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”Artister är som kläder, det måste låta bra men så är 

det någonting mer.” 
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Abstract 
The purpose of the essay described in the following is to obtain an understanding, 
through the consumer’s point of view, of what, apart from the music it self, 
decides young consumers choice of popular music. With this knowledge we hope 
to create an understanding of how to market popular music in a changing music 
industry. 
 
To accomplish this purpose we preformed three focus groups. The respondents 
were between 16 and 18 years old, and they all lived in Stockholm. The questions 
asked during the focus groups were based on how young people consume music, 
how they gathered information about music, what role other young people choice 
of music play, what could encourage them to buy music, how the they defined 
there personality, and how they showed there belonging to a group. The answers 
were interpreted through theories of consumer behaviour and market 
communication. 
 
The result showed that the respondents did not buy music at all. We think that the 
change in the consumer behaviour is due to three different factors, the change in 
price, distribution, and how the music is consumed. Because of this we think the 
surrounding environment have a greater impact on the individual than before.  
The study showed that friends, subcultures, TV, movies, radio and the Internet 
was important in the choice of music. It also showed that advertising did not play 
a role at all.  
 
With this in mind we believe that the future of marketing music is in associations, 
and by that viral and stealth marketing. By placing the music in the forums that 
already appeals to consumers, artists and labels will be able to get the consumers 
attention about their music. 
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Sammanfattning 
Den uppsats som i följande beskrivs har syftat till att ur ett konsumentperspektiv 
undersöka och förstå vad som gör att unga konsumenter väljer att lyssna på den 
populärmusik de lyssnar på. Detta för att förstå hur marknadsförare ska 
marknadsföra artister i den förändrade musikindustrin.  
 
För att uppnå detta syfte har tre stycken fokusgrupper genomförts med ungdomar i 
åldrarna 16-18 år från Stockholm. De frågor vi formulerat till fokusgrupperna 
baserades på hur unga konsumerar musik, hur de skaffar information om musik, 
vilken roll spelar andra ungdomars musikval, vad som skulle få dem att betala för 
musik, hur de definierar sin personlighet, samt hur de visar grupptillhörighet. 
Svaren tolkades utifrån teorier inom konsumentbeteende och 
marknadskommunikation. 
 
Resultatet visade att de ungdomar vi träffat inte köper sin musik. Förändringen i 
konsumtionsbeteendet anser vi beror på tre faktorer, förändringar i pris, 
distribution samt det sätt musiken konsumeras. I och med det tror vi att 
omgivningens inverkan på den enskilde individen har blivit större. Vänner anser 
vi ha det störts inflyttandet på ungdomarnas val av musik, men även subkulturer, 
TV, filmer radio, uppträdanden och Internet spelade in. Resultatet visar även på 
att reklam av musik inte hade någon större påverkan.  
 
Med detta resultat i åtanke anser vi att framtiden för marknadsföring av musik 
ligger i associationer, och med det viral och dold marknadsföring. Genom att 
placera musik i de forum som redan tilltalar konsumenten kommer artister och 
skivbolag lättare kunna nå ut med sin musik. 
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Ordlista 
Cred  Uppskattning, respekt, trovärdighet 
 
Digga  Gilla 
 
Downloada  Ladda ned 
 
Dra ned  Att ladda hem musik från Internet 
 
Dra på  Sätta igång något. Till exempel en TV eller Radio 
 
Dunka  Spela upp musik 
 
Fett  Mycket, eller om något är bra 
 
Glassig  Cool 
 
Glida  Ta sig fram 
 
Hype  Omtalat 
 
iPod  En bärbar musikspelare 
 
iTunes. Ett program för uppspelning av musik samt en 

musikbutik för musik i digitalt format på Internet 
 
Mainstream Kulturyttringar som riktar sig och som konsumeras av 

en relativ majoritet av befolkningen 
 
Pod  Se iPod 
 
Skönt  Något som gillas 
 
Slapp  Avslappnad, Tillfredställande 
 
Soft gura  Lugn gitarrmusik 
 
Spänn  Svenska enkronor 
 
Trötta  Dåliga 
 
Waste  Bortkastat 
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1. Inledning 
För de allra flesta handlar musik om underhållning. För musikindustrin är det 
emellertid blodigt allvar.  
 
Det hela började med försäljning av noter och texter på 1800-talet och tog fart på 
allvar under 1900-talet i och med introduktionen av vinylskivor, kassetter och 
senare CD-skivor. Musik är numera en global industri. Människor i Moskva och 
Miami lyssnar på samma skivor och det är samma företag som producerar dem. 
Med en global försäljning som 2004 uppgick till 33,6 miljarder dollar (MSNBC) 
är musikindustrin en stor del av den globala ekonomin.  
 
För den största delen av försäljningen står populärmusiken. Populärmusik är 
musik som är tillgänglig för allmänheten och distribueras kommersiellt. 
Populärmusiken står därmed i kontrast till klassisk musik som historiskt sett varit 
elitens musik och folkmusiken som distribuerats ickekommersiellt. Populärmusik 
är inte heller samma sak som popmusik vilket är en genre inom populärmusik som 
karaktäriseras av kommersiell, lätt och melodisk musik(Wikipedia). 
 
Trots att den fysiska produkten och musiken har förändrats under åren har 
distributionen och arbetsfördelningen inom musikindustrin varit relativt stabil. 
Artister skapar musik, skivbolag marknadsför och distribuerar den och fansen 
konsumerar den. De dominerande skivbolagen har även de länge varit de samma. 
De stora fem, EMI, Sony, Universal-Vivendi, Time Warner och BMG dominerar 
tillsammans marknaden för produktion och distribution av musik (Graham et Al, 
2004).  
 
När det gäller marknadsföring av musik finns det flera åsikter. Många inom 
musikbranschen ser på musik som en produkt som alla andra där marknadsföring 
och varumärkesbyggande är en del av vardagen. De menar att kärnan av 
varumärket utgörs av musikerna eftersom det nämligen inte bara är musiken som 
säljs utan även artisten eller bandet som skapat musiken. De som marknadsför 
musik har utvecklat en professionell kunskapsbas kring deras produkter, och varje 
genre behöver sin egen kunskap (Kubacki & Craft, 2004).  
 
Denna uppfattning delas emellertid inte av alla. Enligt Kubacki och Croft finns 
det bland artister en uppfattning att musik inte bör ses som en produkt som skall 
marknadsföras och säljas utan musik bör ses som konst. Somliga menar att det 
finns en permanent konflikt mellan det kommersiella och det estetiska. Andra 
hävdar att utvecklingen av litteratur, teater, musik och konst har blivit mer och 
mer utsatt för lagen om tillgång och efterfrågan. Som ett resultat av detta menar 
de att musiken har förlorat sitt värde och liknar mer och mer just en handelsvara 
än en konstform.  
 
Ytterligare ett argument som framförts mot ökad kommersialisering inom 
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musikindustrin är att artisten blir tvungen att forma sig efter marknaden i sin 
marknadsföring och därmed förändrar sig själv (Kubacki & Craft, 2004). Inom 
musiken kan det därför vara svårt att avgöra vem som marknadsför vem.  
 

1.1 Problemdiskussion 
Skivbolag och artister måste som alla andra tjäna pengar för att överleva. Deras 
utmaning är att nå ut med sin produkt, sin musik, och få människor att köpa den. 
Musik som produkt är dock någonting speciellt. Ibland tycker man helt enkelt 
bara om en sång utan att kunna förklara det. Detta är det musikaliska, det artisten 
skapar. Detta, det musikaliska värdet (och därmed det kommersiella värdet) beror 
enligt oss på människors musiksmak som vi inte tror är varken stabil eller 
förutsägbar. 
 
Det som gör detta intressant ur ett marknadsföringsperspektiv är att 
marknadsförare inte har något inflytande över produkten, dvs. musiken. Trots 
detta måste människor påverkas att köpa den. Eftersom musiken inte kan 
förändras anser vi att de måste identifiera de andra möjligheter som finns för att 
på bästa sätt påverka människor att köpa musiken.  
 
Dessa möjligheter utgörs enligt oss av det som blir kvar om man tar bort de 
musikaliska kvalitéerna ur konsumenters uppfattning om en artist. Vad som blir 
kvar finns det emellertid väldigt liten forskning kring. Idag kan vi därför endast 
spekulera i detta.  
 
Vilka andra människor som lyssnar på en viss typ av musik är något som vi 
misstänker kan ha betydelse. Vidare lär konsumenter även påverkas av vad 
människor i deras omgivning tycker om en viss typ av musik stil eller artist. 
Exponeringen i media kan också tänkas ha stor betydelse. Med media menar vi 
musikvideor, reklam, samt vad som lyfts fram kring artisten i tidningar, radio och 
TV. Gillar konsumenten inte de musikvideos och reklaminslag som kommer från 
en artist kan han eller hon kanske välja bort artisten på grund av detta.  På samma 
sätt kan konsumenten bli tilltalad av en artist på grund av det som lyfts fram i 
media.  
 
Det som diskuterats ovan är så gott som fristående från själva musiken, vi tror 
som sagt att konsumenters val av musik inte bara grundar sig vad de tycker är bra 
respektive dålig musik. Vad som är de mest avgörande, om det nu finns något 
specifikt, kan vi i dagsläget inte avgöra. Vi hoppas däremot att kunna få en 
förståelse för vad som kan vara det mest påfallande. Med den kunskapen kan vi 
även titta på vad som artisten och dess skivbolag själva direkt eller indirekt kan 
påverka.  
 
Denna uppgift anser vi vara särskilt intressant idag. Musikindustrin har som 
tidigare nämnts länge haft samma modell för produktion och distribution. 
Förutsättningarna för musikindustrin håller nu på att förändras. Internet har lett till 
två stora förändringar för industrin. Den ena förändringen är möjligheten till en ny 
och billigare distributionskanal för musik genom att minimera antalet 
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mellanhänder. Den andra, och kanske mest omtumlande förändringen är den 
olagliga nedladdningen.  
 
Debatten om olaglig nedladdning har först och främst kommit att handla om 
huruvida det är moraliskt riktigt eller inte samt vad skivbolagen skall göra för att 
få stopp på nedladdningen.  Mycket liten uppmärksamhet har givits vilka 
konsekvenser detta har fått för konsumenternas beteende när de väljer musik.  
 
De som i störst utsträckning anammat den nya tekniken är ungdomar. De är enligt 
oss också stora konsumenter av populärmusik. Med bakgrund av de förändringar 
som skett på senare tid är det därför intressant att undersöka hur deras val av 
musik går till har förändrats. 

1.2 Frågeställning 
Vad, utöver musiken, påverkar unga konsumenter vid deras val av populärmusik? 

1.3 Syfte 
Syftet med undersökningen är således att ur ett konsumentperspektiv undersöka 
och förstå vad som gör att unga konsumenter väljer att lyssna på den 
populärmusik de lyssnar på. Detta för att förstå hur marknadsförare ska 
marknadsföra artister i den förändrade musikindustrin.  
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2. Metod 
För att uppnå uppsatsens syfte har vi sammanställt och analyserat relevanta 
artiklar och böcker. Vi har även genomfört fokusgrupper med ungdomar i åldrarna 
16 till 18. 
 

2.1 Undersökningens ansats 
Uppsatsens syfte är att ur ett konsumentperspektiv undersöka och förstå vad som 
gör att unga konsumenter väljer att lyssna på den populärmusik de lyssnar på. 
Detta medför att arbetet har både en förklarande och explorativ karaktär. Det är 
vidare svårt att vid arbetets början klart avgränsa problemområdet och se vad som 
är avgörande i unga konsumenters val av musik, och därför anser vi att en 
upptäckande ansats är relevant.   
 
Uppsatsen kommer att ha en induktiv ansats i den bemärkelsen att vi ämnar dra 
slutsatser utifrån våra observationer. Anledningen till vårt induktiva 
förhållningssätt är att vi vill låta empirin tala och inte har för avsikt att pröva 
någon teori utan söker snarare förklara och förstå empirin. Enligt Alan Bryman 
(2002) är det dock viktigt att vara försiktiga med hur vi använder ”teori” i 
samband med en induktiv strategi. Det finns dock ett deduktivt inslag eftersom vi 
använder oss av befintliga teorier. Teorierna är inte med för att testas utan 
används först och främst för att försöka beskriva det vi undersöker. Eftersom vi på 
förhand inte vet vad vi kommer att upptäcka är det emellertid inte säkert att dessa 
teorier stämmer överens med hur verkligheten ser ut.  
 

2.2 Hermeneutik 
Som vi nämner ovan vill vi skapa en förståelse för vad som är det avgörande, 
utöver musiken, vid ungas val av populärmusik, och kommer därför att använda 
ett hermeneutiskt synsätt i uppsatsen. Valet av hermeneutik grundar sig på den 
tolkning som sker vid fokusgrupperna och vid analysarbetet. Det hermeneutiska 
förhållningssättet ger också möjlighet till att tolka materialet ganska fritt vilket vi 
tror ger oss bättre förutsättningar för att få en ökad förståelse för det område vi 
studerar.  
 
Två aspekter är viktiga att ta hänsyn till under uppsatsarbetet, förförståelsen och 
objektivitetsproblemet. Förförståelsen avgör hur vi ser på det vi studerar; utan 
förförståelse skapas inget problem och inget som kan ge ledtrådar (Ödman, 1979). 
För att kunna tolka den empiri vi samlar in måste vi vara medvetna om att både vi 
och respondenterna är färgade av förförståelse. Eftersom vår empiri bygger på 
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fokusgrupper är det viktigt att vara medveten om respondenternas förförståelse 
som innefattar bland annat språk och begrepp, trosuppfattningar och individuella 
personliga erfarenheter (Gilje och Grimen, 2002). Enligt hermeneutikens 
förespråkare är möjligheterna till att vara fullständigt objektiv obefintliga då vi 
hela tiden påverkas av vår förförståelse (Ödman, 1979; Gilje och Grimen, 2002).  
Hermeneutiska förespråkare menar att det inte finns några rena fakta, utan fakta är 
redan från början formade i enlighet med värderingar som man inte kan skala av 
efter eget gottfinnande (Andersson 1979, s. 66). Objektivitetsproblemet dyker upp 
både när vi tolkar våra fokusgrupper och vid den kritiska granskningen och 
bearbetningen av rapporter och den relevanta litteraturen. Vår avsikt är att försöka 
vara så objektiva som möjligt.  
 
För oss som uppsatsförfattare är det viktigt att vara öppna för ny kunskap och nya  
tankegångar. Vi måste som tidigare nämnts vara medvetna om vår egen 
förförståelse och inte försöka tolka ny kunskap så att den stämmer in med vår 
tidigare förståelse. Den hermeneutiska cirkeln som symbol för tolkning indikerar 
att en tolkning sker inom en viss förståelsehorisont, som markerar gränserna för 
vilka tolkningar som är möjliga. Tolkningsprocessen som en spiral däremot 
betecknar att förståelsehorisonten förändras i harmoni med förändringar i 
kunskapsprocessen. Istället för en sluten förståelsehorisont symboliserar spiralen 
en oändlig tolknings- och förståelseprocess som saknar början och slut (Ödman, 
1979). Detta är viktigt eftersom det vi upplever och lär under forskningens gång 
förändras hela tiden.  
 

