna. För då går dom ju verkligen kanske över dom 

här gränserna man brukar, gå när man lyssnar. 

 
Att musiken blir svår att se som enskilda konstnärliga verk verkar göra det ännu 

svårare för intervjupersonerna att orientera sig, vilket kan vara en anledning till att 

beteendet av ”the fast” blir ett sätt för intervjupersonerna att hantera situationen.  

 
 
 
När vi applicerar teorin om postdigital sensibilitet och det konstnärliga verket på det 

intervjupersonerna yttrar sig om, närmar vi oss en alternativ syn. Intervjupersonerna 

verkar se musik som en existerande produkt vilken konsumeras utefter behov. 

Förutom att hitta musik genom att skumma igenom låtar och listor efter något av 

intresse, verkar andra faktorer även spela in i vad som anses bra för 

intervjupersonerna. De berättar att låtar kan te sig ointressanta till en början, för att 

sedan bli bättre med tiden. Det som gör låtarna bättre enligt intervjupersonerna verkar 

handla om igenkänningsfaktor och popularitet, eller vad som är trendigt. Detta kan för 

intervjupersonerna ses som en anknytning till ett original då de får ett erkännande, 

vilket gör att de kan citera verket till exempel en trendig sommarlåt. Tack vare att 

låten får en förankring i tiden får den också en plats vilket bland annat Rasmus 

Fleischer och Walter Benjamin tar upp, och kan vara viktiga faktorer för 

intervjupersonerna i anknytning till låten som ett erkänt verk. En tydlig referens till att 

intervjupersonerna ser musik som en produkt vilken konsumeras utefter den 

popularitet och trend hittar vi här: 
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T - Jag kan tycka att många låtar är jätte dåliga i början.   

 

F - Jaa. 

 

A - Jaa. 

 

L - Som att såhär - Men kläder, det är ju samma sak med kläder. 

Vissa skor och såhär, har jag tyckt varit super fula förut. 

 

E - Aa aa, typ uggs! 

 

L - Jamen, jamen. Och så handlar folk och så, helt plötsligt så blir 

det som att det förvrids för att man påverkas så sjukt mycket. 

	  

5.2	  Beteende	  

Utöver musikströmningstjänsterna kommer intervjupersonerna även i kontakt med 

musik genom sociala medier och kompisar, vilka också är intressant för studiens 

syfte. Att intervjupersonerna hittar musik via sociala medier och kompisar är en 

bidragande faktorer i deras anknytning till musiken.  

 

Intervjupersonerna berättar att de bland annat hittar ny musik i sociala sammanhang 

med kompisar genom bland annat radio. Ett tydligare beteende är att 

intervjupersonerna ger varandra tips på låtar, eller aktivt går in på varandras profiler 

på Spotify. Intervjupersonerna berättar att det finns delningsfunktioner då användares 

profiler på Spotify är öppna för andra. Intervjupersonerna berättar att man kan gå in 

på andras profiler för att hitta spellistor. Att hitta musik genom kompisar eller andra 

människor kan göra att intervjupersonerna får en koppling till musiken, vilket gör att 

det möjligen blir lättare för dem att ”zooma in” och ta till sig låten. Det kan också 

vara så att kompisen som ger tips hittat musiken genom att skumma igenom låtar på 

olika musikströmningstjänster. Akten i sig att rekommendera musik behöver därav 

inte syfta till ”The slow” som Skågeby jämför med att till exempel göra ett ”mixtape”. 

Att intervjupersonerna hittar musik genom kompisars profiler eller genom 

rekommendationer från dem kan istället ses som ännu en del i informationsflödet. 
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Intervjuperson F berättar om hur hon hittar ny musik genom kompisar och familj 

vilket i viss mån påverkar vilken musik hon väljer att lyssna på: 

 

F - Ah för jag är - asså jag är verkligen så att dom jag typ hänger 

med, där jag typ får alla mina låtar från. Det är verkligen såhär 

om, typ Lovisa lyssnar på någon så kan jag bah: A vad är det där 

till exempel. Och typ såhär min familj typ, min brorsa lyssnar. För 

vi har - Asså alla mina kompisar har jätteolika musiksmaker så jag 

lyssnar verkligen på allt möjligt liksom. Så kan man ha någon 

kompis som bah: Den här - och jag bah, åh så lägger jag till den i 

min lista i liksom. Så det är verkligen såhär från, vad andra lyssnar 

på, så hittar jag liksom nya saker. 

