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ABSTRACT 

Streaming och användandet av digitala musiktjänster tar upp en allt större del av våra vardagliga liv, 

vilket kan komma att påverka musikens mening och betydelse för oss som musikkonsumenter.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur tre stycken utvalda respondenter förhåller sig till 

musik via dagens strömmande musiktjänster, samt ifall den digitala musikkonsumtionen påverkat 

respondenternas musikkonsumtion och på så vis skapat några vardagliga mönster eller beteenden 

hos dem.  

Studien utgår från ett antal teoretiska ramverk, som alla stärks med tidigare forskning. Studien byg-

ger på tre stycken huvudsakliga teman; vilka är identitet, där teorier om medierade minnen och 

psykologiskt ägande ligger i fokus, följt av temat musikens kulturella betydelse vilken lyfter teorier 

om konvergens och kulturell cirkulation. Till sist innefattar studien även temat musikens påverkan, 

vilken i sin tur lyfter teorier om påverkan samt om postdigital sensibilitet.  

Studien bygger på tre stycken kvalitativa intervjuer som utförts med musikintresserade personer i 

åldrarna 20-30 år. Dessa intervjuer har transkriberats och analyserats via en tematisk analys, där 

analysen strukturerats utifrån teman med respektive underkategorier. I analysen vävs respondenter-

nas åsikter och tankar ihop med de teorier och den tidigare forskning som lyfts i teoridelen, där 

kombinationen av åsikter och teori leder till fram till analysens resultat.  

Resultatet av analysen visar på hur respondenterna i denna undersökning har en stark relation till 

musiken, där musiken spelar en väsentlig roll i det vardagliga livet. Musiken agerar många gånger 

tidsfördriv eller bakgrundsbrus vid andra sysselsättningar, alternativt som ett sätt att påverka re-

spondenternas humör eller för att öka deras handlingskraft.  

Digitaliseringen av musik har bidragit till en ökad lättillgänglighet och mobilitet, som har påverkat 

respondenternas musikkonsumtion samt bidragit till att respondenterna idag upplever musiken som 

mer individualiserad än någonsin. Respondenterna upplever även att den digitala musikkonsumtio-

nen har bidragit till att skapa vissa mönster, dels i samhället och dels hos respondenterna  

själva.  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1. INLEDNING 

“Every year in late March, the RIAA releases aggregated recorded music revenue figures 

for the previous year. The new figures for 2017 show that the music industry has completed 

the transition to a new era: the era of streaming” (Rosenblatt, 2018).

Jag skulle vilja inleda denna uppsats genom att kort se på musikens betydelse för oss människor 

utifrån ett historisk perspektiv. Ser vi tillbaka i tiden kan vi med hjälp av kompositörer och artister 

från olika bakgrunder och kulturer, likaväl som utifrån teoretiker med olika övertygelser, komma 

fram till slutsatsen om att musik besitter någon form av mening för oss; och att denna mening 

kommuniceras till både musikens lyssnare och dess aktiva deltagare (Meyer, 1956).  

Om vi därefter ser till vår nutid lever vi idag i ett samhälle där det digitala genomsyrar alla nivåer 

av våra vardagliga liv, inte minst då det kommer till vår musikkonsumtion. Sättet som vi konsumer-

ar musik på förändras kontinuerligt, och vi kan idag se tillbaka till tider då vi använt oss av 

musikmedier såsom vinylskivan, kasettbandet, CD-skivan eller Mp3-spelaren. Över tid har dessa 

traditionella musikmedier allt mer bytts ut mot digitala och strömmande motsvarigheter likt Spotify 

eller Youtube, men de traditionella musikmedierna besitter än idag ett högt nostalgiskt eller symbol-

iskt värde för många av oss.   

Ett tydligt exempel på den övergång som skett då det kommer till vår musikkonsumtion går att hitta 

i den årliga rapport som the Recording Industry Association of America släppte i början av mars 

2018. Här presenteras intäkter och statistik kring all inspelad musik från en av världens absolut 

största och främsta musikmarknader; USA. Rapporten visade att streamingtjänster stod för nästan 

två tredjedelar av de totala intäkterna från den amerikanska musikindustrin under 2017, och på så 

vis bidrog till nästan hela tillväxten (Friedlander, 2018). 

 

Vad jag i denna uppsats ämnar att undersöka är musikens mening och betydelse för ett antal utvalda 

individer, samt hur dagens digitala musikstreamingtjänster kan ha bidragit till att forma responden-

ternas värderingar kring musik. Att musikindustrin har genomgått en övergång till en så kallad ny 

era - “the era of streaming” (Rosenblatt, 2018) är ett nytt fenomen som jag anser är av betydelse att 

studera för att skapa en inblick i hur framtidens musikkonsumtion kan komma att utvecklas ytterli-

gare. Hur jag i undersökningen ämnar att gå tillväga för att samla ihop den empiri jag eftersöker är 

med hjälp av kvalitativa intervjuer, som genomförs med musikintresserade användare av dagens 

digitala musiktjänster.  

https://www.riaa.com/reports/2017-riaa-shipment-revenue-statistics-riaa/
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1.1 SYFTE  

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av kvalitativa metoder undersöka hur ett antal utvalda re-

spondenter förhåller sig till musik förmedlad via dagens strömmande musiktjänster, samt om de up-

plever att dagens musikkonsumtion har bidragit till att deras relation till musik har förändrats.  

Undersökningen görs i avseende att se över möjligheten kring ifall användandet av digitala musik-

tjänster är med och skapar några beteenden eller mönster i respondenternas vardagliga liv - samt 

vad dessa mönster eller beteenden i så fall består av.  

Problematiken som undersökningens syfte grundas i är om dagens musikkonsumtion påverkar re-

spondenterna på ett negativt sett, samt ifall de mönster eller beteenden som musikkonsumtionen 

bidrar till att skapa upplevs som problematiska eller ogynnsamma av respondenterna.  

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR  

 

För att förtydliga mitt syfte samt undersökningens process utgår jag från ett antal konkreta 

frågeställningar. Dessa frågeställningar lyder enligt följande; 

• Hur ser användare av digitala musiktjänster på sin relation till musik? 

• På vilka sätt har digitala musiktjänster bidragit till att formge respondenternas relation till musik?  

• Upplever respondenterna att deras musikkonsumtion bidragit till att skapa några vardagliga be-

teenden eller mönster, och i så fall vilka?  

 

1.3 AVGRÄNSNING

För att få fram det empiriska material jag eftersöker för att kunna besvara mina frågeställningar har 

jag fått avgränsa mitt urval av respondenter utifrån ett antal olika kriterier. Jag har dels avgränsat 

urvalet till att innefatta individer som är bosatta i Sverige, och har en liknande kulturell bakgrund. 

Detta för att undvika missförstånd då det kommer till viktiga begrepp som undersökningen innefat-

tar - samt för att jag vill att mina respondenter ska ha haft ungefär samma förutsättningar då det 

kommer till tillgång av musikmedier och Internet.

Jag har även avgränsat åldern på mina respondenter till att befinna sig mellan 20-30 år, samt att de 

ska vara aktiva användare av musikstreamingtjänster. Detta med anledningen att mina respondenter 

ska vara väl insatta i hur digitala musiktjänster fungerar, samt att jag vill att de ska vara gamla nog 
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för att ha använt sig av äldre former av musikmedier tidigare i livet.  

Utifrån dessa kriterier gjorde jag ett strategiskt urval baserat på respondenternas tillgänglighet och 

intresse för musik. 

Dessa avgränsningar har bidragit till att exkludera grupper som på många sätt skulle kunnat bidra 

till värdefull data inom vissa av mina forskningsfrågor, där det till exempel hade varit intressant att 

ta del av yngre människors tankar - som inte upplevt någonting annat än den digitala musikkonsum-

tionen. Dock är mina avgränsningar relevanta för att samtliga av mina forskningsfrågor ska söka att 

besvaras, samt för att uppfylla undersökningens syfte i sin helhet.  

1.4 DISPOSITION

Uppsatsen inleds med en motivering kring varför jag valt att forska om mitt valda ämne, följt av 

uppsatsens grundläggande syfte och frågeställningar.  

I avsnittet om teori kommer dels tidigare forskning samt den teoretiska ram som jag har utgått från 

att presenteras parallellt. De teorier som uppsatsen främst kommer att betona handlar om identitet, 

om musikens kulturella betydelse samt om teorier kring påverkan. Dessa teorier kommer att stärkas 

och utvecklas med hjälp av tidigare forskning som ser på teorierna utifrån olika synvinklar.

I följande avsnitt diskuteras den metod jag har använt mig av i undersökningen, samt det material 

som jag utgår från. Min insamlingsmetod består av kvalitativa forskningsintervjuer, som utförs 

semi-strukturerade och individuella utifrån en intervjuguide indelad i tre stycken teman. Jag kom-

mer här att följaktligen motivera mitt urval av respondenter, ta upp etiska överväganden, samt mer 

ingående att presentera min valda analysmetod - vilket är en tematisk analys. Till sist motiverar jag 

även för undersökningens trovärdighet. 

Efter stycket om metod och material kommer en utförlig analys av hela min undersökning. Här 

kommer jag att presentera mitt material utifrån en tematiskt analys, där analysen kommer att struk-

tureras efter ett antal teman och underkategorier. I detta stycke utvärderas även resultatet i förhål-

lande till de teorier och tidigare forskning som presenteras i teoriavsnittet. 

Till sist avslutas uppsatsen med ett stycke kring slutsats och diskussion, där jag först summerar det 

resultat jag kommit fram till i analysen. Följt av det kommer jag att diskutera mitt resultat i förhål-

lande till mitt ursprungliga syfte med undersökningen, samt lyfta in egna tankar och funderingar 

som jag stött på under arbetets gång. Som ett sista moment kommer jag att presentera förslag till 

framtida forskning. 
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2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING

Detta stycke kommer att presenteras utifrån det teoretiska ramverk jag i min undersökning har ut-

gått ifrån. Strukturen bygger på tre stycken huvudsakliga teman; vilka är identitet, musikens kul-

turella betydelse samt musikens påverkan. Dessa teman representerar huvudsakliga områden, där 

jag inom varje område kommer att lyfta tillhörande teorier som stärks av tidigare forskning. De te-

man som förekommer i detta teoriavsnitt kommer att upprepas vid utformandet av min inter-

vjuguide, samt vid uppbyggnaden av den tematiska analysen.  

Som ett sista moment i detta teoristycke kommer jag att göra en kortfattad sammanfattning av de 

teorier och tidigare forskning som jag valt att utgå från, samt en motivering kring varför dessa teori-

er passar bra i relation till varandra och till min undersökning i stort.  

2.1 Identitet 

Det första temat som presenteras är identitet, av den anledningen att jag vill ta reda på musikens 

betydelse för mina respondenters vardagliga liv, samt att jag vill förstå varför deras personliga 

musikkonsumtion ser ut som den gör. För att ta reda på detta kommer jag inom följande tema att 

presentera två stycken teorier som båda infaller under det övergripande temat identitet; vilka är 

teorier om medierade minnen samt om psykologiskt ägande. Tidigare forskning kopplad till respek-

tive teori presenteras efter det att teorierna har redogjorts för.  

2.1.1 Medierade minnen  

Jose van Dijck (2007) beskriver teorin om medierade minnen i boken “Mediated memories in a 

Digital age”. Denna teori bygger delvis på hur olika former av media, både i dagens samhälle samt i 

det föregångna, spelar en viktig roll vid skapandet av våra personliga och våra gemensamma min-

nen. Han förklarar hur medierade minnen i stora drag är aktiviteter och objekt som vi själva produc-

erar utifrån vår användning av olika medietekniker. Med hjälp av användandet av dessa medi-

etekniker vill vi skapa eller återskapa en känsla av oss själva - både såsom vi är nu och såsom vi var 

i det föregångna (van Dijck, 2007:21). Då vi lyssnar på musik använder vi oss av en medieteknik 

som många gånger agerar en symbolisk referent för våra känslor, våra handlingar och våra up-

plevelser. Utifrån denna teori kan alltså användandet av medietekniker, likt hur vi använder oss av 

streamingtjänster för att lyssna på musik, säga mycket om en persons identitet i en specifik kultur 

under en viss tid i historien (van Dijck, 2007). 
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Tidigare forskning som stärker van Dijck’s teori om medierade minnen är Anja Nylund Hagen och 

Marika Lüders text “Social streaming? Navigating music as personal and social”, en text som 

handlar om hur musiklyssnande är både en gemensam och en personlig upplevelse.   

Streamingtjänster likt Spotify eller Last.fm har i sin programmering integrerat sociala funktioner, 

som exempelvis tillåter konsumenter att ta kontakt med varandra, vilket gör dessa musiktjänster till 

sociala objekt. Författarna argumenterar för att sociala funktioner i musiktjänster står i linje med 

vårt behov av att själva kunna styra och upptäcka inom den mängd av musik som finns tillgänglig 

för oss, samtidigt som de utmanar den känsla många besitter kring att vilja kunna kontrollera hur vi 

framstår inför andra. Sociala funktioner inom streamingtjänsterna gör det möjligt för lyssnare att 

både påverka, och bli påverkade, av varandra - samt att författarna även kommer fram till att det 

ofta finns en spänning då handlar om fenomenet av att kunna dela med sig av sin musik med andra 

användare (Nylund Hagen & Lüders, 2016).  