2.3 Fokusgrupper 
Fokusgruppen används för att få en empirisk grund att stå på. Enligt Malhotra och 
Birks (1999) är en fokusgrupp en diskussion med ett fåtal respondenter som leds 
av en moderator på ett ostrukturerat och naturligt sätt. En av de främsta fördelarna 
med fokusgrupper är att de fria diskussionerna kan leda till att oväntade 
upptäckter görs. Detta passar syftet med studien väl eftersom vi inte har några 
förutbestämda hypoteser som vi vill testa utan är intresserade av alla fakta vi kan 
komma över.  
 
Trots att tanken med fokusgrupper är att diskussionen skall vara så fri som möjligt 
är det viktigt att på förhand bestämma sig för vilken roll fokusgruppen skall spela 
i undersökningsarbetet och vilka frågor fokusgruppen skall svara på. 
 
Syftet med vår fokusgrupp var att söka förklara vad som, utöver musiken, som 
påverkar unga konsumenters val av populärmusik. Denna fråga 
operationaliserades till ett antal frågor som vi använde som diskussionsunderlag. 
Att formulera konkreta frågor är enligt Malhotra och Birks (1999) att 
rekommendera. Dels för att kunna jämföra resultat från flera fokusgrupper men 
även för att kunna användas om diskussionen avstannar. Det är emellertid viktigt 
att inte ställa dessa frågor rakt ut eftersom det kan skada kreativiteten och 
spontaniteten.  
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Följande frågor formulerades innan fokusgruppen: 
 

• Hur konsumerar unga konsumenter musik? 
 

• Varierar musiken beroende på hur den konsumeras? 
 

• Hur skaffar sig unga konsumenter information om musik? 
 

• Hur sprids information om att en artist är bra bland ungdomar? 
 

• Hur definierar ni er personlighet? 
 

• Hur kan man visa grupptillhörighet? 
 

• Vilken roll spelar andra ungdomars musikval? 
 

• Vad får unga konsumenter att betala för musik? 
 
Till den här uppsatsen har vi genomfört tre stycken fokusgrupper. Som vi nämnt 
tidigare var syftet med dessa att söka förklara vilka faktorer utöver musiken som 
påverkar unga konsumenters val av populärmusik. Vi började varje fokusgrupp 
med att diskutera musik i största allmänhet för att alla skulle känna sig trygga med 
oss och för att få igång diskussionen utan att vi ställde några frågor. Urvalet av 
deltagare till alla tre fokusgrupper var ett såkallat snöbollsurval, vilket är ett 
såkallat icke-slumpmässigt urval av personer där man via redan valda personer 
letar sig fram till andra personer som man tar med i urvalet (Bryman, 2001). 
 
Deltagarna i den första av de tre fokusgrupperna bestod av sex stycken tjejer i 
åldrarna 16-18 år från gymnasieskolorna Hersby på Lidingö och Viktor Rydbergs 
Gymnasium i Stockholm. Den genomfördes en solig eftermiddag i Vasaparken i  
centrala Stockholm, och pågick i ca en timme. Platsen valdes för att 
respondenterna skulle känna sig bekväma och att det skulle kännas som en 
konversation mellan vänner. Vi bjöd även på kaffe-latte och yoghurtglass. Sedan 
tidigare kände vi två stycken av respondenterna och bad dem ta med sig vänner. 
 
I den andra fokusgruppen bestod deltagarna av fyra stycken killar i åldrarna 17-18 
år från Viktor Rydbergs Gymnasium i Djursholm. Den här gången fick deltagarna 
själva bestämma plats för undersökningen, och valet föll på en brant backe i 
stockholmsförorten Stocksund där de åkte skateboard. Att deltagarna själva fick 
bestämma plats grundar sig i att vi ville att de skulle känna sig trygga och 
bekväma. Istället för kaffe-latte och yoghurtglass bjöd vi på ölkorv och saft. Vi 
kände en av deltagarna sedan tidigare. 
 
Den tredje och sista fokusgruppen bestod av fyra stycken tjejer i åldrarna 16-18 
år. Alla fyra var uppväxta på Södermalm i Stockholm. Precis som i den andra 
fokusgruppen fick deltagarna själva bestämma plats, denna gång hamnade vi på 
ett café på Folkungagatan. Vi genomförde undersökningen samtidigt som vi drack 
olika juicer. Precis som i den första gruppen kände vi två stycken av deltagarna. 
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Vid själva utförandet av fokusgrupper finns det flera varianter som kan användas. 
Vi valde vad Malhotra och Birks (1999) kallar ”Dual-moderator group”. Det 
innebar att en av oss ansvarade för att diskussionen skulle flytta på och den andra 
för att de frågor vi på förhand formulerat besvarades inom ramen för 
fokusgruppen. Eftersom vi båda således är aktiva spelades diskussionerna in på 
våra datorer.  
 

2.3.1 Fördelar med fokusgrupper 

• En grupp med flera personer kan producera mer information, insikter och 
idéer än en ensam person.  

 
• En persons kommentarer kan få en annan person att yttra sig och på det 

sättet skapa en kedjereaktion.  
 

• Eftersom respondenterna inte ställs några specifika frågor kan de ge 
spontana svar.  

 
• I fokusgrupper kan även ämnen som intervjuaren inte på förhand tänkt sig 

komma upp och besvaras.  

2.3.2 Nackdelar med fokusgrupper 

• Fokusgrupper kan enklare bli feltolkade än andra datainsamlingstekniker 
eftersom intervjuledaren kan påverka resultatet 

 
• Tolkningen kan vara svår eftersom fokusgrupper är ostrukturerade till sin 

natur.  
 

• De tolkningar som görs kan heller inte generaliseras på samma sätt som 
vid kvantitativa studier.  
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3. Teori 
I teoriavsnittet presenteras de teorier som vi har använt oss av i uppsatsarbetet. 
Teorierna består främst av marknadsföringsteorier. De teorier vi kommer att ta 
upp är teorier som beskriver överföring av mening, köpbeslutsprocessen samt 
referensgrupper.  

3.1 Överföring av betydelser 
Enligt Grant McCracken är produkter och tjänster viktiga media i vår kultur. De är 
ett sätt för oss människor att definiera vilka vi är privat såväl som offentligt. 
Produkter och tjänster är fulla av betydelser, det vill säga att varje produkt och 
tjänst betyder något för oss och vår omvärld. Ta till exempel kläder, de är fulla av 
betydelser som vi använder oss av för att definiera oss själva. Genom att välja 
olika produkter och tjänster kan vi välja hur vi vill definiera vårt kön, vår ålder, 
klasstillhörighet och vår livsstil. De hjälper oss att göra vår kultur offentlig och de 
hjälper oss att skaffa ny betydelser genom att använda dem (McCracken, 2005).  
 

 
Figur 3.1 Modell av överföring av betydelser (McCracken, 2005) 
 
Frågan man nu kan ställa sig är varifrån dessa betydelser kommer? McCracken 
menar att de kommer ifrån den kultur vi lever i, vilket han visar i modellen ovan. 
Betydelserna skapas i produkterna och tjänsterna genom olika typer av kanaler. I 
den vänstra kolumnen ser vi de kanaler som grundar sig i marknadsföring, och i 
den högra de som inte gör det. Ett av syftena med marknadsföring är att maximera 
träffarna genom de kanaler de kan påverka (de vänstra), och att fånga upp 
konsekvenserna av dem som inte kan påverkas (de högra). De betydelser som 
produkterna och tjänsterna för med sig hamnar sedan i konsumenternas liv, det 
vill säga våra liv. I och med att de för med sig betydelser har de även fört med sig 
ett mervärde, vilket är en av anledningarna till at vi som konsumenter införskaffar 
produkten eller tjänsten. Med andra ord för betydelserna med sig ett mervärde 
som hjälper oss att skapa och definiera oss själva (McCracken, 2005). 
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3.2 Konsumentbeteende 
Syftet med uppsatsen är som tidigare konstaterats att undersöka vilka faktorer, 
förutom musiken som avgör unga konsumenters val av musik. Med val av musik 
avses den musik de väljer att köpa. Således handlar det om det beteende som leder 
fram till ett beslut att köpa musik. Detta område kallas inom 
marknadsföringslitteraturen för konsumentbeteende och är ett område som det 
finns mycket skrivet om.  
 
Utgångspunkten för att förstå konsumentbeteende är enligt Kotler (2002) den 
såkallade stimuli – respons modellen. Modellen beskriver hur köpbeteende hos 
konsumenter fungerar.  
 

 
Figur 3.2 Stimuli – respons modellen (Kotler, 2003) 
 
Marknadsföring och övrigt stimuli når köparen. Köparens egenskaper och 
beslutsprocess leder sedan till ett visst beslut. Användandet av denna teori syftar 
till att hjälpa oss att förstå vad som händer i köparens medvetande mellan det att 
denne nås av någon typ av stimuli och det att ett beslut fattas.  

3.3 Beslutsprocessen 
Denna del av konsumentbeteendet har även den sin modell. Modellen föreslår att 
en konsument genomgår en köpprocess bestående av fem steg. Vi anser att detta 
är relevant för oss eftersom det kan hjälpa oss att förstå och beskriva de steg unga 
konsumenter genomgår i sitt val av musik. 
 

 
Figur 3.3 Köpbeslutprocessen (Kotler, 2003) 
 
Beroende på vad det är för produkt eller tjänst som ska köpas kan processen enligt 
Kotler (2003) vara mer eller mindre komplex. En dyr och avancerad produkt leder 
enligt honom till högre engagemang och således ett mer komplext beteende. En 
billig och enkel produkt å andra sidan leder till långt engagemang och således till 
ett enkelt, vanemässigt beteende.  
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3.3.1 Problemupptäckt  

Köpprocessen börjar med att köparen identifierar ett problem eller behov. 
Problemet eller behovet kan utlösas av internt eller externt stimuli. Interna stimuli 
är en persons normala behov, t.ex. hunger eller törst. Externa stimuli är de som 
kommer utifrån, t.ex. reklam.  

3.3.2 Informationsinhämtning 

När konsumenten har upptäckt ett problem eller behov blir han eller hon 
intresserad av hur problemet kan lösas eller behovet tillfredsställas. Konsumenten 
blir enligt teorin nu antingen mer mottaglig för relevant information eller går så 
långt som att aktivt söka efter information.  

3.3.3 Utvärdering av alternativ 

Konsumenten har nu identifierat flera alternativ som kan lösa problemet eller 
tillfredställa behovet. Beroende på vad för typ av produkter eller tjänster som är 
aktuella varierar de attribut med vilka de olika alternativen jämförs. De olika 
attributen är också olika viktiga för olika konsumenter.  

3.3.4 Köpbeslut 

I utvärderingsfasen skaffar sig konsumenten den information som krävs för att 
fatta ett beslut. Beslutet kan dock påverkas av två faktorer. Den första är andras 
attityd och innebär att andra personers negativa attityder gentemot det tänkta 
beslutet får konsumenten att ändra sig. Den andra faktorn är oväntade 
situationsbetingade faktorer, t.ex. att butiken där inköpet skulle ske är stängd.  
 
En konsuments beslut att ändra sitt beslut beror enligt Kotler (2003) till stor del på 
den upplevda risken. Den upplevda risken beror i sin tur på hur mycket pengar 
beslutet handlar om, osäkerhet kring vilka attribut som krävs och självsäkerhet 
hos konsumenten.  

3.3.5 Efterköpsbeteende 

Efter genomfört köp känner konsumenten sig antingen nöjd eller missnöjd. 
Marknadsförarens arbete slutar enligt Kotler inte när köpet är genomfört. Genom 
att ta reda på hur nöjd konsumenten är och hur konsumenten använder produkten 
kan problem rättas till och leda till framtida nöjda kunder (2003).  

3.4 Referensgrupper 
En del av den ovan beskrivna modellen för köpbeteende är köparens egenskaper. 
Dessa består bland annat av sociala faktorer. En sådan social faktor är 
referensgrupper. Att vi har valt att använda oss av referensgrupper grundar sig i 
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att vi tror att unga musikkonsumenter i hög grad påverkas av sin omgivning i sitt 
val av musik och artister.  
 
En referensgrupp är en individ eller grupp som påverkar den enskilde individen i 
dennes konsumtions beteende(Solomon, 2002). Det kan grunda sig i att individen 
ser upp till en viss referensgrupp och vill härma den i sitt konsumtionsbeteende, 
eller att referensgruppen anses ha en pålitlig kunskap kring en produkt eller 
aktivitet(Solomon, 2002). Referensen kan vara en någon eller några som har ett 
stort inflyttande på flera människor, samtidigt som det kan vara någon i en 
individs närhet. Referensgrupper kan med andra ord vara föräldrar, vänner, 
subkulturer, idrottsföreningar som Djurgårdens IF, eller musikgrupper som Oasis 
(Solomon 2002). Referensgruppen föräldrar har ofta stor inverkan på en individs 
normer, vilket kan innebära dennes attityd gentemot bröllop och var man ska gå i 
skolan. Referensgrupper som subkulturer och musikgrupper har dock en större 
inverkan på en individs val av produkter och aktiviteter(Solomon, 2002).  
 
Referensgrupper kan vara formella, såväl som informella. En formell grupp har 
ofta en organiserad struktur, schemalagda möten och ordföranden. Ett exempel 
kan vara det företag en individ är anställd hos. Den informella gruppen är ofta 
vänner, en subkultur, och saknar en organiserad struktur. De informella grupperna 
har i regel större påverkan på en individ, då de är mer involverade i individens 
vardag och med det mer viktiga(Solomon, 2002).  
 
Medan vissa referensgrupper är sådana som individen faktiskt tillhör, finns der 
referensgrupper som individen vill tillhöra och identifiera sig med. Det 
sistnämnda alternativet är ofta den grupp som individen jämför sig med i sin 
konsumtion(Solomon, 2002).  
 
Referensgrupper kan både ha en positiv och negativ påverkan på en individs 
konsumtionsbeteende. Ofta bygger individen sitt konsumtionsbeteende kring vad 
de tror att gruppen förväntar sig av denne. Men det kan även vara som så att 
individen vill distansera sig från en viss grupp, vilket resulterar i att denne 
noggrant studerar den gruppens konsumtionsbeteende för att sedan undvika det. 
Många konsumenter kan ha svårt att svara vad de vill ha, men har lättare att peka 
på vad de inte vill ha(Solomon, 2002). 
 
Vi anser även att det är viktigt att lyfta fram att en individ idag även kan hitta 
referensgrupper via Internet. Det kan ske genom informationsökning, men även 
genom virtuella communities. Ett community består av en grupp människor som 
delar ett intresse för en viss konsumtionsaktivitet på Internet. Det kan vara allt 
från att dela sin dagbok och sina bilder till att debattera kring ett visst ämne 
(Solomon, 2002).  
 
Referensgruppernas inflyttande skiftar först och främst beroende på vilken grupp 
det är, men även beroende på produkt kategori och konsumtionsaktivitet. Som 
regel har referensgrupperna stort inflyttande på en individs val av produkter och 
aktiviteter som är synliga för individens omgivning. De har även ett stort 
inflyttande på en individs val av lyxbetonade produkter och aktiviteter. 
Referensgrupperna har ett mindre inflyttande när det kommer till produkter och 
aktiviteter som inte är synliga för individens omgivning eller som inte är 
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komplicerade och inhandlas ofta, även kallade nyttobetonade produkter (Solomon, 
2002).  
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4. Empiri 
I följande kapitel redogörs för de resultat som framkommit under 
datainsamlingen. Empirin redogörs för med de på förhand formulerade frågorna 
som utgångspunkt. 

