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Abstract	  
Under 2000-talet har medie- och musikklimatet varit i omstöpning. Förutsättningar för att 
dela, distribuera och upptäcka musik har förändrats i grunden. Soundcloud, en digital 
musikplattform som startade sin verksamhet hösten 2008, står på många sätt i centrum för 
denna utveckling. 
 
Det övergripande syftet med föreliggande uppsats är att utifrån ett antal 
ämnesområden/forskningsfält tematiskt analysera och problematisera den digitala 
musikplattformen Soundcloud med utgångspunkt i kvalitativa intervjuer med 
artister/producenter/DJ:s verkandes inom den elektroniska scenen. Mer specifikt behandlas 
användarnas förhållning till upplevelsen av musik genom den särskilda teknologi och grafiska 
inramning som Soundcloud tillhandahåller samt de sociala funktioner som implementerats. 
Vidare problematiseras synen på Soundcloud som ett community, förhållandet mellan global 
och lokal tillhörighet samt hur artister respektive lyssnare förhåller sig till ett nytt medie- och 
musikklimat. Slutligen belyser uppsatsen Soundclouds nyligen initierade partnerskap med 
Audible Magic – ett företag som specialiserat sig på automatiserad identifiering av 
medieinnehåll.  
 
I tidigare forskning behandlas den så kallade modscenen samt den forskning som bedrivits 
kring det komplexa förhållandet mellan musik, teknologi och sociala praktiker. Det teoretiska 
ramverket är baserat på Chris Anderssons ”Long Tail”-teori, med betoning på 
demokratiseringen av distributionsmedel respektive produktionsverktyg samt nya filter för 
urval och sammankoppling mellan utbud och efterfrågan. Vidare behandlas Gerd Leonhards 
samtidsforskning om det nya medie- och musikklimat som står inför dörren.  
 
Studien har belyst Soundclouds distinkta grafiska gränssnitt och sociala funktioner och dess 
inverkan, i både positiv och negative bemärkelse, för hur musik upplevs. Studien visar att 
Soundcloud kan ses ett steg framåt i processen att göra delning av musik i digital tidsålder 
mer social, en utveckling som emellertid bromsas av faktum av att banden mellan användarna 
i många fall är allt för svaga, vilket bland annat beror på Soundclouds (beroende på hur man 
ser på det) allt för kraftfulla filtrering- och urvalsmekanismer. En konsekvens av detta är att 
Soundcloud i sig ofta inte ses som ett community, utan blott som ett verktyg eller en länk 
mellan lokala noder. Denna slutsats stärks av faktum att samtliga informanter framhöll lokal 
tillhörighet som grundläggande. Musikaliska samarbeten via en digital musikplattform som 
Soundcloud menar man aldrig kommer att kunna ersätta det kreativa utbyte som sker fysisk 
mellan människor.  
 
Partnerskapet med Audible Magic är ännu i ett tidigt stadium. Studien visar att samarbete kan 
få både negativa och positiva följder. Det negativa består i att DJ-mixar kan komma att 
försvinna från Soundcloud. Det positiva i att en ökad upphovsrättslig kontroll kan fungera 
som ett incitament för att göra artister mer originella i sitt arbete.   
 
Nyckelord: Soundcloud, digital distribution, Long tail, Musik 2.0, digital darwinism 
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1	  Inledning	  

1.1	  Hög	  tid	  att	  byta	  fokus 

Under 2000-talet har debatten kring musik och digitalisering närmast uteslutande kretsat kring 

om aspekter som rör piratkopiering och fildelningsnätverk, upphovsrättsliga tvister och 

musikindustrins fallande försäljningssiffror.  

 

För ett och halvt år sedan registrerade jag mig på Soundcloud: en då ganska nystartad 

musikplattform som med sitt säregna grafiska gränssnitt och spännande funktioner hade 

fångat mitt intresse. Den första tiden förstod jag inte alls poängen. Jag kände ingen och ingen 

kände mig. Vad skull det här vara bra till? Tillslut lyckades jag leta upp en artist som var mig 

känd sedan tidigare. Därefter fann jag några till. Och ytterligare några. Rätt som det var hade 

jag kopplat mig samman med flera hundra användare. Kända såväl som okända artister delade 

var dag med sig av musik, kommentarer och rekommendationer. Hela situationen kändes 

väldigt unik. I våras slog det mig därför: trots att musik på ett eller annat sätt varit i fokus 

under 2000-talet, har det faktiskt inte sagts särskilt mycket om musiken i sig och framför allt 

ingenting om de nya förutsättningar, möjligheter och hinder som möter dagens artister. Denna 

observation gjorde även musikforskaren Jean-Yves Leloup: 

 
While the media, professionals, and a few modern thinkers were looking elsewhere, music 
changed. The contribution of technology and its creative use, initiated by some of the artists, then 
the audience, have within a few years transformed our relation to music. 
(Leloup, 2010:18) 
 

 

All denna debatt om fildelning och upphovsrätt utgör uppenbarligen viktig bakgrund till 

varför medieklimatet ser ut som det gör i dag. Jag anser dock att det är hög tid att sätta 

musiken och artisterna själva i centrum. Mitt mål med föreliggande uppsats är sålunda att 

genom kvalitativa intervjuer tematiskt analysera ett antal ämnesområden kopplat till 

Soundcloud i syfte att öka förståelse för det musik- och medieklimatet som samtida artister 

verkar inom i dag. 

1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  

Syftet med föreliggande uppsats är att utifrån ett antal ämnesområden kopplade till teknik och 

musik, sociala funktioner och relationer, ett förändrat musiklandskap samt Soundclouds 
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samarbete med Audible Magic tematiskt analysera och problematisera den digitala 

musikplattformen Soundcloud med utgångspunkt i kvalitativa intervjuer med 

artister/producenter/DJ:s verkandes inom den elektroniska scenen. Vidare är syftet att mot 

bakgrund av tidigare forskning och teoretiskt ramverk visa på hur Soundcloud kan förstås. 

Utifrån detta övergripande syfte kommer uppsatsen mer specifikt att behandla följande 

frågeställningar:  

 

– Vilka motiv ligger bakom valet att ta Soundcloud i bruk?  

– Hur ser användarna på förhållandet mellan upplevelsen av musik och Soundclouds grafiska 

gränssnitt och funktioner? 

– Vad har de sociala funktioner som Soundcloud implementerat fått för betydelse?  

– Hur ser användarna på Soundcloud som ett community samt på relation mellan lokal och 

global tillhörighet? 

– Hur förhåller sig användarna till Soundclouds digitala landskap som artist respektive 

lyssnare? 

– Hur ser man på samarbetet mellan Soundcloud och Audible Magic? Vad kan det få för 

konsekvenser? 

1.3	  Bakgrund	  

1.3.1	  Historia	  

Soundcloud grundades i Berlin år 2007 av Alexander Ljung, 28, och Erik Wahlforss, 30. I 

oktober 2008 lanserades tjänsten officiellt. Tjänsten växte snabbt och hade inom ett år över en 

miljon registrerade användare. I mars 2011 annonserades att medlemsantalet passerat tre 

miljoner och tillväxttakten närmast var exponentiell. Soundclouds huvudkontor är lokaliserat i 

Berlin. Sedan starten har företaget expanderat och öppnat kontor i London och Los Angeles.1 

 

I januari 2011 inledde Soundcloud ett samarbete med Audible Magic - ett företag baserat i 

Kalifornien som tillhandahåller redskap och teknologi för automatiserad av identifiering 

medieinnehåll.2 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://soundcloud.com/press  
2 http://soundcloud.com/press/releases/2011/01/05/audible-magic 	  
3 http://soundcloud.com/press/releases/2010/11/11/100-connected-apps  
4 http://www.letsmix.com/, http://www.mixcloud.com/, http://bandcamp.com/ 	  
5http://support.soundcloud.com/soundcloud/topics/soundcloud_infringement_case_resolution_requeste
2 http://soundcloud.com/press/releases/2011/01/05/audible-magic 	  
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1.3.2	  Hur	  fungerar	  Soundcloud?	  

Soundcloud är en plattform för musik och ett community där musikskapare kan samarbeta, 

marknadsföra och distribuera musik online. Enligt pressutskicket är Soundclouds primära 

funktion att ”provide a efficient and simple way for music professionals to exchange music 

they are working on in private settings allowing for easy collaboration and communication 

prior to a public release”.  

 

Idén till tjänsten föddes i en tid då rådande tekniker och verktyg som artister och skivbolag 

använde för att promota och dela musik var alldeles för ineffektiva och klumpiga. Därför 

utvecklade grundarna Soundcloud i förhoppning om att göra det enklare och mer effektivt för 

artister att dela sin musik. 

 

Soundclouds marknadsmodell bygger på fem olika typer av prenumerationstjänster. 

Kostnaden för en prenumeration börjar på 29 euro per år och fortsätter i fyra steg upp till den 

mest kostsamma på 5000 euro per år. Ett prenumerera ger användarna olika grader av 

förmåner. Bland annat fler minuter musik att ladda upp samt bättre kontroll och översikt. 

 

Som användare bygger man succesivt upp ett nätverk. När en ny användare läggs till kommer 

dennes aktivitet att läggas till i ett flöde av uppdateringar, i form av kommentarer, 

favoriserade låtar och ny uppladdad musik. Soundcloud är ett öppet nätverk och community: 

för att besöka registrerade användares profiler krävs ej att man själv är registrerad. Har man ej 

registrerat sig kan man alltjämt lyssna på all musik som finns tillgänglig genom en enkel 

sökning på Google. Musik kan även laddats upp privat: i dessa fall bestämmer användaren 

själv vilka andra användare som skall få åtkomst.  

  

Det är framför allt två saker som utmärker Soundcloud. För det första illustreras musikstycket 

grafiskt i form av ljudvågor. På så vis kan lyssnaren bara genom att titta på filen omedelbart 

få en uppfattning om låtens struktur. För det andra kan användare längs ljudvågorna publicera 

så kallade ”timed comments”.  

Figur	  1.	  Soundclouds	  musikspelare.	  Ljudvågor	  som	  illustrerar	  låten	  struktur	  och	  längs	  
ljudvågorna,	  i	  det	  blå	  fältet,	  ett	  antal	  ”timed	  comments”.	  
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Soundcloud erbjöds ursprungligen enbart på webben. Ontologiskt sett förändrades  

Soundcloud när plattformen under 2009 lanserades som en applikation till mobila 

operativsystem som Android och iOS samt som ett fristående program för Windows och Mac 

OS X. Vidare är Soundclouds API (Application Programming Interface) byggt på ett vis som 

gör det enkelt för andra utvecklare att integrera Soundcloud i egen programvara. I november 

2010 annonserades att 100 applikationer integrerats med Soundcloud.3 Webben är dock ännu 

den huvudsakliga portalen för plattformen. Webben är också den portal som uppsatsen 

kommer att utgå från. 

1.3.3	  Vem	  använder	  Soundcloud?	  

Soundcloud har inga restriktioner för vilken typ av musik som tillåts laddas upp: praktiskt 

taget vilket ljud som helst laddas upp. All typ av musik finns representerad på Soundcloud, 

men då MySpace.com i stort har attraherat band och artister med rötter i pop- och rockscenen, 

har Soundcloud, å andra sidan, i högre utsträckning riktat in sig på, eller i varje fall attraherat, 

artister, DJ’s och producenter med förankring i house, techno, nu-disco, dubstep och 

angränsade genrer och subgenrer, vilket i uppsatsen övergripande kommer att refereras till 

som den ”elektroniska scenen”. 

1.4	  Material	  och	  avgränsning 

Mitt empiriska material bygger på intervjuer som utförts under april och maj 2011. Urvalet 

består av sex informanter. Tre av intervjuerna utfördes i Stockholm ansikte mot ansikte samt 

via Skype och tre av intervjuerna via mailkorrespondens. 

 

Jag har dock valt att begränsa studien till att enbart behandla musikplattformen Soundcloud. 

Andra nya aktörer med liknande tjänsteerbjudanden såsom Let’s Mix, Mixcloud och 

Bandcamp med flera har utelämnats4. Vidare begränsas studien genom att valet av 

informanter enbart utgår från en viss typ av musikgenre – det vill säga elektronisk musik. 

