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Abstract	  
 

Examensarbetets tre artiklar undersöker användar- och branschperspektiv på 

musikplattformen Soundcloud, som lanserades sent under 2008.  

   De musikaliska konsumtionsmönstren – sätten vi lyssnar på, delar, köper, tar till oss ny 

musik – dikteras inte längre av en gammalmodig bolagsinriktad bransch och avståndet 

mellan upphovsmänniskor och konsumenter har krympt avsevärt, med en rad påföljande 

konsekvenser.  

   Arbetet undersöker i tur och ordning vad som binder samman de användare som 

uteslutande använder Soundcloud för att hitta ny musik och varför de gör det samt vad de 

som använder Soundcloud för att dela sin egen musik har gemensamt. I den tredje delen får 

tre experter inom sina respektive områden ge sina perspektiv på hur Soundcloud har 

förändrat det musikaliska landskapet samt sia om hur framtiden ser ut för det 

svenskstartade företaget.  

   Artiklarna visar på hur social interaktion på Soundcloud har påverkat användarnas 

uppfattning av musiken och på ett fördjupande plan gör artiklarna bland annat anspråk på 

att likna Soundcloud vid en tolkningsgemenskap – ett ”community” – som lämpar sig till 

studier ur ett etnografiskt perspektiv. 

   I den medföljande reflektionsrapporten presenteras valen av ämne, genre och metod 

närmare. Dessutom beskrivs de svårigheter som uppstått under arbetets gång, och 

alternativa tillvägagångssätt diskuteras. 
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Äkta	  musik	  
 

I en musikbransch i förändring slåss storbolagen med varandra om lyssnarnas gunst 

på den digitala frontlinjen. Men en allt större del av en medveten ungdomsgeneration 

väljer bort kommersiella tjänster som Spotify till förmån för en annan ljudplattform 

med svenska rötter. I takt med att valmöjligheterna ökar verkar ett konkret ideal ta 

form: Jakten på ”äkthet”.  

 

Det är den sista helgen i augusti och den svenska festivalsäsongen 2014 är på väg att 

avrundas på Eriksdalsbadet i Stockholm, där Popaganda hålls för sjunde året i rad. 

Festivalen har profilerat sig som dels ett smalt och medvetet alternativ till jättearrangemang 

som Way Out West i Göteborg och Bråvallafestivalen i Norrköping, men har de senaste 

åren också varit ändhållplatsen på sommarturnéerna för några av de största namnen inom 

svensk pop – Håkan Hellström, Lykke Li, Thåström, för att nämna några. En trend som 

håller i sig, då det är Veronica Maggio som står för helgens sista spelning. 

När konfettin lagt sig på det upptrampade gräset och scenerna monterats ned kan 

arrangören räkna till över 13 000 besökare som försökt hålla god min i regn och sjunkande 

temperaturer. 

De som blivit utan biljett – och som inte orkar stå på tå utanför simhallen för att kunna kika 

över inhägnaden, in på festivalområdet – kan ändå följa Popaganda genom Musikguiden i 

P3:s direktsändning från festivalens första kväll. 

Som festivalsändning betraktad är det en förhållandevis modest historia. Lyssnarna bjuds 

exempelvis inte på någon av Popagandas spelningar (annat än det ljud som läcker in i 

bakgrunden). I stället gör programledarna sitt bästa för att skildra och förmedla någon sorts 

festivalstämning genom att raljant hålla låda varvat med att intervjua förbipasserande 

besökare och inbjudna artister, och det är här någonstans som en på pappret oansenlig 

händelse ska komma att illustrera popmusikens absoluta livsviktighet, åtminstone för en 

individ. 

 

 

De tre vännerna och festivalbesökarna Emma, Frida och Joanna – alla 17 år – har valts ut 

till att tävla i en frågesport. I prispotten ligger möjligheten att få göra en egen spellista, 

komplett med prator, som ska sändas i P3.  
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Stämningen är uppsluppen, fnissig. På grund av att mikrofonerna i den tillfälliga studion 

inte räcker till alla bestäms det att Emma och Frida tävlar tillsammans mot Joanna. 

Tolv frågor senare står det klart att Joanna formligen sopat mattan med sina vänner – tillika 

motståndare – som knappt hunnit få en syl i vädret och vars enda poäng tilldelats dem i ren 

sympati (ett faktum Joanna inte verkar uppskatta). 

Programledarna har svårt att dölja hur imponerade de är. Det går att föreställa sig hur 

Joanna skakar sina knutna nävar i en segergest. 

 

-Ja, det var väldigt viktigt för mig att vinna den där tävlingen. 

Orden är Joanna Erikssons. Det har gått ett par månader sedan den där augustikvällen på 

Popaganda och hösten håller Stockholm i ett fast grepp. 

På gatan utanför yr gulnade höstlöv när en städbil långsamt drar fram. 

Joanna läser sista året på vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Senare i vinter ska 

hon fylla 18, och hon har de närmaste åren utstakade framför sig. Målet är att bli 

ambulansförare, och om allt går vägen kommer hon vara ute och rädda liv lagom till nästa 

riksdagsval. 