 
Intervjupersonerna tar ofta upp musik i relation till när de lyssnar men talar också om 

humör och känslor. De menar att musik kan få dem att känna eller må på ett visst sätt, 

samtidigt som viss musik passar bättre till ett visst humör. Kopplingarna till humör 

och känslor är intressanta i sammanhanget när vi talar om både algoritmer, verket och 

postdigital sensibilitet. Humör nämns ofta i förbifarten av intervjupersonerna som 

”Vilket humör man har, och vilken typ av musik man vill lyssna på”. 

Intervjupersonerna lägger stor vikt vid ordet humör under samtalets gång. Förutom 

den triviala slutsatsen om att musik kan förmedla olika typer av känslor återfinns en 

annan koppling i sammanhanget. Arkivering är något som både Skågeby, Fleischer 

och Gillespie tar upp i sina teorier om algoritmer och digital musik, att 

intervjupersonerna lägger vikten vid humöret kan vara en utkomst av arkiveringen. 

Det finns också kopplingar till Skågebys ”the fast” och den postdigitala sensibiliteten 

eftersom man är ute efter snabbast möjliga väg till den musik som anses vara bra.  

 

Arkiveringen hos musikströmningstjänster bygger på komplexa system, men verkar 

utefter hur användarna beter sig. Algoritmerna sätter ord på musik och låtar åt 

användarna, vilket kan vara en orsak till intervjupersonernas inställning till musik 

som allmän, rutinmässig men samtidigt humörstyrd. Intervjuperson A delar med sig 

av sin erfarenhet: 
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A - ehh...Och jag har också såhär när man går in på ditt bibliotek 

så har jag min spellista - Och det är verkligen allt ifrån Celine Dion 

till rap, asså det är jätte blandat...ehm, men sen så brukar jag ha - 

den ni vet som heter humör? Så kan man ju välja bland typ träning, 

sova. Den, den tycker jag är jätte bra. 

 

Humör i sammanhanget kan också användas av intervjupersonerna till att sätta ord, 

eller försöka förklara en kvantitet istället för att ta hänsyn till ett original. En 

”träningslista” vilket innehåller musik och låtar får benämningen ”träningsmusik” och 

blir då en typ av ”secondary agency”. Algoritmerna och musikströmningstjänsterna 

letar efter nya signifikanta kommunikationsknep för att hjälpa och nå sina användare. 

Det går inte att svara på om detta tillvägagångsätt i arkiveringen är rätt eller fel, 

däremot kan vi konstatera att informationen blir färgad av algoritmerna. 

Det kan konstateras att intervjupersonerna använder ord som humör, girl-power och 

träning för att beskriva sin kontakt med musik. 

               Exempel på spellistor från Spotify 

 

 

 

 

 

 

Kan detta vara en faktor som tilldelar ett verk sin verkshöjd för intervjupersonerna? 

Musiken får en tydlig koppling tillsammans med en tolkning av verket så användaren 

får en ledtråd om hur musiken låter, vilket också går att koppla till vad vi idag skulle 

kalla ett original då musiken får en stämpling. Kan detta vara en koppling till 

Skågebys ”the slow” i den postdigitala eran? Det hade varit mycket intressant att 

studera detta vidare genom till exempel intervjuer eller enkäter, då det går att urskilja 

ett beteende hos intervjupersonerna.  
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5.3	  Algoritmer	  och	  digital	  musik	  

Algoritmerna påverkar musiken och användarna på många olika sätt, men har enligt 

intervjupersonernas intersubjektiva åsikt en specifik påverkan. De menar att 

algoritmerna påverkar musiken som verk genom att främst rekommendera populär 

musik. Populär musik har spelats på radion med stor spridning länge, men det 

intervjupersonerna syftar till handlar mer om verket. Eftersom att algoritmer, 

rekommendationssystem och gatekeepers väljer ut vilken musik som ska förekomma 

mer frekvent menar intervjupersonerna att man inte ”vågar” lyssna på den musik som 

inte rekommenderas. De menar även att musikströmningstjänsterna använder sig av 

teorin om anagnorisis för att försöka styra och påverka dem. Genom att använda sig 

av anagnorisis kan musikströmningstjänsterna påverka vilken musik som är trendig 

utan att presentera en förankring, vilket kan beskrivs som en av algoritmernas ådrar 