2	  Tidigare	  forskning	  

	  
Soundcloud är ett sentida fenomen som det ännu explicit inte bedrivits någon forskning kring. 

Emellertid finns forskning som relaterar till ämnet.  I det följande kommer jag att ta upp två 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 http://soundcloud.com/press/releases/2010/11/11/100-connected-apps  
4 http://www.letsmix.com/, http://www.mixcloud.com/, http://bandcamp.com/ 	  
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tidigare forskningsfält. Det första rör den så kallade modscenen, det andra relationen mellan 

teknologi, musik och sociala praktiker.	  

2.1	  Modscenen:	  Ett	  utopiskt	  online	  community	  

I Music and Technoculture (2003) redogör forskaren René Lysloff för de studier som han 

kring millennieskiftet utförde på den så kallad modscenen (skall ej förknippas med den 

brittiska ungdomskulturen med samma namn). ”Mod” är förkortning för ”digital music 

module” och är en typ av musik som kodas i en särskild programvara. Modmusik är således 

elektronisk och av ”binär” typ – med andra ord musik som i vidare kretsar är känd som 8-

bitarsmusik eller chipmusik, med bakgrund i den typ av musik som ackompanjerande spel till 

konsolen Commodore 64.  

 

Modscenen utgörs av en uppsättning sammanlänkade hemsidor där medlemmarna träffas, 

delar och diskuterar musik. Medlemmarna utgörs dels av ”veteraner” aktiva sedan från 80-

talet, dels av nyare musiker samt av ett stort antal fans och anhängare. Alla aktiva medlemmar 

kommunicerar med varandra genom mail, på diskussionsforum och chattar. Konsekvent 

kommunikation är viktigt för att upprätthålla vänskapen med andra medlemmar samt för att 

visa upp sin musik. Enligt Lysliff binds modscenen samman av starka sociala band, där 

prestige och auktoritet utgör viktiga komponenter (Lysloff 2003:36). Prestige uppnås genom 

att ha ett stort antal följeslagare av fans och ett namn som många känner igen, auktoritet 

genom ägandet av kunskap om musikprogrammering, musikteori och komposition. Statusen 

är direkt relaterad till graden och arten av aktivitet inom scenen. Lysloff ser modscenen som 

en gräsrotsrörelse, eftersom musiken såväl som programvaran, hemsidorna och nätverket 

skapats av användarna själva. Vidare ligger inget vinstintresse i det musikerna gör. På så vis, 

hävdar Lysloff, kan modscenen beskrivas som lika subversiv som punkrörelsen och deras 

utpräglade DIY-estetik. Lysloff tar upp modgruppen NOISE, vars egen beskrivning av 

gruppen visar på de starka sociala band som håller gruppen samman:  

 
NOISE (new objectives in sound exploration) is a non-profit group dedicated to creating sound 
[music] using computers. We live in different cities around the world. Most of us have never met 
offline. This is no obstacle, as we share a common idea of exploring the world of electronic-
acoustic-melodic-timbres. All of us have different perceptions of sound and various levels of 
’professional’ experience – our explorations-quest is not unidirectional. Through this exploration, 
we hope to find what it is that makes us tick – and the ultimately shape our group’s unique and ever 
evolving styles. Our sounds are broadcasted around the globe by many different means. Please help 
us continue to do so! We release free stuff because we are reasonable people. Please respect our 
global home.  
(Lysloff 2003:41)  
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Med utgångspunkt i postmoderna tankegångar frågor sig Lysloff: om kommunikation genom 

internet är baserat på en slags illusion av närvaro, kan virtuella gemenskaper alltjämt fungera 

som ett fullgott socialt kollektiv? Kan individer, ensamma framför en dator, samtidigt 

medverka meningsfullt i formandet av virtuella gemenskaper, utgörandes av andra ensliga 

individer utspridda över världen? Och, om så är fallet, är dessa virtuella gemenskaper 

annorlunda från gemenskaper i den fysiska verkligheten? Kan dessa gemenskaper beskrivas 

som lika meningsfulla och autentiska? (Lysloff, 2003:32).  

 

Lysloff drar slutsatsen att virtuella communities i egentlig mening inte är ”virtuella” – de är 

fullt lika verkliga som ”fysiska” communities. Enligt Lysloff definieras grundvalen för ett 

community av de sociala relationer som skapas inom det, och dessa relationer är verkliga: 

 
Discussion of whether communities do or do not exist on the Internet, or of whether they are real or 
virtual, should be focused instead on the nature and quality of the relations among members. In 
other word, rather than questioning whether this or that online collective is or is not a community, 
we should perhaps ask what theses social networks do and mean for their members.  
(Lysloff, 2003:56). 
 
 

Det är endast kontexten i ett community online som kan ses som virtuellt - inte uppsättning av 

de sociala relationer som skapas, menar Lysloff. Vad som konstituerar ett community är 

således medlemmarnas relation till andra människor, deras upplevelser av den och till vilken 

grad de knyter sin identitet till communityt. Det handlar mindre om materiell och direkt fysisk 

närvaro än om en känsla av kollektiv identitet (Lysloff, 2003:55). Enligt Lysloff kan 

modscenen närmast ses som utopisk, i det avseendet att musiken är inte skapt för 

massproduktion eller i syfte att sälja. Det bärande bakom communityt är inte ekonomiska 

incitament, utan musikintresse och starka sociala band. 

2.2	  Teknologi,	  musik	  och	  sociala	  praktiker	  

I antologin Consuming Music Together (O’Hara and Brown red. 2006) undersöks relationen 

mellan teknologi, musik och sociala praktiker. Musik utgör en central del i de flesta 

människors vardag. När vi talar om musik, lyssnar på musik och delar musik manifesterar vi 

vilka vi är. Sättet på vilket vi konsumerar på musik handlar ej blott om att lyssna utan - 

kanske i än högre grad - om hur, när och på vilket sätt musik integreras i våra liv. Teknologin 

sätter i mångt och mycket gränser för hur detta i praktiken går till:  
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[Music] is very much determined by the technologies through which we experience it: how music 
is distributed, rendered, purchased, organised, shared, chosen, listened to, interacted with and 
repurposed. This relationship between technology and the ways people consume music in their 
everyday lives can be illustrated by looking at some key technical shifts over the years and how 
they created new and interesting social phenomena around music consumption.  
(O’Hara & Brown, 2006:3) 

 

Musik som delas med så kallad konventionell media, eller teknologi, är djup inbäddad i 

sociala aktiviteter. Författarna tar upp användning av kassettbandet, som kom att spela en 

central roll inom hiphopens tidiga era, där utbyte av musik med så kallade mixtapes utgjorde 

en viktig del i ett kollektivt identitetsbygge (Voida, Grinter & Ducheneaut, 2006:57).  

 

Under 2000-talet kom fildelningsnätverk och den digitala musikfilen att på allvar börja ersätta 

den delning av musik som tidigare skett med hjälp av konventionell teknologi. Sättet på vilket 

musik delas förändrades i och med övergången till ett mer storskaligt delande av digitala 

musikfiler. Därmed försvann många av de sociala aspekter som tidigare varit rådande kring 

delning av musik vänner emellan. Storskaliga fildelningsnätverk ”tended to anonymize music 

sharing interactions […], making “the human” in the system secondary to the explicit search 

for a specific music file (Voida, Grinter & Ducheneaut, 2006:60). I sin studie granskar Voida, 

Grinter & Ducheneaut (2006) sedermera mediaspelaren iTunes i syfte att avgöra vilken 

potential iTunes och dess teknologi har för skapandet av sociala praktiker och utbyte av 

musik. Som för att illustrera ett ännu outforskad område sätts iTunes som teknologi in mellan 

tänkbart fält som sträcker sig mellan intimitet och anonymitet, mellan delat musikintresse och 

särgående musikintressen: 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 Figur	  2.	  	  iTunes	  i	  ett	  socialt	  tänkbart	  fält	  mellan	  olika	  noder.	  	  
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Det hela illustrerar hur ny teknologi alltid medför förändringar och nya förutsättningar för de 

sociala praktiker som omger musik. Emedan äldre teknologi är befäst i historien och i ett brett 

socialt skikt, är ny teknologi, å andra sidan, alltid labil och flyktig till sin natur: teknologins 

sociala mening och betydelse är ännu inte etablerad. Teknologi i sig saknar betydelse, det är 

först genom mänsklig interaktion och användning av teknologin som mening skapas (Lysloff 

& Gay, 2003:11–12). 	  

3	  Teoretiskt	  ramverk	  
 

3.1	  The	  Long	  Tail:	  Tre	  samverkande	  processer	  

Begreppet ’The Long Tail’, eller den långa svansen, myntades av medieforskaren Chris 

Andersson. Anderson (2006) beskriver en samhällelig utveckling där fokus successivt 

förflyttas och sprids till det segment, eller den ”långa svans”, av mindre, nischartade 

produkter som tidigare hamnat i skuggan av den traditionella marknad som enkom präglats ett 

fåtal storsäljande och lukrativa produkter.  

 

Anderson liknar utveckling vid ett hav fyllt med öar. Under lång tid har öar av storsäljande 

produkter varit det enda tillgängliga för konsumenterna. Successivt har vattnet kring öarna 

sjunkit undan. Det som tidigare legat dolt tillgängliggörs i allt större utsträckning för en allt 

större och bredare publik. När tillräckligt mycket vatten sjunkit undan visar det sig att 

majoriteten av all mänsklig produktion i själva verket har ”legat dolt under ytan” (Anderson 

2006:77). Orsakerna till att en sådan utveckling kunnat ta rum kan härledas till ett flertal 

parallella och samverkande processer, vilka pågått under en längre tid. Dessa processer kan 

sammanfattas i tre huvudsakliga ”krafter”: 

 

1. En demokratisering av produktionsverktygen 

2. En demokratisering av distributionen 

3. Effektiva filter för sammankoppling av utbud och efterfrågan 

  

Här följer en kort sammanfattning: Förflyttningen av fokus från massmarknad till 

nischmarknad är konsekvens av att (i) verktyg för produktion drastiskt minskat i omkostnad, 

blivit enklare att använda och tillgängliggjorts för en större population, samtidigt har (ii) 
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kostnaderna för att distribuera och sprida såväl fysiska som digitala produkter minskat, vilket 

drastiskt sänkt tröskeln för vilka produkter som anses tillräckligt lönsamma för att ingå i ett 

utbud. Denna process är i sin tur starkt är sammanbunden med (iii) allt mer raffinerande 

tekniker för urval, filtrering och navigation i ett ständigt ökande utbud. I det följande kommer 

dessa tre krafter att beskrivas mer utförligt. 

3.1.1	  Demokratisering	  av	  produktionsverktyg	  

Allt sedan den industriella revolutionen har en tydlig demarkationslinje kunnat dras mellan 

producenter och konsumenter: på ena sidan konsumenter, fans - helt ”vanliga” personer -, på 

andra sidan professionella producenter, artister eller band, med exklusiv tillgång till 

produktionsverktyg och produktionsmedel. Produktion av musik har länge varit förknippat 

med höga omkostnader. Eftersom inspelningsteknik var exklusivt och dyrt, fordrade en fullt 

utrustad studio investeringar, vilket enbart större skivbolag kunde uppbåda. Dessa 

omständigheter gjorde att tillgången till produktionsverktyg var knappa och enbart förbehållet 

de artister och band som skivbolagen ansåg lukrative nog att satsa på. Det kan liknas vid en 

bank med makt att avgöra huruvida en ny kund är kreditvärdig nog för att få ta ett lån till köp 

av ett hus.  

 

Först under 1980-talet kom detta förhållande så smått att hamna i gungning. Introducerandet 

av ny teknik på marknaden resulterade i att kostnaderna för inspelningsutrustning kom att 

minska, vilket successivt gjorde det möjligt för människor att själva ta kontroll över 

inspelningsprocessen (Leloup 2010:31). I kölvattnet av ett minskat beroende av skivbolag 

uppstod ett utrymme där musik som inte var ämnat att sälja i miljontals exemplar att existera. 