Denna tidigare forskning förklarar hur det vi lyssnar på går att länka samman med våra ‘inre jag’, 

då musiken ofta påverkar eller speglar våra humör, samtidigt som den kan ge mening åt det 

vardagliga livet och dess rutiner. Detta genom att agera en sorts symbolisk skildrare som återberät-

tar olika handlingar, erfarenheter eller känslor som vi upplevt; precis som van Dijck förespråkar 

(Nylund Hagen & Lüders, 2016; van Dijck, 2007).  

Annan tidigare forskning som betonar sambandet mellan media och minnen är artikeln “Passion 

and Nostalgia in Generational Media Experiences” av Göran Bolin. Han lyfter begreppet nostalgi, 

som han menar på är en viktig komponent att iaktta för att förstå varför vi upplever musik som vi 

gör, samt begreppet passion vilket är ett dialektiskt koncept som både kan innebära glädje och sorg. 

Denna passion aktiveras hos individer på grund av våra nostalgiska relationer till tidigare medieup-

plevelser - därav är de nära sammanflätade med varandra (Bolin, 2016).  

I analysen av sin undersökning föreslår Bolin (2016) att passion och nostalgi produceras främst i 

relation till tidigare teknologier som vi använt oss av, i kombination med våra barndomsminnen, 

och till sist då vi som vuxna inser att våra egna upplevelser av gångna medieformat eller medieup-

plevelser inte går att dela med yngre generationer såsom våra barn. 

http://last.fm
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2.1.2 Psykologiskt ägande 

Ett annat sätt att se på identitet är utifrån teorin psykologiskt ägande, vilket är en teori främst fram-

tagen av Russel Belk (1988). Belk har spelat en väsentlig roll vid utvecklandet av en förklaring 

kring det förhållande vi har till objekt, där vi projicerar vår identitet genom ägandeskapet av objekt 

samt expanderar vår uppfattning av jaget genom konsumtion - vilket resulterat i teorin om psykolo-

giskt ägande (Belk, 1988; Belk, 2013).  

Vidare menar Belk att konsumtion som är digital, som är lätt att tillgå och som går att dela med an-

dra kan förse oss med värdefulla resurser vid konstruktionen av en identitet - samt att denna typ av 

konsumtion i en ändå högre grad kan användas för att kontrollera och kommunicera vår identitet till 

andra människor. Trots det framställer han ändå CD-skivor och vinylskivor som ett mer autentiskt 

sätt att lyssna på musik, som i sin tur är viktigare för vårt “extended self” - det vill säga då ett objekt 

eller ett ting blir en del av vår personliga självbild, dit vi kopplar specifika känslor, värderingar eller 

minnen (Belk, 2013). 

Tidigare forskning som stärker teorin om psykologiskt ägande är dels Pierce, Kostova och Dirks 

(2003), som utvecklar teorin om psykologiskt ägande i “The state of psychological ownership: Inte-

grating and extending a century of research”.  Här lyfter de hur konsumenter som använder nyare 

teknologier (som uppmuntrar upptäckande och sökande, samt förespråkar att ge användaren mer 

kontroll över sitt lyssnande) har en större chans att uppleva en högre grad av psykologiskt ägan-

deskap - de har alltså en högre chans i befinna sig i det tillstånd där de upplever känslan av att ett 

objekt ‘är mitt!’ (Pierce et. al, 2003; Sinclair & Tinson, 2017:2).  

Annan tidigare forskning som också utgår från Belk’s teori om psykologiskt ägande är Sinclair och 

Tinson (2017) som i “Psychological ownership and music streaming consumption” menar på att 

konsumtion som är digital, tillgänglig och som går att dela med andra är värdefulla resurser vid 

skapandet av en identitet.  

I sin artikel redovisar Sinclair & Tinson för hur deltagarna i sin studie upplever en känsla av be-

myndigande av att använda musikdelningstjänster som Spotify, tack vare det utrymme som ges till 

användaren att själv skapa och dela innehåll, samt känslan av kontroll de får över sin dagliga 

musikkonsumtion. Den ansträngning som läggs på att söka eller organisera sin musik är en form av 

identitetsbyggande, som tillåter användaren att skapa eller hantera en identitet som är synonym med 

kunskap eller passion inom musik (Sinclair & Tinson, 2017:6).  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2.2 Musikens kulturella betydelse  

Detta andra tema lyfter teorier om kulturell cirkulation av media. För att skapa en förståelse kring 

hur musik kan vara meningsskapande för en individ är det också viktigt att se på musikens kulturel-

la betydelse - det vill säga vilka känslor eller värderingar vi som dels individer, men även som 

samhälle, applicerat på musiken eller musikmediet över tid. Under detta tema infaller teorier om 

kulturell konvergens av media, följt av tidigare forskning med kopplingar till teorin.  

2.2.1 Kulturell konvergens av media 

Henry Jenkins (2006) tar upp teorin kulturell konvergens i sin bok “Convergence Culture: where old 

and new media collide”. Det handlar här om hur cirkulationer av medieinnehåll som sträcker sig 

över olika mediesystem, över konkurrerande medieekonomier och nationella gränser i en mycket 

hög grad baseras på konsumenters aktiva deltagande. Jenkins argumenterar emot idéen om att kon-

vergens, (det vill säga sammanlöpningen av medieinnehåll) endast bör ses som en teknisk process 

som för samman olika mediafunktioner inom en och samma enhet. Istället förespråkar han att kon-

vergens representerar en kulturell förändring, där användarna allt mer uppmuntras att söka efter ny 

information eller lärdomar - samt att själva skapa förbindelser mellan olika typer av medieinnehåll. 

Konvergens uppstår inte på grund av tekniska enheter och system, menar Jenkins, utan det uppstår 

hos varje enskild konsument i samband med att sociala interaktioner med andra konsumenter upp-

står (Jenkins 2006:3).  

Tidigare forskning som stärker Jenkins teori om kulturell konvergens är David Beer (2013) som i 

sin bok “Popular Culture and New Media: The Politics of Circulation” vidare skriver om cirkula-

tionen av nya medier. Han tar upp huruvida miljontals människor på en global skala idag interagerar 

med kultur via nya former av digitala medier som på ett eller annat sätt förgyller, distraherar, under-

håller eller upptar vår tid (Beer, 2013:1). Han skriver vidare om hur algoritmer idag påverkar våra 

kulturella synsätt, då de i hög grad är med och influerar eller styr de kulturella sammandrabbningar 

som vi möts av (Beer, 2013). Ett konkret exempel på detta är huruvida streamingtjänster som Spoti-

fy rekommenderar musik baserat på vad vi tidigare har lyssnat på, och på så vis ser till att vi främst 

möts av en typ av kulturella sammandrabbningar. En viktig aspekt i Beer’s forskning är hur kop-

plingen mellan populärkultur och nya medier är konstruerad, där han förklarar hur denna kop-
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plingspunkt består av en komplex integration av dels framväxande objekt (dit digitala format, mobi-

la enheter med mera räknas) samt gamla medier och format (Beer, 2013:21).  

Ett annat relevant stycke som Beer (2013) skriver om kretsar kring objekt - och om den roll de 

spelar i våra vardagliga liv. Han har valt att i detta stycke identifiera några av de mest utmärkande 

egenskaperna hos våra samtida objekt, där han till stor del lägger fokus på att se över relationen 

mellan objekt och våra minnen. Han tar dels upp hur vi applicerar våra egna minnen och 

värderingar på vissa objekt, samt att det idag finns nya typer av objekt som har en egen förmåga att 

minnas, lagra och rekommendera (Beer, 2013:14). Det sker än idag att vi knyter an vissa minnen till 

vissa objekt, men det har allt mer övergått till att objekt som bistår oss får en allt viktigare roll i våra 

vardagliga liv, där det är objekten som förmedlar ett antal former av kulturellt engagemang till oss 

istället för tvärtom.  

Annan tidigare forskning som ser på objektens betydelse för våra minnen är Walter Benjamin och 

hans essä “Unpacking my library”. I denna text lyfter Benjamin de materiella egenskaperna vi kan 

hitta hos böcker, där böckerna bör ses som materiella objekt som främjar våra minnen. Det centrala 

i texten är kopplingen mellan individen och biografin eller memoaren av objektet - där Benjamin 

menar att vi som individer har en materiell biografi som går att hitta i våra vardagliga objekt; objekt 

som speglar minnen eller tidigare händelser i våra liv (Benjamin, 1999a).  

2.3 Musikens påverkan 

Till sist lyfter jag temat musikens påverkan, där jag nedan kommer att presentera teorin postdigital 

sensibilitet samt en theory of affects. Här vill jag se över på vilket sätt musik påverkar individer i 

sina vardagliga liv, samt om det kan vara så att dagens digitala musiktjänster förändrat hur vi 

påverkas av musiken. Teorierna kommer att direkt följas upp med tidigare forskning. 

2.3.1 Postdigital Sensibilitet 

Rasmus Fleischer har utvecklat teorin postdigital sensibilitet, vilket handlar om huruvida användare 

av dagens musiktjänster tar del av, samt påverkas av, musik som är digital och lättillgänglig. Teorin 

menar på att det blir allt svårare för användare av dagens musiktjänster att bli påverkade av musik 

tack vare digitaliseringen, som bidragit till att skapa ett så kallat ‘musikaliskt överflöd’ i samhället 

(Fleischer, 2015:256). Detta musikaliska överflöd går enligt Fleischer att uppfatta i samhället 

utifrån att vi som konsumenter av musik inte längre behöver samla på oss musik i form av att köpa 
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egna skivor eller låtar, utan vi har idag tillgång till en enorm mängd musik via streamingtjänster så-

som Spotify - där vi endast behöver skapa ett konto eller bli prenumeranter för att få ta del av all 

denna musik.  

Med hjälp av teorin postdigital sensibilitet ser Fleischer på hur användare av digitala musiktjänster 

har anpassat sig efter dessa digitala streamingtjänster, samt att han ser på hur denna anpassning har 

påverkat musiken som medium (Fleischer, 2015). 

2.3.2 Theory of Affects 

1600-tals filosofen Benedictus de Spinoza utvecklade på sin tid teorier om våra förmågor att bli 

påverkade, samt om olika påverkande faktorer. Detta med hjälp av vad han kallar för Theory of Af-

fects. Gilles Deleuze (1988) läser och tolkar Spinozas teorier i texten “Spinoza: Practical Philoso-

phy”, där det är Deleuze’s läsning av Spinozas teorier som jag kommer att utgå ifrån.  

Spinoza använder sig av termerna ‘abstrakta idéer’ och ‘gemensamma föreställningar’ för att förk-

lara hur saker och ting kan påverka oss på olika sätt. När vi väljer musik baserat på information vi 

besitter om musiks genre, eller när vi låter musiktjänsters algoritmer förse oss med musikrekom-

mendationer, så kan det ses som att vi låter abstrakta idéer vägleda vårt lyssnande (Deleuze, 

1988:45; Fleischer, 2015: 257). I kontrast mot abstrakta idéer kan vi även bli påverkade av musik i 

form av gemensamma föreställningar - en typ av påverkan som leder till att två eller flera kroppar 

möts. En kropp kan enligt Deleuze’s tolkning vara allt ifrån en människas kropp, till att det kan vara 

en kollektiv kropp eller en kropp av ljud. Dessa gemensamma föreställningar uppstår vid mötet 

mellan kroppar, och de leder till att vi upplever en ökad handlingskraft (Deleuze, 1988:123-127). Så 

länge musiken går att höra kommer den att påverka våra kroppar till rörelse, menar Spinoza.  

Vår förmåga att påverkas bygger enligt Spinoza på våra känslor, på så kallade affects, vilka vi up-

plever i form av antingen passioner eller handlingar. Passioner är mer indirekta, och dessa påverkar 

vår handlingskraft - antingen genom att öka eller minska den. Påverkan i form av handlingar å an-

dra sidan påverkar kroppen direkt (Deleuze, 1988). Exempel på denna typ av påverkan är hur en 

rytm kan få foten att stampa i takt eller hur en vacker sångröst kan bidra till att vi får gåshud (Fleis-

cher, 2015:257).  

 Spinoza förklarar hur vi gärna vill tro att det är vår ‘personliga smak’ som gör vissa sorter av musik 

mer tilltalande för oss än andra - men enligt Deleuze’s läsning av Spinoza så är illusionen av en in-

dividuell frihet typisk för det mänskliga medvetandet. Deleuze använder följande citat för att förk-

lara;   



	 	 �14

“Consciousness can believe itself free, attributing to the mind an imaginary power over the body, 

although it does not even know what a body can do” (Deleuze 1988:60; Fleischer, 2015:258).  