”secondary agency”  

 

Intervjupersonerna menar att det inte spelar så stor roll om man lyssnar på ”kända” 

låtar innan de uppnår trendstatus, eftersom algoritmerna och 

musikströmningstjänsterna bestämmer när man ska lyssna på en låten. Intervjuperson 

E delar med sig av tankar om rädslan att spela upp eller lyssna på en viss musik: 

 

E - Jag tror att. Jag tror att det är väldigt. Jag tror att det kan 

påverka oss, just det här med normerna, typ såhär men på fester 

som du Frida. Att man kanske inte vågar sätta på vilken musik som 

helst. Hade inte dom här algoritmerna funnits. Så, kan jag tänka 

mig - då hade det varit mer accepterat att man hade mer, en 

annorlunda musiksmak. För alla hade ju haft det. 

 

Detta kan kopplas till Nick Seaver och gatekeeperalgoritmerna då det verkar finnas en 

tydlig agenda, då algoritmernas egna vilja lyser igenom med sin färgning. 

Intervjupersonernas intersubjektiva åsikt om algoritmernas rekommendationer tyder 

på en tydlig färgning, då rekommendationerna inte stämmer överens med 

intervjupersonernas bild. Det handlar inte bara om smak utan också om tydliga 

mönster vilka avviker från vad intervjupersonen brukar lyssna på. De uttrycker också 
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att rekommendationer från kompisar eller artister väger mer än algoritmernas 

rekommendationer, vilket kan vara en antydan av en subjektiv skillnad mellan 

Skågebys ”the slow” och ”the fast”: 

 

L: Asså jag tycker att det är sällan dom här rekommendationerna 

stämmer överens - asså det är sällan jag tycker nått som jag blivit 

rekommenderad av dom här sidorna iallafall har varit bra. Det.. 

Väger jag - Jag tycker att det väger mer med rekommendationer 

från andra människor. Sen om jag känner dom, det kan vara 

artister som rekommenderar andra grejjer, eller mina kompisar. 

 

Intervjupersonerna anser också som nämnt innan att algoritmerna sätter trender och 

gör det möjligt för användare att jämföra vad man lyssnar på med resten av världen. 

Att få rekommendationer och samtidigt kunna se vad andra lyssnar på är fantastiska 

möjligheter, men tyder på att i längden få en annan innebörd. 

Musikströmningstjänsternas collaborative filtering har visat sig fungera bra, men kan 

också vara en av anledningarna bakom intervjupersonernas intersubjektiva åsikt.  

Collaborative filtering jämför beteendemönstret hos en användares närmaste granne 

(digitalt), och därefter deras granne etc. Detta ger algoritmerna en möjlighet att få ett 

bredare spektra inom specifika områden, eftersom de kan söka på användares grannar 

utefter genre, typ av musik, artist bland mycket mer. En intressant vinkel i skeendet är 

att applicera den postdigitala sensibiliteten på collaborative filtering, där vi hittar 

liknande beteendemönster som hos intervjupersonerna. Det man kan fråga sig är om 

den postdigitala sensibiliteten är en utkomst av att efterlikna algoritmerna, eftersom 

teorin till viss del påminner om en maskins förmåga av att optimera utan att kunna ta 

del av innehållet. Vilket i sin tur kan leda till enformighet tillsammans med en rädsla 

för att sticka ut, vilket intervjupersonerna delar med sig av: 
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E -  Men det förklara väl ganska mycket, varför dem flesta lyssnar 

på samma musik. För jag tror att dom - som vi diskuterade innan 

hur vi hittar musik och att vi alla hade ju typ lite samma sätt. 