Om än musiken kunde produceras, kom majoriteten av den musik som producerades under 

dessa förhållanden aldrig ut på marknaden, sålde så dåligt att de drogs tillbaka eller glömdes 

bara bort väldigt fort. Först under 90- och i synnerhet 00-talet kom en demokratisering av 

produktionsverktyg att på allvar ta rum. Persondatorn brukar beskrivas som det enskilda ting 

som haft störst frigörande och demokratiserande effekt. Under lång tid har datorerna för var 

passerande år tidigt kommit att bli allt kraftfullare och allt billigare. Parallellt har allt 

billig(are) programvara för inspelning av musik tagit sig ut på marknaden och tillgängliggjorts 

för ett allt bredare segment av människor. Persondatorn har möjliggjort att antalet producenter 

- enskilda som nu kan göra det som för bara några år sedan var förbehållet specialister - har 

blivit tusenfalt fler. 
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Musikkultur begränsas inte längre av ekonomisk knapphet. Det finns inte längre särskilt 

mycket som hindrar gemene man att börja producera egen musik om hon eller han bara 

önskar. Demokratiseringen av produktionsverktygen har inneburit att redskap för produktion i 

dag finns tillgängligt i lika hög grad för de som traditionellt sett betraktas som konsumenter 

såväl som för dem som traditionellt sett betraktats som producenter (Andersson 2006:108). 

Utvecklingen har resulterat i att gränserna luckrats upp mellan konsumenter och producenter 

och skapat vad Leonhard (2008) benämner som ”usators” och Leloup (2010) som ”pre-

scriptors”: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figur	  3.	  Det	  uppluckrade	  och	  allt	  mer	  flytande	  förhållandet	  mellan	  mediaproducenter	  och	  
mediakonsumenter.	  
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3.1.2	  Demokratisering	  av	  distribution	  -‐	  från	  atomer	  till	  bitar	  

Under större delen av den mänskliga historien har all kultur varit fragmenterad. Bristen på 

effektiva transport- och kommunikationsmedel har historiskt sett begränsat kulturblandningar 

och utbredningen av nya idéer, trender, tjänster och varor. 

 

Under senare delen av 1900-talet har distributionsmedlen effektiviserats. Följden har blivit att 

människor, kultur, varor och traditioner kunnat sättas i rörelse och spridas allt längre bort från 

sitt ursprung. Den allmänna principen för ekonomin har alltjämt varit att innehåll och 

distribution varit knappa. För bara 30 år sedan fanns inget medium som kunde tillfredsställa 

allas specifika intressen. Allt som fanns tillgängligt var massmedier, vilka något så när kunde 

tillgodose den stora massans allmänna intressen (Anderson 2006:222). I brist på alternativ har 

konsumenternas uppmärksamhet därför funnits i överflöd.  

 

I sökandet efter musik var man hänvisad till den lokala handlaren och ett utbud som var 

begränsat till storleken på affären och antalet hyllmetrar som kunde passas in. Under sådana 

omständigheter måste den lokala efterfrågan alltid vara så pass koncentrerad att den uppväger 

de höga kostnader som är förknippade med fysisk distribution, och då finns varken fysiskt 

eller ekonomiskt utrymme för musik av mer nischartad karaktär (Anderson 2006:201).  

 

Framväxten av internet har varit avgörande på två sätt. Demokratiseringen av distributionen 

har inneburit att marknadens inträdeshinder sänkts, vilket resulterat i att mer och mer musik 

kunna passera ribban och nå ut till en publik. Ju lägre försäljningskostnader, desto mer musik 

är ekonomiskt lönsamt att distribuera. Internet har gett upphov till aggregator - företag eller 

tjänster som samlar information om ett stort antal varor och gör dem tillgängliga och enkla att 

hitta. Eftersom internet genom aggregatorer som Amazon och Ebay kan nå alla glest 

befolkade städer lika effektivt som de tättbefolkade, kan de utnyttja den långa svansen med 

spridd efterfrågan (Anderson 2006:202). Distributionen har på senare år i allt högre 

utsträckning kommit att ske helt digitalt. När musik distribueras med (data)bitar istället för 

atomer kan ett ännu bredare utbud erbjudas. Denna utveckling kan illustreras med hjälp av 

Andersons ”Long tail”-modell: 
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Allt mer effektiva distributionsmedel har inneburit att musik och musikinfluenser kunnat 

sprida sig allt snabbare och till allt flera av världens alla hörn (Jones 2002:228). Internet utgör 

den främsta drivkraften bakom denna utveckling, som Leloup beskriver det: ”The artistic 

production seems to be atomized (geographically as well as stylistically), spread on an infinity 

of access points, following the size of the Web” (Leloup 2010:31). Vidare menar Leloup att 

möjligheterna att kunna spridas över världen i synnerhet varit angeläget, eller rentav en 

nödvändighet, för den elektroniska scenen:  

 
But what also explains the rapid globalization of the movement is, paradoxically, a certain lack of 
success. Even though techno has sometimes gained glory (especially in the United Kingdom and in 
Germany), it was more often scorned by the media and only rarely competed with the most popular 
music genres. It has therefore become internationalized, the labels spreading their productions to 
the four corners of the planet and creating a kind of global micro-economy sufficient to keep the 
most fervent followers afloat.  
(Leloup 2010:32) 
 

3.1.3	  Koppla	  samman	  utbud	  och	  efterfrågan	  

Med ökat utbud ökar också behovet av att orientera sig och hitta rätt. Ju längre ner i svansen 

som konsumenten letar, ju markantare är skillnaden mellan extremerna. Högst upp i den långa 

svansen erbjuds konsumenten inga överraskningar eftersom produkterna där redan filtrerats 

för att kollerera med den minsta gemensamma nämnaren (Anderson 2006:145). I svansens 

Figur	  4.	  Graf	  som	  visar	  på	  hur	  allt	  mer	  nischaartad	  musik	  kan	  tillgängliggöras	  i	  takt	  med	  
förändrade	  teknologiska	  förutsättningar	  för	  distribution.	  
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botten är utbudet enormt. Där finns mycket som enbart är ”skräp”, men också mycket som är 

briljant och raffinerande men smalt och nischat därför enbart lockande för ett mindre antal 

människor. Konsumenten måste få möjligheten att hitta nischer som stämmer överens med 

deras specifika behov och intressen. Men för att det praktiskt ska kunna vara möjligt, måste 

det finns filter kraftfulla nog att rensa bort allt oönskat material bland utbudet och enbart lyfta 

fram det som eftersökes. 

 

För att ett överflöd av valmöjligheter och variationer ska känns meningsfullt, behöver vi 

information om variationerna och information om vad andra människor har gjort med samma 

valmöjligheter (Anderson 2006:213). Ordnar man det man söker efter på fel sätt blir 

valmöjligheterna betungande, ordnar man på rätt sätt blir de frigörande. Om man ger 

människor ett obegränsat utbud och gör det enkelt för dem att hitta det de vill ha, så upptäcker 

man att efterfrågan fortsätter in i nischer som man aldrig tidigare tänkt på (Anderson 

2006:162). 

 

Sammantaget har utvecklingen inneburit att vi i dag kan se en efterfrågekurva i dess naturliga 

form: förvrängningar på grund av flaskhalsar i distributionen och knapphändig information 

har fasats ut. Den nya kurvan är betydligt mindre hitstyrd än vad den varit tidigare. Istället 

återspeglar den befolkningens skiftande preferenser.  

 

Att efterfrågan tillåts spridas långt ner i svansens gör att vi inte längre behöver se på kulturen 

som en stor enande filt, menar Anderson. Istället kan den ses som ett skikt med många 

sammanvävda trådar, som var och en kan betraktas individuellt och som kopplar samman 

olika grupper samtidigt (Anderson 2006:226). Människor grupperar sig som tusentals 

kulturella intressestammar, vilka inte är sammanlänkade av geografisk närhet eller arbetsplats, 

utan av gemensamma intressen. Istället för att ha svaga kopplingar till andra på grund av 

ytliga masskulturella överlappningar, kan vi istället skapa få men starka kopplingar till dem 

som delar vårt intresse för en nischkultur (Anderson 2006:ibid).

3.2	  Ett	  nytt	  medie-‐	  och	  musikklimat

Under 2000-talet har medie- och musiklimatet varit i omstöpning. Digitaliseringen av musik 

har medfört att tidigare marknadsmodeller underminerats. Leonhard (2008) målar upp bilden 

av ett gammalt och ett nytt medie- och musikklimat. 
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Musik har traditionellt sett varit en produkt som konsumenten köpt. Skivbolagen har kunnat 

kontrollera ett utbud som distribuerats i fysisk form, varit 'hit'-dominerat, anglo-amerikanskt 

och förmedlats från producenter till konsumenter (Leonhard 2008:108). I vår tid ser Leonhard 

webben som det framväxande dominerande mediet, med ett fragmenterat och nischat 

medieinnehåll, tillgängligt vid alla tidpunkter på dygnet. Leonhard ser ett begynnande 

paradigmskifte inom medie- och musikklimatet som går från något linjärt till något 

interaktivt, från monopol till meritokrati, från att äga kopior av media till att äga tillgång till 

media (Leonhard 2008:108–112). Övergången från vad Leonhard beskriver som Musik 1.0 

till Musik 2.0 kan sammanfattas som följande: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare har det varit allt för få och dyra distributionskanaler som utgjort det främsta hindret 

för artister med viljan att ge ut sin musik. I samband med att både produktionsverktygen och 

distributionen demokratiseras i allt högre utsträckning, är det inte längre distributionen - 

möjligheten att ge ut musik - som utgör problemet. Vad artister kommer att konfronteras med 

i framtiden är en problematik som rör hur uppmärksamhet ska genereras kring just deras 

musik. I den långa svansens oöversiktliga hav av tillgänglig musik – ny som gammal - är 

svårigheten således inte att få en plats på skivhyllan - svårigheten ligger i att få en plats i 

människors huvuden (Leonhard 2008:94). En utveckling som för övrigt präglar hela 

informationssamhället: mängden information ökar lavinartat, men antal timmar på dygnet 

förblir konstant. I ett sådant klimat är uppmärksamhet hårdvaluta, och skapar vad Jenkins 

beskriver som en ”affektiv ekonomi”	  (Jenkins, 2006:70–73). Att bibehålla uppmärksamheten 

i en värld som präglas av ”digital darwinism", som Leonhard beskriver det, blir en allt större 

utmaning. För att så ska ske måste artister ta sig närmare sin publik och med egna medel börja 

kommunicera med dem, skapa gott rykte och influera. En nischmarknadens dialog måste 

initieras. 

 

Jones (2002) menar att det nya medieklimatet innebär att det vedertagna förhållandet mellan 

Musik 1.0 Musik 2.0 

Distribution Uppmärksamhet 

Plats på skivhyllan Plats i huvudet 

Massmarknadens monolog Nischmarknadens dialog 

Kontroll Influera och skapa gott rykte 

Kontroll Uppmärksamhet och tillit 
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artist, skivbolag och publik kommer att förändas. Skivbolagens traditionella (och lukrativa) 

roll som en strategisk mellanhand och kommunikatör mellan artist och publik måste förändras 

och spridas till andra instanser (Jones 2002:223). 

4	  Metod

4.1	  Metodansats

Föreliggande uppsats grundar sig på en kvalitativ forskningsansats. Karaktäristiskt för 

kvalitativ forskning är ett fokus på tolkning och analys. Kvalitativ forskning syftar inte till att 

kartlägga, statistiskt underbygga eller finna orsaksband mellan fenomen. Syftet med kvalitativ 

forskning är snarare att tolka, förstå och tränga djupare in i enskilda fenomen, och är i hög 

grad avhängig forskarens förmåga att sätta sig in i andra människors perspektiv och 

livskontexter (Gustavsson, 2001:26; Rubin & Rubin, 1995:34–35).	  

4.2	  Kvalitativa	  intervjuer	  

Materialet som ligger till grund för uppsatsen har samlats in genom kvalitativa intervjuer.  

Intervjuerna har utförts ansikte mot ansikte, via Skype samt via mailkorrespondens, både på 

svenska och engelska.  Eftersom mitt valda ämnesområde till stor del är outforskat har jag valt 

att tillämpa en halvstrukturerad intervjumetod. Starkt strukturerade intervjuer är fördelaktigt 

om målet är att enklare kunna jämföra, sortera och analysera intervjumaterialet (Alvesson 

2011:62). Det fordrar emellertid att forskaren är säker på vilken information och typ av svar 

som eftersöks. Målet har varit att låta informanten tala och associera någorlunda fritt, och 

därmed undvika att styra och forma intervjun i alltför strikta ramar. På så vis kan jag försäkra 

mig om att ej gå miste på potentiellt intressanta och belysande infallsvinklar och perspektiv 

(Alvesson 2011:72; Rubin & Rubin 1995:17).   