Tidigare forskning som till stor del utgår från Deleuze’s läsning av Spinoza är Rasmus Fleischer 

(2015), som använder sig av theory of affects för att förklara sin egen teori om postdigital sensi-

bilitet.  I sin text ställer sig Fleischer frågan vad som händer när vi konfronteras med den enorma 

mängd av musik som vi idag har tillgång till via digitala musiktjänster, samt om intrycken över-

stiger vår förmåga att kunna påverkas. För att kunna besvara sin fråga behöver han se på 

påverkande faktorer, samt på vilka sätt vi i huvudtaget kan bli påverkade. Fleischer lyfter vidare en 

av Spinozas mest centrala synpunkter, vilket är hur vårt tänkande och vårt handlande är oskiljakti-

ga; att varje tanke och varje känsla även är en fysisk rörelse - vare sig det handlar om ett ökat hjärt-

slag, ett leende eller en impuls att börja dansa i takt till musik (Fleischer, 2015; Thrift, 2004). 

Annan tidigare forskning som snarare utgår mer från musikens funktioner i vårt vardagliga liv är 

“The functions of Music in Everyday Life: Redefining the social in music psychology” av David J. 

Hargreaves & Adrian C. North. För att besvara frågan kring vilka psykologiska funktioner som 

musiken bidrar till att skapa i våra vardagliga liv, menar författarna här att vi behöver se på sociala 

och de teknologiska förändringarna inom musiken. Musiken som sådan, samt människors tillgång 

till musik, befinner sig i en ständig utveckling som går allt snabbare och snabbare (Hargreaves & 

North, 1999). En av de utvecklingar som gått att följa sedan 1990-talet är hur musiken blir alltmer 

mobil, vilket författarna här menar av en stor betydelse för hur musiken kommer att påverka oss. 

Musiken tar upp en allt större del av våra liv; den följer oss ut från hemmet, med på resor, över na-

tionella och politiska gränser samt in och ut genom kärlek eller smärta. Utifrån detta synsätt kan det 

konstateras att den musikaliska upplevelsen blir allt mer ‘individualiserad’ - tack vare bland annat 

den ökade mobiliteten har musiken blivit till ett soundtrack till det vardagliga livet, och på så vis 

även en central del av utvecklandet av en identitet för många människor (Hargreaves & North, 

1999:6). 
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2.4 Sammanfattning

I detta stycke önskar jag att bidra till en förståelse kring varför mina valda teorier och tidigare 

forskning fungerar, dels i relation till varandra, men även till helhetssyftet med min undersökning. 

Det har funnits en hel del tidigare forskning att hämta inom mitt valda område, där den tidigare 

forskning som lyfts ovan endast står för en bråkdel. Anledningen till varför jag valt de teorier som 

jag har gjort, har att göra med det faktum att jag tycker mig ha funnit ett samband mellan teorierna 

och den tidigare forskningen, vilket jag till stor del kommit fram till genom att läsa många olika un-

dersökningar och därifrån hittat indikationer på att de utgår från relevanta teorier och synsätt. 

För att vidare motivera de teorier och den tidigare forskning jag har valt att presentera kommer jag 

nu att sammanfatta det som redogörs för i styckena ovan. I det första stycket ser jag på identitet 

utifrån teorierna medierade minnen och psykologiskt ägande; där den först nämnda ser på identitet 

utifrån kopplingen mellan medier och minnen, samt där den andra teorien snarare ser på iden-

titetsskapandet utifrån konsumtion. De visar på två olika vinklingar av hur identitet kan vara en vik-

tig komponent för mitt ämne, där digitala musiktjänster kan ses som ett socialt objekt som är med 

och formger eller styr de minnen vi har kring specifika händelser i våra tidigare liv  - samt att det är 

en ny form av teknologi som uppmuntrar att ge användare mer kontroll över sitt lyssnande, vilket är 

ett kriterium som bidrar till att stärka teorin om psykologisk ägande.  

Därefter går jag över till att se på musikens kulturella betydelse, utifrån teorier om kulturell cirkula-

tion eller kulturell konvergens av media. Här utgår jag först från Jenkins teori om kulturell konver-

gens, där han ser det som att denna konvergens av medieinnehåll som skett i formen av digitala 

musiktjänster inte endast är en teknisk process, utan snarare bör ses som en kulturell förändring som 

uppstår hos varje konsument i samband med sociala interaktioner med andra. Vidare följer jag upp 

Jenikn’s teori med Beer’s forskning om cirkulation av nya medier och populärkultur - där han lyfter 

sociala objekt och dess relevans för dagens sociala och kulturella samhällsfrågor. Även han ser på 

kopplingen mellan objekt och våra minnen, samt på övergången till att objekt idag har utvecklat en 

egen förmåga att lagra och minnas. Detta stycke lyfter ett flertal synsätt som går att koppla till det 

som tas upp i identitetsstycket, samtidigt som det lägger en tyngre betoning av att se på musikobjek-

ts kulturella historia för att utveckla en förståelse kring deras kulturella betydelse för oss idag.  

Till sist lyfter jag stycket om musikaliskt överflöd, där jag ser på teorierna postdigital sensibilitet 

och theory of affects. Jag anser att detta stycke omfamnar tidigare teorier väl, då dessa ser på hur 

dagens digitala musikkonsumtion kan påverka individer - vilket också kan ses som essensen av det 

uppsatsens syfte kretsar kring. Här tar jag upp dels ifall vi än idag kan påverkas av musik i ett 

samhälle av musikalisk överflöd, samt att jag även mer konkret lyfter hur musik kan påverka oss i 
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form av faktiska handlingar eller känslor.  

Sist tar jag även upp en tidigare forskning kopplad till musikpsykologi, där den tidigare forskningen 

inom detta område ser över vikten av att uppmärksamma sociala och tekniska förändringar hos 

musiken för att skapa en förståelse kring vilka psykologiska funktioner som musiken bidrar till att 

skapa i våra vardagliga liv. Här görs det kopplingar dels till huruvida musiken påverkar oss, samt 

till hur denna påverkan i sin tur går att koppla tillbaka till identitet och identitetsbyggande. 

Alla dessa teorier och tidigare forskning går att på ett eller annat sätt gå att koppla till undersöknin-

gen i sin helhet; vissa mer än andra beroende på vilka teman som är mest utmärkande under analys-

delen. Jag har valt att lyfta flera teorier och tidigare forskning inom varje huvudsaklig kategori som 

jag utgår från, då jag i analysen vill se över ifall respondenternas svar stämmer in mer på en inrikt-

ing än en annan, samtidigt som jag velat att det ska ha funnits en röd tråd mellan all utvald forskn-

ing. Detta för att försäkra mig om att forskningen är relevant i relation till undersökningens syfte, 

samt för att kunna ‘knyta ihop’ teorierna på ett bra sätt i den kommande analysen. 
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3. METOD OCH MATERIAL  

 

Nedan presenteras studiens metod tillsammans med dess material och materialbehandling.

3.1 Den kvalitativa forskningsintervjun  

Den insamlingsmetod jag har använt mig av i denna undersökning är kvalitativa forskningsinter-

vjuer. I en kvalitativ forskningsintervju skapas kunskap i ett samspel mellan intervjuare och inter-

vjuperson, där datan vid denna typ av insamlingsmetod främst produceras utifrån intervjuarens 

färdigheter och personliga omdöme, snarare än att baseras på konkreta ramverk eller regler (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Då det är viktigt att besitta kunskap om det ämne som intervjun kretsar kring, 

var ett förberedande steg för mig inför mina intervjuer att läsa på om digitala streamingtjänster, i 

form av artiklar som lyfte relevanta för-och nackdelar med dessa i vår samtid.  

Ett utmärkande drag för den kvalitativa forskningen är hur man inom denna typ av forskning vill 

“se genom ögonen på personen som blir studerad.” För att förstå hur mina respondenter tänker och 

tycker om mitt valda ämne behöver jag se den sociala världen, samt olika relevanta händelser, 

utifrån deras perspektiv (Bryman, 2012: 399). För min undersökning är detta drag högst relevant för 

att jag ska få fram den data jag eftersöker, därav är ett kvalitativt forskningsperspektiv rätt inrikt-

ning för mig.  

Jag har i min undersökning använt mig av intervjuer som är semi-strukturerade, då ett mer öppet 

intervjuformat erbjuder respondenterna en större möjlighet att uttrycka sig - än vad ett mer struktur-

erat format på intervju eller frågeformulär skulle göra (Flick, 2009). 

Vid kvalitativa intervjuer finns ett bredare intresse i att ta del av respondenternas synsätt eller 

värderingar, medans intervjuer inom den kvantitativa forskningen snarare reflekterar forskarens 

egna tankar eller bekymmer (Bryman, 2012).  

Vid de semi-strukturerade intervjuerna använde jag mig av en intervjuguide indelad i tre stycken 

teman; identitet, musikens kulturella betydelse samt musikens påverkan - samma teman som struk-

turerar upp teoristycket ovan samt den tematiska analysen nedan. Då frågorna i en semi-struktur-

erad intervju agerar riktlinjer snarare än att vara obligatoriska (Bryman, 2012) var det en fördel för 

mig som intervjuare att kunna utgå från teman som var familjära. Då jag utgått från samma teman i 

teoristycket besatt jag som följd en del kunskap kring dessa teman, vilket ökade mina möjligheter 

att kunna ge respondenterna spontana följdfrågor under intervjuernas gång. Se Bilaga 1. för att ta 
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del av intervjuguiden.  

Vid konstruktionen av min intervjuguide försökte jag även ställa mig själv frågan angående vad det 

är med mitt ämne som gör mig intresserad, samt vad det är som jag egentligen vill veta mer om. Det 

ledde mig till ett första utkast av en intervjuguide, som jag utgick från under en första intervju (som 

agerade en provintervju). Efter denna första intervju märkte jag att dels ordningen på mina frågor 

behövde struktureras om, samt att vissa frågor behövde omformuleras. Inför min andra intervju utg-

ick jag från den uppdaterade versionen av intervjuguiden, som bidrog till att det blev ett bättre flyt i 

intervjun med mindre upprepningar. Anledningen till varför min första intervju inte används som 

underlag för min analys beror dels på att intervjuguiden efter denna behövde struktureras om, och 

dels eftersom att denna respondent efter vidare eftertanke inte fullt levde upp till de avgränsande 

kriterier som jag velat utgå från under min undersökning.  

Vidare finns det vissa risker med kvalitativ forskning som jag fått ha i åtanke. Risken för att ‘go na-

tive’ - det vill säga tappa uppfattningen och distansen till det du forskar - ökar desto mer forskaren 

behöver sätta sig in i respondenternas sociala värld (Bryman, 2012).  

Risken för att detta sker är dock vanligare vid etnografiska studier eller deltagande observationer, 

men man bör vara medveten om risken vid all typ av kvalitativ forskning. 

Fördelar med etnografiska studier och deltagande observationer är att det kan vara lättare eller mer 

naturligt att se världen genom respondenternas ögon vid användning av dessa metoder, samt att man 

vid deltagande observationer får en bredare helhetsbild av respondenternas beteenden. 

Därefter finns det på motsvarande sätt fördelar med kvalitativa intervjuer i kontrast till etnografi 

eller deltagande observationer, till exempel att det här kan vara lättare att forska om ämnen som är 

svåra att observera eller att det kan även vara enklare att förhålla sig till etiska perspektiv vid inter-

vjuer (Bryman, 2012).  

 Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar ansåg jag att kvalitativa forskningsintervjuer skulle 

gynna min undersökning mer än vad en etnografisk studie eller en deltagande observation skulle 

göra - då jag inte enbart ville ta del av respondenternas beteenden, utan även få en inblick i deras 

relation till musik och digitala musiktjänster baserat på deras minnen av musiken, deras uppfattning 

av sin egen identitet med mera.  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2.3 Urval och genomförande 

 

Ett viktigt steg inom kvalitativ forskning är hur det tänkta materialet ska samlas in. Både hur och 

varför jag valde ut de respondenter som jag utgått från, det vill säga hur jag gick tillväga med ur-

valet, är viktiga komponenter för hela undersökningen. Dessa urvalsbeslut tas ofta på en konkret 

och väsentlig nivå vid kvalitativ forskning - de baseras på meningsfulla beslut kring ett specifikt 

ämne snarare än att endast vara slumpmässiga urval (Flick, 2009:126).  

Jag avgränsade åldersgruppen på mina respondenter till att befinna sig mellan 20-30 år, då jag ville 

utgå från en vuxen målgrupp som är aktiva användare av digitala streamingtjänster, samt att de har 

en god förståelse kring hur dessa är strukturerade och fungerar. Enligt statistik från Svenskarna och 

Internet (2017) svarade 100 % av deltagarna i åldersgruppen 16 - 25 år att de lyssnar på musik via 

internet, där 93 % av dem utgår från musiktjänsten Spotify. I åldersgruppen 25 - 35 år är det 98 % 

som lyssnar på musik via Internet, där 88 % utgår från främst Spotify (se bilaga 2 för tabell). 

Att avgränsa urvalet till att respondenterna befinner sig mellan 20-30 år ökar alltså chanserna för att 

respondenterna ska vara aktiva användare av digitala musiktjänster.  

Jag ville dessutom att respondenterna skulle ha åldern inne för att ha använt sig av någon annan 

form av musikmedium innan dess att digitala streamingtjänster blev en del av vår vardag, därav sat-

te jag åldersavgränsningen på just 20 år. Jag valde sedan att avgränsa urvalet ytterligare till att en-

dast innefatta respondenter med en liknande kulturell bakgrund, då jag främst ville att mina respon-

denter skulle haft ungefär samma förutsättningar då det kom till det tidigare livets musikkonsumtion 

samt tillgång till Internet.  