 

Algoritmer skapar egna facit genom att färga informationen de behandlar, vi vet också 

att algoritmer och musikströmningstjänster använder sig av komplexa system där 

många olika typer av information tas med i beräkningen. Musik är en konstform 

under ständig mätning och tolkning vilket till exempel utförs genom topplistor och 

spellistor. Tack vare algoritmerna kan användare nu följa topplistor och 

försäljningslistor i realtid vilka alltid är uppdaterade. För att behandla informationen 

har intervjupersonerna anpassat sig genom att förhandla fram nya beteenden, vilket  

här benämns som teorin om den postdigitala sensibiliteten. 

En intressant vinkel intervjupersonerna delar med sig av är just algoritmernas 

avgörande av ett digitalt verk. Tidigare diskuterades möjligheten av hur en låt kan få 

en förankring och uppnå en verkshöjd, men hur ser det ut med musik vilken faktiskt 

når en typ av verkshöjd genom att hamna på en topplista. Denna studie antyder att slå 

an en negativ klang i samband med topplistor och algoritmbaserade 

musikströmningstjänster, särskilt vid diskussionen om cold star och popular bias i 

kapitel 3.2.3. Intervjupersonerna antyder även själva att slå an tonen: 

 

T - Men just för att den har ju verkligen en sådan, förmåga att 

påverka ens, liv så himla mycket. Asså till exempel om Spotify skulle 

bah. Slänga in någon helt random artist och låt ehm. På topp 25 i 

världen till exempel, utan att den egentligen - så skulle ju alla börja 

lyssna på den. 

 

Även om cold star och popular bias är problem vilka har kopplingar till algoritmer 

och system mer än den postdigitala sensibiliteten, måste vi komma ihåg att det finns 

låtar och verk vilka drar nytta av algoritmerna och den postdigitala sensibiliteten. 

Intervjupersonerna uttrycker en positiv inställning till Spotify och algoritmer vid en 
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första anblick, för senare omformulera sig och trycka på problem under samtalets 

gång. Omformulering kan förklaras som att intervjupersonerna under samtalet får en 

förståelse för sin egen postdigitala sensibilitet, vilket kan vara ett steg mot att 

ifrågasätta den. 

Frågan om vi befinner oss i ett paradigmskifte bör inte avslås, eftersom 

musikströmningstjänsterna ständigt utvecklas i takt med tekniken. Då vi talar om en 

förändring kan ”the fast” ses som en utveckling av ”the slow” och är kanske mer en 

fråga om anpassning än oförmågan att ta in eller behandla informationen. Då digitala 

verktyg bland annat hjälper användare och konstnärer att uttrycka men även skapa 

utan att behöva bemästra konstformen, vilket involverar och bjuder in fler i processen. 

Den postdigitala eran förkortar vägen från tanke till utförande, där av kan vi fråga oss 

om verken idag har en nära koppling till de skaparen vill uttrycka. Problemet verkar 

främst ligga i arkiveringen, bearbetningen och förhandlandet av kvantiteten, vilket 

förhoppningsvis utvecklas med tiden. 

 

5.4	  Det	  personliga	  och	  verket	  

Analysen om det konstnärliga verket är en central del i att förstå hur 

intervjupersonerna ser och förhandlar sin relation till digital musik. Tidigare 

analyserades hur musik kan få en förankring i tiden genom topplistor, trendighet och 

spellistor. I diskussionen finns en ytterligare vinkel angående verket, den postdigitala 

sensibiliteten och algoritmerna när intervjupersonerna talar om en personlig koppling 

till ett verk. Kopplingen kan handla om att intervjupersonen erhållit en personlig 

koppling till en låt via till exempel en film eller att låten hittas i kombination med ett 

annat medium, vilket i stunden skapat en personlig koppling:  

 

E: Så att jag - typ såhär. Om jag har sett en film, så - hör jag en låt 

där, så asså jag lyssnar ju bara typ på (Kort paus)… Låten som jag 

hittat via filmer... Ja.... 

 
Kopplingen kan vara ett beteende utifrån den postdigitala sensibiliteten, och 

omnämner arkiveringen från skapandet av ett mixatpe från ”the slow” till att passa in i 

”the fast”. Den tidigare kopplingen till att dra nytta av den postdigitala sensibiliteten 
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återfinns och kan tolkas som en digital aura med personlig klang, vilket kan vara ett 

närmande av hur intervjupersonerna förhandlar sin relation till verket i den 

postdigitala eran. Intervjupersonerna använder med andra ord den postdigitala 

sensibiliteten för att skapa en ny koppling till verket, då musikströmningstjänster kan 

vidareutveckla kopplingarna genom att skapa spellistor med till exempel filmmusik 

eller andra kopplingar. Användarna och musikströmningstjänsterna skapar då en 

överenskommelse i en postdigital era vilket påminner om Benjamins kriterier av att 

fastställa ett original.  