 

Att utföra en intervju via mail skiljer sig i flera avseenden från intervjuer som utförs ansikte 

mot ansikte (Gubrium & Holstein red. 2001:660–663). Det är förhållandevis enkelt att stifta 

en god relation med en person vid möte i verkligheten. Men att uppbåda samma typ av 

förtroende och tillit via mail - vilket är nödvändigt för att informanten ska kunna ge utförliga 

och sanningsenliga svar – visade sig vara mycket svårare. Målet var att få svar på ett större 

antal öppna och ”stora” kvalitativa frågor. I syfte att öka chansen för svar via mailintervjuer 

kom dessa initialt att begränsas i omfång. Därefter utökades intervjun med följdfrågor i den 
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mån det gick. Följden har således blivit att intervjuerna delvis varierat i både omfattning och 

typ av frågor. 

4.3	  Urval	  

 Inom kvalitativa studier görs ett strategiskt val, vilket innebär att forskaren medvetet väljer 

vem som ska delta i undersökningen. Utgångspunkten för valet av informanter är lämplighet 

(Johannessen & Tufte, 2007:37). Mitt intresse har legat i att finna informanter vilka aktivt 

deltagit Soundcloud och är väl införstådda i hur tjänsten fungerar. Ett av kriterierna har varit 

att informanten bör använda sig av någon typ av prenumeration, vilket kan ses som en god 

indikation på hur väl insatt och engagerad informanten är i sitt bruk av Soundcloud. Tack vare 

mitt egna deltagande i Soundcloud har jag under en längre tid kunnat granska och följa vilka 

användare som kan tänkas vara lämpliga som informanter. Också de användare vilka bor i 

Stockholm har kunnat identifieras och kontaktas genom Soundclouds användarnätverk.  

 

Om än studiens berörda ämnesområden inte är att betrakta som kontroversiella, har jag 

alltjämt valt att anonymisera samtliga informanter och givit dem fingerade namn: 

 

 

Larry är 25 år gammal och verksam som DJ och arrangör inom den mer esoteriska delen av 

Stockholms klubbliv. Morgan är 28 år gammal, uppväxt i Sverige och sedan flera år bosatt i 

Barcelona. Där verkar han som DJ och producent av house- och technomusik. Walter är en 

producent baserad i Holland inriktad på disco- och boogiemusik. Ron bor i Australien och har 

sedan 2009 gett ut sina dubstepproduktioner främst via Soundcloud. Morgon är 23 år gammal, 

baserad i Stockholm och verksam som DJ och producent. Liksom Larry arrangerar han från 

och till klubbar i Stockholm. Francis är en DJ baserad i Amsterdam som sedan 2009 driver ett 

skivbolag ihop med två vänner från Boston respektive Köpenhamn. Samtliga informanter äger 

Namn Typ av intervju Datum 

Larry Personlig intervju 2011-04-12 

David Personlig intervju (Skype) 2011-04-16 

Walter  Via e-post 2011-04-26 

Ron Via e-post 2011-05-01 

Morgan Personlig intervju 2011-05-05 

Francis  Via e-post 2011-05-14 
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någon form av prenumeration och har ett följarantal inom Soundcloud som sträcker sig 

mellan 500 och 4000 användare. 

4.4	  Analysmetod	  

Jag har valt att tillämpa en tematisk analys på mitt intervjumaterial. Eftersom intervjuerna 

delvis utförts på olika vis och under olika förutsättningar, där vissa aspekter och 

frågeställningar varit mer framträdande än andra beroende på typen av intervju och arten av 

den kontakt som stiftades med respektive informant, ansåg jag att en tematisk analys vore den 

mest lämpliga analysmetoden. Enligt Aronson (1994) syftar en tematisk analys till att 

identifiera teman och mönster utifrån insamlad data. Data från intervjuerna utförda ansikte 

mot ansikte har transkriberats och sammanställts liksom intervjuer utförda via Skype och e-

postledes. Därefter har intervjuerna granskats noggrant, analyserat och sammanställt utifrån 

ämnesområden och mönster och redovisats med utvalda citat mot bakgrund av tidigare 

forskning och presenterat teorikapitel. 	  

4.5	  Reflexivitet	  

Mitt inträde i Soundclouds community har inte skett i rollen som en objektiv forskare. Det 

springer ur ett hängivet intresse att ta del av och upptäcka ny musik. Under närmare två år har 

jag aktivt deltagit i Soundclouds community: letat upp andra användare, laddat ner låtar, 

kommenterat på låtar samt laddat upp eget material. Denna aktivitet har tvivelsutan bidragit 

till att vinkla mina perspektiv och frågeställningar, fått mig att betrakta vissa saker som givna 

och förbisett andra. Mitt deltagande i Soundclouds community är emellertid en avgörande 

förutsättning för studiens genomförande. Mitt eget deltagande har effektivt bidragit till att ge 

mig en inblick i hur communityt är organiserat och ökat min förståelse för vad som eventuellt 

kan ses som problematiskt, och sammantaget skapat ett särskilt perspektiv och en 

förförståelse, vilket alltid är grundläggande för ett genomförande av en kvalitativ studie 

(Gubrium & Holstein red. 2001:84). Att själv vara en aktiv del i det som ämnas undersökas är 

alltid problematiskt. Jag anser dock att fördelarna väger upp mot nackdelarna så länge en 

kritisk och reflexiv distans hålls till arbetet. 

4.6	  Validitet,	  reliabilitet	  och	  generaliserbarhet.	  	  

Med validitet avses hur väl en forskare har mätt det som avsågs mätas. Med reliabilitet avses 

hur tillförlitligt undersökningsresultat kan anses vara (Johannessen & Tufte, 2007:47) 

Generaliserbarhet avser huruvida några generella slutsatser kan dras utifrån 

forskningsresultatet (Johannessen & Tufte, 2007:ibid). Begreppen tillämpas främst inom 
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kvantitativa studier, eftersom kvantitativ forskning ofta är en mer ”exakt” forskartradition, 

vilket gör att resultat ofta kan och exakta än motsvarande variabler inom kvalitativa studier. 

Att helt säkerställa full reliabilitet och validitet inom kvalitativa studier sålunda inte möjligt, 

eftersom kvalitativ forskning alltid präglas av den individuelle forskarens egna erfarenheter 

och tolkningsramar.  

 

Antal informanter för studien (6) är förhållandevis få, varför generaliserbarheten inte kan 

garanteras. Ett större antal informanter skulle sannolikt bidra till ett bredare och mer nyanserat 

resultat med fler perspektiv och infallsvinklar, dock får man här ta i beaktning att uppsatsen i 

sig är begränsad i omfång. Emellertid menar jag att urvalet av informanter är starkt 

sammankopplade med det som ämnas undersökas, varför studieresultatet med förhållandevis 

god säkerhet kan säga något uppsatsen generella frågeställningar. Eftersom föreliggande 

uppsats inte behandlar kontroversiella ämnen, menar jag att få eller inga mätfel kan ha 

förekommit under intervjuerna. Samtliga informanter har ställt upp på fri vilja och varit ytterst 

måna om att bidra med sin tankar. Jag har vidare försökt bredda representativen genom att 

intervjua människor från flera olika länder i syfte att undvika att ett alltför stort fokus läggs på 

hur situationen ser ut i Stockholm, vilket i min mening bidragit till att förbättra reliabiliteten. 

Att samtliga informanter är av manligt kön menar jag är beklagligt. Även om allt fler kvinnor 

börjat synas och höras på senare år, är andelen män inom den elektroniska scenen ännu 

tämligen överrepresenterade. De kvinnor som kontaktades inför denna studie kom dessvärre 

aldrig att svara på min förfrågan. Dock utgör kön i detta fall inte en särskilt avgörande 

variabel, eftersom det inte finns något i sig som skiljer män och kvinnor åt på ett sätt som gör 

att studiens frågeställningar i någon nämnvärd utsträckning skulle besvaras annorlunda 

beroende på informantens könstillhörighet.  

5	  Analys	  
I följande analys ämnar jag att utifrån insamlat intervjumaterial och resultat utföra en tematisk 

analys mot bakgrund av tidigare forskning och presenterat teorikapitel. Informanternas 

uttalanden sammanställs under ett antal ämnesområden motsvarandes det som tagits upp 

under intervjuernas gång. Informanterna representeras i olika grad under ämnesområdena 

beroende på vad som framkommit under respektive intervju.  
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5.1	  Varför	  Soundcloud?

Våren 2011 annonserades att tre miljoner användare registrerat sig på Soundcloud. Som ett 

första led i studien ville jag undersöka vilka motiv och incitament som låg bakom valet ta 

Soundcloud i bruk. 

 

För Larrys del började det hela förhållandevis enkelt. Han registrerade sig på Soundcloud is 

syfte att kunna dela en DJ-mix med sina vänner. Det skulle samtidigt göra det enkelt för dem 

att ladda ner den. Dessutom fanns ytterligare en, gentemot övriga informanter aning oortodox, 

anledning till valet av Soundcloud: genom att ladda upp låtarna på Soundcloud, i ”molnet”, 

kunde han försäkra sig om att de aldrig skulle försvinna, utifall att hans persondator skulle 

krascha. Men främst grundade sig valet på att Soundcloud erbjöd en enkel lösning att dela 

musik. David berättar att han valde att börja använda sig av Soundcloud dels i syfte att lägga 

upp sin egen musik, dels i syfte att kunna leta upp och upptäcka nya artister till hans 

skivbolag. David motiverar sitt val av Soundcloud genom att referera till den i hans ögon 

undermåliga musikplattformen MySpace: 

 
Soundcloud är ett oerhört mer avancerat och bättre system för artister att få ut och dela med sin 
musik än vad Myspace någonsin var. 
 
 

MySpace återkom genomgående i intervjumaterialet. För Morgan grundande sig övergången 

till Soundcloud till stor del just på MySpace brister: 

 
Från början - för fyra-fem år sedan - när jag började göra musik var det ju bara MySpace som 
gällde. Och redan då tyckte jag att det var så omständligt. Dåligt format och dålig kvalité på ljudet. 
Saker var helt enkelt omständligt med hela deras upplägg. Och då kom Soundcloud. De hade en 
klar struktur på sin hemsida: det var musiken som skulle ta plats. Inte bilder på dig, din biografi, 
eller kommentarer som på myspace, där folk enbart skriver saker som ”Hey, kolla in min nya EP! 
 
 

På MySpace har användare möjlighet att i hög grad kontrollera den grafiska profilen, något 

som bara delvis är möjlig via Soundcloud. Som följdfråga under intervjuernas gång använde 

jag därför en skola, där alla elever bär skoluniform, som en analogi för Soundcloud i 

jämförelse med MySpace – en skola där eleverna tillåts bära de kläder som de behagar – och 

frågade vilka nackdelar respektive fördelar som kan ses med dessa två varianter. Morgan och 

Larry hävdar att Soundcloud är att föredra, återigen för att MySpace flyttade fokus från 

musiken i sig till artisternas förmåga att skapa uppseendeväckande MySpace-sidor: 
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För på MySpace kändes det som att fokus slutade ligga på musiken och det blev för mycket 
blinkande giff-animationer. Speciellt med hela den här franska Edbanger-elektrovågen, som var 
ganska stor då. Alla skulle ha svart-vita animationer som blinkade och störde. 
 
Du får visa det du är duktig på istället. Alla har samma kläder, men vissa kanske har bättre idéer 
snarare än bättre kläder. 
 