 

Utifrån dessa avgränsningar använde jag mig av ett strategisk urval. Härifrån letade jag efter indi-

vider som dessutom hade ett brett musikintresse och skulle tycka att detta var ett roligt ämne att pra-

ta om, samt som var tillgängliga för en intervju inom en snar framtid. Det resulterades i att totalt 

fyra stycken respondenter valdes ut, varav tre stycken har använts som underlag för min analys. Jag 

har någon form av relation till alla respondenter; där en är en kollega, en är en vän samt en bekant. 

Jag frågade ett flertal personer om de dels hade intresse, samt tid, för att ställa upp på en intervju - 

och det blev tre av dessa som levde upp till mina kriterier och avgränsningar, samt som var villiga 

att ställa upp på en intervju inom en snar framtid.  

Anledningen till varför det är tre stycken respondenter som utgör materialet i denna undersökning, 

och inte flera, har delvis att göra med tidsbrist. Den tid som givits för att genomföra denna under-
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sökning, i relation till att jag som ensam författare ska hinna genomföra samt transkribera samtliga 

intervjuer, räckte inte till för att genomföra fler än tre stycken. Därefter visade det sig att intervjuer-

na bidrog till en stor och innehållsrik mängd data, där ytterligare intervjuer hade bidragit till att 

denna uppsats hade fått ett alltför omfattande analysmoment.  

Utifrån intervjuernas transkriberingar ansåg jag att materialet ändå räcker till för att besvara uppsat-

sens syfte och frågeställningar. Vid uppstarten av arbetet med analysen av materialet märkte jag att 

det fanns en hel del intressant och relevant data att utgå från, vilket gjorde att ytterligare intervjuer 

inte sågs som en nödvändighet, framförallt sett utifrån den tidsram jag hade att anpassa mig efter.  

2.4 Etiska överväganden  

 

Vid en intervjuundersökning påverkas respondenten av den mänskliga interaktionen som utspelar 

sig under intervjun, samt att den kunskap som en intervju bidrar till att producera påverkar hur vi 

förstår eller uppfattar respondentens sociala värld eller värderingar (Kvale & Brinkmann, 

2009:77-78). 

Med detta i åtanke finns det en hel del etiska och moraliska frågor att ta tillvara på vid intervju-

forskning. Etiska problem kan uppstå under hela intervjuundersökningens gång, men många etiska 

problem grundas i de svårigheter som finns med att forska om människors privata liv och  tankar. 

De redogörelser och den data som intervjuerna bidrar till att producera ska sedan redovisas för på 

ett sätt som inte utsätter respondenterna för någon form av fara, förnedring eller obehag (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Det finns fyra stycken områden som brukar tas upp vid diskussioner om etiska riktlinjer, vilka är; 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser, samt forskarens roll (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

Inom den kvalitativa forskningen kan det vara svårare att lösa etiska dilemman än inom den kvanti-

tativa forskningen, och olika etiska dilemman blir många gånger framträdande då man kommer i 

kontakt med de personer eller institutioner som ska undersökas (Flick, 2009). 

Min undersökning handlar om ett ämne som alla mina respondenter till synes uppskattade att prata 

om, vilket också var en avgörande faktor till att de valdes ut i urvalsprocessen. Jag uppfattade inget 

obehag från respondenterna då de talade om sin relation till musik och musiktjänster, bortsett från 

att vissa kategorier var svårare för dem att besvara än andra.  

Ett första steg vid mina intervjuer var att fråga varje respondent om de ville vara anonyma i under-
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sökningen, eller om jag fick tillåtelse att skriva ut deras förnamn, ålder och främsta sysselsättning. 

Här var det ingen som uttryckte en önskan om att vara anonym, och inte heller har det varit någon 

som hört av sig i efterhand och önskat justera eller ta bort något av sina svar. Även detta var nå-

gonting jag lyfte som ett alternativ inför intervjuerna, det vill säga att de själva kunde välja ifall nå-

gonting de sa skulle strykas eller inte användas i uppsatsen.   

 

2.5 Tematisk analys 

Som analysmetod har jag valt att använda mig av en tematisk analys. Denna typ av analysmetod är 

lämplig för studier där teoretiskt baserade jämförelser mellan grupper ska genomföras, i förhållande 

till en specifik utgångsfråga eller ett ämne (Flick, 2009). Då jag i min undersökning vill ta del av 

tankar, uppfattningar och åsikter kring digitala musiktjänster, är det alltså gruppen “lyssnare av digi-

tala musiktjänster” som jag ser över och jämför.  

Det finns olika typer av ramverk att utgå från vid arbetet med tematiska analyser, som agerar rik-

tlinjer för hur man kan tänka då man ska hantera sin insamlade data.  

Alan Bryman skriver i sin bok Social Research Methods om ett antal kriterier att hålla utkik efter då 

man söker efter teman i den insamlade datan. Några exempel på dessa som jag försökt uppmärk-

samma inför min analys är följande;  

- Repetitioner, det vill säga ämnen som upprepas gång på gång. Dessa kan ske inom en datakälla, 

(inom en intervju) alternativt att man letar efter repetitioner som sträcker sig över flera datakällor 

(alltså flera intervjuer). Betoningen på repetitioner är förmodligen ett av de vanligaste kriterierna 

för att fastställa att ett mönster inom datan kan betraktas som ett tema. 

- Likheter och olikheter, att se över hur respondenterna diskuterar ett ämne på olika sätt, ifall förk-

laringarna skiljer sig åt eller om finns några utmärkande likheter.  

- Metaforer och analogier, om respondenterna uttrycker sina tankar med hjälp av metaforer eller 

analogier (Bryman, 2012: 580). 

Min analys kommer att redovisas utifrån tre stycken huvudsakliga teman - vilka är desamma teman 

som förekommit i teoristycket ovan, samt vid utformandet av min intervjuguide. Dessa är identitet, 

musikens kulturella betydelse samt musikens påverkan. Alla dessa teman gick tydligt att identifiera 
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under intervjuerna, vilket resulterade i att samma teman som användes i teoristycket återanvändes 

för att strukturera upp även analysen.  

Varje tema har dock i analysen blivit tilldelad ett antal respektive underrubriker, för att göra analy-

sen tydligare och mer konkret utifrån vad respondenterna har svarat. Teman med tillhörande under-

rubriker går att se i kodningsschemat som gestaltas i tabell. 1 nedan. Kodningsschemat finns även 

som bilaga, se bilaga 3.  

För att skapa kodningsschemat undersökte jag till en början intervjuerna för sig själva, samt i rela-

tion till varandra. Jag utgick från de kriterier Bryman (2012) presenterar ovan då jag analyserade 

materialet inför skapandet av kodningsschemat. Jag urskiljde vilka tankar eller åsikter som var 

framträdande och återkommande, om det fanns likheter eller olikheter mellan intervjuerna samt vad 

det var mina respondenter upprepade och lade betoning på. Jag använde mig av färgerna gul, orange 

och grön för att markera vilka citat som förklarade vilka stycken, någonting jag därefter sam-

manställde i ett dokument för att få en mer klar överblick. Jag kunde då sammanställa ett kod-

ningsschema som visade vilka teman och vilka underrubriker som analysen skulle bestå av, samt 

hur stor andel empiri som stärkte vardera tema. Detta arbete underlättade till stor del den fortsatta 

processen med analysen, då jag med hjälp av kodningsschemat hade en tydlig överblick kring det 

material som var relevant för analysen.  

Kodningsschema, Tabell 1. 

Identitet Musikens kulturella betydelse Musikens påverkan

Minnen & Nostalgi Digitalisering Påverkan & Känslor

Musikkonsumtion Beteende

Musikaliskt överflöd
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2.6 Studiens trovärdighet 

 

Att se på validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i en undersökning är olika sätt till för att mäta 

forskningens kvalitet och helhetspotential (Bryman, 2012).  

Att se på undersökningens validitet och reliabilitet är som vanligast inom kvantitativ forskning, där 

man ofta brukar se på den så kallade interna och externa reliabiliteten, likaväl som den interna och 

externa validiteten. Det är inte ovanligt att man även inom kvalitativ forskning följer dessa kriterier, 

dock med vissa justeringar som gör dem mer anpassade för forskning ur ett kvalitativt synsätt.  

Sedan finns det forskare som hävdar att kriterierna för att se över validitet och reliabilitet bör skiljas 

mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, där man istället ser över ett antal andra kriterier som på 

sätt och vis motsvarar de som används inom kvantitativ forskning (Bryman, 2012:390).  

 

Lincoln och Guba (1985) lägger fram alternativa kriterier kring hur man kan se på en undersöknings 

validitet - vilket här i stort sett handlar om att se på studiens trovärdighet. För att kunna bedöma un-

dersökningens trovärdighet behöver begreppet delas in i fyra stycken ytterligare kriterier; vilka är 

credibility (giltighet), transferability (överförbarhet), dependability (stabilitet) samt confirmability 

(neutralitet).  

Det är utifrån Lincoln och Guba’s kvalitetskriterier som jag har arbetat i min undersökning.  

Det första steget, giltighet, handlar om hur väl resultaten representerar en trovärdig tolkning av data 

- alltså om respondenterna känner igen sig i den data som framställs efter intervjun. Här kan man 

använda sig av av processer som ‘respondent validation’, vilket innebär att respondenterna får ta 

del av en redogörelse kring den data som framställt efter intervjun. Syftet med detta är att få antin-

gen bekräftelse eller motstånd gentemot de slutsatser som forskaren kommit fram till efter intervjun 

(Bryman, 2012).  
Då respondenterna i min undersökning har varit personer jag är i kontakt med till och från, har detta 

varit ett relativt enkelt steg för mig att följa. Jag har haft en kortare dialog med varje respondent ett 

tag efter intervjutillfällena (då jag hunnit påbörja analysen av datan), där jag kortfattat redovisat för 

vad jag kommit fram till så långt. Här var det inte någon som ansåg att jag stred mot deras egna up-

plevelse av fenomenet, utan visade snarare nyfikenhet över att få höra mer då undersökningen var 

helt färdigställd.  

Vid nästa steg, överförbarhet, vill man se på huruvida undersökningen kan överföras till andra per-

soner eller sammanhang, den behandlar likheter och olikheter inom olika kontexter. För att följa 

detta kriterium kan man använda sig av så kallade ‘thick descriptions’ - där jag noga ska redogöra 
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för urval och resultat (Lincoln & Guba, 1985).  

Därefter är det studiens stabilitet som det ska redovisas för, där det handlar om hur konsekvent in-

tervjuaren varit under datainsamlingen. Här ska alla faser av forskningsprocessen redovisas för, allt 

ifrån urval av respondenter, intervjuguide, analysmetod med mera. All denna information ska finnas 

tillgänglig för läsaren om denne skulle vilja det.  

Det sista steget, neutralitet, ser på utsträckningen av objektivitet - och man vill här ta reda på hur 

pass mycket forskaren kan ha påverkat resultaten. Att undersökningen är helt objektiv eller neutral 

är inte en möjlighet inom kvalitativ forskning, men vad detta steg visar på är att en som forskare ska 

ha agerat med goda intentioner - samt inte låtit personliga åsikter eller teoretiska synvinklar styra 

utformningen av ett resultat (Lincoln & Guba, 1985; Bryman, 2012).  

Dessa kriterier har agerat riktlinjer under arbetet med min undersökning, där jag försökt att redovisa 

för dem samt rätta mig utefter dem till största möjliga mån. 



	 	 �25
4. ANALYS OCH RESULTATREDOVISNING

I detta stycke presenteras analysen av det insamlade materialet. Analysen utgår från ett tematisk 

ramverk, där varje tema med respektive underkategorier kommer att presenteras för sig. De huvud-

sakliga teman som analysen baseras på är desamma som jag har utgått från vid teoristycket samt i 

min intervjuguide, och för att identifiera de olika underkategorier som varje tema besitter började 

jag med att utvärderade alla intervjuer; dels för sig själva samt i relation till varandra. Till en början 

eftersökte jag likheter och olikheter, samt upprepningar och/eller framstående eller återkommande 

kategorier inom varje intervju, som jag markerade i olika färger för att enklare kunna särskilja från 

varandra. Därefter jämförde jag intervjuerna sinsemellan, samt skapade mig en helhetsöverblick 

kring vilka underkategorier som var mest framträdande. Dessa placerade jag in i kodningsschemat 

som gestaltas i Tabell 1. ovan, där indelningen i form av huvudteman och underkategorier går att ta 

del av på ett tydligt sätt.

Det insamlade materialet resulterade i tre stycken inspelade intervjuer, som alla befann sig mellan 

30 och 40 minuter tidsmässigt. Utifrån de tre intervjuerna transkriberades sedan totalt 22 stycken 

sidor, där respondenternas svar stod för majoriteten av utrymmet på dessa sidor.  