4.1 Hur konsumerar unga konsumenter musik? 
Den första frågan vi ställde i våra fokusgrupper var hur respondenterna 
konsumerar sin musik. Det visade sig tidigt att de inte köpte skivor utan mer eller 
mindre uteslutande laddade ned musik från Internet som de sedan lyssnade på via 
datorn eller via bärbara musikspelare. 
 
Flera deltagare hade aldrig köpt en skiva. Andra hade gjort det någon gång men 
sedan gått över till att enbart ladda ned musik. Ingen av respondenterna använde 
någon av de lagliga tjänster som finns utan samtliga ägnade sig åt vad som i 
media kommit att kallas för olaglig fildelning.  
 

”Jag har aldrig köpt en skiva” 
 
”Inte jag heller, jag har typ fått lite skivor” 
 
”Jag kan inte komma ihåg senaste gången jag köpte en skiva.” 

 
Nedladdningen består främst av enstaka låtar men även av hela album. Att ha 
många album beskrevs av en respondent som en statussymbol. 
 

”Man har skitmånga album men det är inte så att man lyssnar på alla 
låtar. När man ändå har en iPod på 40 gigabyte kan man lika gärna 
fylla upp den. Det är ganska coolt att ha flest album på den.” 

 
Utöver nedladdad musik som spelas upp på datorn eller en bärbar musikspelare 
använde sig samtliga respondenter av radio och TV för att lyssna på musik. 

4.2 Hur skaffar sig unga konsumenter information 
om musik? 
Undersökningen visade att unga konsumenter använder en rad kanaler för att 
tillgodogöra sig information om musik. Nedan följer i tur och ordning de 
viktigaste kanalerna. 
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”Först är det kompisar, sen går det i perioder men tvåan måste vara 
radio och TV. Trean är så fall Internet.”  

4.2.2 Rekommendationer från vänner 

Fokusgrupperna visade att rekommendationer från vänner är det i särklass 
viktigaste sättet att få information om musik. Ungdomarna rekommenderar musik 
till varandra både på Internt samt verbalt. 
 

”Man går och trallar på en låt i skolan och så undrar folk vad det är 
för låt. Då berättar man det och så går de hem och laddar hem den.” 
 
”Det är helt sjukt, alla gör det. Lyssna på den här låten, lyssna på den 
här låten.” 
 
”Fest musiken får man alltid från varandra. Det är alltid så här, jag 
har en så jävla skön låt att ladda ned, nu laddar jag ned den här. Och 
så dunkar man den.” 

 
På Internet sker rekommendationer bland annat genom att namnet på en låt eller 
själva låten skickas mellan personer via olika chattprogram. 
 

”Varje gång jag loggar in på MSN så är det någon som skickar en 
låt” 

 
”Man delar mycket musik mellan kompisar.” 
 
”Ja, mycket låtar som man skickar till varandra via MSN..” 

 
 
Ett annat sätt är att via chattprogram automatiskt visa vilken musik man för 
tillfället lyssnar på. 
 

”En del har så man kan se vad de lyssnar på med MSN och jag kan 
verkligen tänka mig att folk sätter på det som är det nyaste bara för att 
folk ska se att man är jävligt inne.” 

 
Vem det är som rekommenderar har också betydelse. Respondenterna uppgav att 
det finns personer som de anser besitta stor kunskap inom särskilda genrer och 
därför är goda källor för information. 
 

”Honom skulle jag lyssna på för han ha väldigt bra koll inom 
området. Det kanske inte är så man går och hör med honom men om 
han ger ett tips så tar man det till sig. Och det kanske man inte gör 
med någon man inte ser upp till, eller ser ner på.” 

 
Som ovanstående citat antyder kan personen som rekommenderar musik även ha 
en negativ inverkan. Detta fenomen visar sig ännu tydligare i följande citat. 
 



 

23 

”Om fel personer pratar om en artist kan han sjunka i ens ögon. Ja det 
tror jag absolut.” 

4.2.2 Radio 

Radio visade sig vara en viktig kanal för information om musik för de flesta 
respondenterna. 
 

”Man hittar ny musik så. Det är ganska skönt när man inte behöver 
välja själv. Det bara kommer, man vet ju precis vad som finns på 
iPoden. Det är lite kul när det kommer lite otippade låtar.” 

 
Radio används emellertid enligt de flesta vid särskilda tillfällen. 
 

”Man lyssnar inte på radio om man har tillgång till egen musik.” 
 
”Radio lyssnar man på när man är någonstans och inte har någon 
annan musik med sig” 

4.2.3 TV 

Även TV fungerar som en källa till information. Respondenterna menade att både 
renodlade musikkanaler och vissa serier kan få dem att ladda ned ny musik. 
 

”Jag brukar köra MTV i bakgrunden när jag kommer hem och det inte 
är något på TV.” 
 
”När man slötittar på TV då brukar jag kolla på MTV.” 
 
”Ibland brukar jag hämta inspiration från radio och TV. Man ser 
något bra, och så ser man vad den heter och så drar man ner den.” 

 
Att en artist spelas mycket på MTV behöver emellertid inte enbart vara en positiv 
faktor. 
 

”Det finns ju människor som tycker att det är fel att de spelar The 
Strokes på MTV, att det liksom är lite fel.” 
 
”Jag vet, jag kan känna att om det är ett band som man verkligen 
gillar som inte är så kända och så nördar de spela de så känns det 
halvkul.” 

 
Ovanstående citat avser musik som visas i form av musikvideos. Musik som 
förekommer i TV-serier visade sig dock också vara av betydelse. En serie som 
kom på tal ett flertal gånger är den amerikanska ungdomsserien O.C.  
 

”När O.C. kom började alla ladda ner just de låtarna.” 
 
”Det var riktigt bra musik också.” 
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”Ja, det representerade soft. Det var Kalifornien och alla tyckte det 
var soft liksom. Och då var det ju bra musik.” 

 
Ytterligare en serie som uppgavs vara en källa till ny musik var Chapelle Show 
med komikern Dave Chapelle som visas på MTV. 

4.2.4 Internet 

Samtliga respondenter använde mer eller mindre Internet som det enda sättet att få 
tag i musik. Internet fungerar dock även som ett sätt att hitta information om ny 
musik och nya artister. 
 
Respondenterna sade att de använde olika sätt att tillgodogöra sig information om 
musik på Internet. Ett av dessa sätt är diverse hemsidor. 
 

”När det kommer till hip-hop går jag in på Billboard.com och kollad 
vad som ligger på topplistan där. Och alla låtar som de typ kör där 
kommer till Sverige tre fyra månader senare.” 

 
En av respondenterna använde sig av Apples musiktjänst iTunes för att hitta ny 
musik. 
 

”Om man har skivor i iTunes så markerar man en låt. Då kommer det 
upp vad folk som gillar den låten gillar för annan musik.” 

 
En annan respondent använde en liknande tjänst som erbjuds av Pandora.com. Till 
skillnad från iTunes så rekommenderar Pandora.com inte musik baserat på andra 
användare utan analyserar musiken digitalt och rekommenderar musik som låter 
som det användaren redan gillar. 
 

”Jag har en ny grej som är så jävla bra, Pandora.com. Man skriver in 
sin artist eller sång och så matchar den helt sjukt bra. Exakt samma 
musik som är likadan. Den är sjukt bra, där får man lyssna på hela 
låtarna också.” 

 
Ytterligare ett sätt att använda Internet i sin jakt på musik var användandet av en 
tjänst som heter LetssingIt.com. Där kan användaren skriva in delar av texten på 
en låt som han eller hon hört på radio eller TV och sedan få fram namnet på låten.  
 

”Jag kan få värsta paniken om jag hör en bra låt. Då måste jag ta 
reda på vad fan den heter! Vad fan heter den? Sen försöker man 
minnas så mycket som möjligt från texten. Det finns ju det här 
letssingit.com, där skriver man den textrad man kommer ihåg och så 
letar de upp den låten.” 
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4.2.5 Filmer 

För en del av deltagarna i fokusgrupperna var filmer ett sätt att hitta ny musik. Det 
var dels musik som var med på vanliga spelfilmer men även musik som var med 
på bland annat skateboard, snowboard och skidfilmer. I dessa filmer dyker 
information om den musik som spelas upp under filmens gång. 
 

”Jag köper alltid skidfilmer och då är det alltid sådan där asskön 
skidmusik, sådana punklåtar. Och då har de nästan alltid med vilka 
artister det är. Då laddar man ned alla de låtarna och de är oftast 
jäkligt bra.” 

4.3.6 Samarbeten mellan artister 

Ett annat sätt att hitta ny musik som kom fram under fokusgrupperna var att ladda 
ner musik från artister som samarbetat med artister som personen i fråga vet är 
bra. 
 

”När jag downloadar så blir det liksom att en artist har gjort något 
med en annan artist, och så är det typ samma typ och då laddar man 
ner från den artisten. Sen fortsätter man så och till slut har man ju ett 
relativt brett förråd med musik.” 

4.3 Vad säger musiken om den som lyssnar på 
den? 
Den här frågan ledde till en livlig diskussion om hur musik kan kopplas till olika 
stilar och grupperingar. 
 
Något som samtliga respondenter höll med om var att musiken säger en hel del 
om personen som lyssnar på den. 
 

”Musiken och kläderna blir som ett kit som man kan köpa och så blir 
man det” 

 
Flera respondenter menade att musiken även visar vilken grupp den som lyssnar 
på den tillhör. 
 

”Man får en viss grupptillhörighet av att ha en viss musik.” 
 
”Om man umgås med olika folk så lyssnar man på olika musik.” 
 
”Det är också mycket med kläder, om man är jätte brattig med Gucci 
brillor och så, då får man inte lyssna på samma musik som esteterna 
gör.” 
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4.4 Vilken roll spelar andra ungdomars musikval? 
Deltagarna i fokusgrupperna var överens om att deras vänners musiksmak 
påverkade deras egen. En av respondenterna menade t.ex. att hennes väninna som 
också medverkade i fokusgruppen påverkade hennes musiksmak. 
 

”Eftersom du lyssnar på sådan musik så får jag lite influenser av det 
och lyssnar också på sådan musik.” 
 
”När jag t.ex. är med min kompis Hanna, hon lyssnar bara på 
schlager hela tiden. Vi är med varandra på somrarna, så när jag 
kommer hem kommer jag på mig själv med att bara lyssna på schlager 
och svenska favoriter. Sen när jag är med min syster som bara lyssnar 
på hip hop, så lyssnar jag bara på hip-hop. Så kan jag känna väldigt 
mycket.”  

4.5 Varierar musiken beroende på hur den 
konsumeras? 
Undersökningen visade att musiken varierade både beroende på när, var och hur 
den konsumerades. Faktorer som miljö, humör och kanal förändrade enligt 
respondenterna deras preferenser.  
 
Hur musiksmaken förändras beroende på miljö illustreras av en respondents svar 
på frågan om valet av musik skiftar beroende på tillfälle. 
 

”Ja det gör det, det är ju olika vid olika tillfällen. Man lyssnar ju inte 
på soft gura när man står på dansgolvet.” 

 
Humöret hade enligt de flesta som sagt också betydelse. Så här sade en 
respondent. 
 

”Musiken säger ju mycket om hur personer mår också. Om man är 
ledsen kanske man lyssnar på Thåströms Fan, Fan, Fan.  

 

4.6 Vad får unga konsumenter att betala för 
musik? 
Denna fråga ledde till en mycket intressant diskussion. Som vi tigare skrivit så 
köpte ingen av respondenterna i dagsläget skivor. Det främsta argumentet mot att 
köpa skivor var att det är dyrt samtidigt som det är gratis att ladda ned.  
 

”Jag känner att det är alldeles för dyrt att köpa skivor. Det är ju typ 
tvåhundra spänn. Och då blir man lite så här, jag vet inte om den här 
skivan är bra” 
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”Och allting finns ju på Internet så man kan ladda ned.” 
 
I en av fokusgrupperna ställdes frågan ”vad ska krävas för att ni ska köpa en 
skiva” rakt ut. Svaret ”att den skall vara signerad” visar tydligt vilket fotfäste 
nedladdning hade bland respondenterna.  
 
En annan respondent menade att det hela är en generationsfråga. 
 

”Vi är för unga för det. Vi har ju inte växt upp med det.” 
 
Diskussionen fortsatte och några av deltagarna funderade på om en medföljande t-
shirt eller film kanske skulle få dem att betala för musik men kom fram till att det 
inte var värt det. Att stödja sina favoritartister var inte heller det skäl nog att betala 
för musik.  
 

”Då går man på deras konsert istället och lägger pengarna på det för 
det är sjukt mycket roligare än att köpa skivan för typ hundrasextio 
spänn.” 
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5. Analys 

5.1 Analys av köpbeslutsprocessen 
I teoridelen redogjorde vi för den såkallade köpbeslutsprocessen. Vår 
undersökning har visat att denna modell inte på ett riktigt sätt beskriver hur unga 
konsumenter konsumerar musik. Vi märkte nämligen tidigt att det inte förkommer 
någon köpbeslutsprocess i ordets egentliga bemärkelse eftersom ingen av 
respondenterna köpte skivor. Istället för att försöka beskriva processen som 
föregår ett köp av en produkt eller tjänst får modellen istället beskriva vad som 
föregår valet av musik.  Vad som ska definieras som valet av musik är dock inte 
helt självklart. En respondent menade att själva valet var när hon bestämde sig för 
att ladda ned en låt. En annan menade att hennes val av musik var när hon behöll 
en låt som hon laddat ned. En tredje menade att valet skedde när låten fick vara 
med i hennes spelllista. I den fortsatta analysen väljer vi att betrakta det som i 
modellen kallas för köp som det tillfälle då konsumenten väljer att behålla en låt 
som han eller hon laddat ned.  
 

”Valet av musik är liksom om man väljer att spara musiken eller inte. 
Eller, man sparar ju ner allt men om det inte är bra raderar man det 
och då har man valt bort den.” 

 
Denna definition gör vi av flera anledningar. En anledning är uttalanden som det 
nyss nämnda. En annan anledning är att om vi skulle likställa nedladdning av en 
låt med ett köpbeslut så skulle antalet köpbeslut bli väldigt många, ske under en 
väldigt kort tid och utan större eftertanke. Detta eftersom respondenterna laddar 
ner så mycket musik. Genom att istället likställa behållandet av en låt med ett 
köpbeslut anser vi att modellen för köpbeslutsprocessen blir mer användbar. 
 
Kotler skriver i sin bok Marketing Management att det finns olika typer av 
köpbeteende (2003). Köp av musik har enligt oss tidigare karaktäriserats av hög 
inblandning och stora skillnader mellan produkter vilket enligt Kotler (2003) leder 
till ett komplext köpbeteende.  Vår undersökning har visat att den utbredda 
nedladdningen av musik gjort att detta beteende förändrats och blivit en 
vanemässigt beteende. Detta anser vi beror på tre faktorer, förändringar i pris, 
distribution samt det sätt musiken konsumeras.  
 