-Det är inte så många i min klass som vet vad de ska göra. Hälften verkar vara där för att få 

studiebidraget, säger Joanna. 

Hon tittar ner på sina lila kängor. Stolen hon sitter på är något för hög för att ge något stöd 

åt fötterna, som hänger fritt. 

Det kommer något överraskande, det här med en potentiell karriär inom vården. För rösten 

som skrek ut hennes namn i radion, följt av rätt svar i frågesporten, skvallrade om ett annat 

engagemang. Ett engagemang som vanligtvis hittas hos dem som aldrig upphör att prata 

om, andas och leva genom musiken. Som inte skulle kunna tänka sig att ha det på något 

annat vis. 

Och visst är det så, att det till viss del även stämmer in på Joanna Eriksson. Men för henne 

är musiken en naturlig del av tillvaron, och inte nödvändigtvis ett eftersträvansvärt mål i 

form av exempelvis ett yrke. Åtminstone inte än så länge. 

 

-Båda mina föräldrar gick på musikhögskolan. Det var där de träffades, och det har alltid 

funnits musik runtomkring mig. Men jag känner inte att det är någonting jag måste hålla på 

med, för det gör jag ju ändå. För mig är musiken ett sätt att förstå, och känna, mina egna 

känslor.  

Hon nämner ångest som någonting hon kunnat förstå genom musiken. 
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-Jag jobbar mycket med känslor när jag lyssnar på musik. När jag hör någonting vill jag 

känna det, i hjärtat. Jag vill känna musiken och jag vill att känslan ska vara äkta. 

 

”Äkta” är ett ord som ligger nära till hands i Joannas vokabulär när hon pratar om musik. 

Men vad exakt innebär det? Är det kanske enklare att definiera ”äkta” genom att först 

bestämma vad det inte är? 

-Topplistemusik känns överproducerad och svårgenomtränglig. Jag menar att det är svårt 

att veta vem som ligger bakom en hitlåt. Det är svårt att förklara, men jag tror att ett sätt att 

beskriva det på är så här: Folk som gör musik utan att vilja slå igenom är äkta. De gör 

musik för att de bara måste, säger Joanna. 

 

Så var går den här ”äkta” musiken att hitta? Om det som här kallas för topplistemusik, samt 

alla ambitioner på att lyckas kommersiellt, avfärdas som äkthetens antites kan det väl 

knappast vara i de traditionella kanalerna den återfinns? Skivbolag ägnar sig inte åt 

välgörenhet. 

Kan det därför antas att svaret ligger bortanför ”gammelmedia”, att den äkta musiken 

skapas och konsumeras med andra medel? 

För Joannas del innebär svaret på frågan internet, och närmare bestämt Spotify. Det är där 

hon hittar i princip all ny musik hon lyssnar på. 

Men hamnar inte det i konflikt med hennes övertygelse om äkta musik? Spotify är ju trots 

allt ett företag med vinstintressen, som tecknar inkomstbringande avtal med skivbolagen för 

att kunderna ska kunna strömma musik i sina datorer, mobiltelefoner och liknande. Hur 

mycket tänker egentligen Joanna på avsändaren när hon följer en rekommendation via 

Spotify? 

-Jag har aldrig tänkt på det så. Jag vet ju att det är ett företag som ligger bakom, så det 

kanske finns någon sorts sponsring inblandad. Men jag ser bara framför mig hur det faktiskt 

är någon som sitter där och hittar en massa ny musik, och hur det går till vet jag inte. 

Här skulle någon kunna påpeka att Joannas resonemang haltar något. För om det är Spotify 

som är synonymt med ”äkta” musik snarare än, säg, fysiska skivor eller reklamradions 

listprogram så rör det sig ju egentligen om samma sak, om än i en ny förpackning. 

Men det är något som Joanna är medveten om. Viktigast för henne är den upplevda 

gemenskapen på Spotify. Född under 1990-talets andra halva har hon knappast behövt träna 

upp fingerfärdigheten som behövs för att påbörja och avsluta en kassettbands-inspelning av 

Trackslistan innan programledaren börjar prata igen.  
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Den digitala tidsålderns blandband är i stället spellistan, den funktion på Spotify som höjer 

tjänsten från en vanlig musikspelare till ett så kallat ”community” – ett socialt forum för 

likasinnade. 

-Jag gick i mellanstadiet när Spotify kom. Det var då jag började göra spellistor, och jag 

märkte snart att jag hade gjort fler listor än alla jag kände. Men jag gick igång på riktigt när 

jag läste boken ”Naomi och Elys kyssförbudslista”. I den gör en av personerna en spellista 

till tjejen han är kär i. 

 

För Joanna Eriksson och hennes vänner är spellistan – och dess innehåll – en 

identitetsmarkör såväl som en social barometer: ”Jag mår så här, alltså lyssnar jag på det 

där”. 

Men Joannas äkthetsbegrepp skapar en intressekonflikt som blir svår att komma ifrån. 