4.1 Tematisering av Identitet

Identitet är ett av de huvudteman som legat grund för dels den tidigare forskning som jag tagit del 

av, samt vid utformandet av en intervjuguide. Utifrån detta huvudtema kunde jag identifiera två sty-

cken underkategorier; vilka är Minnen & Nostalgi samt Musikkonsumtion.

4.1.1 Minnen & Nostalgi 

Samtliga respondenter var eniga om att de hade en stark, eller mycket stark, relation till musik - där 

musiken var ett viktigt inslag i det vardagliga livet. De utgår från digitala musikdelningstjänster vid 

sitt lyssnande, där Spotify var den främsta tjänsten respondenterna använde. Därefter var det 

Soundcloud och Youtube som användes i näst högsta mån.  
Någonting som respondenterna uttryckte var hur musiken fick dem att känna, samt vad det var som 

musiken bidrog till att skapa hos respondenterna - vilket kunde vara känslor, sinnesstämningar eller 

uppväckandet av gamla minnen.

“Jag skulle nog säga att jag främst lyssnar på musik i två egentliga syften. Jag tränar en hel 

del, och för mig är musiken en viktig komponent för att kunna ‘få igång’ mig själv, att tagga 

till och få igång adrenalinet i kroppen. Sen använder jag också musiken i framförallt nostal-
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giska syften. Jag kan tycka att det är jättekul att sätta på musik som jag associerar med olika 

minnen (…) ” [- Johan, 28]

van Dijck (2007) lyfter i sin teori om medierade minnen den roll som media spelar i det mänskliga 

samhället, vilket är en viktigt roll då det kommer till att formge både våra personliga samt våra kul-

turella minnen. Media har makten att förändra, att förädla eller fokusera våra tolkningar av tidigare 

händelser eller känslor, där dessa riktningar på våra tolkningar sammanfogas med våra faktiska 

minnen av situationen. Ett exempel på detta kan vi se i hur Johan i citatet ovan lyfter hur han ofta 

lyssnar på musik i nostalgiska syften, och att han upplever det som positivt att ta del av musik som 

påminner honom om minnen från då han var yngre. Följande citat visar på hur en viss sorts musik 

bidrar till att skapa minnen från en tid som då upplevdes som svår, där musiken agerade ett stort 

stöd; 

“I tonåren var det för mig, som säkert många kan känna igen sig i, att det svängde väldigt 

mycket i humöret (…) Så då kunde musiken agera någon sorts terapi/komfort haha. Så ab-

solut har det påverkat mig. Den här musiken lyssnar jag ju inte på idag, förutom då jag vill 

komma in i den här nostalgiska sinnesstämningen som jag pratade om förut. Idag ger det ju 

en rättså nice nostalgisk känsla av att lyssna på den här musiken, men för en 10-15 år sedan 

hjälpte den ju verkligen mig på ett helt annat sätt.” [- Johan, 28] 

Trots att musiken speglar en tid som respondenten upplevde som jobbig eller svår, kan han idag sät-

ta på samma typ av musik i nostalgiska syften och istället känna en positiv känsla. Musiken har 

blivit till ett medierat minne som fokuserats på den positiva inverkan som musiken hade, snarare än 

att påminna honom om andra, negativa aspekter från denna tid.  
Även Bolin’s (2016) forskning om kopplingen mellan passion och nostalgi kan här appliceras på 

exemplet ovan. Han talar om hur passion, som kan ske i form av glädjande känslor och emotionellt 

engagemang likaväl som i form av smärta eller ångest, uppstår eller aktiveras via nostalgiska rela-

tioner som vi har till äldre former av medieupplevelser. Med andra ord spelar här nostalgin en stor 

roll i hur vi känner kring våra tidigare medievanor eller medieupplevelser. (Bolin, 2016)  

 

En annan respondent uttrycker hur media (i detta fall musik) och minnen agerar som en och samma 

enhet snarare än två separata ting, där den ena tydligt kopplas ihop med den andra;

 

“Alltså, det är väl mer att vissa låtar kopplas ihop till vissa händelser i ens liv eller till vissa 

personer. Till exempel kan någon låt påminna mig om hur himla kär jag var i en viss per-
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son, eller nån kan ha begravits till en låt vilket påverkar hur jag känner då jag hör den. Så 

det är väl mycket att händelser kopplas ihop med musik.” [- Malin, 26]

Nylund Hagen och Lüders, med stöd från van Dijck’s teori om medierade minnen, tar vidare upp 

musikens koppling till våra ‘inre jag’ och till konstruktionen av en identitet - där de betonar hur 

musiken kan influera vårt humör och ge mening åt det vardagliga livet (Nylund Hagen & Lüders, 

2016; van Dijck, 2007). Musikens betydelse för det vardagliga livet, samt hur mycket musiken kan 

påverka våra känslor, är någonting som samtliga respondenter förespråkar vid flera tillfällen - där de 

även betonar hur musik är någonting de tar för givet i sin vardag. Några exempel på hur musiken 

influerar respondenternas vardagliga liv lyfts i citaten nedan, där musiken används som ett sätt att 

påverka respondenternas humör i den riktning som önskas;

“Jag lyssnar jättemycket på musik, det känns som att jag gör det flera timmar varje dag! Of-

tast när jag vill förbättra mitt humör, när jag vill känna mig lite taggad eller bara komma 

igång med sin dag eller sitt träningspass, det ökar mitt fokus när jag pluggar. Så att det, ja, 

jag lyssnar jättemycket på musik. Det tar upp en stor del av min vardag.” [- Cornelia, 23]  

“Jag väljer ju musik utifrån mitt humör. Och det förstärker ju sedan mitt humör liksom. Vill 

jag dansa och sätter på dansmusik, ja då vill jag dansa ändå mer. Eller är jag ledsen och sät-

ter på sådan musik, då gråter jag ändå mer haha. Så att det är verkligen utifrån vad jag kän-

ner där och då som jag väljer musik för att typ stärka det jag känner.” [- Malin, 26]

David Beer (2013) skriver om relationen mellan ny media och populärkultur, där han förklarar hur 

miljontals människor på en global skala idag integrerar med kultur via olika former av media; me-

dia som på ett eller annat sätt förbättrar, underhåller eller distraherar vår kulturella upplevelse.  

Beer menar på att det finns underliggande system som underlättar för de flöden som bidrar till 

cirkulationen av kultur och media i vårt samhälle, där den första nivån han lyfter är objekt - och här 

handlar det om att se på den roll som olika objekt spelar i våra vardagliga liv, samt att se på kop-

plingen mellan minnen och mening (Beer, 2013).  

En respondent som utmärkte sig inom denna underkategori citeras nedan, där hon förklarar hur hon 

minns objekt i form av CD-skivor samt på vilket sätt de gav hennes musikkonsumtion en mening. 

Hon var den enda respondent som såg tillbaka till användandet av (i detta fall) CD-skivor med ett 

nostalgiskt synsätt, medans de andra respondenterna inte kopplade några specifika minnen till CD-

skivor eller någon annan direkt form av tidigare musikmedier. Malin var även den respondent som 

hade den starkaste relationen till musik, någonting hon utvecklade redan i tidig ålder.
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“Förr var det verkligen så att jag kunde önska mig en skiva i födelsedagspresent, och när 

jag väl fick den så satt jag verkligen och lyssnade - som jag sa förut, låt för låt. (… ) Det 

blev mer ceremoniellt att lyssna på musik förut, just för att det inte var så lättillgängligt då. 

Jag kommer ihåg att jag brukade bränna skivor där jag laddade ner musik, som jag kunde 

lyssna på i bilen. Och att sitta och hitta låtar och göra de här skivorna var ju bland det bästa 

som fanns då! Jag vet inte riktigt om det går att få samma känsla idag faktiskt, inte på det 

sättet.” [- Malin, 26]

Hon beskriver här tydligt kopplingen mellan minnen och mening utifrån ett objekt som för respon-

denten var ett viktigt inslag i hennes vardagliga liv. Hon uttrycker även att det är annorlunda idag, 

där hon är osäker på ifall det går att uppleva samma högtidliga känsla utifrån det format som musik 

idag konsumeras på. CD-skivor är här ett exempel på ett objekt där respondenten kan se sin ma-

teriella biografi, på samma sätt som Walter Benjamin kunde se sin biografi i sina böcker - objekt 

som på ett eller annat sätt speglar individens tidigare liv i form av minnen (Benjamin, 1999a).

Beer har utvecklat sitt synsätt från att se digitala format såsom Mp3-filer som en sorts ‘virtuella ob-

jekt’, till att senare föreslå hur vi bör se även våra relationer till mobila enheter som materiella ob-

jekt, likt hur vi ser på en CD-skiva eller bok. Vi kan idag enkelt flytta våra filer mellan olika typer 

av medier (iPhone, iPad, laptop etc.) - format vi fortfarande ser som en del av våra materiella bi-

ografier. Nedan citeras denna förflyttningen mellan olika mobila enheter, någonting som förefaller 

naturligt enligt respondenten;  

“Ja man har ju gått igenom lite musikmedium! (…) Men i samband med att musiken blev 

mer… ja, digital, eller vad ska man säga… Ja men ju mer olika tjänster har utvecklats så 

har jag väl egentligen följt det och bytt medium allt eftersom.” [- Cornelia, 23]

Sambandet mellan objekt och minnen kan baseras på hur individen placerar objektet utifrån specifi-

ka händelser eller känslomässiga tider i deras liv. Den materiella biografin innebär till stor del att 

individen kan ta del av sina minnen eller tidigare känslor via ett objekt (Beer, 2013:17).  

Ytterligare en aspekt som Beer tar upp kopplat till objekt och deras roll i vår vardag, är hur den dig-

itala utvecklingen har bidragit till att nya former av objekt idag besitter en kapacitet att själva min-

nas dess användning och aktivitet - det är alltså inte längre bara vi individer som applicerar våra 

minnen på objekten. Dessa nya former av objekt är ofta inbäddade i vår vardag, och förmedlar ett 

antal olika former av kulturellt engagemang åt oss (Beer, 2013).  

Här agerar dagens algoritmer eller typer av förenade medieenheter exempel på denna typ av objekt, 
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där Spotify’s rekommendationer lyfts som ett exempel på hur man via dessa algoritmer kan bli på-

mind om musik - de bidrar alltså till ett ökat kulturellt engagemang hos respondenten;

“Jag tror att det kanske… stärker den relationen man har till en specifik sorts musik. Som 

du tog upp med Spotify, där man kan få rekommendationer eller listor baserat på det man 

lyssnat på tidigare. Jag gillar ju när man kan komma in i genren lite ‘djupare’, vilket det här 

kan bidra till. Sen kan de dyka upp artister eller låtar som man glömt bort eller inte lyssnat 

på på länge, som man fortfarande tycker är bra. (…)” [- Johan, 28] 

4.1.2 Musikkonsumtion

Detta undertema fokuserar på hur respondenternas musikkonsumtion är upplagd, samt hur de digita-

la musiktjänsterna som respondenterna utgår ifrån påverkar denna konsumtion. Nedan följer ett citat 

om hur en respondent använder sig av musiktjänsten Spotify;

“Spotify är grymt! Det finns ju en stor valmöjlighet i att använda Spotify på andra sätt om 

man vill - man kan ta del av färdiga listor, sen kan man ju söka upp en ny genre eller artist 

manuellt och därifrån bli rekommenderad liknande musik eller kategorier. Så man kan ju 

absolut själv välja hur man vill använda mediet. Annars, om man har sina favoritartister så 

är det ju bara att utgå från dem när man söker musik på Spotify.” [- Cornelia, 23]

Utifrån detta citat kan vi se kopplingar till teorin psykologisk ägande, utvecklad av Russel Belk 

(2013), som menar på hur digitala och sociala former av musikkonsumtion (dit musiktjänster som 

Spotify, Soundcloud och Youtube räknas), är viktiga resurser vid skapandet av en identitet.  

Den typ av personliga rekommendationer som nämns i citatet förgyller musikupplevelsen för mån-

ga, då den blir mer individuell samt uppmuntrar lyssnaren till ett vidare engagemang (Sinclair & 

Tinson, 2016). Även citatet nedan stärker faktumet att personliga rekommendationer påverkar 

musikupplevelsen;

“Jag tycker de här algoritmerna är jättepositiva. De har gjort det enklare för mig som kon-

sument att ta del av musik som jag gillar, samt att hitta liknande musik som jag uppskattar. 

Jag tycker att det kan vara kul att ibland sitta och söka efter musik själv, det tycker jag alltid 

att man ska kunna göra, men jag gillar ändå den bekvämlighetsfaktor som algoritmerna 

skapar. Som räknar ut mitt lyssnande själv så att säga.” [- Johan, 28] 
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Sinclair och Tinson skriver vidare i sin artikel om hur konsumtion som uppmuntrar användare att 

upptäcka, samt som erbjuder lyssnarna en känsla av kontroll och individualisering, ofta ökar 

chansen för att användarna ska uppleva känslan av psykologisk ägande, det vill säga känslan av att 

ett objekt ‘är mitt’. Som respondenten uttrycker sig nedan använder hon sig ibland, men inte alltid, 

av musiktjänsternas algoritmer - till exempel för att hitta ny musik. Annars föredrar hon att utgå 

från ‘sin’ musik, ett ordval som även det visar på en ökad upplevelse av psykologiskt ägande;

“Ibland kan jag känna att jag fastnar lite och har svårt att hitta ny musik som är bra, och då 

finns ju Spotify’s listor som typ ‘din release radar’ - och dem brukar jag använda en hel del. 