 

Ett komplement förstärker tesen då intervjupersonerna lägger vikt vid hur de lyssnar 

på musik, då de nämner att hörlurar spelar en stor roll i kopplingen till musiken. Med 

kommentarer som ”en egen värld” och ”att vara i min egen bubbla” vilket förtydligar 

det rutinmässiga och vardagliga förhållandet: 

 

E - Nej men jag brukar alltid ha mina hörlurar inkopplade i 

telefonen, så jag lyssnar endast på min telefon […] 

 

Akten av att använda hörlurar innefattar mer än att bara vara en musikkälla då man 

samtidigt visar för andra att man lyssnar på musik. Hörlurarna avslöjar även 

intervjupersonernas inställning till musik som en vardaglig rutin eller akt när de inte 

har tillgång till några hörlurar. 

 

T - Men jag hade en kompis som vars hörlurar gick sönder nu i 

helgen, och han såhär - han var jätteförvirrad, […] han sa det bah - 

Jag måste åka och köpa nya hörlurar, men jag kan inte åka och 

köpa nya hörlurar för jag har inga hörlurar. 

M - Jag bah, vad fan ska jag göra? Vad ska jag göra? Vad ska jag 

göra? Och så, jag gick in och köpte ett par hörlurar sen när jag 

kom hem, för jag skulle byta! För att jag klarade inte det riktigt, jag 

bah jag måste ju lyssna på musik! Eller göra något iallafall. 
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A - Om man har hörlurar då är det mer - Aaa jag är i mitt! Det 

känns inte lika konstigt om man lyssnar på musik. 

 

Här finns uttalanden om den triviala kopplingen till musiken som en utfyllnad i 

vardagen. Det är intressant hur mycket musiken verkar betyda för intervjupersonerna 

samtidigt som den tas för givet. Istället för att värdesätta akten av att lyssna på musik 

eller musiken i sig som ett konstnärligt verk värdesätter intervjupersonerna hörlurarna 

som förmedlare i sammanhanget, vilket också knyter an till den postdigitala eran. Det 

digitala mediet förmedlar musiken och får stå i rampljuset vilket kan vara en 

förklaring till varför intervjupersonerna förhandlar sin relation till musik som en 

produkt. Eftersom akten av att använda en musikströmningstjänst tillsammans med 

hörlurar är digitala hjälpmedel vilka intervjupersonerna anpassar sig till.  
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6.	  Slutdiskussion	  	  
Syftet med denna studie var att studera hur ungdomar förhandlar sin relation till  

digital musik och musikströmningstjänster. Utifrån teorierna om postdigital 

sensibilitet, det konstnärliga verket, ”the fast”, ”the slow” samt algoritmer, var målet 

att söka svar på följande frågeställningar: 

 

•   Hur ser ungdomars relation till digital musik ut? 

•   Hur förhandlar ungdomar sin relation till digital musik? 

•   Hur ser kopplingen ut till den digitala musik som ett konstnärligt verk 

ut? 

•   Påverkar algoritmer ungdomars kontakt med digital musik? 

	  

6.2	  Hur	   ser	  ungdomars	   relation	   till	   digital	  musik	  ut,	  och	  hur	   förhandlar	  dem	  

den?	  

Genom musikströmningstjänster får intervjupersonerna tillgång till en ofantlig 

kvantitativ mängd data vid önskat tillfälle. För att hantera mängden data har 

intervjupersonerna utvecklat nya beteenden för att hitta den musik de anser vara bra. 