Spotify är, och lär förbli, en kommersiell tjänst. Och om det är sant som medieforskaren 

Marshall McLuhan hävdar, att ”mediet är budskapet”, då går Joanna – och miljoner andra 

användare – kommersiella intressens ärenden när de använder Spotify. 

Finns det utrymme för en frigörelse från ett sådant system? Det korta svaret är ja. Det 

längre svaret är ja, men det rymmer sina egna komplikationer. 

I vilket fall är sanningen den att det under ett flertal års tid seglat fram en alternativ 

plattform, som i McLuhansk anda skapat en egen kult: 

-Det är på Soundcloud som guldkornen finns. Där finns egengjord musik, som inte så 

många har hittat. Musiken där är ärlig, inte överproducerad. Det är någon som sitter hemma 

och gör den på fritiden och det är där jag vill hamna till slut, säger Joanna Eriksson. 

 

När Soundclouds grundare Eric Wahlforss och Alexander Ljung lärde känna varandra på 

KTH för snart tio år sedan insåg de att de delade en gemensam vision. Båda två ansåg att 

det saknades en bra social plattform på internet för alla som skapar ljud och musik, på ett 

liknande sätt som videoklipp delades på exempelvis Youtube, eller foton på tjänster som 

Flickr. 

”Nästan alla tänker bara på musik när de tänker på ljud. Vi har också tänkt mycket musik 

än så länge, men när man drar paralleller till Flickr och Youtube så handlar det egentligen i 

grunden om att folk kommunicerar via ett visst medium och en viss form. Det vi ser mycket 

nu – och som vi har blivit allt mer intresserade av – är att folk börjar experimentera med 

ljud på webben och försöker hitta olika sätt att uttrycka sig på”, berättade Eric Wahlforss i 



	   9	  

en intervju med Svenska Dagbladet 2011. Då hade Soundcloud funnits i drygt två och ett 

halvt år. 

I skrivande stund har tjänsten också blivit ett omistligt skyltfönster för populärmusikens 

största namn, men det är mer som en eftertanke från branschens håll, en insikt om behovet 

av anpassning och av att tvingas hitta tillbaka till de ”coola kidsen”, som utgör en stor del 

av Soundclouds användare. Det går att skönja en skiftning i initiativtagandet, och däri 

ligger frigörelsen. För till skillnad från Spotify och deras affärsidé, att din – och hela 

världens – skivsamling ska övergå från att vara fysisk till att existera i ”molnet” så bygger 

Soundcloud på idén att deras moln ska innehålla användarskapat material. 

Eric Wahlforss och Alexander Ljung var förvisso tvungna att vara pragmatiska på vägen till 

framgång. Det behövdes draghjälp för att locka användare såväl som investerare i början, 

och utan ”rekryteringar” av kända namn, som till exempel popstjärnan Justin Bieber, som 

gick med på att lägga upp sin musik på Soundcloud hade de kanske aldrig lyckats.  

Men grundtanken har alltid varit att ge upphovsmänniskorna möjligheten att nå ut med sitt 

skapande på enklast möjliga sätt. Det handlar om att krympa avståndet mellan avsändare 

och mottagare, och om att eliminera mellanhänderna på vägen. 

Resultatet har blivit att Soundcloud har lyckats skapa en helt egen värld av artister och fans, 

vars relation till stor del bygger på en interaktion som inte varit tekniskt möjlig tidigare. 

 

I Soundclouds användargränssnitt finns möjligheten att gå in och lämna en kommentar vid 

valfri sekund av ett ljud eller en låt, vilket kan leda till en väldigt specifik kritisk 

diskussion. Om inte annat går det att med kirurgisk precision peka ut sin favoritsekund i ett 

stycke. 

”Vi måste möjliggöra konversation skapare av musik sinsemellan, men också samtidigt 

erbjuda fans en chans att delta på olika nivåer – genom att lyssna, dela, kommentera direkt 

på en artists låt eller själva börja skapa musik. Musikindustrins framtid är en 

tvåvägsinteraktion, något som artister och skivbolag först nu börjar förstå”. Eric Wahlforss 

intervjuad igen, den här gången i DI Weekend, mars 2014. 

Färska siffror visar att förståelsen ökar i rasande takt: Enligt Soundcloud själva laddas det 

upp tolv timmar ny musik i minuten. 

 

Hur har Soundcloud fått så stor genomslagskraft på förhållandevis kort tid? Om man frågar 

grundarna är det kanske just svaret ovan som skickas tillbaka, att de har lyckats identifiera 

exakt det som saknats i det rådande musiklandskapet. 
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Bättre då att gå direkt till målgruppen, eller åtminstone en av målgrupperna: Användarna. 

 

Gustav Holmström är 20 år gammal och arbetar som gränssnittsutvecklare (”Ett flummigt 

jobb”) på ett medieföretag i Stockholm. Företagets lokaler är belägna i samma 

kontorsbyggnad som inhyser Spotify, ett faktum vars ironi inte gått förlorad på Gustav, som 

påstår att han aldrig upplever så mycket tekniska problem med programmet som när han 

befinner sig på sin arbetsplats. 