Där brukar jag hitta musik som jag gillar. Men annars utgår jag till stor del från min musik i 

de listor som jag satt ihop själv.” [- Malin, 26]

Denna ökade känsla av psykologisk ägande leder många gånger till en långsiktig lojalitet gentemot 

objektet (i detta fall musiktjänsten), det leder till ökade ambitioner av att sprida dess fördelar samt 

till känslor av tillfredsställelse (Sinclair & Tinson, 2017).  

I följande citat kan vi se ett exempel på denna typ av konsekvenser - i form av en långsiktig lojalitet 

mot musiktjänsten;

“Sedan 2010 eller 2011 har jag garanterat lyssnat på Spotify. Jag tror det började redan i 

högstadiet. Och då har jag haft Spotify Premium i alla år, prenumerationen har bara löpt på 

haha!” [- Cornelia, 23]

Pierce et. al. (2003) har utvecklat teorin om psykologiskt ägande som Belk ursprungligen lade fram, 

och de menar i sin tur att effektivitet och inverkan (det vill säga den effekt som våra handlingar har 

på vår omvärlden) är starka skäl till hur psykologiskt ägande uppnås.   

I studien gjord av Sinclair och Tinson visar deltagarna i undersökningen på hur deras musikkon-

sumtion har ökat över åren, i takt med att musiken blivit alltmer tillgänglig och lättåtkomlig. Den 

ökade musikkonsumtionen innebär att musiken alltmer integreras i våra vardagliga rutiner, samt att 

vi förlitar oss på att musiken ska sköta och bibehålla vårt humör under dagen. Denna slutsats går att 

nå även utifrån svaren från min undersökning. Vi kan här bland annat se hur respondenterna förlitar 

sig på musiken inför ett träningspass;

“Dels är musiken för mig en adrenalin-höjare eller ett sätt att komma igång, där musiken är 

jätteviktig för att jag ska orka prestera bra på gymmet. Jag skulle ju absolut kunna köra ett 

gympass utan musik, men det skulle inte alls bli samma sak. Rätt låt kan verkligen ge mig 

en bra feeling i kroppen eller bara ge mig motivation liksom.” [- Johan, 28]
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För att kunna prestera bättre på jobbet;

“När jag är på jobbet tror jag även att jag jobbar bättre när jag har någon typ av bak-

grundsmusik på.” [- Malin, 26]

Eller som ett hjälpmedel för att bygga vidare på en viss känsla eller humör; 

“Jag blir glad när jag lyssnar på musik, jag blir gladare. (… ) Oftast kan jag säga att jag 

kommer från ett neutralt tillstånd när jag lyssnar på musik, och att det gör mig mer redo 

eller glad, eller att jag går från det mer neutrala tillståndet och att sätta på mer monoton 

musik som gör att jag blir mer fokuserad och motiverad.” [- Cornelia, 23]  

4.2 Tematisering av Musikens kulturella betydelse

Under detta huvudtema har underkategorin Digitalisering identifierats.

4.2.1 Digitalisering

Henry Jenkins tar upp teorin kulturell konvergens, där han menar på hur sammanlöpningen av olika 

mediefunktioner inom en och samma enhet inte endast bör ses som en tekniskt process - utan 

snarare som en kulturell förändring som bygger på användarnas aktiva deltagande (Jenkins, 2006).  

Ett tydligt exempel på den konvergens av mediefunktioner som Jenkins lyfter är våra mobiltelefon-

er, som inte länge enbart agerar kommunikationsenheter såsom de ursprungligen var tänkta. Olika 

mediebranscher och företag har över tid fått anpassa sig efter konsumenterna, samt hur de vill att 

deras medieupplevelser ska se ut och vara upplagda. Idag har vi möjlighet att göra i stort sett vad vi 

vill med våra mobiler; vi kan till exempel använda den som en kamera, som en bok, som en film-

spelare eller musikspelare, vi kan ta del av information från hela världen eller styra våra sociala 

medier såsom vi själva önskar. Alla dessa funktioner kan även utföras via andra typer av medieen-

heter, du kan titta på en serie via din mobil likaväl som via en TV - samt att du kan lyssna på musik 

via din mobil så samma sätt som du kan via en radio (Jenkins, 2006).  

Nedan tas mobiltelefonen upp som ett exempel på hur musikkonsumtionen utvecklats, samt om den 

roll mobilen har i det vardagliga livet; 

“Sen tänker jag att mobilen har tagit över den rollen som säg en mp3 hade förr, och ersatt 

den helt. Mobilen är ju verkligen ett multimedia-tool - det är ett mediaobjekt man har med 

sig i fickan i stort sett överallt och varje dag. Den tar ju en betydligt mer omfattande plats i 

ens liv än vad mp3n gjorde, inom flera kategorier.” [- Johan, 28]
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Kulturell konvergens involverar både en förändring i hur media produceras och presenteras, som 

jag förklarar ovan, samtidigt som det förändrar sättet som vi konsumerar medier på. Jenkins tar upp 

ett exempel på denna förändring i form av hur en tonåring som idag gör sina läxor kan sitta med ett 

flertal olika aktiviteter uppe samtidigt, som hon snabbt kan skifta fokus mellan samt som många 

gånger spelar en väsentlig roll för hur arbetet går. Då hon gör sina läxor i någon form av word-pro-

gram på sin dator kan kan hon samtidigt sitta med musik i lurarna som hon styr utifrån Spotify, hon 

kan söka på nätet efter information hon eftersöker, samtidigt som hon chattar med kompisar och 

stundvis kollar till Instagram (Jenkins, 2006:16).  

Följande citat visar på hur konvergensen eller utvecklingen av musiktjänster har bidragit till att 

formge sättet som en av respondenterna konsumerar musik på;

“Förut när jag lyssnade på skivor, då lyssnade jag verkligen från första låten till den sista - 

och man kunde ju verkligen hitta skivor som man älskade. Jag har ju märkt att mitt tålamod 

idag har blivit mycket sämre, plus att jag ger en låt typ 15 sekunder. Känner jag då inte på 

en gång att det är bra så går jag direkt vidare till nästa. Så jag fastnar inte längre för en 

specifik artist på samma sätt som jag gjorde förut, för då var man nästan tvungen att göra 

det. Då köpte man sin skiva och lyssnade på alla låtar som fanns på skivan av den artisten. 

Idag handlar det inte så mycket om artist, utan det är låt för låt. Vilket jag kan tycka är lite 

synd på ett sätt, samtidigt som att det är underbart hur tillgänglig all musik är. Jag skulle 

inte kunna tänka mig att inte ha Spotify nu. Nu är man fast.” [- Malin, 26]

Med andra ord har uppbyggnaden och formatet som musik idag konsumeras på bidragit till att min-

ska respondentens tålamod, samtidigt som musiktjänsten lever upp till hur hon vill att det ska se ut - 

då hon menar på att det inte är ett alternativ att utesluta Spotify och denna typen av musikkonsum-

tion.  

Ett annat exempel är hur musiken idag många gånger konsumeras i kombination med att responden-

ten gör någonting annat, snarare än att vara det huvudsakliga fokuset, likt exemplet av Jenkins jag 

lyfter ovan;

“Så medans jag gör någonting annat så adderas musiken på det, det är väldigt sällan jag up-

plever musiken ‘bara som den är’ liksom. (…) Till skillnad från att jag främst lyssnar på 

musik, och sen kommer något störningsmoment - utan störningsmomentet är redan där, så 

lägger jag musiken på det. (…) Sen är det klart att i vissa sammanhang lyssnar man mer, 

och i andra sammanhang lyssnar man mindre. Till exempel när jag sitter och pluggar så vill 

jag ju inte höra musiken per se, utan då vill jag bara ha någon sorts brus som hjälper mig att 

fokusera bättre. Och det är också intressant, varför störningsbrus får mig att plugga bättre 
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haha. Det är ju viktigt att det är rätt typ av musik i de lägena, den ska finnas där men jag ska 

liksom inte lägga för mycket tanke på den.” [- Cornelia, 23] 

Här förklarar respondenten hur musiken sällan konsumeras enbart ‘som den är’ - utan att musiken 

många gånger snarare agerar bakgrund till en annan aktivitet, där hon lyfter ett exempel på hur hon 

vill ha musik då hon pluggar. Hon betonar även det faktum att hon här presterar bättre med hjälp av 

ett brus eller störningsmoment, vilket ligger i enlighet med det exempel som Jenkins lyfter om hur 

vi idag konsumerar media, som i sin tur stärker hans teori om kulturell konvergens. 

4.3 Tematisering av Musikens påverkan

Detta sista huvudtema är det mest omfattande temat som denna uppsats kommer att belysa - därav 

delades temat in i tre stycken underkategorier. Det var inom denna kategori flest upprepningar 

gjordes under intervjuerna, samt att respondenterna själva belyste musikens påverkan som en hu-

vudsaklig anledning till varför de lyssnade på musik. Det är utifrån underkategorierna Påverkan & 

Känslor, Beteende samt Musikaliskt överflöd som analysen av detta tema kommer struktureras upp.  

4.3.1 Påverkan & Känslor

Innehållet i detta stycke har speglats i flera av analysens teman, av den anledningen att mina re-

spondenter förklarar hur de lyssnar på musik just för att ta del av musikens påverkan på dem. 

Spinoza har som en utgångspunkt i sin teori om påverkan att vårt tänkande och vårt handlande är 

oskiljaktiga; samt att varje tanke eller känsla även är en fysisk rörelse eller impuls. Han menar på 

att vår förmåga att påverkas alltid består av känslor, av ‘affects’ - vilka han delar in i två stycken 

kategorier; känslor i form av handlingar eller passioner.  

Känslor i form av handlingar kan förklaras utifrån den specifika individens karaktär och bakgrund; 

utifrån vad som talar till individen eller inte. När vi blir påverkade utifrån handlingar påverkas in-

dividen på ett direkt sätt - en rytm få foten att stampa i takt hos en individ, en sorgsen låt kan bidra 

till att en annan börjar gråta eller så får musik en tredje individ  att prestera bättre på gymmet 

(Fleischer, 2015:257; Deleuze, 1988:27).  

Påverkan i form av handlingar bidrar till faktiska rörelser eller beteenden som inte nödvändigtvis 

involverar någon medveten reflektion från oss som individer. Några exempel på hur respondenterna 

upplever denna form av påverkan lyder;  
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“Jag tränar en hel del, och för mig är musiken en viktig komponent för att kunna ‘få igång’ 

mig själv, att tagga till och få igång adrenalinet i kroppen.” [- Johan, 28] 

“Vill jag dansa och sätter på dansmusik, ja då vill jag dansa ändå mer. Eller är jag ledsen 

och sätter på sådan musik, då gråter jag ändå mer haha.” [- Malin, 26] 

Påverkan i form av passioner å andra sidan påverkar oss istället på ett mer indirekt sätt, och det som 

påverkas här är vår handlingskraft. Denna typ av påverkan kan antingen leda till att minska vår 

handlingskraft (vilket resulterar i ‘sad-passions’), eller öka den (‘joy-passions’). Denna typ av 

påverkan bygger på utomstående faktorer, snarare än utifrån individen själv som vid påverkan i 

form av handlingar (Deleuze, 1988: 27-28).  

Inom denna inriktning av påverkan uttryckte respondenterna att musiken påverkat dem som mest; 

musiken har för respondenterna bidragit till så kallade ‘joy-passions’ som har lett till en ökad han-

dlingskraft i det vardagliga livet. Några exempel där musiken istället skulle ha minskat deras han-

dlingskraft (i form av ‘sad-passions’) var det däremot ingen respondent som uttryckte sig om.  

“Ja men alla de gånger jag blivit mer glad, motiverad eller taggad på grund av att jag 

lyssnat på musik. Hade inte de dagarna existerat så hade jag bara gått vidare med det där 

neutrala tillståndet, och då hade det absolut varit en annan situation som jag många gånger 

suttit i. Troligtvis hade jag mått sämre. Så jag tror absolut att musiken haft en inverkan, sen 

på precis vilket sätt är svårt att säga… Ja men musiken har på något sätt gjort min 

livskvalitet bättre bara.” [- Cornelia, 23] 

“Jag kan inte ens tänka mig hur det skulle vara att inte ha musik liksom, jag skulle deppa 

ihop totalt!” [- Malin, 26]

Här förklaras hur musiken används för att påverka humöret, vilket också leder till en gladare vardag 

där de upplever att deras livskvalitet blivit bättre som en följd av musikens påverkan.  

“Det här är ingenting jag tänker på sådär, men på något sätt bidrar musiken till att dagen 

rullar på mer positivt eller vad man ska säga. Det håller igång humöret en del, och jag tyck-

er att man inte tappar energin lika lätt sedan vi började ha på musik på dagarna.”  