Det är uppenbart att MySpace inte uppfyllde den elektroniska scenens behov och utgjorde en 

källa till frustration hos många artister. MySpace tillkortakommanden kan därför ses som en 

betydande anledning till att Soundcloud kunnat expandera så fort. Vad man tycks uppskatta 

med Soundcloud är att fokus ligger på musiken – och inget annat. Och att inget annat än 

musiken tillåts framträda. Detta kan delvis tolkas som att man tidigare uppfattade artisternas 

personifierade sidor som distraherande - rent estetiskt. Det kan samtidigt ses ur ett praktiskt 

och funktionellt perspektiv. I den långa svansens översiktliga hav av band och artister finns 

ett behov av att göra det enkelt och översiktligt att finna ny musik - att snabbt göra det möjligt 

att koppla samman utbud och efterfrågan. I ett sådant musikklimat finns inte rum för 

personligt utsmyckade artistprofiler, eftersom det gör det mer omständigt att navigera bland 

utbudet av musik och användare.   

 

Morgan framhöll en aspekt som han ansåg vara märkligt med Soundcloud, i jämförelse med 

MySpace. Morgan menar att han reagerat på att Soundcloud endast erbjuder sin användare en 

typ av konto. Detta jämförde han med MySpace, där två typer av konton finns att tillgå – ett 

för personlig användning och ett för artister, band, producenter och DJs. Han menar att det 

ofta ser lite märkligt ut när man på Soundcloud besöker en användare som inte laddat upp 

någon egen musik: 

 

För nu om jag går in på någon som bara är där och lyssnar, så kanske det finns trettio favoritlåtar, 

då finns ju fortfarande den här fliken där det står tracks på noll. 
 

Iakttagelsen är i allra högsta grad intressant och belysande. Faktum att Soundcloud enbart 

erbjuder en typ av konto kan ses som symboliskt tecken i tiden för hur man inom samtidens 

musikaliska klimat gör allt mindre åtskillnad mellan publik och artist – eller konsument och 

producent. Med ett så demokratiserat distributionsmedel som Soundcloud i kombination de 

billiga produktionsverktyg som finns tillgängliga förväntas implicit att alla som registrerar sig 

på Soundcloud kommer att verka där i rollen som lika delar konsument och producent.  
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5.2	  Musik	  och	  teknologi	  

En av premisserna för studien är att upplevelsen av musik är till stor del avhängigt vilken 

teknologi som musiken upplevs genom, vilket bland annat O’Hara & Brown (2006) visar i sin 

forskning. Beroende på vilken teknologi som musiken kanaliseras genom, om så det är via 

vinylskiva, kassettband eller mp3-spelare, upplevs den delvis olika. I det följande avser jag 

dels behandla hur musik upplevs och påverkas av Soundclouds grafiska gränssnitt, dels belysa 

och problematisera förhållandet mellan musik och de sociala funktioner som Soundcloud 

erbjuder. 

5.2.1	  Att	  lyssna	  (och	  titta)	  på	  musik 

En av det mest utmärkande dragen i för Soundcloud är hur musiken illustreras grafiskt i form 

av waveformer eller ljudvågor. Waveformer är i sig inget unikt för just Soundcloud – de kan 

återfinnas i de flesta ljudredigeringsprogram. Dock är det onekligen så att Soundcloud 

etablerat waveformerna också vid uppspelning av musik, vilket särskiljer Soundcloud från 

andra digitala spelare. Hur ser användarna på Soundclouds grafiska gränssnitt? Hur upplevs 

musiken?  

 

Vad anbelangar waveformer var samtliga informatner positivt inställda. David menar att det 

är intressant att kunna se hur musiken är uppbyggd:   

 
Det är roligt att se hur folk bygger upp sina låtar. Man ser om det är ett break, om det är ett intro, 
man ser när kicken går. 
 
 

Genom att kasta en blick på waveformerna blir låten genast mer förutsägbar: lyssnaren får 

genast ett grepp om låtens uppbyggnad, när och var ett särskilt parti kommer att påbörjas och 

avslutas, huruvida låten kommer att avslutas abrupt eller långsamt tonas ut, och så vidare. 

Musiken kan sålunda ”läsas” med ögat, närmast som om musiken genom waveformerna 

bildade ett enkelt notsystem. 

 

Larry utrycker emellertid en viss skepsis mot att lyssna på musik genom Soundcloud. För 

honom är det viktigt att låten eller mixen kan laddas ner. Han anser inte att Soundcloud är ett 

forum där musiken gör sig till rätta: 

 
Kan jag inte ladda hem musikstycket så har jag svårt för det. För mig är det väldigt svårt att lyssna 
från Soundcloud.  
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Om än David uppskattar waveformenera, är inte heller han särskilt positivt inställd till att 

lyssna på musik via Soundcloud, i varje fall inte i jämförelse med vinyl: 

 
Det går inte att jämföra en skärm med en riktig vinylskiva. Inget kan jämföras eller ersätta en riktig 
skiva. Jag kan känna, röra en vinylskiva. Det kan jag inte på Soundcloud. 

 

Tidigare (och än i dag parallellt verkande) fildelningsnätverk har i princip uteslutande handlat 

om delning av musik - aldrig upplevelse och konsumtionen av musiken i sig. När musiken väl 

laddats ner genom ett fildelningsnätverk, förflyttas musiken till andra medium i vilken den 

spelas upp - exempelvis iTunes eller Winamp. Dessa spelare bygger på ett enkelt, spartanskt 

och anonymt gränssnitt som inte, eller i varje fall inte någon märkvärdig utsträckning, tilldrar 

sig lyssnarens uppmärksamhet. Uppenbarligen råder det delade meningar kring hur ”neutralt” 

iTunes eller andra spelares grafiska gränssnitt är. Det är emellertid svårt att förneka att 

Soundcloud tillför nya dimensioner till musiklyssnandet: tidigare har aldrig det som man 

lyssnat på varit särskilt visuellt framtränade (och inte heller har det funnits möjligheter att 

interagera med ett ljudspår). Därför kan Soundcloud knappast ses som en ”neutral” 

förmedlare av musik. Soundclouds grafiska gränssnitt och funktioner kan ses som ett slags 

filter, eller en ram, som användarnas musik måste anpassas till och passera genom.  

 

Många informanter påpekade att man förvisso uppskattar waveformerna och överhuvudtaget 

Soundclouds grafiska profil. Dock tycks man främst se det som en ”smart grej”, snarare än 

något som i egentlig mening upphöjer upplevelsen av musik. De flesta tycks alltjämt föredra 

att lyssna på musik i andra kontexter än den som Soundcloud erbjuder.  

5.2.2	  En	  renässans	  för	  social	  delning	  av	  musik? 

Som O’Hara & Brown (2006) i sin forskning påvisat, tog fildelningsnätverk bort många av de 

sociala praktiker som tidigare varit rånade kring musik. Musik inom fildelningsnätverk delas 

tämligen anonymt mellan användare. Hitintills har musikdelning digitalt associerats just med 

anonymitet och stora kvantiteter musikfiler. Inom Soundcloud delas musiken på ett 

annorlunda vis. För det första delas inte musiken i lika enorma kvantiteter som ofta varit 

vanligt inom fildelningsnätverk. För det andra har Soundcloud implementerat funktioner som 

inte bara gör det möjligt att ladda ner musik, utan också öppnat upp möjligheter för social 

interaktion mellan användare och musik - i synnerhet funktionen som gör det möjligt att 

publicera kommenterar, så kallade timed comments, inuti en låt. Vad har en sådan funktion 

fått för betydelse? 
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Walter hävdar att Soundcloud varit avgörande för hans framgångar som artist. Detta menar 

han främst har att göra med de nya sociala funktioner som Soundcloud implementerat och 

som MySpace saknade: 
 
Before using Soundcloud I tried out Myspace for promoting my hip-hop. Myspace however wasn't 
interactive enough. You had a profile with info and tracks and people could comment only on the 
profile and private message you. Now on Soundcloud the difference came from being able to 
express that you personally like one track. And you can also say something about it right in the 
track post. This gets you in direct contact with people that make music you like, and from the other 
perspective, with people that like the music you make. 
 
 

Walters hållning kan emellertid ses som förhållandevis distinkt från övriga informanters syn 

på saken. Larry menar att timed comments, en av Soundclouds mest utmärkande sociala 

funktioner, förvisso är smart och funktionellt, men samtidigt kan ha en hämmande effekt för 

hur musiken upplevs: 

 
Det är ju kul om någon, exempelvis på en mix, har skrivit ”epic track”, och så kan man bara hoppa 
fram dit. Men egentligen är väl inte det så bra att man förenklar hela lyssningsprocessen. Här 
tycker någon att det är bra, ja, då hoppas jag dit, istället för att lyssna på hela mixen och bilda mig 
en egen uppfattning. Så egentligen tror jag att det på sätt och vis är dåligt för musikupplevelsen. 

 
 
Här pekar Larry på en intressant aspekt, som i hög grad belyser hur upplevelsen och 

konsumtionen av musik är kopplat till den teknologi som den upplevs genom. 

Kommentarerna blir närmast en del av låten/mixen, och påverkar följaktligen hur lyssnaren 

förhåller sig till den. Om ett kluster av kommentarer återfinns vid ett särskilt parti i en mix 

föranleder det lyssnaren att hoppa vidare till det partiet. Åsynen av två spår, varav den ena har 

fullt med kommentarer och den andra inga alls, blir naturligtvis en faktor som påverkar 

intrycket. Det pekar på det spänningsfält som uppstår mellan å ena sidan möjligheten till 

social interaktivitet kring musik och upplevelsen av musiken.  

 

Morgan och David ser ett värde i att sociala funktioner återbringats, men hävdar samtidigt att 

det är sällan som man någon större vikt läggs vid kommentera i sig. Enligt David är timed 

comments framförallt är användbart och praktiskt vid DJ-mixar: 
 

Ofta tycker jag att den är ganska irrelevant. Det kan vara bra om du har en DJ-mix. För då kan man 
fråga ”Vad är det här för låt?”. Och det är väl den aspekten som gör den värd. Det kan väl vara 
någon gång när någon skriver ”schysst hi-hat, schysst att den kommer in just här”. Men annars 
tycker jag att det fältet inte används på det sättet. 
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Följaktligen låg det i mitt intresse att besvara varför kommentarsfältet i Soundcloud används 

som det gör. Informanterna påpekade att de i regel endast publiceras korta och odelat positiva 

kommenterar, vilket de i sig inte ser något fel i. Men några långtgående diskussioner av något 

slag menar man är alltför sällsynt, också vid så kallad ”privat” delning (musikspår som enbart 

delas till en utvald skara människor), hävdar Morgan. Förklaringen till detta menar David 

ligger rotad djupt ner i det mänskliga psyket: 

 
Folk är ju i allmänhet ganska rädda för att säga vad de tycker. Och man vill ju egentligen inte 
klanka ner på någon som gjort någonting som de är stolta över. Så jag tror att den problematiken 
nog alltid kommer att leva kvar, oavsett Soundcloud eller inte.   
 
 

Timed comments blir därför något av en ”tummen upp”-funktion. Man ser det som en i allra 

högsta grad smart funktion, men antyder samtidigt man det som faktiskt sägs ofta inte är 

särskilt intressant eller stimulerande för vidare diskussion. Man kan se det som att funktionen 

i sig är utmärkt, men att dess fulla potential sällan utnyttjas eftersom banden mellan 

användarna är så pass svaga och flyktiga att det egentligen inte finns något socialt utrymme 

för att annat än korta och positiva kommentarer. Soundcloud kan sålunda sägas ha återbringat 

möjligheterna till social interaktion, men att detta i stort hämmas på av allmän rädsla att 

kritisera och diskutera musik, vilket i synnerhet gör sig gällande när banden mellan 

användarna inte är starka nog, vilket jag i det följande ämnar granska närmare.	  

	  

5.3	  Soundcloud:	  Ett	  utopiskt	  online	  community?

Soundcloud kan tolkas som en del av ett nytt framväxande medie- och musikklimat såsom det 

beskrivs av Leonhard (2008). Traditionella och toppstyrda urvalfunktioner, förmedlat genom 

massmedier eller initierade musikrecensenter, marginaliseras och ersätts i allt högra grad av 

ett urvalssystem och rekommendationssystem som byggs underifrån, av 

konsumenterna/producenterna och artisterna själva. Soundcloud är ett exempel på detta. 