-Fast det spelar egentligen ingen roll. Jag använder inte Spotify så mycket längre, säger 

han. 

Gustav slår sig ner i en soffa som står utanför en mat-tidnings provkök. 

Heltäckningsmattorna och de många mjuka möblerna skvallrar om att någon 

inredningsarkitekt försökt skapa en ”soft” känsla. På ljusgården på andra sidan de stora 

fönstren hänger två hängmattor, och genom övervåningens fönster kan man se Spotify-

anställda åka skateboard genom sina lokaler. 

Gustav Holmströms två stora intressen – musik och internet – ledde till att han i tonåren 

blev en del av en nätklick som kallades för ”Bubblan”. 

-”Bubblan” var en grupp likasinnade människor som möttes på forum på nätet. De flesta 

jobbade med, eller var intresserade av, internet och startups, säger han. 

Genom sina kontakter i ”Bubblan” fick Gustav tidig tillgång till Spotify, något som märks 

på hans användarnamn som kort och gott är ”Gustav”. 

Musikintresset får utlopp i och med bloggen ”Havsljud”, som han driver tillsammans med 

två vänner. På ”Havsljuds” hemsida går det att läsa missionsförklaringen ”Nu vill vi dela 

med oss av det vi gillar – det finns ju så mycket bra musik där ute”. 

En stor del av innehållet på ”Havsljud” utgörs av mixar som redaktionsmedlemmarna själva 

satt ihop och laddat upp på Soundcloud, och på samma sätt som alla vägar en gång i tiden 

bar till Rom så anser Gustav Holmström att hans musikaliska upptäcktsfärder i slutändan 

alltid för honom till just Soundcloud. 

-När jag letar efter ny musik utgår jag ifrån artister jag redan gillar och tittar efter vad de 

rekommenderar. Om jag hittar någonting nytt som jag gillar gör jag en internetsökning. 

Oftast hamnar man på Soundcloud igen.  

 

 

 



	   11	  

”Artister jag redan gillar” har en dubbel innebörd. Dels betyder det, i enlighet med 

ursprungsinnebörden, folk som gör musik Gustav Holmström tycker om. Men i de sociala 

mediernas vokabulär har ordet ”gilla” också blivit synonymt med ”att följa” – alltså att 

bocka för möjligheten att få fortlöpande information från personen som gillas/följs. 

Äkthetsbegreppet återkommer när Gustav pratar om musik. För honom omfattar det artister 

som han kan relatera till, som har en trovärdig närvaro på sociala medier och vars 

konstnärliga uttryck ”känns rätt” för honom. En sådan artist är den 23-årige kanadensaren 

Ryan Hemsworth. Gustav öppnar sin dator och surfar in på Hemsworths Twitterkonto 

medan han pratar. 

-Ryan Hemsworth är en så kallad ”cute guy”, alltså i hur han framställer sig utåt. Han och 

hans kompisar är väldigt jordnära. Det kan man inte säga om exempelvis Lady Gaga, som 

ett: har hundra miljoner fans, och två: bara åker runt i limousine och bor i dyra sviter och 

har ett entourage på hundra personer. Ryan Hemsworth och hans kompisar flyger själva och 

hymlar inte med att de ligger och äter pizza med datorn på magen sent en lördagskväll. 

 

Varje generation har sitt eget uttryck. 1940-talets hipsters knäppte fingrarna till bebop på 

jazzklubbar, på 60-talet härjade Beatlemania, följt av progg, disco, dansmusik, hiphop, 

grunge och så vidare. 

Många av Gustavs favoritartister har datorn som främsta instrument, och deras 

liveframträdanden blir lätt något ogenomskinliga i den bemärkelsen att publiken kan ha 

svårt att uppfatta vad som faktiskt försiggår på scen när en ensam person till synes bara står 

och klickar på en laptop och vrider på några rattar på ett mixerbord. 

Kanske är det därför Gustav Holmströms äkthetsbegrepp är socialt betingat? Ju svårare det 

är att få en uppfattning om hur musiken görs, desto viktigare blir det att kunna relatera till 

personen som gör musiken. Eller?  

Det verkar onekligen så i Gustavs fall, för artisterna han säger att han tycker om beskrivs 

nästan alla som ”snälla” eller ”mjuka” – egenskaper som verkar vara viktiga för honom. 

-Jag är inte intresserad av topplisteartister som, säg, Miley Cyrus. Jag är intresserad av min 

värld, alltså mina vänner eller andra kontakter i ”sfären”. Vi brukar gå igenom perioder 

tillsammans när vi nästan tvångsmässigt lyssnar på samma saker. Senast var det just Ryan 

Hemsworth, säger han. 

När Gustav pratar om sin ”värld”, eller ”sfär”, så är det just flödet på hans 

Soundcloudkonto som han syftar på. Det är där han dagligen ser om artisterna han gillar 

laddat upp ny musik, eller om någon av hans vänner lämnat några låt-rekommendationer. 
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Men där slutar också Gustavs engagemang. Han säger att det inte är särskilt viktigt för 

honom att interagera direkt med artisterna han gillar. 