Beteendet syftar till att så snabbt som möjligt hitta och avgöra vilken musik som 

passar för tillfället eller anses vara bra. För att orientera sig använder 

intervjupersonerna musikströmningstjänsternas digitala möjligheter genom att bland 

annat spola eller hoppa emellan låtar tills de hittar en låt som faller dem i smaken. På 

så sätt ifrågasätts det om intervjupersonerna tappat förmågan av att ta in eller bli 

berörda av musiken, då det handlar om att stilla ett begär. Intervjupersonerna talar 

också om musik som ett tidsfördriv eller att bryta en tystnad, vilket gör musiken till 

vardaglig gest snarare än att aktivt göra ett val av att lyssna på musik som ett 

konstnärligt verk. 

 

För att musikströmningstjänsterna själva ska kunna hantera mängden data använder 

de sig av algoritmer vilka arkiverar musiken digitalt. Till skillnad från att till exempel 

arkivera musiken genom ett mixtape där musiken ofta är noga utvald med förankring i 

känslor och sociala kopplingar, anses algoritmernas arkivering inte ta hänsyn till 

musiken som ett konstnärligt verk i samma grad. Denna typ av arkivering och 
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beteende av intervjupersonerna kallar Jörgen Skågeby ”the fast”. Skågebys teori 

menar att den musikaliska diskursen i och med ”the fast” uppnått ett holistisk 

tankesätt, där musik som ett enda medium erhålls större signifikans för 

intervjupersonerna än enskilda verk.   

 

Skågebys teori är en bidragande faktor till teorin om postdigital sensibilitet, vilket 

syftar till intervjupersonernas oförmåga att ”zooma in” musiken och isolera den från 

sin vardagliga kontext. Att lyssna på musik blir en rutinmässig gest där låtar ses som 

produkter vilka konsumeras vid behov. Intervjupersonerna har likväl svårigheter att 

distansera sig från mediet som att ”zooma in”, vilket sammanfattar teorin om 

postdigital sensibilitet. 

 

För att förhandla sin relation talar intervjupersonerna om musik i koppling till humör 

och känslor, vilket handlar om hur de knyter an till det konstnärliga verket. Det 

handlar också om att ”skapa en egen bubbla” genom att bland annat använda sig av 

hörlurar. Att lyssna på musik med hörlurar ger intervjupersonerna en egen relation till 

musiken, med förankring i hörlurarna som det kommunicerade mediet.  

 

Intervjupersonerna använder sig också av personliga kopplingar till musiken genom 

att förankra musiken i personliga upplevelser. De olika upplevelserna kan handla om 

allt från att titta på en film, eller att lyssna på musik vid ett specifikt tillfälle. Den 

personliga kopplingen hjälper intervjupersonerna att förankra musiken och för 

tankarna till ett original. Intervjupersonerna kan då använda sig av algoritmernas 

spellistor vilka kan använda sig av förankringarna från filmer och specifika tillfällen 

vid benämning och arkivering. Den personliga kopplingen vilka algoritmerna 

använder till deras, och intervjupersonernas, förtjänst kan ses som ett utnyttjande av 

den postdigitala sensibiliteten, och kan tolkas som en digital aura med en personlig 

klang.  En analys av detta slag kan vara ett viktigt närmande för att förstå hur 

intervjupersonerna förhandlar sin relation till digital musik.  

 

Även om det finns en överenskommelse mellan intervjupersonerna och algoritmerna i 

den personliga kopplingen till en låt, måste de fortfarande anpassa sig efter 

algoritmerna. Relationen till den digitala musiken etableras via 

musikströmningstjänsterna och algoritmerna vilka tvingar intervjupersonerna att 
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förhandla sin relation till digital musik genom anpassning och utvecklingen av nya 

lyssnarstrategier. 

 

6.1	  Hur	  ser	  kopplingen	  ut	  till	  den	  digitala	  musik	  som	  ett	  konstnärligt	  verk?	  

Intervjupersonernas koppling till digital musik som ett konstnärligt verk handlar om 

att ge musiken en plats, en förankring i tiden eller ett erkännande. En faktor som 

hjälper intervjupersonerna att erkänna verket är när en låt uppnår en ”trendighet”, 

vilket kan jämföras med teorin om anagnorisis då algoritmerna är en avgörande 

faktor. När en låt blir trendig eller uppnår ”hit-status” får den en förankring i tiden 

tillsammans med en plats av att till exempel vara en sommarhit, vilket i sin tur hjälper 

intervjupersonerna att knyta an en koppling till låten som ett verk. Kopplingen är 

enligt Walter Benjamin och Rasmus Fleischer en viktig faktor i att förstå hur 

intervjupersonernas förhandlar sin relation till digital musik genom 

musikströmningstjänster och algoritmer genom att förstå deras relation till det 

konstnärliga verket. 