Urvalsmetoden bygger inte, som är fallet med fildelningsnätverk, på att användarna söker 

direkt efter musiken per se. Om än Soundcloud implementerat en sökfunktion som indexerar 

all uppladdad musik, är det inte sökmotorn som i första hand används när användare är ute 

efter ny musik. Inom Soundcloud söker man istället efter användare med liknande 

musikpreferenser. Genom en slags snöbollsmetod leds man till en artist, som i sin tur leder en 

till en annan, som i sin tur leder till ännu fler och så vidare. Inom den stora pool av användare 

som Soundcloud utgörs av skapar varje enskild användare sålunda ett eget mikro-community 
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bestående av användare vars musikpreferenser stämmer överens med ens egna. I kombination 

med detta tillhandahåller Soundcloud verktyg för att göra det enkelt för användare att 

kommunicera och föra en ”nischmarknadens dialog”. 

 

Det hela kan ge intrycket av att Soundcloud är ett alltigenom utopiskt och fulländat forum, 

som ej lämnar något övrigt att önska. Att döma av informanternas uttalanden är det emellertid 

en sanning med en ganska god dos modifikation. 

5.3.1	  Community	  eller	  verktyg? 

I ljuset av hur Lysloff (2003) beskrev modscenens community och de starka sociala banden 

som där etablerades mellan användare, vilket enligt Lysloff är den komponent som främst 

utmärker ett community, intresserade jag mig för hur motsvarande situation kunde se ut i 

Soundclouds fall. Jag ställde en ganska öppen fråga kring hur man uppfattar Soundclouds 

community. Det framgick då att huvuddelen av informanterna ställer sig helt eller delvis 

tveksamma till om Soundcloud över huvud taget kan ses som ett community. Morgan menar 

rättframt att han inte uppfattar det som ett community: 

 
Jag har inte riktigt upplevt det som ett community. Jag har mer upplevt det som ett verktyg för att 
få ut sin musik till så många som möjligt. 

 

Det föranledde mig till att närmare undersöka hur det kommer sig att man i första hand tycks 

se Soundcloud som ett ”verktyg” snarare än ett community. Under intervjuerna tog jag upp 

faktum att det är förhållandevis enkelt att börja följa andra användare. Oavsett vilken del av 

Soundcloud som besöks är alla användarnamn ständigt ackompanjerade ett litet plustecken. 

När en användare trycker på plustecknet läggs denne användare automatiskt till i communityt. 

För att börja följa en annan användare krävs inte ett avlagt besök på dennes profil och inte 

heller fordrar det någon form av ömsesidig överenskommelse. David och Morgan menar att 

det onekligen bidrar till att banden mellan användarna riskerar att bli mycket svaga eller till 

och med obefintliga. Larry påpekar detta system främst är utformat för att göra det mindre 

”irriterande” för redan kända artister att börja använda Soundcloud: 

 
Det funkar ju om man är oetablerad. Men om man är en etablerad musiker och vill ha Soundcloud 
så kommer det ju bli precis på samma sätt som på Facebook. Du får en miljon friendrequests om 
dagen. Så det skulle väl bara vara irriterande för dem som är där redan. 
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Denna inbyggda asymmetri i relationen mellan användare är intressant. Att Soundcloud 

endast villkorligt bygger på bilaterala vänskapsband kan ses om ett filter vars syfte är att göra 

det enkelt att filtrera bland musik och användare – vissa användare kan således slippa följa 

och aktivt ta ställning till användare som ej anses vara av intresse. Det sparar tid. Den bärande 

filosofin bakom Soundcloud tycks således vara att göra det så smidigt, bekvämt och 

friktionsfritt som möjligt. I detta sammanhang utgör bilaterala vänskapsband ett hinder för en 

effektiv sammankoppling mellan utbud och efterfråga, och är därför endast villkorlig. 

Sammantaget kan Soundcloud sägas vara baserat på ett communitysystem som är så effektivt 

och bekvämt att det på sätt och vis missar målet: den nyregistrerade användaren kan 

visserligen blixtsnabbt ordna sig ett nätverk med flera hundra användare, är därmed snabbt 

leta rätt på den musik som denna är ute efter. Detta kommer dock att obevekligen ske på 

bekostnaden av att känslan av intim samhörighet i ett community går förlorad. 

 

Walter, som kan ses som den artist som tycks ha lyckats bäst som artist tack vare Soundcloud, 

var den informant som hade minst att invända mot beskrivningen av Soundcloud som ett 

community. Enligt honom är närheten och möjligheterna att nå till kända såväl som okända 

Soundclouds främsta förtjänst: 

 

Soundcloud brought the scene closer. For instance, I received feedback on tracks from people like 
Dimitri From Paris and Frankie Knuckles. There's no other way I could have gotten them to hear 
my music. 

 

Det råder således delade meningar kring synen på Soundcloud som ett community. Å ena 

sidan kan Soundclouds ses som betydligt mer intimt, personligt och socialt än motsvarade 

fildelningsnätverk. Emellertid tycks det som om banden mellan användarna alltjämt inte är 

tillräckligt starka och personliga för att inge känslan av ett att genuint community. Ron menar 

att detta också har att göra med storleken av ett community. Om än musik delas i väsentligt 

mindre kvantiteter än i motsvarande fildelningsnätverk, är det alltjämt tillräckligt stora 

kvantiteter musik och användare i omlopp för att möjligheter till att knyta starka sociala band 

ska minska. Vidare påpekar Morgan att känslan av tillhörighet just till detta community 

ytterligare vattnas ur ljuset av att Soundcloud i så hög grad uppmuntrar sina användare att 

koppla samman Soundcloud med andra sociala nätverk.  
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5.3.2	  Global	  och	  lokal	  samhörighet	  

I ljuset av en samtid som sätter allt högra tilltro till trådlös, global kommunikation och den 

framväxande stora digitala samlingsplats som går under namnet ”molnet”, fann jag det av 

intresse att utforska hur samtida artister ser på relationen mellan Soundcloud och det som sker 

på ett lokalt plan. Hur ser förhållandet ut däremellan? 

 

Genomgående under intervjuerna hävdade många informanter att det ännu är mycket som 

sker lokalt. Ron menar att det är på klubbar och i nattens uteliv som band knyts mellan 

människor och alternativa rörelser skapas. Soundcloud inte kan ersätta detta: 

 
Subcultures arise around events where those forms of expression can manifest, in other words it all 
happens in the clubs. The face-to-face interaction with local producers cannot be replaced by online 
communication, especially when collaborating. Soundcloud cannot function in the same way as 
physical communities, but it can help the physical community to stay in touch and widen its 
influences from all around the world. 
 
 

Francis menar att det lokala ännu spelar en avgörande roll. Dock menar han att Soundcloud 

varit avgörande för framväxten av det skivbolag som han och ytterligare tre personer från vitt 

skilda delar av världen kunnat bygga upp tack vara moderna kommunikationsmöjligheter: 

 
I personally feel that local communities still exist and still matter. Most promoters work with 
closeknit local crews and build it from there. The local record shop, local newspaper and local flyer 
pimp all play an equally important role in putting on actual/physical events. Having said that, the 
fact that the internet allows us to surpass time and space as dimensions means that we´re not bound 
by local scenes (or cliques when you look at it negatively). [Record label] is a great example of 
making use of the possibilities of modern communication: there´s three of us running the label. I 
live in Amsterdam, my partners live in Boston and Copenhagen. I am not affiliated with any 
organization or clique in Amsterdam, the entire label is built from scratch and has no ties to any 
particular country or scene. 

 

Att döma av Francis beskrivning av hur hans skivbolag fungerar, tycks det stå klart att 

administration av ett skivbolag fungerar alldeles utmärkt via Soundcloud. Dock hävdar både 

Ron och Francis att Soundcloud aldrig till fullo kan ersätta det musikmässigt kreativa utbyte 

som sker lokalt mellan människor, utan där kan blott Soundcloud fungera som en länk mellan 

olika kluster av människor som samverkar på ett lokalt plan.  Detta kan tolkas som att 

möjligheterna för kreativt samarbete över nätet, ens via en så avancerad plattform som 

Soundcloud, ännu inte på tillfredställande kan ”ersätta” ett lokalt utbyte. Följaktligen måste 

samarbeten ännu ske lokalt och fysiskt med andra människor. 
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Den genomgående betoningen på vikten av det lokala säger något om att också finns 

människor lokalt vilka kan finna varandra. Demokratiseringen av distributionsmedel har 

förvisso resulterat i att tidigare koncentrerade musikscener fragmenterats och spridits runt 

världens alla hörn. Vi står emellertid inte på en punkt där människor sitter alldeles ensamma i 

sitt musikskapande, som tycktes vara fallet med Lysloffs beskrivning av modscenen och den 

högst nischade genren chipmusik. Det finns alltjämt tillräckligt många människor samlade på 

samma platser runt om i världens städer för att dessa ska kunna finna varandra och skapa en 

lokal tillhörighet. Morgan påpekar att detta i synnerhet är sant för den elektroniska scenen, 

eftersom den till sin ”natur” är social: 

 

Hela den här technoscenen i Stockholm är väldigt tight. Alla träffar varandra på alla fester hela 
tiden. Och alla spelar skivor hela tiden. Det är väldigt socialt. Det är ju en social musikstil, för du 
ska ut och träffa folk. I grund och botten handlar det om att du ska träffa rätt människor. Och då 
kanske du träffar någon på dessa fester som du klickar med. Och det är väl ganska vanligt att det 
blir så. 

 

Men kanske kan uppfattning att Soundcloud blott kan fungera som en länk mellan lokal 

communities också bero på att Soundcloud, och däribland också andra digitala 

musikplattformer, ännu är ett så pass ungt och sentida fenomen att insikterna om 

möjligheterna till nya sociala praktiker och musikaliska samarbeten ännu inte hunnit etableras 

i ett bredare skikt. Walter gav, till skillnader från övriga informanter, ett exempel på hur 

musikaliskt samarbete såväl som vänskapsband mycket väl kan knytas an via Soundcloud: 

 
I make some music with a musician from Ulyanovsk, Russia. I live in Utrecht, Netherlands. 
Soundcloud is what made us aware of each other's talents and made us communicate. And now we 
are becoming good friends as well. 

 

Det tyder på att det lokala nödvändigtvis inte är helt avgörande och visar på att det i framtiden 

kan ske en utveckling mot ett minskat glapp mellan kvalitén på de relationer och 

vänskapsband som kan knytas lokalt respektive digitalt och globalt via en musikplattform som 

Soundcloud. 
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5.4	  Digital	  darwinism	  
Som Leonhard (2008) och Andersons (2006) forskning visar, var tidigare möjligheten till 

distribution det största hindret för artister med viljan att ge ut sin musik. I och med 

digitaliseringen av musik och framväxten av digitala nätverk såsom MySpace och 

Soundcloud är distribution inte längre ett direkt hinder. Med fria distributionskanaler och 

billiga redskap för att göra musik, kan, bokstavligt talat, vem som helst få ut sin musik på 

nätet.  

 

 

 

Här ovan är ett försök att illusterara hur kan Soundcloud kan passas in i Andersons ”Long 

tail”-teori. Också helt digitala återförsäljare distribuerar enbart musik som bygger på någon 

form av licenserad distributionsavtal, som är direkt säljbar. Att försäljningen sker helt och 

hållet digitalt gör att det finns ekonomiskt utrymme att sälja musik mycket långt ner i svansen 

– musik som kanske bara säljer i några enstaka digitala exemplar. Soundcloud, å andra sidan, 

kan dock gå ännu längre ner i svansen än digitala återförsäljare. Här finns nämligen inte några 

trösklar överhuvudtaget som reglerar utbudet. På Soundcloud får allt plats - Kanye Wests 

senaste skiva såväl som ett låtutkast från en ung tjej i Venezuela som precis lärt sig spela 

piano. På så vis förlänger och utökar Soundcloud den långa på ett sätt som aldrig tidigare varit 

möjligt.  