-Varför skulle jag göra det, och vad skulle jag i så fall skriva? Jag följer ju dem för att få 

reda på information som till exempel när de släpper nytt material, eller när de kommer hit 

och spelar. Då behöver jag ju inte fråga. Det där finns det andra som är bättre på. 

 

Andra, som till exempel Dilan Kaya. En 21-årig design- och 

produktframtagningsstuderande på KTH. Hon beskriver sig själv som 

”Soundcloudberoende deluxe” och har nyligen börjat skriva för ”Havsljud”. Dilan och 

Gustav lärde känna varandra genom ”Bubblan”, och liksom Gustav är Dilan en av 

ursprungsanvändarna på Spotify, där hon har användarnamnet ”Dilan” på det första av sina 

åtta (!) konton (”Olika behov”). 

När Dilan gick i högstadiet var hennes största hobby att bränna blandskivor med musik och 

ta med dem till skolan, inte helt olikt de brittiska hobby-dj:s som under 1980-talet sålde 

blandband från bakluckorna på sina bilar. 

-Det var något som identifierade mig. Jag blev väldigt snabbt ”Dilan med bra musiksmak”. 

Egen musiksmak. Det var mest grejer ingen annan hade hört innan. Många av mina vänner 

influerades av mig. Dels för att jag kanske tvingade dem så att vi tillsammans kunde lyssna 

på bra musik. Men jag har alltid gillat att dela med mig av det jag lyssnar på och det som 

gör mig glad, säger hon. 

 

CD-skivans era kom och gick, och i takt med att musikdelningen blev uppkopplad tog även 

Dilan Kaya steget från det fysiska till det digitala mediet – hon var ju trots allt en del av den 

mytomspunna ”Bubblan”. 

Men det verkar som om Dilan redan på ett tidigt stadium kände ett behov av att tränga på 

djupet, bortom ”enkla” lösningar som Spotify: 

-De flesta använder internet för att just hitta det de själva vill lyssna på. På Spotify till 

exempel är trenden att man ska lyssna på de stora artisterna, som ligger på listorna. Jag var 

inte intresserad av det, så jag sökte mig till Soundcloud där ”min” grupp människor håller 

till. 

 

Den gruppen, som Dilan Kaya kallar sin egen, beskriver hon som ”Den nya beat-

generationen”. I stället för Cowen, Ginsberg och Kerouac har dagens beatpoeter namn som 

Drip, KALLEBRE och Yung Lean. 
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-De är extremt nytänkande. Men jag vet inte hur jag ska säga. Man måste lyssna på 

musiken för att förstå, säger Dilan. 

 

Det går att skönja gemensamma drag hos artisterna Dilan följer. Musiken är företrädelsevis 

elektronisk, och ljudbilden präglas av mörker och melankoli. Stilyttringens främsta ansikte 

utåt i dag är tonåringarna i det svenska hiphopkollektivet Sad Boys. På bara ett år har de 

lyckats gå från att ladda upp obskyra och hemmasnickrade videor på Youtube till att sälja 

ut spelningar i ett flertal nordamerikanska städer – helt och hållet utan något stort 

skivbolags inblandning. Sad Boys har till synes två fingrar på sin samtids puls. Det är svårt 

att förklara deras framgångar på något annat sätt. Men om det stämmer tecknar det å andra 

sidan en ganska oroande bild av ungdomars framtidsutsikter – eller så kanske det betyder 

att dagens unga generation är mer i kontakt med sina känslor än sina föregångare, och att 

den vågar ge uttryck för det. 

-Det har blivit en grej att alla ska vara konstiga och lite ledsna nu när Sad Boys är stora. Det 

finns en gemensam känsla av mörker, och låtarna som görs är sällan glada. Man kan tänka 

sig att vi är en deppig generation. Jag är en del av den, och har funderat mycket på det. 

”Vad är grejen?”, ”Ska jag plötsligt vara deppig nu?”. Det kanske är en deppig era. Men det 

är i alla fall trendigt, säger Dilan Kaya. 

 

Hängivenheten till favoritartisterna är stark. Dilan bläddrar igenom en rad 

Soundcloudkonton hon följer och fastnar på en artist med namnet Hmdes. Användarbilden 

är ett svartvitt foto som föreställer en sovande ung man. Han ser inte ut att vara äldre än 17. 

-Hmdes är en ”independent bedroom producer” från Malmö. Han såg att jag kommenterat 

på en annan Malmöproducents Soundcloud och nu är vi Twitterkompisar och hörs då och 

då. Jag tycker han är en jättebra musiker. Nu pratar vi då och då. Förhoppningsvis kan vi 

göra något tillsammans i framtiden, säger Dilan. 

Hon interagerar med många artister på det här viset. Eftersom Dilan själv när förhoppningar 

om att en inte alltför avlägsen dag själv börja göra musik, så känner hon ett släktskap med 

de oetablerade sovrumsproducenterna på Soundcloud. Äkthetsbegreppet gör sig ännu en 

gång påmint. I Dilans värld är friheten och självständigheten från det kommersiella ett 

nödvändigt kriterium. 