Ingen av respondenterna betalade för musik. Detta får stora konsekvenser för 
deras beteende. En avgörande del för hur köpbeteendet ser ut är nämligen 
konsumentens upplevda risk. Eftersom musiken är gratis är den monetära risken 
obefintlig. Detta kan jämföras med att betala hundraåttio kronor för en skiva, en 
mycket större monetär risk. Vidare sker distributionen via Internet. Med dagens 
moderna bredbandsuppkopplingar är tiden det tar att ladda ned en låt obetydlig. 
Detta innebär att konsumenten inte heller gör någon tidsmässig uppoffring. Detta 
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kan jämföras med att gå till skivbutiken för att inhandla en skiva. Att den 
upplevda risken minskas leder enligt Kotler (2003) att beslutet blir enklare för 
konsumenten att fatta. 
 
Vidare har sättet musiken konsumeras på förändrats. Istället för att köpa ett album 
laddade respondenterna ned enstaka låtar. Musiken spelas sedan inte enbart upp i 
hemmet utan överallt med hjälp av bärbara musikspelare.  
 
Ett tydligt exempel på detta förändrade beteende illustreras med nedanstående 
citat.  
 

”Man drar ner en låt och lyssnar på den i tio sekunder, sen drar man 
ner en ny.” 

 
Att konsumera musik på detta sätt hade enligt oss varit omöjligt utan den tekniska 
utvecklingen. Denna förändring i beteende har fått till följd att den process som 
konsumenten genomgår för att nå fram till ett beslut har förändrats. Enligt den 
ursprungliga modellen föregås ett köp av problemupptäckt, informationssökning 
samt utvärdering av alternativ. Kotler (2003) skriver dock att konsumenten inte 
måste gå igenom alla steg och de behöver inte alltid vara i samma ordning.  Detta 
är enligt vår undersökning fallet med unga konsumenters val av musik. 
 
Vilka delar av processen och i vilken ordning de förekommer varierar mellan de 
olika respondenterna. Vi redogör nedan för stegen i den vanligast förekommande 
ordningen men eftersom svaren skilde sig åt betyder detta inte att följande ordning 
gäller för samtliga respondenter.  

5.1.1 Problemupptäckt 

Problemupptäckten ser olika ut hos olika respondenter. Enligt några kommer 
musiken mer eller mindre till dem. Detta sker genom rekommendationer eller att 
musiken skickas till dem. Somliga upplever även att när de hör bra musik så vill 
de ladda ned den. Detta kallas för externt stimuli innebär att konsumenten 
uppmärksammas på ett behov av yttre faktorer (Kotler, 2003).  
 
Hos andra respondenter kommer problemupptäckten från ett internt behov av att 
lyssna på musik. En respondent beskrev hur han kunde känna att han behövde 
musik och sedan sitta och ladda ned musik under en längre period.  

5.1.2 Informationssökning 

Enligt Kotler (2003) finns det två nivåer av intresserade konsumenter. Kotler 
kallar dem ”ökad uppmärksamhet” och ”aktiv informationssökning”. Den tidigare 
nivån innebär att konsumenten är mer mottaglig för information. Den senare 
innebär att konsumenten aktivt söker efter mer information.  
 
I vår studie har vi hittat exempel på båda nivåerna. Ett flertal respondenter var 
hela tiden på jakt efter ny musik och höll följaktligen alltid ögon och öron öppna. 
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Andra ägnade sig åt aktiv informationssökning genom att läsa recensioner, besöka 
hemsidor och fråga vänner om ny musik. 
 
De källor som informationen kommer ifrån är i tur och ordning vänner, radio, TV, 
Internet och filmer. Informationen kommer alltså från en blandning av personliga 
källor (vänner) samt publika källor (media). Mer om de olika 
informationskällorna följer i kapitel 5.3 analys av överföring av betydelse.  
 

5.1.3 Utvärdering av alternativ 

Någon utvärdering av alternativ förekommer enligt oss inte i undersökningen. Det 
förekommer nämligen inte situationer där två alternativ står mot varandra. Detta 
eftersom uppoffringen från konsumenten inte ökar om denne väljer båda 
alternativen. En situation där konsumenten laddar ned två låtar och endast väljer 
att behålla den ena kan dock förekomma. Eftersom valet då står mellan att behålla 
eller inte behålla en låt hör detta hemma under nästa punkt, köpbeslutet.  

5.1.4 Köpbeslut 

Tidigare valde vi att definiera köp som det tillfälle då konsumenten väljer att 
behålla en låt som han eller hon laddat ned. Inte heller detta kräver någon 
uppoffring från konsumenten, den upplevda risken är i det närmaste obefintlig. 
Det är därför ett relativt okomplicerat beslut. Om låten faller konsumenten i 
smaken får den stanna, om inte så tas den bort. Syftet med studien har emellertid 
varit att studera om det finns något utöver musiken som påverkar valet och så är 
också fallet. Kotler (2003) beskriver två faktorer som kan påverka beslutet i detta 
sista steg. Faktorerna är ”andras attityder” och ”oväntade situationsbetingade 
faktorer”. Den senare har vi inte hittat några empiriska belägg för men den första, 
”andras attityder” kan i mycket hög grad påverka det beslut som konsumenten är 
på väg att fatta. 
 
Många av respondenterna beskrev hur musiken kan beskriva personen som har 
den. Således väljer de musik som får dem att uppfattas av andra som de vill bli 
uppfattade.  
 

”Man får en viss grupptillhörighet av att ha en viss musik” 
 
Citatet ovan beskriver hur andra personers uppfattning om den egna 
grupptillhörigheten påverkas av musikvalet. Detta antyder även att andra 
personers uppfattning om den egna personen kan påverkas negativt av musikvalet  
 

”Och det är lite tabu att bara lyssna på musik som går på radio. Det 
är lite så här, du har ingen egen musiksmak överhuvudtaget kan inte 
du vara lite egen och inte som alla andra.” 
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5.1.5 Efterköpsbeteende 

En konsuments belåtenhet med ett köp beror på hur nära tjänsten eller produkten 
kommer de förväntningar konsumenten hade innan köpet. Förväntningarna skapas 
av den information som konsumenten får från säljaren, media och vänner. Om 
förväntningarna inte infrias blir konsumenten besviken och ju större skillnaden är 
desto större blir besvikelsen.   
 
Hur belåten eller missnöjd konsumenten är efter ett köp har enligt Kotler (2003) 
stor betydelse för hur konsumenten agerar efter köpet. Detta får vi stöd för i våra 
fokusgrupper. Musik som lever upp till förväntningarna skickas vidare till andra 
personer. Någon riktig utvärdering av den som beskrivs i litteraturen sker 
emellertid inte, den har redan skett innan konsumenten bestämde sig för att 
behålla låten.  

5.2 Analys av referensgrupper 
I de fokusgrupper vi har genomfört har vi sett att ungdomarna ofta tar stor hänsyn 
till deras referensgrupper i sitt val av musik. Referensgrupperna som lyfts fram i 
vår undersökning utgörs av vänner, föräldrar, subkulturer, tv-program, artister och 
deras fans. Genom fokusgrupperna har vi har kunnat urskilja vilka av dessa 
referensgrupper som har störst inflytande, men också vilka som för med sig ett 
positivt såväl som negativt konsumtionsbeteende hos våra respondenter. 
 
Som vi nämnt tidigare skiftar referensgruppernas inflytande beroende på vilken 
grupp det rör sig om, men även beroende på produktkategori och 
konsumtionsaktivitet. Referensgruppernas inflytande blir som sagt större ju mer 
offentlig och ju mer lyxbetonad produkten eller aktiviteten är. Våra respondenters 
musikkonsumtion kan inte ses som lyxig då de laddar ner sin musik gratis från 
Internet. Däremot kan den ses som offentlig på grund av dagens bärbara 
musikspelare. 
 

”Det (musiken) är ett sätt att definiera sin personlighet, tror jag. Viss 
musik kanske inte är representabel på iPoden. I och med att alla kör 
med iPod och bärbar musik blir den offentlig.” 

 
I och med att musiken blir mer offentlig genom de bärbara musikspelarna, blir 
även referensgruppernas påverkan större på den enskilde individen. Som citatet 
ovan vitnar om ses även musiken som ett sätt att ”definiera sin personlighet”, 
vilket för oss vidare till vilka referensgrupper de personer vi pratat med anser ha 
störst inflytande på deras musikkonsumtion. De som verkar ha störst inverkan på 
våra respondenters val av musik är deras vänner. Det antagandet grundar vi på att 
de alltid svarade just deras vänner, när vi diskuterade varifrån de fick information 
om musik. Att vänner hade en stor påverkan grundar vi även i att ungdomarna 
väljer samma typ av musik som deras vänner. På frågan om det är vanligt att folk 
laddar ner musik som de egentligen inte gillar fick vi följande svar. 
 

”Ja, det tror jag verkligen. Man får en viss grupptillhörighet av att ha 
en viss musik. 
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Speciellt vissa människor tror jag gör det. Såna som försöker hävda 
sig och få samhörighet.  
 
Ja jag tror faktiskt det, även fast man själv inte tycker det är bra. Och 
det kan jag nog själv göra.  
 
Ja, det tror jag definitivt att man gör.  
 
Ja, nu de senaste två åren blev det jävligt rätt med hip-hop. Alla gillar 
hip-hop fast de tyckte inte att de var så jävla bra.  
 
Det tror jag definitivt, det är som med trender med allting. Det är lite 
som med kläder med musik. Något blir jäkligt inne, inte vet jag, men 
säg som med collage tröjorna förut. Alla ville ha dem, de va precis 
som med hip-hop, alla skulle ha dom.” 

 
Valet av musik stärker banden mellan individen och referensgruppen, vilket enligt 
våra respondenter resulterar i att individer kan ta till sig musik som de egentligen 
inte gillar. Musiken blir precis som kläder ett sätt att uttrycka och definiera sin 
personlighet, samtidigt som individen känner en ökad grupptillhörighet.  
 
En typ av referensgrupp är även den subkultur en individ tillhör eller vill tillhöra. 
I en av de fokusgrupperna vi gjorde framgick det tydligt att just subkulturen hade 
en stor inverkan på respondenternas val av musik. I just detta fall bestod 
respondenterna av fyra stycken longboardåkare. Longboard är för dem som inte 
vet en längre variant av skateboard.  
 

”Man tar till sig musik från den subkultur man själv tillhör tror jag. 
Om det kom något skönt, slappt band som glider longboard skulle man 
gilla det.” 

 
Precis som med vännerna blir musiken ett verktyg för att identifiera sig med sin 
subkultur. Här kan vi se att respondenterna tar till sig musik som förknippas med 
just deras, och att om ett band skulle vara en del av den subkulturen är det en 
anledning att konsumera deras musik. Med andra ord blir identifikationen med 
bandet en faktor som spelar in i deras val av musik.  
 
Om valet av musik är ett sätt att stärka banden till sina vänner och sin subkultur, 
så är valet att välja bort viss musik minst lika viktig. Här syftar vi med andra ord 
till referensgrupper som individen ville distansera sig ifrån.  
 

”Om föräldrar rekommenderar så skiter jag i att ladda ner.”  
 

”Fan va jag inte tycker om ”Oski-Poski” (en bekant till 
respondenterna). Om man skulle ha en ny låt som jag tyckte var fett 
skön och han kom och sa: ”Fan har du hört den här låten?” Då skulle 
man nästan typ inte tycka om den på grund av det.”  
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”Iron Maiden har ett sånt nördigt budskap. Vem är rädd för mörkret? 
Och titta på alla som lyssnar som dem. De som lyssnar på ett visst 
band spelar verkligen in.” 

 
De tre referensgrupper som våra respondenter vill distansera sig ifrån deras 
föräldrar, personer i sin omgivning som de ogillar, och musikgrupper med fans 
som de själva inte vill identifiera sig med. Här hittar vi faktorer som gör att de 
väljer bort musik, till och med om de från början faktiskt gillade den. Genom att 
distansera från vissa referensgrupper och deras musik tror vi att individen stärker 
sig själv och knyter sig än starkare till de referensgrupper den själv tillhör eller 
vill tillhöra. Något som även stärks av Solomons teorier som vi redogjort för 
tidigare i uppsatsen.  
 
I våra fokusgrupper har vi även kunnat urskilja artister och tv-program som 
faktorer i våra respondenters val av musik. Vad som skiljer den typen av 
referensgrupper och de vi behandlat ovan är att de har ett stort inflytande på fler 
människor.  
 

”De representerar en skön livsstil, som Jack Johnsson, det går ju inte 
att komma ifrån. Sen tycker jag om Pharell Williams. Släpper han en 
låt då laddar jag alltid ner dem, för dem är nästan alltid bra. Jag 
tycker han är jävligt glassig liksom.  
 
Det är viktigt vad man har för musiksmak, vad man har för lista. Man 
försöker ju bilda någon cool style. Det känns ju så. 
 
När O.C. kom började alla ladda ner just de låtarna. 
 
Jack Johnsson och O.C. och det där kom väl samtidigt.  
 
Jo, det representerade soft, det var Kalifornien och alla tyckte det va 
soft liksom.  
 
Och då var det ju bra musik.  
 
Alla började söka den typen av musik då.” 

 
Skön livsstil, soft och glassig är tre stycken ledord i citaten ovan. Respondenterna 
väljer och uppskattar tv-serien och artisterna på grund av vad det representerar, 
vilket är något de själva vill förmedla. Något som en beskriver som ”en cool 
style”. Genom att anamma musiken från dessa referensgrupper knyter 
respondenterna sig starkare sinsemellan, men även gentemot just 
referensgrupperna. Här hittar vi än en gång exempel på vad som spelar in i valet 
av musik.  
 
I vår teoridel redogjorde vi för två stycken olika typer av referensgrupper, 
formella och informella. Där skrev vi att de informella grupperna har i regel större 
påverkan på en individ, då de är mer involverade i individens vardag och med det 
mer viktiga. Den regeln visade stämma väl överens med vår empiri. De formella 
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referensgrupperna tycks inte ha någon som helst inverkan i unga konsumenters 
val av musik.  
 

5.3 Analys av överföring av betydelser 
Som vi redogjorde för i vårt teoriavsnitt, hävdar McCracken att produkter och 
tjänster är fulla av betydelser. I och med att de för med sig betydelser för de även 
med sig ett mervärde, vilket är en av anledningarna till at vi som konsumenter 
införskaffar produkten eller tjänsten. De definierar vem vi är. Han menar vidare 
att de grundar sig i den kultur vi lever i, och att de skapas i produkterna eller 
tjänsterna genom olika typer av kanaler. I modellen här nedan kan vi se dessa 
kanaler. Denna modell är dock en något reviderad version jämfört med 
McCrackens ursprungliga modell. I den vänstra kolumnen har vi lagt till 
”framträdanden”, då det är en kanal som artister och skivbolag själva kan påverka. 
I den högra har vi lagt till ”vänner” och ”Internet”. När vi säger Internet syftar vi 
på hemsidor som artisterna och skivbolagen själva inte kan styra över. Att vi lade 
till vänner beror på att även det är en kanal som är ostyrd och lyftes fram i våra 
undersökningar.  
 

 
Figur 5.3 Reviderad modell av överföring av betydelser (McCracken, 2005). Performances har lagts till 
i den vänstra kolumnen och Internet och friends har lagts till i den högra. 
 
De kanaler i modellen vi kommer att fokusera på är radio, TV, filmer, trender, 
subkulturer, vänner, Internet, reklam, uppträdanden och paketering. Att vi valt just 
dessa grundar sig i att de har varit de mest framträdande i våra fokusgrupper. En 
majoritet av dessa är hämtade från den högra kolumnen, det vill säga de som inte 
kan påverkas direkt utav marknadsföring. Dessa kanaler finner vi har störst 
påverkan på unga konsumenters val av musik.  