Figur	  5.	  En	  (ej	  grafmässigt	  riktig)	  illustration	  av	  hur	  Soundcloud	  öppnar	  upp	  
för	  en	  explosiv	  expansion	  av	  den	  långa	  svansen.	  
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Här bör tilläggas att Soundcloud inte är ensam om att erbjuda närmast villkorslös distribution 

– hit hör också andra digitala nätverk såsom MySpace och YouTube. Den avgörande 

skillnaden, i synnerhet gentemot MySpace, är ett Soundcloud inte bara öppnar upp för 

möjligheten att tillgängliggöra material för hela världen, utan gör det framförallt otroligt 

enkelt. Något som kanske framförallt manifesteras med en funktion som ”The Record 

Button”, vilken helt löser upp gränsen mellan produktion och distribution:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När distribution inte längre är ett hinder, reser sig, som Leonhard understryker, ett nytt hinder: 

konsten att för artisten att just dennes musik synlig i överflödet av musik som ständigt fylls 

på. Detta gränslösa utbud skapar. vad Leonhard beskriver, som ett tillstånd av ”digital 

darwinism”. I det följande ämnar jag redogöra och analysera dels för informanternas syn på 

hur man som artister förhåller sig till och verkar inom sådant musik- och medieklimat, dels 

förhållandet mellan ett obegränsat musikutbud och mekanismer för urval. 

5.4.1	  Att	  överleva	  som	  artist	  

Sett ur en artists perspektiv understryker Francis att den digitala konkurrensen fordrar att man 

håller sig aktiv: 
 

Figur	  6.	  ”The	  Record	  Button”.	  Produktion	  och	  distribution	  i	  ett.	  
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Soundcloud require you to be active, otherwise you´ll drown in the immense swamp it´s rapidly 
becoming. 
 

Att som artist hålla sig aktiv på Soundcloud är nödvändigt för att undvika att försvinna och 

glömmas bort i överflödet av musik. Detta bör inte direkt ses som särskilt märkligt: den som 

önskar nå framgång och synas har i allt tider fått engagera sig aktivt. Den främsta skillnaden 

vad anbelangar dagens musikklimat är att marknadsföring och kommunikation, med betoning 

på ”nischmarknadens dialog”, i allt högre utsträckning läggs på artisten själv, något som att 

tidigare i högre utsträckning låg i skivbolagens händer. Morgan menar att det rådande 

musikaliska klimatet sätter press på artister. Det räcker inte att blott vara talangfull i en 

musikalisk bemärkelse – man måste vara minst lika talangfull på att marknadsföra sig själv: 

 
Jag har vänner som är hur duktiga som helst, men som väljer att inte publicera sina grejer därför att 
de inte riktigt har modet att göra det eller är för självkritiska. Men de är tio gånger bättre än vad jag 
är. Och de är tio gånger bättre än vad de flesta är på Soundcloud. Men de kan inte marknadsföra sig 
själva. 

 

Enligt Ron har det alltid varit problematiskt för artister verkandes inom så kallade nischgenrer 

att göra sin musik hörd. Dagens medieklimat tycks kräva att många artister får lägga lika 

mycket tid på marknadsföring som på faktiskt musikskapande. Dock hävdar han att detta på 

många sätt är att föredra, eftersom det tidigare inte ens fanns någon möjlighet att 

marknadsföra sig själv utan att ha ett starkt skivbolag i ryggen: 
 
Underground artists need to promote themselves and therefore have less time to make music, but 
not so long ago it [self-promotion] wasn't even possible, so that same artist would've ended up with 
lots of tunes that no one would've even listened to. 
 
 

Walter ser liknande på saken. Om än den digitala konkurrensen aldrig tidigare varit så hård 

som den är inom Soundcloud, vilket gör behovet av aktivt engagemang och marknadsföring 

än mer avgörande, bör man också ta i beaktning att verktygen och möjligheterna att synas i 

sig blivit effektivare, och där är Soundcloud i sammanhanget ett mycket bättre alternativ än 

MySpace: 

 
Soundcloud has made ´getting heard´ very easy. You don´t have to spam 20 different myspace 
pages and hope you´ll get noticed. 
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Sålunda behöver inte digitala överflödet av musik innebära ett allt för stort hot mot kämpande 

artister så länge mer gränslösa distributionsmöjligheterna går hand i hand med ökade och 

effektivare metoder för att synas och upptäckas.  

5.4.2	  	  DJn	  som	  urvalsmekanism 

Som tidigare påpekat är Soundcloud uppbyggt enligt en princip där urvalsmetoderna baseras 

på att användare söker upp andra användare med liknande musikaliska preferenser (och inte 

på att förutsättningslöst söka efter musik i sig). Om än det bevisligen är en effektiv 

filtreringsmekanism, återstår faktum att mycket ”brus” alltjämt kommer i vägen. Morgan 

påpekar att ett distributionsnätverk utan några som helst restriktioner uppenbarligen leder till 

att man måste konfronteras med mycket ”skräp” och att man måste, som Morgan beskriver 

det, ”gå igenom väldigt mycket för att hitta väldigt lite”. Larry framhäver vikten av att lära sig 

sovra i utbudet, och framhäver DJn som avgörande i denna konst: 
 

Det blir viktigare att man blir bra på att välja ut. Det blir mer och mer skräp och då finns ett ökat 
behov av selektion. Det måste finnas bra filter. Det är därför jag tror att en DJ blir viktigare. 
 
 

Just betoningen av DJn var något som genomgående återkom i intervjumaterialet. I allmänhet 

tycks man betrakta DJn som en ytterst effektiv filtreringsmekanism – kanske den mest effektiva 

filtreringsmekanismen av alla tänkbara. Genom att på Soundcloud kunna följa DJs och 

producenter och kontinuerligt kunna ta del av de mixar som dessa publicerar, blir det en oerhört 

effektiv metod för att upptäcka musik – ny som gammal – menar David: 

 
Man får reda på mycket som inte varit på tapeten som varit gömd. Mycket gammal musik som 
kommer fram igen. Att någon spelar en låt och sedan dyker den upp i en DJ-mix på Soundcloud 
och folk blir tokiga och bara ”vad är det här?”. ”Men det är ju den här gamla tolvan från -93”. 
 

DJn kan sålunda ses som en vår tids allra mest effektiva urvalsmakare – för det är ju, i 

grunden och botten, just det som DJn alltid har varit: en initierad urvalsmakare i ett gytter av 

musik. Tidigare har det emellertid varit svårare för människor att praktiskt kunna använda sig 

av DJn som ett sätt att upptäcka musik. Det har inte existerat teknik som enkelt gjort det 

möjligt att distribuera live-mixar. Inte heller har det funnits verktyg som underlättat 

orientering och urskillning av specifika låtar i en mix. Sådana tekniska flaskhalsar har genom 

framväxten av (bland annat) Soundcloud tillintetgjorts och därmed gjort DJns val av låtar 

precis lika umbärlig på dansgolvet som hemma vid sökandet efter musik. 
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5.5	  I	  gränslandet	  mellan	  upphovsrättsanspråk	  och	  remixkultur 

	  
Love of the music should be driving force of any producer, performer or dj. Everything else stems 

from that core, that love. With that love, sampling can become a tribute, an expansion on ideas long 

forgotten, reconstrutruction, collage.  – Theo Parrish

  

När Soundcloud startade sin verksamhet kunde användare som laddat upp en DJ-mix välja en 

etikett som hette just ”DJ Mix”. Efter en tid togs det alternativet bort. Användare har alltjämt 

kunnat ladda upp sina DJ-mixar, men har då tvingats tillsätta en annan etikett eller ingen alls. 

Att Soundcloud valde att ta bort etiketten ”DJ Mix” skedde inte av en slump. I januari 2011 

ingick Soundcloud i ett partnerskap med Audible Magic - ett företag som specialiserat sig på 

att analysera och identifiera medieinnehåll. Under våren har det på olika forum5 uppbådats att 

Soundcloud sedan en tid börjat gå in och ta bort låtar och mixar som varit föremål för 

upphovsrättsanspråk. Om än Soundcloud redan från början gjort det klart att 

upphovsrättskyddat material inte är tillåtet, har företaget fram tills våren 2011 och samarbetet 

med Audible Magic inte vidtagit några åtgärder mot att förhindra användare att ladda upp 

mixar och edits. Inför denna uppsats fann jag det vara av stort intresse att undersöka vad för 

tänkbara konsekvenser detta kan medföra för Soundcloud och dess förhållande till den 

elektroniska scenen.  

 

Morgan berättar att han själv inte erfarit att några av hans mixar tagits bort, men anser en 

sådan utveckling vore att gå tillbaka ett steg, och menar att detta i synnerhet vore ett slag mot 

den elektroniska scenen eftersom som den av tradition i så hög grad är baserad just på 

sampling av andras verk:  

 
Då blir det på samma sätt som förut. Då styr ju de stora bolagen igen. Och jag kan tycka att man 
kan ha vara lite flexibel med sampling och användning av andras alster. Så länge man gör 
någonting nytt av det. För alla samplar ju alla hela tiden. Det är ju så det fungerar inom den 
elektroniska musiken. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5http://support.soundcloud.com/soundcloud/topics/soundcloud_infringement_case_resolution_requeste
d?from_gsfn=true , http://glitchhopforum.com/glitch-hop-music/the-fall-the-tyrant-soundcloud-
t6902.html , http://www.digitaldjtips.com/2011/03/why-you-shouldnt-post-your-mixes-on-
soundcloud/, 
http://www.lunarmagazine.com/forum/viewtopic.php?t=41696&postdays=0&postorder=asc&start=0 
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Ron är också förespråkare av en friare och flexiblare hållning till användningen av andras 

arbeten och menar att ny musik alltid tar avstamp i historien: 

 
I am definitely pro free sampling and think any art form needs to be able to reuse previous works, 
it's how art evolves, no one invents anything completely new, there is always something that is 
borrowed. The DJ mix is crucial to me, I don't know many producers who could play a whole set 
using exclusively their own stuff. I personally love mixing my tunes with others, it sets a 
benchmark as a producer and pays a tribute to the other artist (I also love it when my stuff gets 
played) 
 
 

Under intervjuerna framhölls det vid upprepade tillfällen att timed comments framförallt var 

effektivt och funktionellt när de används på DJ-mixar. På så vis kan lyssnaren enkelt orientera 

sig i mixen och fråga efter en särskild låt i mixen bara genom att publicera en kommentar vid 

den tidpunkt i mixen som låten spelas. Även om det finns andra aktörer på internet där mixar 

kan publiceras, måste det trots allt anses som paradoxalt att just mixar är det som Soundcloud 

tycks vilja fasa ut – eller måste fasa ut till följd av att upphovsrättsinnehavare kräver det. 

Soundcloud ser sålunda ut att stå i ett besvärligt gränsland då man å ena sidan i rollen som 

företag måste vara till lags med skivbolag och upphovsrättsinnehavare, och å andra sidan 

måste förhålla sig till en elektronisk scen som sedan begynnelsen i hög grad förlitat sig på 

sampling och re-mixar.  

 

Den huvudsakliga rädslan tycks framför allt ligga i att det ska bli ”som förr”: att stora 

skivbolag ska kunna gå in i Soundcloud och utan vidare radera tusentals låtar. Detta anser 

man vore en återgång till hur musikbranschen fungerat tidigare. Under intervjuerna framkom 

att ett samarbete med Audible Magic inte nödvändigtvis behöver tolkas i negativ bemärkelse. 

Ron menar att förändringen blott kommer att ligga i att artister i framtiden måste bli ännu mer 

kreativa i sitt samplande – om en sampling omarbetas tillräckligt innovativt och placeras i en 

ny musikalisk kontext kommer automatiserad programvara inte att kunna koppla ihop det med 

originalet: 

 
If the sampling is done creatively enough I think it will not show up in their algorithm. So as 
someone once said, it will rid Soundcloud of the "lazy edits". Of course this will also push people 
to do original music, which will definitely bring value to the community. 

 

Francis är av samma mening. Han anser att det just nu råder inflation på antalet edits inom 

Soundcloud, det vill säga låtar som omarbetats av andra artister: 
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I think the amount of ´edits´ on soundcloud is getting silly, it seems every disco tune with a soul 
clap ever made has been reworked by now.  

 

Detta belyser hur demokratiseringen av produktionsverktyg i kombination med enkel och 

gratis distributionen i vissa fall kan leda till ett alltför lättvindigt musikskapande. Och där 

tycks samarbetet med Audible Magic kunna bidra till att öka incitamentet hos artister att 

producera mer genomarbetad och originell musik.  

 

  

Figur 7. En av många edits på Soundcloud .	  