-Många av artisterna jag följer har gjort en grej av att vara självständiga, gått ut och sagt att 

”Vi vill inte bli signade”. Då känns det som om man har en mer intim relation med dem. 
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Om någon får skivkontrakt och blir stor skulle jag inte lägga mycket energi på att bli 

kompis med den personen, säger Dilan. 

Hur maktfördelningen ser ut råder det inte heller några tvivel om: 

-De som lyssnar bestämmer. Det får man börja anpassa sig efter. 

 

När det sker en skiftning i maktförhållandet, när det inte längre är självklart att 

kommersiella marknadskrafter styr som förr, får det konsekvenser. Bilden av Soundcloud 

som Dilan Kaya tecknar tyder på att det råder en form av demokrati. Lyssnarna bestämmer. 

Men om det laddas upp tolv timmar ny musik i minuten så verkar det bli oöverskådligt. Hur 

ska man veta vad som är bra? Var man ska hitta det man gillar? Och framför allt, hur lång 

livstid får ett fanförhållande om det hela tiden kommer ny musik?  

Att artister som Madonna eller U2 har livslånga förhållanden till sina fans kanske beror 

mycket på att de slog igenom under en tid då det inte fanns lika många valmöjligheter, 

snarare än att deras musik är tidlös? 

- Jag tror livslängden är kortare nu. Det går liksom inte att lita på att KALLEBRE ska lägga 

upp låtar en gång i veckan, eller lägga upp ett album regelbundet. Men så är det på 

Soundcloud. Det kommer så mycket nytt hela tiden. Du måste visa upp dig då och då för att 

inte bli passé, säger Dilan. 

-Sad Boys, till exempel, släpper låtar lite då och då på Soundcloud men de lägger också upp 

album på Spotify och de lever länge. Ja, nu har de inte funnits så länge, men jag tror de 

kommer ha längre livstid. Småproducenter som lägger upp låtar då och då har nog inte fans 

som lyssnar på dem varje dag. Jag har inte tänkt på det, men jag tror nog att 

fanförhållanden lever kortare på Soundcloud, eftersom man inte får samma spridning och 

marknadsföring som stora skivbolagsartister. 

 

En lösning Soundcloudartisterna verkar ta till för att stärka sin position i nätverket är att gå 

ihop och bilda kollektiv, som till exempel Sad Boys har gjort. 

-De gör saker individuellt, men samarbetar också med varandra. De sitter hemma, gör lite 

låtar, lägger upp dem, sedan sprids det. Det är en fin grej med Soundcloud. Man kan skaffa 

jättemånga producentvänner runtom i världen. Skicka låtar till varandra och samarbeta. Då 

får man en slags trygghet i sitt skapande, en trygghet i vem man är som musiker. Jag tror 

det är viktigt att ha ett kollektiv för att bli ihågkommen och för att förlänga sin livstid, säger 

Dilan. 
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Sin egen musik tänker hon ge ut under namnet Nattfogel, vilket är hennes nuvarande 

internetalias, och ett väl inarbetat sådant. På Twitter har hon över 1 500 följare – inte så illa 

pinkat för en 21-årig student. 

Och kanske är det Dilan Kaya, eller Nattfogel, som själv beskriver sin samtid bäst i en post 

på mikrobloggen: 
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”Ingen	  sitter	  och	  gråter	  till	  Beatles	  längre”	  
 

Svårmod och melankoli är modeord på musikplattformen Soundcloud.  

Den ledsna tidsålderns kompositörer är en ungdomsgeneration som lärt sig att det 

inte är tabu att uttrycka obekväma känslor eller att visa sig svag. 

 

David Lewerentz vet inte var hans mamma bor. 

Eller, han vet att hon bor i ett 17-våningshus i centrala Malmö, men han har inte adressen i 

huvudet. Det är nämligen väldigt mycket annat som ska rymmas där inne. Framför allt 

musik. 

”Där snart”, skriver han i ett sms. 

En kort stund senare sitter David i sin mammas kök. Bakom hans rygg, på andra sidan 

köksfönstret, breder Malmö Stadion ut sig under en grå novemberhimmel. 

David tar av sig sin munktröja. T-shirten under pryds av ett stort, grönt cannabisblad. Han 

är, om inte annat, konsekvent i sin estetik. 

 

I rutan på datorskärmen sitter David i sin egen lägenhet. Han är omringad av vinylskivor 

och väggarna omkring honom är täckta från golv till tak med affischer, stjärnkartor och 

diverse annat. Ett stort porträtt på den etiopiske kejsaren Haile Selassie I drar ögonen till 

sig.  

David håller i en mikrofon och tittar in i kameran. Han gestikulerar med sin lediga hand när 

han pratar. 

”Hallå hallå, och välkomna till det åttonde avsnittet av Dubkulture TV”. 

Halvtimmen som följer bjuder upp till en psykedelisk dans med sinnena. Tvära klipp 

blandas med längre, obrutna passager av skruvad elektronisk musik hand i hand med 

kalejdoskopliknande musikvideor.   