[- Johan, 28]
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I citatet ovan förklarar respondenten hur musiken används för att förbättra humöret, samt för att öka 

handlingskraften och energin under arbetsdagen. Här förklaras även att denna påverkan började i 

samband med att musik infördes på kontoret.  

“Till exempel när jag sitter och pluggar så vill jag ju inte höra musiken per se, utan då vill 

jag bara ha någon sorts brus som hjälper mig att fokusera bättre. Och det är också intres-

sant, varför störningsbrus för mig att plugga bättre haha” [- Cornelia, 23]

Till sist förklaras här hur musiken påverkar respondenten till att prestera bättre då hon studerar, trots 

att det snarare är ett störningsbrus än musik hon eftersöker så spelar musiken ändå här en viktig roll. 

Hon kan inte förklara varför det är så, men upplever ändå att det påverkar henne positivt.  

4.3.2 Beteende

I detta undertema ser jag på huruvida respondenternas musikkonsumtion av digitala musiktjänster 

har bidragit eller uppmuntrat till vissa beteenden i det vardagliga livet - både hos respondenterna 

själva, men även utifrån samhället som stort. 

Hargreaves och North (1999) lyfter musikens funktioner i våra vardagliga liv utifrån ett psykolo-

giskt perspektiv, där de bygger sina bevakningar från de sociala och teknologiska förändringar som 

sker inom musiken som sådan. Musiken är idag mer mobil och mer lättillgänglig än vad den någon-

sin varit tidigare, vilket resulterar i att musiken i en allt högre grad integreras i våra vardagliga liv. 

Vi kan enkelt ta med oss musiken ut på stan, över nationella gränser samt in och ut genom våra rela-

tioner, känslor och upplevelser.  

Nedan lyfts två exempel där musiken integrerats i vardagliga situationer, där mobiliteten spelar en 

väsentlig roll för vårt användande av musiktjänster;  

“Så fort jag går från jobbet, eller ska ut och göra något, stoppar jag i hörlurarna och går in 

på Soundcloud eller Spotify. Det är ingenting jag egentligen tänker på, utan det bara sker 

per automatik.” [- Johan, 28] 

“I och med att jag lyssnar mest när jag pluggar, när jag är på väg till skolan, när jag tränar, 

så blir det oftast så att jag lyssnar med mina hörlurar. Sedan i sociala sammanhang är det 

klart att det är annorlunda. (…) Jag hamnar verkligen i min egna värld när jag lyssnar på 

musik - att det finns där hela tiden när jag håller på med mina vardagssysslor, när jag hand-

lar, när jag sitter på tåget osv.” [- Cornelia, 23]
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Vidare menar Hargreaves och North (1999) att sociala och tekniska funktioner inom musiken, dit 

den ökade mobiliteten räknas, har bidragit till att musiken blivit allt mer individualiserad. Van Dijck 

(2007) betonar hur musiken alltid har varit ett socialt fenomen - någonting som mina respondenter 

upplever har förändrats utifrån dagens digitala musikkonsumtion. På frågan om respondenterna up-

plevde musiken som ett personligt eller socialt fenomen gav de alla exempel på hur de upplevde 

den dagliga musikkonsumtionen som mer personlig än social.  

“Jag skulle säga att det är till 99 % jag själv, med mina hörlurar, via Spotify som jag lyssnar 

på musik. (…) Ja men det är ett bra sätt att att vara för sig själv, att kunna isolera sig från 

andra - att helt enkelt skapa lite avstånd. [- Cornelia, 23]

“Jag lyssnar oftast på musik själv, eller när jag tar mig till gymmet eller går ute själv, så jag 

tror att musik för mig är mer privat faktiskt.” [- Johan, 28]

Att musikkonsumtionen blivit alltmer individualiserad, samt används som ett medel för att skapa 

avstånd eller isolera sig, har enligt respondenterna även bidragit till vissa beteenden eller mönster i 

det vardagliga livet. Det faktum att vi mer än gärna sätter i våra hörlurar när vi befinner oss på 

platser med andra människor eller när vi är på resande fot var ett beteende som alla respondenter 

kunde relatera till och känna igen.  

Vid frågan kring vilka beteenden som respondenterna kunde identifiera, samt vad de trodde att 

dessa beteenden kunde bero på, uttryckte de sig på följande sätt; 

“Jo, dels är ju det här isolerande beteenden där vi gärna stänger av mot omvärlden med 

hjälp av hörlurar när vi till exempel åker tunnelbana eller buss. Sen kan jag tycka, och här 

känner jag igen mig själv, att vi idag är så beroende av att det måste hända något. Vi klarar 

inte av tystnad, eller att vara ensamma, och vi känner att det hela tiden måste hända något. 

Och här tror jag att många använder sig av musiken, inte alltid för att de faktiskt vill lyssna 

på musik, utan mer för att fylla ut någon sorts tystnad eller fördriva tiden.” [- Malin, 26]

Här uttrycker sig respondenten att vi lever i ett samhälle av konstanta intryck, som gjort att vi up-

plever det allt svårare att vara ensamma i vår egen tystnad - där musiken agerar ett sätt för oss att 

undvika situationer vi upplever som obekväma. 

“Musiken bidrar nog till en lugnande, eller betryggande, känsla hos folk - jag tror att det är 

en sorts komfort vi vänder oss till för att slippa känna oss ensamma när vi till exempel tar 

oss från en plats till en annan, eller när vi befinner oss bland andra människor som vi inte 
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känner. Skulle inte jag få lyssna på musik vet jag att det absolut skulle påverka mig negativt 

iallafall.” [- Johan, 28]

Även detta citat bygger vidare på idéen kring att musiken agerar ett sorts hjälpmedel vi gärna tar till 

för att undvika tystnad och ensamhet, där han upplever att det skulle leda till negativa känslor om 

han inte haft tillgång till musiken på samma sätt.   

Utöver att respondenterna upplevde att musiken blivit allt mer personlig och individualiserad, så 

lyftes även exempel på hur de digitala musiktjänsterna skapat vissa mönster inom vår musikkon-

sumtion - framförallt då det gäller vårt tålamod.  

“När jag får uppdaterade rekommendationer till mig så scrollar jag faktiskt alltid igenom 

listan i början, jag lyssnar några sekunder i början av en låt, hoppas därefter till mitten och 

lyssnar någon enstaka sekund. Så alltså, det är ett väldigt kort fönster för att fånga vår upp-

märksamhet.” [- Cornelia, 23]  

“Jag har ju märkt att mitt tålamod idag har blivit mycket sämre, plus att jag ger en låt typ 

15 sekunder. Känner jag då inte på en gång att det är bra så går jag direkt vidare till 

nästa.” [- Malin, 26]  

 

 
4.3.3 Musikaliskt överflöd  

Denna sista underkategori bygger på huruvida respondenterna upplever att den digitaliserade 

musiken och dess tillgänglighet kan ha skapat en känsla av musikalisk överflöd hos respondenterna 

- samt hur detta överflöd i sin tur påverkar respondenternas musikkonsumtion och relation till 

musik. 

Rasmus Fleischer (2015) lyfter hur det idag finns ett musikaliskt överflöd i vårt samhälle, som en-

ligt honom har bidragit till att skapa en så kallad postdigital sensibilitet. Med denna teori menas att 

det blivit allt svårare för användare av dagens musiktjänster att bli påverkade av musik, just på 

grund av det musikaliska överflöd som digitaliseringen av musik bidragit till att skapa (Fleischer, 

2015:256).  

Respondenterna höll i största mån med om att det idag fanns ett överflöd av musik, dock på både 

gott och ont, som bidrog till att de många intryck vi får via musiken bland annat kunde försumma 

andra sinnen.
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“Ibland kan jag känna till och med att jag vill stänga av min musik och ta ut mina hörlurar 

bara för att jag vill vara mer medveten om vad som sker runtomkring mig. (… )  

Jag kan känna att man blir mer närvarande utan musik också, man sjunker tillbaka lite till 

den platsen man är på. Så ibland är det trevligt, men ibland är det också skönt att vara för 

sig själv och fokusera på sina egna tankar, att stänga av lite med hjälp av musiken. Sam-

tidigt som jag tror att det är bra att ta ut hörlurarna ibland.” [- Cornelia, 23]

På frågan ifall det blivit svårare att orientera sig inom all den musik som vi idag har tillgång till 

förklarade en respondent hur hon nästan tappat lusten att leta upp ny musik, då det musikaliska 

överflödet många gånger får henne att känna att hon hela tiden ‘halkar efter’. 

“Jag tycker det är svårt. Nästan till den grad att jag tappar sugen att hitta ny musik, och det 

är lite för att jag kan känna att jag ‘halkar efter’ liksom, att det är svårt att hänga med bland 

allt det nya som kommer. Och jag tänker att det kan hänga ihop med mitt dåliga tålamod 

också” [- Malin, 26] 

Fleischer har som en hypotes i sin artikel att vi har utvecklat ett ökat intresse för musik och musik-

former som inte är konstant tillgänglig för alla individer vid alla tidpunkter, och att detta intresse 

bygger på Spinozas teorier om påverkan snarare än att bero på nostalgiska anledningar. Detta in-

tresse menar han på är en form av ‘postdigital rutin’ (Fleischer, 2015:256). 

För att vidare utforska om mina respondenter utvecklat någon form postdigital sensibilitet eller 

postdigitala rutiner, valde jag att dels gå in på om respondenterna upplevde att de inte längre 

påverkas av musik på samma sätt som förr - samt ifall de utvecklat ett intresse för mer svåråtkomli-

ga former av musik.  

Ingen av mina respondenter upplevde att de hade någon önskan att utgå från musik eller musik-

former som var mer ovanliga eller svåråtkomliga, utan de ville använda sig av digitala musiktjänster 

trots det musikaliska överflöd de bidrog till att skapa.  

Vidare om respondenterna idag inte blir påverkade av musik på samma sätt som förr, ifall de 

utvecklat en postdigital sensibilitet och upplever att den genuina musikupplevelsen inte går att nå på 

samma sätt tack vare det musikaliska överflödet - svarade respondenterna på relativt likartade sätt.  

Dels var alla överens om att de digitala musiktjänsterna funnits en längre tid under deras liv, och att 

musikkonsumtionen idag ser annorlunda ut mot hur den såg ut då de var barn - men att det inte en-

bart hade med digitaliseringen av musik att göra. Citatet nedan visar på om respondenten anser att 

digitala musiktjänster stör eller förstör hennes musikupplevelser, vilket hon menar på att de inte gör 
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på grund av hur hon ser på musiken som sådan;  

“Det är väl lite att jag aldrig sett musik som ett konstverk till att bara sitta och insupa, utan 

det har alltid varit en del av… Ja, återigen, det är en stämningshöjare! Så medans jag gör 

någonting annat så adderas musiken på det, det är väldigt sällan jag upplever musiken ‘bara 

som den är’ liksom. (…) Så nej, jag tycker inte att musikupplevelsen störs eller förstörs.” [- 

Cornelia, 23] 

 

Nedan lyfter en annan respondent att hon idag har svårare att uppleva de mest genuina känslorna 

när hon lyssnar på musik, att de visserligen går att tillgå via konserter eller bra musikanläggningar, 

men att de är mer sällsynta idag än förr. 

“De där verkligen genuina upplevelserna tror jag att jag egentligen bara upplever på kon-

serter idag. En konsert kommer alltid vara vad det är liksom. Så där upplever jag den här 

upplevelsen. Men att få sitta i bilen och äntligen få lyssna på den där skivan man längtat 

efter, eller som man slitit med att göra, den känslan tycker jag inte att jag upplever idag. 

Däremot kan man idag sätta på en riktigt bra låt med riktigt bra ljud, och då kan jag ändå 

känna någonting. Men det är betydligt mer sällan idag än hur det var förut.”  

[- Malin, 26] 

Ingen av respondenterna visar på några uppenbara tecken av att de upplever sig känna någon post-

digital sensibilitet, utan jag tolkar det som att det senare citatet snarare pekar åt en mer nostalgisk 

riktning som snarare går att koppla till teorier som tagits upp i tidigare teman; likt medierade min-

nen, kulturell konvergens med mera.  
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5. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

5.1 Summering av resultat

Analysen ovan redogör för hur mina respondenter förhåller sig till musik som strömmas via dagens 

digitala musiktjänster - där jag ser på musikens betydelse utifrån respondenternas syn på identitet, 

från musikens kulturella betydelse samt utifrån den påverkan som musikens har på respondenterna.  

Analysen bygger på dessa tre huvudsakliga teman, där varje tema vidare lyfter specifika underkate-

gorier kopplade till de teorier och den tidigare forskning som upplevs mest relevant utifrån respek-

tive kategori.  

Målet med detta stycke är att summera de mest relevanta resultaten jag kommit fram till i analysen 

utifrån de frågeställningar som denna uppsats bygger på, samt utifrån den teori jag har använt mig 

av. Summering som följer ämnar att förtydligande besvara följande frågeställningar;   

- Hur ser användare av digitala musiktjänster på sin relation till musik? 

- På vilka sätt har digitala musiktjänster bidragit till att formge respondenternas relation till musik?  

- Upplever respondenternas att deras musikkonsumtion bidragit till att skapa några vardagliga be-

teenden eller mönster? 