	   39	  

6	  Slutsatser	  och	  diskussion	  
Det övergripande syftet med föreliggande studie har varit att utifrån ett antal ämnesområden 

kopplade till teknik och musik, sociala funktioner och relationer, ett förändrat musiklandskap 

samt Soundclouds samarbete med Audible Magic tematiskt analysera och problematisera den 

digitala musikplattformen Soundcloud och dess roll i det samtida musik- och medieklimatet. 

 

Studien har visat att Soundcloud kommit att växa fram som ett viktigt och betydelsefullt 

forum för den elektroniska scenen. Överlag ser man positivt på Soundcloud och framhåller 

betydelsen av att musiken i sig placerats i första rum. MySpace tillkortakommanden kan 

delvis ses som en betydande anledning till varför Soundcloud blivit så framgångsrikt. Studien 

har vidare belyst Soundclouds distinkta grafiska gränssnitt och sociala funktioner och dess 

inverkan, i både positiv och negative bemärkelse, för hur musik upplevs. 

 

Soundcloud kan ses ett steg framåt i processen att göra delning av musik i en digital tidsålder 

mer social. Studien visar dock att om än Soundcloud tillhandahåller goda redskap för social 

interaktion, bromsas utveckling av att banden mellan användarna i många fall är svaga, varför 

den kommunikation som tar rum i de flesta fall är av enkelspårig art. 

 

Om än man menar att Soundcloud fört den elektroniska scenen närmare, ser många inte 

Soundcloud i sig som ett community. Studien visar att detta främst beror på att Soundcloud, 

som en konsekvens av att man erbjuder det mest långtgående demokratiserade och förenklade 

distributionsnät som hitintills byggts upp, och därigenom öppnat upp portarna för en 

explosionsartad förlängning av den ”långa svansen”, behövt konstruera tjänsten så att det på 

det mest effektiva och verkningsfulla av sätt förenklar och effektiviserar användarnas 

möjligheter till att navigera i och filtrera bland utbudet av musik och användare, vilket, trots 

implementerade av smarta sociala funktioner, skett på bekostnaden av en minskad och allt 

mer urvattnad känsla av Soundcloud som ett genuint community, och spätt på intrycket av att 

Soundcloud snarare är ett verktyg, en länk mellan lokala noder eller blott ett digitalt fönster ut 

mot världen bland en uppsjö andra.  

 

När utbudet av musik och artister blir allt för stort, och när medieklimatet i stort bygger på att 

synas i och koppla samman så många forum och sociala nätverk som bara möjligt i syfte att 
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undvika att försvinna i en överväldigande digital uppmärksamhetskonkurrens, minskar 

möjligheterna för bildandet av enskilda communityn grundat på starka ömsesidiga 

vänskapsband.  

 

Soundcloud har ökat den digitala konkurrensen, vilket försvårar för enskilda artister att göra 

sin musik synlig. Emellertid visar studien att denna utveckling neutraliseras av faktum att 

Soundcloud samtidigt förbättrat möjligheterna att som artist göra sig hörd och synlig. 

Soundclouds mål att helt lösa upp avståndet mellan produktion och distribution behöver 

således inte ses som ett alltför allvarligt hot mot kämpande artister. 

 

Lokal tillhörighet ansågs av samtliga informanter vara grundläggande. Majoriteten menar att 

samarbeten via en digital musikplattform aldrig kommer att kunna ersätta det kreativa utbyte 

som sker fysisk mellan människor. Dock antyder resultatet att musikaliska samarbeten och 

vänskapsband kan bli vanligare i framtiden, när Soundcloud och andra digitala 

musikplattformer som koncept etablerats i ett bredare skikt. 

 

Studien har också belyst den elektroniska scenen och vilka tänkbara konsekvenserna 

Soundclouds nyligen initierade partnerskapet med Audible Magic kan komma att få. Studien 

visar att den elektroniska scenens sätt att fungera i ett avseende rör sig utanför de ramar som 

Soundcloud i rollen som företag måste hålla sig inom. Nuvarande utveckling pekar mot att 

DJ-mixar i framtiden med all sannolikhet kommer att bli en allt mer marginell företeelse inom 

Soundcloud. Detta kan potentiellt sett göra Soundcloud till ett mindre attraktivt forum för den 

elektroniska scenen att verka inom. Att just DJ-mixen ser ut att fasas ut kan betraktas som 

paradoxalt i ljuset av att studiens informanter framhåller DJ-mixen som den kanske allra mest 

effektiva filtreringsmekanismen och samtidigt menar att Soundclouds waveformer och timed 

comments är som bäst lämpade just för att navigera och kommentera i DJ-mixar. Emellertid 

kan samarbetet med Audible Magic också tolkas i en positiv bemärkelse, eftersom det kan 

öka incitamentet hos artister att börja producera mer originellt låtmaterial.  

6.1	  Avslutning	   

När detta uppsatsprojekt påbörjades var det ännu högst oklart var någonstans det hela i 

slutändan skulle landa. Det fanns inte särskilt mycket annan forskning i ämnet att luta sig mot. 

Min tanke var att utgå från ett stort antal ämnesområden, i hopp om att i varje fall något av 

dessa ämnesområden skulle vis sig vara intressant nog att fungera som underlag för en 
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uppsats. Till min glädje visade sig att nästan allt det som togs upp under intervjuerna var av 

enormt intresse. Mina informanter hade väldigt mycket att säga och lämnande mig med en 

uppsjö intressanta ämnen och infallsvinklar, vilka jag med detta uppsatsarbete försökt 

presentera och analysera av bästa förmåga. Dock är det alltjämt så att en kandidatuppsats är 

begränsad till sitt omfång. Det vore utan tvekan möjligt att vidare utveckla mycket av det som 

uppsatsen tagit upp. Med denna uppsats hoppas jag i varje fall ha öppnat dörren på glänt till 

ett nytt och ännu förhållandevis outforskat forskningsfält.	  

6.2	  Förslag	  till	  vidare	  forskning 

Soundcloud i dag kommer att vara något helt annat i morgon. Vad händer när Soundcloud fått 

tio miljoner användare? Eller 50 miljoner? Vad händer då med förhållandet mellan 

distribution och mekanismerna för filter och urval? Vilka nya sociala funktioner kommer att 

tillföras? Vad kommer dessa funktioner att få för betydelse?  

 

Mot bakgrund av problematiken rörande Audible Magic och användandet av 

upphovsrättskyddat material som uppsatsen behandlat vore det intressant att undersöka 

utvecklingen av Creative Commons-licensen inom Soundcloud. Ett annat intressant område 

vore Soundcloud Meetup: en tjänst som gör det möjligt för användare av Soundcloud att 

kontakta varandra, bestämma ett möte och träffas i verkligheten. Än så länge är blott runt 

3500 användare registrerade. I framtiden lär tjänsten med all sannolikhet locka till sig fler 

människor och därmed utvecklas till ett spännande forskningsfält. 
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8	  Bilagor	  

8.1	  Intervjuguide	  
  
1.1 Soundcloud was introduced in October 2008. What has changed for artists/DJ’s/producers 
since then? In others words, how important (or not important) has Soundcloud become for the 
electronic music scene? 
 
1.2 Music is said to be determined by the technologies through which we experience it. The 
vinyl, the CD, the MP3 - they’re all associated with certain social practices and types of 
listening. What is your notion of listening to music on (the website version of) Soundcloud, 
compared to other technologies? Is Soundcloud a suitable context for music to be listened to? 
 
1.3 On Soundcloud, every user has to conform to an identical graphical layout (the obvious 
metaphor: the school where everybody is wearing identical uniforms). What do think about 
this? What would be the positive and/or negative aspects of not being able to alter the 
appearance of your Soundcloud profile? 
 
1.4 Soundcloud implemented a function where users can publish comments inside of the 
track, the so-called timed comments. What are the upsides and/or downsides with such a 
function? Does it, in any way, change or alter the way you listen to individual tracks or 
mixes? 
 
1.5 What does an easy sharing distribution network like Soundcloud, its community and 
possibilities for collaboration do to music itself? Is it a place where avant-garde music can 
prosper and develop? Why/why not? What type of music development (or non-development) 
have you seen thus far? Any examples? 
 
2.1 What's your personal relation to the Soundcloud community? Does it feel genuine? How 
strong are the bonds between users? 
 
2.2 What is being communicated between users within the Soundcloud community 
(constructive/discussions/thumbs-up comments etc.)? How valuable is this communication in 
your opinion?2.4 Historically, subcultures and certain musical expressions developed on a 
local (or at least national) scale, under certain socio-economical circumstances (”Detroit 
techno”, for example), which defined its sound, expression and agenda. Will it be possible for 
future ‘subcultures’ or underground cultures to develop within Soundcloud or a similar digital 
landscape? Can Soundcloud function the same way as (physical) communities of music has 
on local level?  What will be the difference? Can music culture be ‘underground’ in a digital 
context?   
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2.3 What's your opinion about easy sharing and distribution and its relation to the ”quality” of 
the music? Can sharing of music become too easy and become too available? Or is easy 
sharing and instant availability always a good thing? What are the consequences? 
 
2.4 Historically, subcultures and certain musical expressions developed on a local scale, under 
certain socio-economical circumstances (”Detroit techno”, for example), which defined its 
sound, expression and agenda. Today the so called scene is more geographically scattered and 
fragmented. Is it possible for ‘subcultures’ to develop within a global digital community such 
as Soundcloud? What happens music and its relation to the "local" in our time? Can music 
culture still retain a status as somewhat ‘underground’ and the feeling of exclusiveness in a 
digital context? And could digital communities function the same way as (physical) music 
communities of has on local level (downtown New York in the 70's for example)? What 
would be the difference? 
 
2.5 Not very long ago, lack of distribution channels (or expensive distribution channels) was 
the main obstacle for musicians aiming the get their music on the market. With the 
digitization of music and the emergence of digital music platforms, such as myspace.com and 
Soundcloud.com, distribution is no longer really an issue. With free distribution channels and 
easy tools to produce music, virtually everybody can get their sounds available on the net. In 
such environment, it seems that the artists are facing a new obstacle: that of making their 
music visible and getting and retaining attention in the ever growing amount of music that’s 
coming out. What is your experience of this? Has the over all need for artists to actively self-
marketing themselves increased? What are the consequences of that? For example, might self-
marketing and promotion steal time from actual music creation?  
  
3.1 Soundcloud is, as you know, a private company. While most users certainly are interested 
in earning some money on their music, they are also a part of a somewhat independent music 
culture. Do you see it as a problem that music culture is in the hands of, and are dependent on, 
a single private company? Why/why not? 
 
3.2 While music platforms such as myspace.com is mostly inhabited by bands and musicians 
stemming from a pop and rock tradition, Soundcloud, on the other hand, is targeting (or at 
least attracting) the electronic scene, which to a greater extent relies on the practice of 
sampling, editing and (re)mixing the works of other and/or fusing old music it into original 
work. In January 2011 Soundcloud engaged in a partnership with Audible Magic, a company 
specializing in media- based content identification and management (official press release 
here: http://soundcloud.com/press/releases/2011-01-05-audible-magic.pdf). This partnership 
enables Soundcloud to discover and take actions against copyright infringements. Recently, 
some users have had their uploaded mixes removed. What is your opinion about this? How 
important is the DJ-mix (naturally consisting of various songs from different artists), the edit 
and the use of sampling for the Soundcloud community and the electronic scene as a whole? 
What could be to positive sides of implementing this function? And/or the negative sides? 
What consequences will this have for the future of Soundcloud 
 
4.1 Something else you've been thinking about that's not been covered in the questions? Some 
aspect that I've missed? 
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8.1.1	  Notering  
Detta är den samlade intervjuguiden. Det finns en motsvarande på svenska. Intervjuguiden 
har anpassats till respektive informant, vilket tas upp i metoddelen. Vissa frågor rör ämnen 
vilka av utrymmesskäl inte kunnat inkluderas i uppsatsen men som diskuterats under 
intervjuerna. Vidare är jag medveten om att vissa av frågorna kan tolkas som alltför 
”ledande”. Därför vill jag tillägga att frågorna mer ska ses som ”teman”. Under intervjuerna 
delades en fråga som ”2.5” upp i en huvudsaklig fråga och därefter i ett antal följdfrågor, men 
som i intervjuguiden slagits samman. 