Klippet har ett par hundra visningar på Youtube. Längst ner har någon lämnat en 

kommentar:  

”Great ambiance, really love it :)”. 
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* 

 

Desmond Dibba verkar inte gilla taklampor. Hans långsmala siluett går knappt att urskilja 

när han står i dörröppningen framför sin mörka hall. Den dunkla lägenheten pryds av 

instrument. Gitarrer och andra, mer exotiska, stränginstrument står eller hänger i såväl kök 

som vardagsrum. I Desmonds rum står ett par trummor och en soffa är vänd mot en vägg. 

På skrivbordet står hans främsta verktyg. 

 

Den fyrkantiga bilden är svartvit och något oskarp där den vilar uppe i ett av hörnen på 

skärmen. En sovande Desmond är fotograferad ovanifrån. 

Bilden väcker frågor. Vem står bakom kameran? Hur länge har fotografen betraktat 

Desmond innan bilden togs? 

Nedanför fotot står sex bokstäver skrivna: ”hmmdes”. 

 

* 

 

-Det som händer nu är någonting helt nytt, för det är liksom ingen som sitter och gråter till 

Beatles längre. Det här är producenternas generation. Det är nu de kommer fram, och det de 

visar upp är sina känslor. Alltså, musik handlar alltid om känslor, men det här ledsna vi hör 

nu är nog så som ungdomar känner sig nuförtiden. Folk mår nog inte så bra, säger Kalle 

Olsson. 

Han drar sig för att berätta mer om den där helgen på sjukhuset som skulle komma att bli en 

vändning i hans liv. 

 

* 

 

-Jag letar efter nya och innovativa grejer hela tiden och har en mindmap i huvudet över 

olika stilar och producenter - vilka som jobbat med vilka och så vidare. På så sätt hittar jag 

ny musik - genom att gå vidare i de små linjerna jag skapar i mitt huvud. Just nu känns det 

som om jag täckt det mesta när det kommer till ny, bra, elektronisk musik, säger David 

Lewerentz. 

När han var tio år gammal visade hans far honom hur man laddar ner musik från internet. I 

dag är han 22 och upphovsman till ett småskaligt audiovisuellt imperium. 
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David berättar att han blev ”en distributör” av musik till sina vänner innan de nått 

målbrottet. Sedan dök Youtube upp, och kartan ritades ännu en gång om. Från att ha varit 

en plats att ta musik ifrån blev internet också en förvaringslåda. David laddade upp låtar på 

Youtube för att sedan kunna spela dem när han var i skolan eller på fest. Youtube-kontot 

behövde ett namn, och ”Dubkulture” var ett faktum. 

 

-Så började min dj-karriär. Sedan började jag göra videor till låtar som jag tyckte var feta, 

och jag fick skitmycket respons från folk från andra länder. Då började jag klippa ännu mer 

och utveckla min teknik och jag hittade mitt eget konstnärliga uttryck. Nu har det gått så 

långt att jag gör min egen musik och mina egna filmer. Alla mina kompisar som var med 

när jag var 16 har också börjat göra sin egen musik. Vi har liksom kommit upp 

tillsammans, säger David Lewerentz. 

 

På dagarna går han en musikutbildning på en folkhögskola i Malmö, varvat med jobb som 

personlig assistent. Men det är ”Dubkulture” som, enligt David själv, utgör ”80 procent” av 

hans liv. Därför var steget till rörlig bild logiskt: 

-Jag hade gjort så mycket musik. Mina kompisar också, och alla laddade upp den på sina 

egna kanaler - typ Facebook och Soundcloud. Så jag frågade mina vänner om jag kunde få 

göra videor till deras låtar för att kunna samla ihop allting på en och samma plats. Då 

gjorde vi det i ”Dubkulture TV”. Första avsnittet var ganska ”lo-fi”. Vi filmade med 

webbkamera och jag satt utan manus och pratade. Jag visste inte vad jag höll på med. 

 

De tidiga avsnitten av ”Dubkulture TV” är, som David säger, något opolerade. Men 

grundkonceptet, att lyfta fram sin egen och sina vänners musik, har förblivit oförändrat. I 

avsnitt efter avsnitt paras tonerna från exempelvis Horla och Alexander Lewerentz Loop 

Orchestra – två av Davids musikaliska alias – och andra lokala artister som Moose Dawa, 

Rimbaudian och WTRFA ihop med Davids säregna videor.  

Den första gemensamma nämnaren hos musikskaparna är själva musiken. 

Skeva toner och snedstämda samplingar, fragmentariska loopar och ekon – allt i ett sävligt 

tempo som sällan överstiger 90 slag i minuten. Tillsammans med Davids bildspråk skapas 

en synestetisk helhet: Musiken låter som bilderna ser ut.  
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David listar sina konstnärliga inspirationskällor: 

-Fantasy, riddare, magiska grejer, lila saker, rymden, dinosaurier, mystiska saker. Nämnde 

jag allt som är lila? 