5.3.1 Ostyrda kanaler 

De ostyrda kanalerna i McCrackens modell är som vi tidigare diskuterat kanaler 
som artister och skivbolag inte kan påverka. De är resultat av kulturen som yttrar 
sig i t.ex. filmer och tv-program. 
  
Våra undersökningar visar på att ungdomarnas vänner är den mest dominerande 
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kanalen. Här skapas betydelser och mervärde beroende på vem som informerar 
kring musik, och när det görs. 
 

”Om det är någon som man inte gillar som gillar den musik man gillar 
kan jag bli jäkligt irriterad.” 

 
Som citatet ovan visar kan musiken väljas bort på grund av att den kommer från 
fel person. Den medför inte längre något mervärde, och de betydelser som den för 
med sig är negativa. Det kan även fungera åt andra hållet, det vill säga om den 
kommer från någon som gillas, anses ha god kunskap om musik. Då lyfter det 
musiken, respondenterna känner ett mervärde och tar till sig låten eller artisten. Vi 
illustrerar det med nedanstående citat. 
 

”Det är vissa som verkligen är insatta i musiken, som verkligen kan 
allt fett. Som Amandas pojkvän, han gillar sån underground hip-hop 
och värsta gangstermusiken. Det blir så intressant för han gör musik 
själv. Man lyssnar mer på honom för han berättar såna intressanta 
saker om artisterna och hur själva musiken är och sånt där.” 

 
Mervärdet hittar vi i den ökade kunskapen kring en artist, och historien bakom 
dennes musik. Musik får enligt våra respondenter även ökad betydelse och medför 
ökat mervärde om man är ”först” med en låt eller artist i sin vänskapkrets. 
 

”Det är ”cred” att vara först med en låt, det går inte att komma 
ifrån.” 
 
"Det är ett sätt att definiera sin personlighet, tror jag. ” 

  
Genom att vara först med en låt eller artist ökar det dess betydelse, samtidigt som 
det anses vara ett sätt att definiera sig. Att lyssna på samma typ av musik som sina 
vänner skapar även mervärde då de känner grupptillhörighet. Vilket är ett tydligt i 
alla våra fokusgrupper. Även vissa hemsidor på Internet kan vara starka kanaler. 
En av anledningarna till att de använder sig av dessa kanaler är just av den 
anledningen till att de vill vara ”först” med musik. 
 

”När det kommer till hip-hop går jag in på Billboard.com och kollar 
vad som ligger på topplistan där. Och alla låtar som de typ kör där 
kommer till Sverige tre fyra månader senare.” 

 
Även andra hemsidor som musicstore.com, pandora.com, iTunes.com och 
BET.com nämndes som informationskällor för musik. Här återfinns mervärdet att 
de får all den information kring en ny låt eller skiva som respondenterna skulle ha 
fått om de köpt den faktiska skivan. Internet medför med andra ord de betydelser 
som tidigare återfanns i skivans paketering. Att hitta information på Internet 
verkar dock inte medföra något, om man bortser från ovanstående exempel.  
 
Som vi nämnt tidigare återfinns det ett mervärde i att lyssna på samma musik som 
sina vänner, vilket resulterar i att det är även bland sina vänner respondenterna 
hittar och följer trender. 
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”Ja, nu de senaste två åren blev det jävligt rätt med hip-hop. Alla 
gillade hip-hop fast de inte tyckte att de va så jävla bra.  
Det tror jag definitivt, det är som med trender med allting. Det är lite 
som med kläder musik. Något blir jäkligt inne, inte vet jag, men säg 
som med collage tröjorna förut. Alla ville ha dem, de va precis som 
med hip-hop, alla skulle ha dom.” 

 
Precis som med kläder, följer musiken trender. Mervärdet ligger inte bara i 
huruvida musiken är bra eller inte, eller om man gillar collage tröjor, utan i att 
respondenterna känner en trygghet. De finner betydelser i att lyssna på samma typ 
av musik som andra och följa den trend som dominerar just nu. Vi upptäckte även 
att trender i tv-serier kunde påverkade musik trenderna. 
 

”Jack Johnsson och ”the O.C.” och det där kom väl samtidigt.  
Jo, det representerade soft, det var Kalifornien och alla tyckte det va 
soft liksom. Och då var det ju bra musik.  
Alla började söka den typen av musik då.” 

 
På grund av att våra respondenter och ”alla” andra uppskattar vad tv-serien 
representerar, vilket i detta fall är ”soft” och staten Kalifornien i USA, tar de till 
sig musiken. Tv-serien blir grunden till en trend och med det en kanal för musik. 
En kanal som förmedlar mervärdet för vad den representerar och för att det är en 
trend. Vi såg även i våra fokusgrupper att filmer kunde ses som kanaler. Två av 
våra respondenter lyfte fram skidfilmer och spelfilmer som kanaler. I 
spelfilmernas fall uppskattades musiken mer om filmen var bra, och med det 
laddad med positiva betydelser. När det kommer till skidfilmer kunde vi se att 
betydelserna, precis som med tv-serien, låg i att de uppskattade den livsstil som 
representerades. I just detta fall på grund av att det är en subkultur som 
respondenterna såg sig själva tillhöra. En av dessa uttryckte sig även på följande 
sätt.  
 

”Man tar till sig musik från den subkultur man själv tillhör tror jag.  
Om det kom något skönt, slappat band som glider longboard skulle 
man gilla det.” 

 
Respondenterna i denna fokusgrupp ägnade sin frid åt att åka longboard och såg 
sig därför tillhöra den subkulturen, en subkultur som har växt fram de senaste åren 
i Stockholm. Om någon skulle tveka på detta påstående förslår vi en promenad 
runt Stockholms gator. Precis som med skidfilmerna och den kultur som 
representeras där, ser dessa respondenter sin subkultur som en kanal för musik. 
Mervärdet och betydelserna kommer i detta fall från att kunna identifiera sig med 
andra inom samma subkultur.  

5.3.2 Styrda kanaler 

De styrda kanalerna är i motsats till de ostyrda kanaler som artister och skivbolag 
kan kontrollera.  
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En av de styrda kanalerna är reklam. Frågan om reklam påverkar musikvalet dök 
upp i en av fokusgrupperna och ledde till följande diskussion. 
 

”Nej, jag tycker inte det. För det är ofta något man redan vet.  
Man har redan hört och sett det innan. 
Typ på MTV.  
När det gäller reklam så är MTV förstahandskällan.  
Men det är inte så att man ser reklam och sen går man hem och laddar 
ner det.” 

 
Citatet ovan visar på en åsikt som återfanns bland alla våra respondenter, i alla tre 
fokusgrupper. Ingen ansåg sig se reklam som en källa för varken information eller 
inspiration till musik. Alla hävdade de att när musik väl syntes i reklam, var det 
redan gamla nyheter. I och med det tror vi inte heller att de såg något mervärde i 
denna kanal. Vad som däremot visade sig, som vi även ser i ovanstående citat är 
att musikkanalen MTV är en källa för information, och då även den reklam som 
visas där. Här precis som med trender tror vi att våra respondenter hittar 
betydelser för att ”alla” andra gör det. Däremot verkar det som om det finns en 
gräns för hur mycket en artist får visas på MTV.  
 

”Jag vet, jag kan känna att om det är ett band som man verkligen 
gillar som inte är så kända och så börjar MTV spela dem så känns det 
halvkul.” 

 
Vi tror att om en artists exponering blir allt för stor tröttnar ungdomarna till slut 
och söker sig vidare. De vill, som vi visat tidigare, skilja sig från mängden och 
vara ”först” med sitt val av musik. Det verkar i synnerhet röra ”smalare” artister, 
det vill säga artister som tillsynes riktar sin musik mot en mindre målgrupp. Dessa 
artister har därför till en början haft en liten publik, när de sedan växer förlorar de 
sitt mervärde. Då är de inte längre smala, och med det inte unika. Dessa antagen 
får vi stöd för i samtliga fokusgrupper. Däremot anser vi att det är annorlunda för 
redan stora artister. 
 

”Man laddar ju nere nya U2 albumet bara för att det är U2 och det 
borde man ju ha.” 

 
U2 är ett irländskt rockband, och anses i folkmun såväl som i media vara världens 
största band. När de släpper en skiva tycks inte exponeringen kunna bli för stor, 
då de redan är så stora, det vill säga vida kända för den breda allmänheten. Som 
citat ovan vitnar om är det en artist ”man borde ha”. Vi har i våra fokusgrupper 
även sett liknande tankegångar kring popartisten Madonna.  
 
Precis som reklam, är paketering en kanal som artisterna och skivbolagen själva 
kan styra över. De ungdomar vi träffat i våra fokusgrupper har i regel aldrig köpt 
en skiva. Då de inte köper skivor ser de i dagsläget inget mervärde i paketeringen. 
Den allmänna uppfattningen tycks vara att de lika gärna kan ladda ner skivans 
fodral från Internet än att betala för det, precis som med musiken. Däremot såg 
alla potential i att förbättra paketeringen och med det skapa köplust.  
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”Seriöst, det är ju typ så. Att den är signad, eller att man får någon 
grej med. Att du får en t-shirt.  
Det är grejen för framtiden för CD-skivor att den har lite andra grejer 
som kommer med. Typ en film.” 

 
Genom att ge skivan fler attribut, än själva musiken, trodde de flesta att de skulle 
börja köpa musik. Vad som kom som förslag var att skivor skulle vara signerade. 
Problematiken med det, som vi ser det, är dels det praktiska men även att om alla 
skivor från en artist skulle vara signerade så skulle även det förlora sitt värde. 
Andra förslag som kom upp, var bilder, filmer och t-shirts. I och med att musiken, 
i dessa ungdomars ögon, är gratis ser de inget mervärde i att köpa den. Om 
musiken däremot kom med något som i sig gav konsumenten, i vårt fall 
ungdomar, ett mervärde skulle det leda till ökad konsumtion.   
 
Som vi skrivit tidigare har vi lagt till uppträdanden i McCrackens modell. Det 
visade sig i våra fokusgrupper att det är en kanal med stor inverkan på 
ungdomarnas val av musik.  Ett bra uppträdande kunde väga upp mindre bra 
musik, och det kunde få en bra artist att bli ännu bättre.  
 

”Om det är någon som är äckligt bra på scenen så börjar man gilla 
dem ännu mer.” 
 
”Man uppskattar det mer om man har någon samhörighet med bandet. 
Typ om man har varit och sett dem live.” 

 
Ett uppträdande för med sig så mycket mer än bara musik. Tillskillnad från att 
lyssna på en musikspelare, tar åskådaren del av musiken med alla sinnen. 
Samtidigt som hon ser, så hör hon, och samtidigt som hon hör känner hon, såväl 
vibrationer som lukter. Genom ett uppträdande kände respondenterna en ökad 
samhörighet till artisten. Vi tror att det grundar sig i just det faktum att de gjort 
något mer än bara lyssnat, vilket för med sig betydelser och ett mervärde utöver 
det musikaliska.  
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6. Slutsats 
Den första och kanske mest tydliga slutsatsen vi kan dra i denna uppsats är att de 
ungdomar vi träffat inte köper sin musik. Istället för att besöka närmsta skivbutik, 
går de in på Internet och laddar ner den musik de vill ha. Förändringen i 
konsumtionsbeteendet anser vi beror på tre faktorer, förändringar i pris, 
distribution samt det sätt musiken konsumeras. Då alla respondenterna laddade 
ner sin musik, kostade det dem inte heller något. De behöver inte heller lämna sitt 
hem för att få tag den musik de vill ha. Konsumentens upplevda risk har därför 
blivit i det närmaste obefintlig. I och med den låga upplevda risken är köpbeslutet 
mycket enkelt. Ungdomar kan idag helt utan att betala prova sig fram till musik de 
tycker om. Inte heller konsumtionen ser ut som den gjorde för ett par år sedan. 
Idag använder sig ungdomar nämligen i stor utsträckning av bärbara 
musikspelare. 
 
Det sistnämnda påståendet har även resulterat i att dagens musikkonsumtion blivit 
mer offentlig. Spellistan på den bärbara musikspelaren har blivit ett sätt för 
ungdomarna att beskriva sin person eftersom andra människor kan se vad 
individen lyssnar på. I och med det anser vi även att omgivningens inverkan på 
den enskilde individen har blivit större. De som verkar ha störst inverkan på våra 
respondenters val av musik är deras vänner. Deras vänner och den grupp de tillhör 
är en tydlig referens i deras musikkonsumtion, vilket skapar betydelser och ger 
musiken ett mervärde. Ett mervärde som tycks bygga känslan av 
grupptillhörighet. Detsamma gäller även för den subkultur som individen ser sig 
själv tillhöra. Respondenterna tar till sig den musik och de artister de anser 
förmedlar vad de själva vill förmedla.  
 
Även TV, radio, filmer och Internet påverkar valet av musik. Respondenterna har 
lyft fram musikkanalen MTV, tv-serien ”the O.C.”, skid- och spelfilmer samt 
olika hemsidor som informationskällor. TV, radio samt filmer verkar enligt oss 
vara källor för att hålla sig uppdaterad, medan Internet är ett sätt att hitta ny musik 
och ligga steget före. Genom att vara först med en låt eller artist ökar det 
musikens värde såväl som individens självkänsla. Musikens värde ökar även om 
respondenten förknippar den med ett bra TV-program eller en bra film.  
 
På samma sätt som respondenterna kunde ta till sig musik på grund av olika 
anledningar, kunde de även välja bort den av andra. De som vi anser vara de mest 
påtagliga är om musiken kom från föräldrar, personer i deras omgivning som de 
ogillar, artister med fans de själva inte ville identifiera sig med, eller om en i deras 
ögon smal artist blivit allt för känd. Ett sätt för att kunna avgöra det sistnämnda är 
om artisten syntes i reklamkampanjer. Då hävdade några av respondenterna att det 
sågs som något gammalt. Reklam sågs inte heller som en källa för varken 
information eller inspiration.  
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De flesta av våra respondenter ansåg att en skivas paketering i dagsläget inte var 
tillräckligt för att motivera ett köp, men att det hade god potential att bli. Då 
krävdes dock att det skulle ge något mer än själva musiken. Det vill säga, att 
skivan förde med sig något mer vid köpet. Förslag som kom fram var bilder, 
filmer och t-shirts. Ett annat forum för musik som däremot ansågs föra med sig 
något mer var uppträdanden. Genom ett uppträdande kände flera av 
respondenterna en ökad samhörighet till artisten. Vi tolkade det som att åskådaren 
fick ut något mer av att konsumera musik på detta sätt då det tar del av den med 
alla sinnen.  
 