Respondenterna i denna undersökning hade alla en stark relation till musiken, där musiken spelade 

en viktig roll i det vardagliga livet. De ansåg att musiken många gånger agerade som antingen ett 

tidsfördriv eller bakgrundsbrus vid andra sysselsättningar, alternativt som ett sätt att påverka 

humöret eller öka handlingskraften - via den typ av påverkan som Spinoza kallar för ‘joy-

passions’ (Deleuze, 1988:27-28). Det var sällan respondenterna upplevde att de satte på musik en-

bart för att lyssna på den faktiska musiken.  

Resultatet i min analys är i enlighet med det van Dijck (2007) samt Nylund Hagen och Lüders 

(2016) skriver, nämligen att musiken vi lyssnar på många gånger kan kopplas samman med våra 

‘inre jag’ - av den anledningen att musik ofta påverkar eller speglar våra humör, samt att den kan ge 

mening åt det vardagliga livet. Nylund Hagen och Lüders förespråkar vidare att musik besitter för-

mågan att framkalla känslor eller minnen hos oss, vilket vidare stärks av van Dijck’s teori om me-

dierade minnen.  

Jag tolkar det som att mina respondenter upplevde (på olika sätt för de olika individerna) att 

musiken de lyssnade på många gånger gick att koppla ihop med specifika händelser eller känslor - 
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och att detta kunde vara en anledning till varför de i huvudtaget ville lyssna på en viss sorts musik 

eller inte. De gav även exempel på där media på ett eller annat sätt påverkat deras minnen av en tid 

eller situation, antingen genom att förädla eller förstärka minnena som musiken bidrog till att skapa.   

 

Digitaliseringen av musik i form av en ökad lättillgänglighet och mobilitet har påverkat responden-

ternas musikkonsumtion, samt bidragit till att respondenterna idag upplever musiken som mer indi-

vidualiserad än någonsin. Hargreaves och North (1999) menar på har att musiken blivit mer och 

mer individualiserad just tack vare den ökade mobiliteten.    

Även teorin psykologiskt ägande ligger här i enlighet med det som respondenterna upplever sig 

känna, alltså att de som konsumenter av dessa nyare former av teknologier har en högre chans av att 

uppleva känslan av att ett objekt ‘är mitt’ (Pierce et. al, 2003; Sinclair & Tinson, 2017).  

Sinclair och Tinson (2017) kommer fram till att deltagarna i sin undersökning har ökat sin 

musikkonsumtion över åren i takt med att musiken blivit alltmer tillgänglig och lättåtkomlig - samt 

att musiken alltmer integreras i våra vardagliga rutiner där vi förlitar oss på att musiken ska sköta 

och bibehålla vårt humör under dagen. Detta resultat är någonting som även min undersökning lett 

fram till, då mina respondenter upplever att de varit med om samma utveckling samt besitter samma 

förväntningar på musiken idag som deltagarna i Sinclair och Tinson’s undersökning.  

Dagens musikkonsumtion har även bidragit till att skapa vissa mönster, dels i samhället och dels 

hos respondenterna själva. Respondenterna upplever att musiken idag till stor del konsumeras i 

samband med andra sysslor eller aktiviteter, exempelvis då de pluggar eller tränar. Att responden-

terna till stor del använder musiken i samband med att de fokuserar på annat, samt på grund av de 

digitala musiktjänsternas uppbyggnad och struktur, har bidragit till att respondenterna upplever att 

deras tålamod till musiken blivit allt sämre med åren - både då det gäller att söka efter ny musik, 

samt då det kommer till den allt kortare tid vi ger varje låt innan vi går vidare till nästa.  

Jenkins (2006) förklarar förändringen i hur media produceras och presenteras med hjälp av teorin 

kulturell konvergens, vilket handlar om hur sammanlöpningen av olika mediefunktioner påverkar 

sättet som vi konsumerar medier på. Här lyfter både Jenkins och mina respondenter mobiltelefonen 

som en bidragande faktor till varför deras musikkonsumtion idag ser ut som den gör. 

Utöver detta kunde respondenterna även känna att de ofta vände sig till musiken för att få en lug-

nande eller betryggande känsla - eller för att slippa tystnad och ensamhet med sina egna tankar. 

Musiken agerade här en sorts komfort för dem, då de upplevde att det blir allt svårare att befinna sig 
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i situationer där de får för lite intryck, där det är tyst samt där de är ensamma. Detta menade dem på 

kunde höra ihop med det beteende eller mönster som alla tre respondenter tydligt kunde identifiera i 

samhället som sådant, nämligen hur vi gärna isolerar oss själva med hjälp av våra hörlurar på of-

fentliga platser eller kommunikationer - där ett återkommande exempel var hur majoriteten av oss 

nästan alltid sitter med hörlurar då vi reser via exempelvis buss eller tåg.  

5.2 Diskussion 

I summeringen av analysen ovan hänvisas det till ett antal resultat som stärks med kopplingar till 

teorier och tidigare forskning, där jag i summeringen valt att endast lyfta de resultat som är mest 

relevanta utifrån undersökningens ursprungliga syfte och frågeställningar. Jag upplever att det fanns 

flera likheter mellan de resultat jag kommit fram till och de teorier samt tidigare forskning som jag 

tagit del av, där samma citat av respondenterna gick att placera in och argumentera för under flera 

olika teman. Detta bidrar till att stärka teoriernas och den tidigare forskningens relevans gentemot 

varandra.  

Utöver likheterna förekom det även olikheter mellan mina resultat och den teori jag använt mig av, 

där ett exempel är Fleischer’s (2015) teori om postdigital sensibilitet. Mina respondenter höll med 

Fleischer om att digitaliseringen av musik bidragit till att skapa ett musikaliskt överflöd i vissa 

avseenden, dock att det inte nödvändigtvis var någonting negativt, samtidigt som de inte fullt ut up-

plevde att deras förmåga att bli påverkade hade minskat på grund utav detta överlöd - utan att det 

snarare handlade om hur respondenternas musikkonsumtion såg ut och hur denna påverkade hur de 

upplevde musiken.  

Även att en del tidigare forskning stämmer in till viss mån har förekommit, där vissa aspekter av 

forskningen stämmer överens med mina resultat; och andra inte. Då ingen tidigare forskning jag 

tagit del av är utformad på precis samma sätt som min undersökning, är det därför naturligt att slut-

satserna inte blir exakt detsamma; trots att det finns delar eller moment som må vara det. 

En reflektion jag tar med mig efter arbetet med denna undersökning är hur pass viktigt urvalet av 

respondenter varit för mitt arbete. De respondenter som analysen och dess resultat grundas på har 

alla varit individer med ett intresse för musik, där relevansen av respondenternas svar nästintill går 

att mäta i relation till deras intresse för musiken. I början av detta arbete utförde jag en provintervju 

med en individ som inte upplevde sig ha samma relation till varken musik eller digitala musiktjän-

ster, vilket då resulterade i en jämförelsevis substanslös data. Att utgå från individer som alla har ett 
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genuint intresse i musik bidrar visserligen till att undersökningens resultat färgas av ett liknande 

engagemang, men det får även analysen att bli mer innehållsrik och nyanserad - samt att responden-

ternas tankar kring musik vid ett flertal tillfällen har fått mig att applicera nya synsätt eller aspekter 

till undersökningen som jag inte haft i åtanke innan.  

5.2 Förslag till vidare forskning

Denna undersökning har vid ett flertal gånger lett mig in på mycket intressanta sidospår inom mitt 

ämne som jag gärna hade velat se över om utrymmet funnits där. Jag har valt att prioritera vissa as-

pekter, där jag medvetet har fått utelämna en hel del intressanta områden.  

Ett område som hade varit intressant att forska vidare kring mer grundläggande är den roll som 

musiktjänsternas algoritmer spelar för vår vardagliga relation till musik. Dessa algoritmer blir allt-

mer avancerade, och påverkar vår konsumtion samt våra kulturella bemötanden i en allt högre grad. 

Att idag göra en undersökning kring digitala musiktjänster utan att komma in på dessa algoritmer 

vore nästintill en omöjlighet, men då dessa inte hört till min undersöknings huvudsakliga forskn-

ingsfrågor har jag valt att lyfta synpunkterna kring algoritmer utifrån andra teman och teorier. Här 

kan jag i efterhand känna att det hade varit bra om jag valt att lyfta mer forskning kopplat till just 

algoritmer, med tanke på hur påverkande dessa är på konsumenternas musikkonsumtion.  

 

Därav anser jag att det vore intressant att fördjupa sig i detta ytterligare, och att se över responden-

ternas tankar och åsikter kring dessa algoritmer utifrån teorier och tidigare forskning som främst 

fokuserar på detta område. Utifrån den data som mina intervjuer bidragit till att skapa, visade det 

sig att många såg på dessa algoritmer som viktiga inslag för hur deras musikkonsumtion utvecklat 

sig. Även det faktum att musiktjänsters algoritmer utvecklas konstant bidrar till att det finns 

utrymme för ny och mer aktuell forskning inom ämnet. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Tema 1 - Relationen till musik / Identitetsskapande  

- Beskriv kortfattat din relation till musik  

(Vilken roll har musiken i din vardag?)  

- Vilken/vilka musiktjänster skulle du säga att du använder främst? 

- Vid vilka tillfällen i din vardag brukar du lyssna på musik?  

- Varför skulle du säga att du lyssnar du på musik?  

(Är det t.ex. för att slappna av, fördriva tiden, bli ‘taggad’ etc.)  

- Upplever du att det är jobbigt att dela med dig av din musik eller musiksmak med andra? Jag 

tänker t.ex. i faktiska situationer, via öppna spellistor på Spotify, då Spotify är kopplat till Face-

book etc.  

- Ser du musiken som någonting socialt eller som någonting privat?  

- Hur tror du att formatet som digitala musiktjänster idag har (där du som användare har möjlighet 

att söka efter artister, lägga till låtar i listor med mera) påverkar din musikkonsumtion?  

- Är detta format någonting du förespråkar eller tycker är positivt? Eller är det motsatsen?  

- Gillar du att själv ‘styra’ din musikkonsumtion, eller föredrar du att snarare ‘blir serverad’ musik?  

- Tror du att musiken på något sätt bidragit till att formge ‘den du är’ idag?  

- Det kan vara i en mindre eller större skala, t.ex. ett specifikt tillfälle då musik hjälp dig på 

något vis, alternativ att musiken påverkar den du är mer till vardags.  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Tema 2 - Musikens kulturella betydelse / Cirkulation av media 

- När övergick du till att börja på någon form av digital musiktjänst? Var det då Spotify kom, eller 

lyssnade du på t.ex. Youtube innan dess? Lyssnade du parallellt på någon äldre typ av 

musikmedium samtidigt som en digital? 

- Innan tjänster som Spotify och Youtube lanserades, vilken var din främsta källa för musik?  

(Var det radio, CD, kassettband med mera?) 

- Skulle du säga att du har applicerat några specifika känslor, minnen eller värderingar till 

musikmedier? Alltså om du kanske upplever en specifik känsla eller tanke då du ser tillbaka till 

(exempelvis) CD-skivor eller mp3 spelare? 

- Om ja - upplever du någonting liknande då det kommer till nyare musikmedier som Youtube eller 

Spotify?  

- Upplever du att du blir påverkad av hur musiktjänsternas design och algoritmer är uppbyggda?  

Det vill säga att du t.ex. ser omslag eller titel innan du hör låten, att du blir rekommenderad låtar 

som tjänsterna tror att du gillar, med mera.  

- Allt fler digitala forum, där musikstreamingtjänster är ett av dem, försöker koppla samman olika 

typer av kulturella fenomen inom en och samma enhet. Vad tror du är det viktigaste för oss, är det 

t.ex möjligheten att själva styra våra sökningar, är det kombinationen av ljud och visuellt, är det 

möjligheten att interagera med varandra eller någonting annat?  

Tema 3 - Musikens påverkan / Theory of affects 

- Hur lyssnar du på musik via musiktjänster? Brukar du söka efter specifik musik, välja färdiga 

listor, utgå från genre efter humör etc.? 

- Har du någonsin upplevt att det är svårt att orientera sig bland all den musik som finns? Eller ‘nö-

jer’ du dig ganska snabbt med t.ex. en färdig lista eller liknande?  

- Upplever du att det idag är ett problem att ta till sig musik eller att kunna påverkas av musiken, i 

och med att det finns så otroligt mycket musik att tillgå via olika digitala musiktjänster och digi-
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tala arkiv?  

- På vilket sätt tror du att musik påverkar just dig? Är det dina sinnen som musiken främst 

påverkar, eller är det mer i en direkt form likt att du vill börja sjunga eller dansa med?  

- Tror du att dagens digitala musikkonsumtion är med och bidrar till att skapa vissa beteenden eller 

mönster i våra vardagliga liv? Skulle det bli någon skillnad om vi som samhälle ‘tog en paus’ 

från all form av musikkonsumtion? 

 

Bilaga 2. Svenskarna och Internet 
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Bilaga 3. Kodningsschema

Identitet Musikens kulturella betydelse Musikens påverkan

Minnen & Nostalgi Digitalisering Påverkan & Känslor

Musikkonsumtion Beteende

Musikaliskt överflöd