 
6.4	  Påverkar	  algoritmer	  ungdomars	  kontakt	  med	  digital	  musik?	  

När vi talar om den konstnärliga och personliga kopplingen till musiken som ett verk 

ser vi att relationen påverkas av den postdigitala eran. Musikströmningstjänsterna och 

algoritmerna hjälper intervjupersonerna att orientera sig vilket även givit upphov till 

den postdigitala sensibiliteten. Intervjupersonernas acklimatisering av deras 

beteenden kan kopplas till musikströmningstjänsternas val av hantering och 

kommunikation i distribueringen av den digitala musiken. 

 

Intervjupersonerna anser att algoritmerna påverkar deras syn på musik som ett 

medium, då farhågan av att lyssna på rätt musik uppdagas. Den personliga smaken 

och subjektiva åsikten sätts åt sidan då algoritmerna och musikströmningstjänsterna 

bestämmer vilken musik som är rätt att lyssna på. En rädsla för att göra bort sig eller 

tycka fel infinner sig vilket påtvingar en acklimatisering, vilket återigen en 

bidragande faktor till teorierna ”the fast” samt den postdigitala sensibiliteten. 

 

Att hitta rätt musik baserat på ens subjektiva åsikt kan bli svårt när algoritmerna inte 

förstår sig på intervjupersonerna och därigenom rekommenderar ”fel musik”. När 



 49 

intervjupersonerna får fel rekommendationer tvingas de själva leta och avgöra vilken 

musik som de tycker är bra bland algoritmernas rekommendationer. För att effektivt 

kunna avgöra vilken musik som passar så spolar och hoppar de mellan låtarna, vilket 

är en direkt koppling till postdigital sensibilitet och ”the fast”. Intervjupersonerna 

uttrycker att rekommendationer från kompisar och andra personer väger tyngre än 

algoritmernas rekommendationer, vilket kan vara en subjektiv avskiljare emellan 

Skågebys ”the slow” och ”the fast”.  

 

Den intersubjektiva åsikten hos intervjupersonerna är att algoritmerna ofta 

rekommenderar fel musik, då de uttrycker förståelse för fenomenet och menar att 

rekommendationer, gatekeepers och collaborative filtering lyser igenom med sin 

färgning. För att påverka algoritmerna och musikströmningstjänsternas krävs mer 

förståelse om deras funktioner, vilket kan uppnås genom att diskutera problemet och 

dela med sig av egna tankar. Intervjupersonerna var mycket intresserade av att förstå 

sin relation till den digitala musik. Förhoppningsvis fortsätter de att diskutera ämnet 

och får större förståelse om hur de förhandlar sin relation till digital musik och 

algoritmer som användare. 

 

6.1	  Eventuella	  åtgärdsförslag	  

För vidare forskning anser jag att ett bredare urval av personer kan bidra till att nå en 

större validitet, samtidigt som en eftersträvan mot ett mer randomiserat urval kan 

befogas. Ett utökat urval syftar såväl till antalet deltagare som en demografisk 

spridning, för att söka vidare förståelse geografiskt. Individers individuella subjektiva 

åsikt vilken nås genom bland annat en-till-en intervjuer kan även bidra till en 

tydligare kartläggning av användares beteendemönster och inställning till digital 

musik i den postdigitala eran. Den individuella subjektiva bilden kan även 

konkretiseras mot att förtydliga de aspekter och faktorer i fastställandet av det 

konstnärliga verket. Den digitala musikens  företagsekonomiska aspekter vilka det 

finns kopplingar till enligt bland annat Rasmus Fleischer, är också viktiga att ta 

hänsyn till vid studier utifrån användares perspektiv.   
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Slutligen kan etnografiska studier om hur människor kommer i kontakt med digital 

musik genom digitala plattformar även ligga till grund för ytterligare förståelse av 

algoritmer och den postdigitala sensibiliteten. 
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