Med dagens konsumtionsbeteende när det gäller musik och grunderna till det i 
åtanke anser vi att framtiden för marknadsföring av musik ligger i associationer, 
och med det även viral marknadsföring. Genom att placera musik i de forum som 
redan tilltalar konsumenten kommer artister och skivbolag lättare kunna nå ut med 
sin musik. Beroende på artist och tilltänkt målgrupp skiftar självklart forum, vilket 
gör att det kan vara allt från att placera musiken hos en enskild individ med ett 
stort inflyttande, till att se till att den spelas i ”rätt” tv-serie, eller att låta den 
exponeras på ”rätt” hemsida. Med ordet ”rätt” syftar vi till det forum som anses 
rätt för artistens tilltänkta målgrupp. Genom att ge musiken associationer ger 
artisten eller skivbolagen den ett värde som konsumenten kan känna vara värt att 
till sig. Den här typen av marknadsföring skulle kräva noggrann 
backgrundsforskning för att hitta de forum som bygger de ”rätta” associationerna.   
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7. Förslag till framtida forskning 
För framtida forskning anser vi att genomförandet av en större och mer 
omfattande undersökning skulle vara intressant. Detta skulle kunna inkludera 
kvantitativa attitydundersökningar angående musikkonsumtion i allmänhet och 
nedladdning av musik i synnerhet. På så sätt skulle vi kunna dra generaliserbara 
slutsatser och därmed med större säkerhet fastställa vad som tilltalar unga 
konsumenter i deras val av musik. Det vore även intressant att genomföra olika 
experiment för att se vilka marknadsföringsåtgärder som är mest de effektiva. Det 
skulle även kunna ge oss möjligheten att se vilka åtgärder som passar bäst 
beroende på musikgenre.  
 
Vi tycker även det vore intressant att se mer ingående hur musikkonsumtionens 
utveckling sett ut i och med Internet de senaste åren, och att se var den är på väg. 
Kommer vi i framtiden att betala för attributen och associationerna kring musiken 
snarare än musiken, då den anses vara gratis. Självklart bygger det på huruvida 
folk kommer att kunna ladda ner i den utsträckning som de gör idag.  
 
Som vi planerade i förstadiet för denna uppsats vore det intressant att se hur 
musikindustrin ser på dagens musikkonsumtion. Ser de ett slut på nedladdningen, 
och en förhoppning att börja sälja musik i större skala på Internet, eller har de som 
vi föreslagit i vår slutsats börjat försöka hitta andra attribut som kan säljas i och 
med konsumtion av musik. 
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Bilagor 

Fokusgrupp 1 
Laddar ni ned musik istället för att lyssna på radio? 
 
Man lyssnar inte på radio om man har tillgång till egen musik. 
Jo, jag lyssnar på radio när jag är hemma och lyssnar på ipoden när jag är på väg 
någon stans. 
 
Varför ska man lyssna på radio om man har egen musik då? 
 
Man hittar ju ny musik så. Det är ganska skönt när man inte behöver välja själv. 
Det bara kommer, man vet ju precis vad som finns på ipoden. Det är lite kul när 
det kommer lite otippade låtar.  Det är ju kul att höra liksom dålig musik. 
 
Jag kan liksom inte sitta och lyssna på radio för jag sitter och byter kanal tills det 
kommer något bra men det kommer aldrig något bra.  
 
När jag kommer hem då kopplar jag in min ipod och så har jag en spellista och så 
lyssnar jag på den. Radiolåtarna som finns, typ ”har du inte hört den är på radio” 
de får man av kompisar istället. De säger typ ”lyssna på den här”. 
 
När lyssnar man på radio? 
 
Radio lyssnar man på när man är någonstans och inte har någon annan musik med 
sig 
 
Det är ganska kul med radio tycker jag för då kan man märka vilken musiksmak 
folk har beroende på vilken kanal de väljer.  
 
Vad lyssnar ni på för radiokanaler? 
 
P3 för de varierar så mycket. Ibland så kommer det jättekonstiga låtar. 
 
Och de har massa små band och grejer också. 
 
Typ ”det här är en demo”. 
 
När man åker bil sätter man bara på radion. 
 
Hur får man de låtarna då? Skickar ni dem till varandra? 
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Ja, typ via MSN. Varje gång jag går in på MSN så är det någon som skickar en 
låt.  
 
Jag tycker att det är ganska härligt, folk vill bara dela med sig av musik. 
 
Berättar musiken något om den som har den? 
 
Ja, lite. Eller det beror på, vissa personer kanske inte laddar ner så mycket musik 
och inte lägger så mycket tid på musiken utan lyssnar på det de har. Det kanske är 
gammal musik men det behöver inte betyda att man är helt efter. Man kanske bara 
inte lägger ned så mycket tid på det. 
 
Eftersom ingen av er betalar för musik utan ni får den gratis. När sker själva 
valet av musik? 
 
Valet av musik är liksom om man väljer att spara musiken eller inte. Eller, man 
sparar ju ner allt men om det inte är bra raderar man det och då har man val bort 
den. 
 
Mitt val är om jag lägger in den i min spellista eller inte för det är där jag har låtar 
som jag lyssnar på.  
 
Om låten är skitbra så skickar man den vidare också. 
 
Hur går det till? 
 
Man går typ och trallar på den i skolan och så undrar folk vad det är för låt. Då 
berättar man det och så går de hem och laddar hem den.  
 
När jag tycker något är bra då har redan alla andra tyckt att det är bra i typ ett 
halvår. 
 
Så om en låt är bra så behåller man den och rekommenderar den för andra 
men finns det andra saker än själva låten som kan göra en låt bra? 
 
Om det är någon som är äckligt bra på scenen så börjar man gilla dem ännu mer. 
 
Ja, om de är riktigt bra live. 
 
Och det är lite tabu att bara lyssna på musik som går på radio. Det är lite så här 
”du har ingen egen musiksmak överhuvudtaget kan inte du vara lite egen och inte 
som alla andra”.  
 
Fast jag dansar ju och då lyssnar jag på typ the voice för att det är musik som jag 
kan dansa till. 
 
Ja, och eftersom du lyssnar på sådan musik så får jag lite influenser av det och 
lyssnar också på sådan musik. 
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Det beror ju lite på vilka man umgås med. Om man umgås med olika folk så 
lyssnar man liksom på olika genrer.  
 
Ja om man umgås med folk som lyssnar på gangstermusik så kanske man själv 
börjar med det också. 
 
Men sådana där grejer att man lyssnar på musik för att bygga någon image funkar 
ju aldrig. Om man inte tycker det är bra lyssnar man ju inte på det och då raderar 
man det. 
 
Jag tycker att man kan lära sig tycka om musik. Om man bara lyssnar på det några 
gånger och intalar sig att det här är bra så går det. 
 
Spelar det någon roll var man hör talas om musiken? 
 
Det är klart det spelar roll vem som säger att en låt är bra. Om det är en dirigent 
som säger att det här är min favoritlåt kanske jag inte bryr mig. 
 
Det är mest om låten verkar vara bra. 
 
Spelar det roll var artisten syns? 
 
Vissa är så här att bara för att en låt spelas en massa så tänker jag inte lyssna på 
den. Jag skiter i det, jag tycker man kan lyssna på det ändå.  
 
Men är det bra eller dåligt om en artist syns en massa i media? 
 
Det är dåligt. 
 
Ja det finns ju människor som tycker att det är synd att de spelar typ the strokes på 
MTV, att det liksom är lite fel.  
 
Jag vet, jag kan känna att om det är ett band som man verkligen gillar som inte är 
så kända och så börjar de spela de så känns det halvkul.  
 
Om någon börjar lyssna på det man lyssnade på ett halvår sedan nu så känner man 
sig jävligt bra. Men man vill ju att de ska veta det, att det var jag som började.  
 
Verkligen! 
 
Och då kan man sluta lyssna på det för det här gjorde jag för länge sedan. 
 
Men enda sättet att visa att man är först måste väl vara att spela musiken för 
andra? 
 
Ja precis, och det är det alla gör. Det är helt sjukt för alla gör det. Lyssna på den 
här låten, lyssna på den här låten. Då är man först med den för att den är så bra. 
Man vill typ att när folk lyssnar på den låten så ”shit nu tänker jag på henne”. Man 
vill ju bli lite förknippad med låten. 
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En annan grej är att om det kommer en låt så ska folk säga vem det är för att visa 
att de har koll. 
 
Hur långt är steget från att man laddar ner en låt till att man går och köper 
en skiva? 
 
Jag har aldrig köpt en skiva. 
 
Inte jag heller. Jag har typ fått lite skivor. 
 
Laddar ni ner hela skivor? 
 
Ja, jag laddar ner hela skivan med omslag och allt. 
 
Ja med. 
 
Och hur vet man vilken skiva man ska ladda ned? 
 
Om man har skivor i itunes och så markerar man en låt. Då kommer det upp vad 
folk som gillar den låten gillar för annan musik.  
 
Ibland hittar man inte lite mindre band. Det är irriterande. 
 
Läser ni recensioner osv? 
 
Nä, man skulle nog göra det om man behövde det men man får så mycket ändå.  
 
Det är ju också så att bara för att den som recenserar det tycker att det är jättebra 
så behöver man inte tycka det själv.  
 
En del har så man kan se vad de lyssnar på med MSN och jag kan verkligen tänka 
mig att folk sätter på det som är det nyaste bara för att folk ska se att man är 
jävligt inne. 
 
Nej det är inte därför, det är bara för att jag tycker den här låten är bra och jag 
rekommenderar den. Det är ett sätt att rekommendera musik inte för att hålla på 
och skryta.  
 
Men det här med att köpa skivor då? 
 
Jag känner att det är alldeles för dyrt att köpa skivor. Det är ju typ två hundra 
spänn.  Och då blir man lite så här, ”jag vet inte om den här skivan är bra”. 
 
Det är verkligen sant.  
 
Och allting finns ju på Internet så man kan ladda ned.  
 
Men man får ju inte det här snygga fodralet och hela grejen. 
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Men det är inte så frestande att gå och köpa något för två hundra spänn som man 
kan få gratis. 
 
Några skivor måste man ju köpa för att ha dem i sin samling. 
 
Men man har ju sin samling i ipoden. 
 
Jo men vissa artister, som man verkligen tycker om, skivor som är klassiker. 
 
Skulle det här förändras om skivorna var billigare? 
 
Ja absolut. Eller vänta, det skulle det inte alls göra, det är ju gratis nu. 
 
Jo, det är ju kul att ha skivan. Jag skulle gärna vilja ha en snygg hylla med alla 
artister jag tycker om. 
 
Kan det vara så att det som många lyssnar på inte blir lika coolt? 
 
Ja, asså vissa har en speciell stil och då får typ ingen annan lyssna på den 
musiken. 
 
En del kan vara så här ”jasså du lyssnar på den musiken, den har du tagit från 
mig”. 
 
De e också mycket med kläder, om man är så här jätte brattig med Gucci brillor 
och så då får man inte lyssna på samma musik som esteterna gör.  
 
Ja och musiken och kläderna och allt blir som ett kit som man kan köpa och så 
blir man det. 
 
Vill man t.ex. vara hårdrockare så vill man ha de kläderna och då vill man lyssna 
på den musiken också. 
 
Man kanske inte behöver vara helt inne i hårdrock, man kanske gillar några låtar. 
Det är fortfarande så här du får inte lyssna på vår musik. Så är det hela tiden. 
 
Så känner jag också. 
 
Man måste vara så bara för man lyssnar på musiken. 
 
Fast man visar ju något med den musik man lyssnar på. 
 
Och det är alltid så att man uppfattas som djupare om man inte lyssnar på 
kommersiell musik. 
 
Musiken säger ju mycket om hur personer mår också. Om man är ledsen kanske 
man lyssnar på typ Thåströms fan fan fan.  
 
Kan ni komma på några andra faktorer utöver musiken som kan påverka? 
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Ja, värderingar och så.  
 
Och om artisten är snygg. 
 
Ja, men verkligen olika värderingar. 
 
Men bra musik kan inte väga upp dåliga värderingar. 
 
Tvärt om fungerar det, typ Håkan Hellström. 
 
Om ni själva var artister hur skulle ni marknadsföra er? 
 
Göra sin egen grej. 
 
Köra smågrejer. 
 
Man ska bara göra sin egen grej. 
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Fokusgrupp 2 
Hur konsumerar ni musik? 
 
Olagligt 
 
Sjukt, olagligt. Jag har inte köpt en cd skiva på 6 år. 
 
Jag tror det var i sexan jag senast köpte en cd skiva. 
 
Jag har inte köpt en enda CD-skiva, jo föresten Absolut Music 21 var den senaste 
CD-skivan  
jag köpte. 
 
HAHAHAHAHA! Eller ngn singel, typ Eminem. 
 
Man köpte ju typ singlar i mellanstadiet, men sen började man ladda ner. 
 
Lyssnar ni på radio? 
 
Nej, inte mycket. 
 
Jo, jag lyssnar rätt mycket. Eller inte mycket. I bilen lyssnar jag alltid på radio. 
 
Jo, i bilen lyssnar man väl på radio.  
 
När jag jobbade lyssnade jag rätt mycket på sån Internet radio. 
 
Ja just det… 
 
Tittar ni mycket på MTV och musikvideos? 
 
Jag brukar köra MTV i backgrunden när jag kommer hem och det inte är något på 
TV. 
 
Eller om man typ försöker somna i soffan, då tittar jag på MTV. 
 
När man slötittar på TV, då brukar jag kolla på MTV. 
 
Det är inte så att man bestämmer att man ska sitta och kolla en timme på MTV. 
 
I morse drog jag faktiskt på det, när jag käkade frukost.  
 
ZTV ska ju bli bara en musik kanal nu, och ta bort allting annat.  
 
Hur hittar man musiken som man laddar ner? 
 
Tips från vänner.  
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Det är mycket iPod. 
 
Ja det är sant, det är mycket iPod och så byter man.  
 
Vanlig Hip Hop, då kör jag i och för sig från MTV när man hör sköna låtar. Då 
går jag direkt och laddar ner. 
 
Ibland hittar jag inspiration från radio och TV. Från musikvideos brukar jag göra. 
Att man ser något bra, och så ser man vad den heter och så drar man ner den.  
 
När det kommer till Hip Hop går jag in på Billboard.com och kollar vd som ligger 
på topplistan där. Och alla låtar som de typ kör där kommer till Sverige tre fyra 
månader senare.  
 
När jag downloadar så blir det liksom att en artist har gjort något med en annan 
artist, och så är det samma typ och då laddar man ner från den artisten. Sen 
fortsätter man så och tillslut har man ju ett relativt brett förråd med musik.  
 
Ja precis, det kostar ju inga pengar. 
 
Eller, så har jag en ny grej som är så jävla bra, Pandora.com. Man skriver in sin 
artist eller sång och så matchar den helt sjukt bra. Exakt samma musik som är 
likadan. Den är sjukt bra, där får man ju lyssna på hela låtarna också.  
 
Handlar det om enstaka låtar när man laddar ner, och vad krävs för att det 
ska bli ett helt album? 
 
De ska vara något speciell, något nytt.  
 
På DC (ett nedladdningsprogram, reds. anmärkning) laddar man ju ner från andra 
användare och då ser du ju precis vad de har för något och då blir det att man kan 
ladda ner hela album från den artist man söker för det går så jävla snabbt.  
 
Ja, det är sant.  
 
Sen har man skit mycket album, fast det är ju inte som så att man lyssnar på alla 
låtar. När man ändå har en iPod på 40G kan man ju ändå fylla upp den. 
 
Det är ganska coolt att ha flest album på den. 
 
Var hämtar ni mest information om musik? Och hur går stegen ner sen? 
 
Först är det kompisar, sen går det i perioder, men tvåan måste vara radio och TV. 
Trean är i så fall Internet.  
 
Radio och TV är mycket sån mainstream musik.  
 
Skiftar val av musik beroende på tillfälle? 
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Ja det gör det, det är ju vid olika tillfällen. Man lyssnar ju inte på soft gura när 
man står på dansgolvet.  
 
Fest musiken får man verkligen av varandra. Det är alltid så här: ”Jag har en så 
jävla skön låt och lada ner. Nu ska jag lada ner den här.” Så dunkar man den.  
 
Eller så hör man bara med Hampus Lundin, han har koll på alla. 
 
Ja, han läser en massa tidningar och grejer. 
 
Ja, typ DJ tips. 
 
Han har koll på sån sjuk eurotechno. Det är det han är bra på. 
 
Man hämtar nästan ingen musik från fester, caféer och affärer för den känner man 
redan igen det.  
 
Hur mycket jag det krävas för att ni ska köpa en skiva? 
 
Att den ska vara signerad!  
 
HAHAHA! 
 
Seriöst, det är ju typ så. Att den är signad, eller att man får någon grej med. Att du 
får en t- 
shirt.  
 
Det är grejen för framtiden för CD-skivor att den har lite andra grejer som 
kommer med. Typ en film. 
 
Ja, om man har något favorit band skulle man köpa skivan om det var en film 
med.  
 
Jag vete fan vad som skulle få mig och köpa en CD-skiva. Det känns som ett 
”waste” av pengar.  
 
Känner ni ingen lojalitet gentemot vissa artister och att ni vill stöda dom? 
 
Jo, men då går man på deras konsert istället och lägger pengarna på det för det är 
sjukt mycket roligare än att köpa CDn för typ hundrasextio spänn.  
 
Jag var nära att köpa en skiva med Kanye West, men sen så blev det inte av för 
det är ju ändå två hundra spänn. Och då kan jag lika gärna ladda ner. 
 
Ja, det e fan dyrt! 
 
Om de vore billigare? 
 
Nej, det skulle fan inte spela någon roll. 
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Jo, om det var en krona per låt på iTunes.  
 
Det jobbiga med CD-skivor är att då måste man dra iväg och köpa den. Det är så 
jäkla mycket smidigare att köra direkt från datorn.  
 
Det skulle kunna vara den här samla grejen, att man vill samla på skivor. 
 
Jag tror vi är för unga för det. Vi har ju inte växt upp med det. 
Det är iofs sant.  
 
Man är ju inte rädd för att åka fast.  
 
Hur sprids en bra låt? 
 
Det är ju bara tips genom kompisar. 
 
Ja, det är mycket sånt man har på Ipoden.  
 
Eller så spelar man den för varandra genom telefonen.  
 
Jag hittade Jack Johnsson av en kille som spelade gitarr. Han var stor bland 
gitarrlärare innan han börjades spela på MTV.  
 
Tittar man åt den reklam som görs för att en viss artist har släppt ett nytt 
album? 
 
Nej, jag tycker inte det. För det är ofta något man redan vet.  
 
Man har redan hört och sett det innan. 
 
Typ på MTV.  
 
När det gäller reklam så är MTV förstahandskällan.  
 
Men det är inte så att man ser reklam och sen går man hem och laddar ner det.  
 
Om man hör en låt på radion och de inte säger va den heter kan man gå in på 
letssingit.com eller google.com och dra in texten.  
 
Finns det några Communitys på nätet där ni diskuterar musik? 
 
Det gör det säkert, men det är inget jag håller på med.  
 
Nej, inte jag heller. 
 
Men det är klart det finns det.  
 
Har ni tillfällen när ni bara sitter och fixar musik? 
 
Ja, det gör jag ibland.  
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Ja, jag kan sitta i en halvtimme och bara ladda ner.  
 
Man drar ner en låt och lyssnar på den i tio sekunder, sen drar man ner en ny.  
 
Finns det något utöver låten som gör att man kan börja uppskatta en artist? 
 
Kanske inte uppskatta mer, men komma i kontakt med lättare. Man uppskattar det 
mer om man har någon samhörighet med bandet.  
Typ om man har varit och sett dom live.  
 
Om de representerar en skön livsstil, som Jack Johnsson, det går ju inte att komma 
ifrån. Sen tycker jag om P.Williams släpper en låt då laddar jag alltid ner dom, för 
dom är nästan alltid bra. Jag tycker han är jävligt glassig liksom.  
 
Det är viktigt vad man har för musiksmak, vad man har för lista. Man försöker ju 
bilda någon cool style. Det känns ju så. 
 
Ja. 
 
Vad man har på ”poden”. Om man bara har dansband så är man ju inte direkt 
cool. 
 
Man vill ju ha lite nya skivor liksom, det är liksom soft.  
 
Då får man ”cred”! 
 
Det är ”cred” att vara först med en låt, det går inte att komma ifrån.  
 
Har man en skön låt, så är det alltid någon som kommer ”Den lyssnade jag på för 
två månader sen!” 
 
HAHAHA! 
 
Det är ett sätt att definiera sin personlighet, tror jag.  
 
Viss musik kanske inte är representabel på Ipoden. I och med att alla kör med 
Ipod och bärbar musik blir den offentlig. Så det tror jag absolut.  
 
Kan något utöver musiken väga upp? 
 
Jag laddar ner Snoop låtar, inte för att det alltid är bra utan för att man ska ha det. 
Jag tycker han är cool liksom.  
 
Det är som P.Williams och Kanye West. Jag skulle inte ha laddat ner John 
Legends nya om det inte vore för att Kanye West producerat den.  
 
Man laddar ju nere nya U2 albumet bara för att det är U2 och det borde man ju ha.  
 
Det är mer än bara musiken som spelar roll. Det är stilen.  
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Mycket Hip Hop är så jävla mainstream, då är det mycket softare att lyssna på 
någon som står ut från mängden.  
 
Kanye West är jäkligt bra. Han kör så skön stil. Det är liksom inte bara ”Fan jag 
har blivit skjuten nio gånger och hela det kittet”.  
 
Spelar de forum där artisten syns någon roll? 
 
Om en artist blir för kommersiell och syns på cdon.com och allting, så tappar han 
helt. 
Jag tycker det är skönt när att man är ganska ensam om att lyssna på det, i alla fall 
i ens grupp. Inte att hela Sverige har just den här låten. För då blir det inte samma 
känsla på något sätt.  
 
Det finns två olika typer av musik man lyssnar på. Mainstream musik som alla 
har, typ 50 cent, sen är det en status symbol att ha lite sköna artister.  
 
Ja, jag tycker det är skönast.  
 
Och man vill veta mycket om den artisten. 
 
Var söker min information om det? 
 
MTV och sånt där.  
 
Rolling Stone Magasin, där har de typ listor om vad som är det nya. Men det är 
inte så att man gör det jätte mycket, men där hittar man smala artister. Där kunde 
man säkert läsa om Arctic Monkeys för typ ett halvår sedan.  
 
Tilltalas ni av det faktum att Arctic Monkeys bara släpptes på nätet? 
Nu känns dom sönder hypeade. Jag kom aldrig riktigt in i det där. Jag hörde bara 
låten och tyckte inte den va så jävla bra.  
 
Jag blev irriterad för att jag inte tyckte det va bra. ”Fan tyckte jag inte det här va 
bra liksom!” 
 
Alla bara sa att det här skulle vara så himla bra liksom.  
 
Jag tror de fick ”cerd” på grund av att de bara släpptes på nätet. Jag tror det är as 
viktigt med hype för nya band.  
 
Ja, jag tror det 
 
För nya band är det så definitivt. Om det byggs upp en hype har man en tendens 
att ladda ner.  
 
Jag laddade ner Arctic Monkeys för att alla sa att de skulle vara jäkligt bra liksom. 
Därför laddar man ner det.  
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Men man skulle aldrig gått och köpt cdn. 
 
Nej, nej, men vi köper ju inte skivor överhuvudtaget.  
 
(Efter en stuns tystnad) Om jag inte hade haft sjuuuukt mycket pengar. 
 
Om jag skulle börja köpa något av en artist skulle jag snarare ladda ner det från 
iTunes än att gå och köpa en CD-skiva.  
 
Ja. 
 
Är det vanligt att folk laddar ner musik som de egentligen inte gillar? 
 
Ja, det tror jag verkligen. Man får en viss grupptillhörighet av att ha en viss musik. 
 
Speciellt vissa människor tror jag gör det. Såna som försöker hävda sig och få 
samhörighet.  
 
Ja jag tror faktiskt det, även fast man själv inte tycker det är bra. Och det kan jag 
nog själv göra.  
 
Ja, det tror jag definitivt att man gör.  
 
Ja, nu de senaste två åren blev det jävligt rätt med Hip Hop. Alla gillar Hip Hop 
fast… 
…de tyckte att de va så jävla bra.  
 
Det tror jag definitivt, det är som med trender med allting. Det är lite som med 
kläder musik. Något blir jäkligt inne, inte vet jag, men säg som med collage 
tröjorna förut. Alla ville ha dom, de va precis som med Hip Hop, alla skulle ha 
dom. De flesta tycker det är soft med vanliga collage tröjor, sen så finns de dom 
som vill ha några speciella, de laddar ner såna små sjuka Hip Hop band.  
 
Typ Bronx band från 90-talet. Camp Low! Bra skit förövrigt. 
 
Finns det någonstans musiken inte får komma ifrån? 
 
Om föräldrar rekommenderar så skiter jag i att ladda ner. HAHA! Seriöst, ibland 
gör jag det.  
 
Om det är någon riktigt osoft tar jag mig inte tiden att göra det.  
 
Om ”Oski-Poski” (en bekant till killarna. Reds. anmärkning) kom och sa: ”Ladda 
ner den här låten?” 
 
Seriöst, jag tror inte jag skulle göra det! 
 
HAHA! Nej. 
 
Om någon fett cool kille kom så skulle jag nog göra det. 
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Hörnfeldt (ännu en vän. Reds. anmärkning) hart ju koll på Hip Hop.  
 
Honom skulle jag lyssna på för han har väldigt bra koll inom området.  
 
Kanske inte är så att man går och hör med honom, men om han ger ett tips så tar 
man det till sig. Och det kanske man inte gör med någon man inte ser upp till, 
eller ser ner på. 
 
Om fel personer pratar om en viss artist kan han sjunka i ens ögon.  
 
Ja, det tror jag absolut. 
 
Ja, det stämmer absolut. 
 
Fan va jag inte tycker om ”Oski-Poski”. Om man skulle ha en ny låt som  jag 
tyckte va fett skön och han kom och sa: ”Fan har du hört den här låten?” Då skulle 
man nästan typ inte tycka om den på grund av det.  
 
Om en låt är riktigt bra, men har hörts från fel håll då skiter jag fan i den. 
 
HAHA! Jag tror fan det! 
 
Det blir så mycket status pryl liksom.  
 
Jag håller med om det. 
 
Jag tycker det är jäkligt soft att ha Camp Low på min iPod. Jag tycker dom är 
jäkligt bra, och att det ärr inte många som har koll på vilka dom är.  
 
Jag har inte den blekaste om vad Camp Low är. 
 
Inte jag heller. 
 
Det är ett sånt gammalt New York band. 
 
Nu måste jag typ ladda ner dom där!  
 
Smal musik kan vara rätt ibland, men om det är riktigt bra är det ofta upptäckt.  
 
Det är ju så. 
 
Varför är det ”credigt” att ha koll? 
 
Då är man ”in touch” med kulturen, och det är ju coolt som fan.  
 
Musik har gått från något man lyssnar på för att man själv tycker det är kul till 
mycket mer som en status symbol, precis som kläder. Vissa gillar att köpa 
mainstream allting och gillar att lyssna på radio. Medan vissa vill vara speciella 
och vill markera något med just musiken.  
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Ja, absolut.  
 
Det är precis som med kläder. Alla tyckte det var skit coolt med collage tröjor och 
alla tyckte det var skit coolt med Hip Hop. Och sen helt plötsligt när alla hade det 
så var det inte lika kul längre.  
 
Nämn några källor för musik som ni verkligen tar till er? 
 
Kompisar, MTV.  
 
Man tar till sig musik från den subkultur man själv tillhör tror jag.  
 
Om det kom något skönt, slappat band som glider longboard (en längre typ av 
skateboard. Reds. anmärkning) skulle man gilla det.  
 
Finns det några källor musiken inte får komma ifrån? 
 
Typ Åhléns reklam. Nej jag vet inte. Det va ett lite dumt exempel för de har ju ett 
ganska brett.  
 
Typ ett TV-program som ”Allsång på Skansen”. 
 
Wyclef var ju med där. Det var ju fett skönt ju. 
 
När ”the O.C.” (amerikanskt tv-program. Reds. anmärkning) kom började alla 
ladda ner just dom låtarna.  
 
Det var ju riktigt bra musik också.  
 
Jag tror ”the O.C.” slå åt båda håll. När det kom så var det ju verkligen ”the O.C.” 
med musik man inte kunde höra på radio. Det va ju mycket smal musik liksom.  
 
Där fick man ju ganska mycket en bred bas att utgå från. 
 
I och med det tycker alla nu att det är bra.  
 
Jack Johnsson och ”the O.C.” och det där kom väl samtidigt.  
 
Jo, det representerade soft, det var Kalifornien och alla tyckte det va soft liksom. 
Och då var det ju bra musik.  
 
Alla började söka den typen av musik då. 
 
Ja, det var då det började.  
 
Och sen så va det som jag sa förut, då såg man att den artisten hade gjort en låt 
med någon annan och så tipsade man. Och sen kanske man hör någon reklam på 
TV som MTV som man tycker är slapp och så tipsar man.  
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Då hade vi ett svagt öga för den typen av musik.  
 
Om ett program va jäkligt inne och va bra så hade nog någon annan typ av musik 
kunna slå. 
 
Ja, verkligen.  
 
Jag köper alltid skid-dvder och där är det alltid sån där as-skön skidmusik. Såna 
punklåtar.  
 
Och då har dom nästan alltid  mede vilka artister det är, då laddar man ner alla 
dom låtarna och de är oftast jäkligt bra.  
 
Detsamma gälle en vanlig spelfilm som är jäkligt bra.  
 
Ja, verkligen. Jag har rätt mycket såna soundtracks.  
 
Jag tar in jäkligt brett från mycket ställen, och när det är så lätt tillgängligt, så om 
det är en bra låt så laddar jag ner den.  
 
Kommer informationen till er, eller är det ni som letar efter den? 
 
Det är skönare om man själv letar efter den.  
 
”The O.C.” är ju det nya svaret på hur man får ut smal musik till stora massor. Det 
är en jäkligt bra serie med jäkligt bra musik, och musiken är så jäkla bra anpassad 
till serien.  
 
Finns det några faktorer artister kan spel på? 
 
Jag diggar P.Williams jäkligt mycket och när jag var i New York fanns en butik 
där han designat kläder. Då var jag så jäkla nära att köpa det bara för just han hade 
gjort dom. Men sen av det för dyrt. 
 
Typ medverkan i coola ställen.  
 
Synas på rätt ställe.  
 
P.Williams kommer snart med ett nytt album och då ska jag ladda ner det. Även 
om det inte skulle vara så bra är han så jäkla glassig. Han har en jäkligt skön stil. 
Det kan bära upp ett lite sämre album.  
 
Det skulle däremot vara svårt för en första-gångs-artist, även om han skulle ha en 
bra stil men inte så bra musik.  
 
Exempel på rätt ställen är coola filmer, som vi sa förut, skidfilmer, surffilmer, sånt 
som är hett förutom musiken.  
 
Hur påverkas man av det som skrivs om artisten i media? 
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Det påverkar vad man tycke rom artistens personlighet.  
 
Det bygger ju ändå varumärket. Kanye West känns ju jäkligt äkta. 
 
Artistens varumärke är viktigt, men jag skulle inte säga lika viktigt som musiken.  
 
Ja, det är viktigt.  
 
Artister är som kläder, det måste låta bra men så är det även något mer. Absolut.  
 
Ja, verkligen, man kan känna grupptillhörighet med musiken.  
 
Har musikens budskap någon påverkan? 
 
Ja, det har det. Men jag tror inte det gör det för alla, många står ju liksom bara och 
drar med och kan texten på 50 cents nya låt.  
 
Men det gör det, speciellt sån musik man lyssnar mer på.  
Med Hip Hop så bryr man sig inte. Där hör det ju till att de säger en massa sjuka 
saker, som ”the Ying Yang Twins”.  
 
Ja, exakt.  
 
HAHA! Det är rätt kul.  
 
Har listor någon påverkan? 
 
Kör man på billboard.com kan man ju lyssna på lite sköna låtar innan de kommer 
till Sverige.  
 
Det finns inga svenska listor. Det är ju inte så att man går in på svensktoppen och 
tankar ner.  
 
Läser ni recensioner? 
 
Det känns så… 
 
Det är så vinklat, det beror ju helt på vad man har för smak.  
 
De är rätt trötta musikrecensenter. Det finns ingen jag har koll på.  
 
Det var softare förut att vara först med en smal artist, nu är det så lätt att få tag på 
musik.  
 
Alla vill ju vara först med det senaste nu, så är det verkligen.  
 
Det handlar om att urskilja sig på den lokala arenan. 
 
Ja, det är klart. 
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Det är skönt att vara en stor fisk i en liten damm.  
 
Chapell Show brukar ha soft musik. I början var det lite mer såna underground 
artister.  
 
I Timbuktus låt ”The båtten is nådd” så är det verkligen texten som lyfter den 
låten.  
 
Ett budskap kan lyfta en låt så länge det är rätt budskap. Man ska stå för det här.  
 
Iron Maiden har ett sånt nördigt budskap. Vem är rädd för mörkret? Och titta på 
alla som lyssnar som dom.  
 
De lyssnar på ett visst band spelar verkligen in.  
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Fokusgrupp 3 
Hur konsumerar ni musik? 
 
Jag lyssnar på min mp3, på den musik som går på tv, den jag har på datorn. Jag 
lyssnar inte så mycket på CD-skivor, det är inte riktigt min grej. Jag lyssnar i och 
för sig på gamla skivor som jag fått av min pappa.  
Jag lyssnar på musik när man är ensam eller när man går till skolan, då har man ju 
alltid sim mp3. 
Jag lyssnar på radio på morgonen, jag har bara en radio i mitt rum. Annars är det 
väl när man sitter vid datorn, eller om man tittar på MTV eller ZTV, och på 
iPoden, och så skivor ibland. Men då är det mest brända skivor eller gamla skivor.  
Förut gick jag på konserter, men nu har det inte min grej att gå på konserter varje 
månad.  
Jag går inte på konserter.  
 
Varierar musiken beroende på hur ni konsumerar den? 
 
Jag har väldigt blandad musiksmak, så det spelar ingen roll vad jag gör men jag 
lyssnar jämt på olika sorters musik.  
När man fester så är det ju mer partymusik, men om man går ut och går.. Då 
gillare jag att lyssna på mest RnB och sånt, lite softare liksom.  
Det är ju inte så att när man är hemma så lyssnar man en typ av musik, och när 
man är ute och går en annan.  
Det finns ju vissa mesiga låtar man inte riktigt vill erkänna att man lyssnar på. 
HAHA! Det kanske inte vore så bra om jag satte på Lisa Nilsson på en fest jag va 
på. HAHA! 
 
Ibland när man lyssnar på en viss musik på tunnelbanna så kan man ju tänka på 
vilken musik man lyssnar på, när man hör genom hörlurarna. Då kan man 
verkligen tänka att man vill sätta på någon tuff låt, så att folk inte tycker att jag är 
värsta mesen.  
HAHA! Så kan det vara ibland.   
Om man lyssnar på värsta nördmusiken så är det ju inte så att man vill visa det 
direkt.  
Nej! 
 
 
Köper ni skivor? 
 
Nej! 
Nej, det var flera år sedan jag köpte en skiva.  
Om jag får så lyssnar jag, men jag köper inte skivor. 
Jag kan inte komma ihåg senaste gången jag köpte en skiva.  
Man laddar ju mest ner musik. 
 
Hur skaffar ni er information om musik? 
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För mig är det väl MTV och sånt där, sen har jag min syster. Hon är väldigt så 
här, inom Hip Hop och RnB så är hon väldigt sån här som har koll på nya artister 
hela tiden. Så då blir jag… 
När jag är hos min pappa i New York så är det alltid så att man hittar nya låtar, för 
all musik som händer i världen finns ju där.  
Sen så är det väl min pojkvän och kompisar och sånt där.  
Man delar mycket musik mellan kompisar. 
Ja, mycket låtar som man skickar till varandra via msn.  
Det är olika, men jag skulle kunna typ säga TVn , som MTV eller musikkanaler. 
Men sen kan man ju se att det kommer nya låtar för dom som jag lyssnat på jätte 
länge. Men vissa låtar är ju verkligen sånt man ser på TV.  
För mig är det nog kompisar eller min syster. 
Ja, TV, Internet och så kompisar.  
 
Ibland kan jag känna vilken dålig låt, men efter typ en månad så är den bra. Det 
blir så för att den blir inpräntad, eller för att kompisar gillar den eller nåt sånt där.  
 
Och sen när man ser en ny artist, eller en ny låt blir man ju sugen att ladda hem 
fler låtar med den.  
 
Kan ni välja bort en låt pga. något annat än just musiken? 
 
Det skulle vara för att jag va trött på den. Jag tar bort en låt för att jag blir trött på 
den inte för att ”Åh nej, den är med i en Åhléns reklam, och jag som hatar 
Åhléns.” Inte så, tror jag. 
Man kan tröttna på en låt om man lyssnat på den så himla många gånger. 
Jag kan bli irriterad om man har en låt som man har haft skit länge innan alla 
andra, och så börjar folk att lyssna på den. Sen när alla älskar den, då hatar jag den 
låten. Jag vill liksom inte att alla andra ska lyssna på den låten jag tyckte va skit 
bra, och då blir inte den lika unik. 
 
Är det så att ni söker unik musik? 
Ja, jag gillar att lyssna på musik som ingen annan lyssnar på, alltså jag vill ha 
musiken förre alla andra.  
Du vill vara lite cool…  
 
Hur sprids information om musik bland ungdomar? 
Det är väl ganska mycket via msn, att man skickar ny låtar till varandra fram och 
tillbaka sådär.  
Ja, eller om man har musik på fester, eller när man är ute, eller vad som helst.  
Om det är någon i umgänget som man aldrig hört brukar de väl säga det.  
Jag kan få värsta paniken om jag hör en bra låt. Då måste jag ta reda på vad fan 
den heter! Vad fan heter den? Sen försöker man minnas så mycket som möjligt 
från texten. 
Det finns ju det här letssingit.com, där skriver man den textrad man kommer ihåg 
och så letar de upp den låten.  
Det sprids via att man snackar med kompisar, och sånt där.  
Man får mycket musik av kompisar som är inne i musiksvängen och sånt.  
 
Finns det någonstans där man söker information om musik på Internet? 
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Nej, jag tror inte det… 
Jag brukar gå in på BET.com, det är en hip hop kanal i New York, all musik 
kommer dit också brukar jag ladda ner vad som kommer därifrån. Där kan man se 
alla videos och sånt där.  
Ja, där är det bra att gå in. 
Jag har ingen sån sida jag brukar gå in på. 
 
Kan ni gå till vissa ute ställen för att de spelar bra musik? 
Jag är ju inte arton, så jag kan inte går ut. 
Man går ju inte till ställen där man vet att de inte spelar bra musik. Jag skulle t.ex. 
inte gå till ett ställe där de spelade schlager. 
Om det inte är bra musik så blir jag arg.  
 
Är musik ett sätt att definiera er personlighet?  
Ja, det tror jag absolut!  
Fan, jag vet inte… 
Det är ju lite samma som det kläder. Om man har rock kläder så gillar man ju 
oftast rock.  
Jag tycker musiken kan visa vad man är för person eller har för personlighet.  
Fst ibland kan man få värsta chocken när man hör vad en viss person lyssnar på 
för musik. 
Ja, absolut.  
Musiken och kläderna blir lite som ett kitt. Precis som du säger med t.ex. rock.  
Jag har ingen speciell stil när det kommer till kläder, och jag lyssnar på all typ av 
musik. Kläderna och musiken bygger mycket på mitt humör, vad jag känner 
liksom.  
 
Visar man grupptillhörighet med sin musik? 
Ja, ibland. 
Man blir ju påverkad av andra som lyssnar på just den låten.  
Jag tror det verkligen. Det kan vara för att jag har blandad musiksmak, men när 
jag t.ex. är med min kompis Hanna, hon lyssnar bara på schlager hela tiden. Vi är 
med varandra på somrarna, så när jag kommer hem kommer jag på mig själv med 
att bara lyssna på schlager och svenska favoriter. Sen när jag är med min syster 
som bara lyssnar på hip hop, så lyssnar jag bara på hip hop. Så kan jag känna 
väldigt mycket.  
 
Vad skulle få er att köpa en skiva? 
Det är så jäkla svårt, för när det är så lätt tillgängligt att få musik gratis så skulle 
det vara att skivan var jäkligt snygg i sig och skulle vara något som jag verkligen 
gillade. 
Eller att man fick något extra material, som några coola bilder, och att det var en 
artist som jag verkligen, verkligen, verkligen gillade.  
 
Finns det några attribut med artisten som gör att man kan uppskatta den 
mer? 
Ja, det kan ju vara att man är först eller ensam med artisten.  
Ja, det kan vara om det är musik som man kan tänka efter, att den har en mening.  
Vad en artist tycker och deras åsikter och sånt tycker jag är ganska viktigt. 
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Men jag kan tycka… Jag älskar t.ex. Shakira, Det kan jag tycka för att jag tycker 
hon är jävligt snygg, och sen tycker jag att hon har väldigt fin röst, och att hon 
sjunger bra och att hon dansar jäkligt bra. Det är ju ändå saker som påverkar 
utöver själva musiken liksom.  
 
Finns det tillfällen då ni bara sitter och laddar ner musik? 
Ja, jag gjorde det idag.  
Vi ska åka till Tyskland, och jag skulle bränna en skiva till Tyskland. Då var det 
så här att jag ringde till Isabelle ”Säg några bra låtar, jag måste bränna skivan nu.” 
Och då satt jag och laddade hem. 
Jag kan också få så att jag bara sitter och laddar ner massa musik. Mycket sånt 
gammalt som man lyssnade på för jätte länge sedan.  
 
Spelar de forum där artisten syns någon roll? 
Om de syns på värsta porrsidan blir man ju lite besviken, annars vet jag inte. 
Inte jag heller, jag vet inte.  
Nej, jag tror inte det spelar så stor roll för mig i alla fall. 
Om en artist säger eller gör något som man tycker är jäkligt trist så påverkar det 
ju, självklart.  
I fall den har sjuka åsikter och säger det ut, då vill man ju inte, nej! 
Kan det fungera åt andra hållet också? 
Ja, det tycker jag verkligen.  
Ja, absolut! 
 
Är det vanligt att folk laddar ner musik som de egentligen inte gillar? 
För att det ska vara lite coolt, ja.  
Ja det tror jag verkligen.  
Det kan jag märka på min bror. HAHA! Jag tror han egentligen gillar sån Hård 
Rock, det tror jag han tycker är skitbra. Men sen märker jag att han lyssnar på sån 
musik som går på MTV, eller på ZTV, eller sånt som går på radio nu och som 
verkligen alla i hans klass lyssnar på, fast han egentligen inte tycker det är så 
himla bra tror jag.  
 
Finns det forum eller personer som ni inte vill att musiken ska komma ifrån? 
Andra som man inte gillar.  
Om det är någon som man inte gillar som gillar den musik man gillar kan jag bli 
jäkligt irriterad. 
Ja, då kan jag också bli jäkligt irriterad.  
Jag tror aldrig jag tänkt på det, och det är aldrig att jag varit med om det heller.  
Det skulle väl va som vi sa förut, om det skulle vara i något dåligt sammanhang. 
Om en artist ställde upp i värsta nazist galan skulle man väl inte tycka va så jäkla 
kul.  
 
Är det ”cerdigt” att ha bra koll på musik? 
Lätt! 
Ja, jag tycker det är jäkligt coolt med folk som har bra koll på sin musik, eller den 
musik den gillar och verkligen är inne i det.  
Jag håller verkligen med.  
 
Lyssnar man mer till dessa människor? 
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Ja, det kan man göra. 
Det är vissa som är verkligen insatta i musiken, som verkligen kan allt fett. Som 
Amandas pojkvän, han gillar sån underground hip hop och värsta 
gangstermusiken.  
Det blir så intressant för han gör musik själv. Man lyssnar mer på honom för han 
berättar såna intressant saker om artisterna och hur själva musiken är och sånt där. 
 
Letar ni aktivt musik, eller är det så at den kommer till er? 
Nej, jag tror mer informationen kommer till mig. 
Jag letar ibland men oftast kommer informationen till mig.  
 
Påverkas ni av vad som skrivs om artister i media? 
Ja, lite. 
Det är väl klart att man påverkas av allt som skrivs i media. 
Men det är ju inte så att vi skulle sluta lyssna på en artist i fall det stod något om 
den i media, om det inte är något väldigt, väldigt dåligt då.  
 
Har musikens budskap någon betydelse? 
Man brukar ju inte, inte jag i alla fall, lyssna så noggrant vad dom menar, eller va 
deras meningen med låten är liksom.  
Jo, ibland kan jag känna det. 
Jag bryr mig inte så jätte mycket, men min pappa tillätt inte att jag lyssnar på viss 
musik. Som när jag var 13 och ville ha Dr.Dre´s skiva fick jag inte den för att det 
var så många svordomar  och sånt. 
Jag bryr mig inte, fast ibland kan jag tänka på vad de säger och så.  
Min pappa brukar också klaga när jag sitter och lyssnar på musik: ”Säger som 
”motherfucker” nu igen?” Det tänker man ju inte på själv för att det är så invant 
och så.  
 
Läser ni recensioner? 
Förut hade jag en massa artister som var insatta i, och då läste man, men inte 
längre.  
Jag bryr mig inte sådär jätte mycket vad de skriver. 
Nej, jag kollar inte så mycket på recensioner och sånt där, det spelar inte så stor 
roll vad de säger för dom delar ju inte min åsikt och vad jag tycker om musiken.  
 
Vad är det som avgör att ni behåller en låt efter att ha laddat hem musiken? 
Det beror på hur mycket jag lyssnar på den. Om det är något jag lyssnar jäkligt 
mycket på, då tar jag in den på min iPod. 
Ibland kan det vara så att man laddar ner en massa onödig musik, som man sen 
har kavr på datorn och inte orkar slänga. 
Mmm… 
Om man tycker en låt är bra kan man köra ner hela albumet.  
Ja, det kan man ju göra. Om man gillar själva artisten, eller om man inte har hört 
artisten förut och man vill höra mer låtar för att se om det är bra.  
 