 

Den andra gemensamma nämnaren hos artisterna som representeras i ”Dubkulture TV” 

stavas Soundcloud. För även om David själv inte känner sig beroende av tjänsten så går det 

inte att komma ifrån att det är just den framväxande internetmusiken som flödar genom 

”Dubkultures” slussportar. 

-Soundcloud har inte varit samma frälsning för mig som det varit för många andra som 

lyssnar på all sin musik där. Men jag har en framtidsbild av att det är ett ställe man kan ta 

plats på, och jag tänker mig att Dubkulture ska bli en hub för ny svensk elektronisk musik 

där, säger han. 

 

Till skillnad från exempelvis dem som ser Soundcloud som den enda källan till att hitta ny 

musik att lyssna på är tjänsten bara en plattform i mängden för David – om än en 

välfungerande plattform. Han verkar däremot inte prenumerera på den närmast kultartade 

Soundcloud-fundamentalismen som präglar andra användare. Att tjänsten startats av två 

svenskar kommer till exempel som en nyhet för honom. 

-Det viktiga är egentligen ”gör det själv”-andan, och det spelar ingen roll om det händer på 

Soundcloud eller någon annanstans. Om Soundcloud eller andra sidor inte skulle vara gratis 

tror jag folk till och med kan gå tillbaka till att spela in grejer på kassettband och sprida 

bland sina vänner, för det handlar bara om att få ut sin musik på något sätt, säger David. 

Han och hans vänner har skapat ett musikaliskt mikrokosmos tillsammans, men när David 

lyfter blicken från sitt astralplan kan han se en annan inriktning inom musiken breda ut sig, 

till den grad att den även börjat sippra in i ”Dubkultures” universum. 

 

* 

 

Desmond Dibba lutar sig tillbaka i sin kontorsstol. Om han försöker utstråla bekvämlighet 

avslöjar hans något tafatta handrörelser en annorlunda sanning. 

-Jag vet egentligen inte var namnet hmmdes kommer ifrån. Jag tyckte inte mitt artistnamn 

behövde vara någonting man skulle kunna uttala. Det behövde inte vara språkligt logiskt. 

Hmmdes är delvis mitt namn – Des – och typ ett ljud. 
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Musiken han lägger upp på sitt Soundcloudkonto får, sedan hösten 2014, etiketten ”meta”. 

Har den 18-årige gymnasieeleven uppfunnit en ny genre, eller har ordet en annan innebörd? 

-Meta tycker jag är ett bra ord. Jag vet inte om jag har full förståelse för vad det innebär, 

men jag har tänkt mycket på det. Man strävar ju efter att vara någon eller något, och jag är 

en person. Musiken är en produkt som skapas utanför mig. Även om den inte är direkt 

kopplad till mig så blir den en del av mig. Eller så här: För mig är ”meta” det som skapas 

när jag förändras på något sätt. 

 

Desmond tillbringar mycket tid på sitt rum, uppkopplad och på jakt efter något som ska 

”lyfta” honom och ge honom kicken han behöver för att skapa. Sättet han beskriver det på 

leder tankarna till science fiction-författaren William Gibsons beskrivning av ”Simstim” – 

simulerad stimuli, en teknologi med vilken användaren på neurologisk väg kopplar upp sig 

mot en sinnesupplevelse. 

Men riktigt så avancerat är det inte. 

-Jag ser väldigt mycket film, och när jag ser någonting bra känner jag att hela mitt liv lyfter 

lite i den riktningen på något sätt, mot känslan som uppstår inom mig. Senaste gången jag 

fick ett sådant lyft var för bara några dagar sedan, när jag upptäckte regissören Wong Kar-

Wai. 

 

Styrd av känslor. Desmond börjar spela upp en av hans tidiga låtar men stoppar den snart 

och skakar på huvudet, pannan rynkad. 

-Det där kan jag inte riktigt stå för längre. När jag började göra musik gjorde jag det först åt 

kompisar som ville sjunga eller rappa. Efter ett tag ville jag hellre hitta någonting eget, och 

då uppstod det här. Det var kanske ett och ett halvt år sedan. 

”Det här” som Desmond talar om är ljudlandskapen han konstruerar som hmmdes, och det 

rör sig inte alltid om låtar i någon traditionell bemärkelse. 

-Hans musik är lite sorgsen, melankolisk och väldigt nymodig. Han experimenterar mycket 

med rumsljud och field recordings, till exempel fågelkvitter och knaster, säger David 

Lewerentz, som gjort en video till Desmonds låt ”Här” i det senaste avsnittet av 

”Dubkulture TV”.  

Ljudbilden är mörk, med dova trummor och upphackade samplingar av någonting som låter 

som en extremt nedpitchad människoröst. Halvvägs in börjar ett piano ljuda och 

fågelkvitter hörs hela tiden i bakgrunden i Desmonds musikaliska skymningsland, som inte 

låter hotfullt - bara främmande. 
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-När jag gör en låt är det inte bara ljudet jag tänker på. Jag tänker också på var jag helst 

skulle vilja vara när jag lyssnar på den och vilken bild den ska förmedla – även om folk inte 

uppfattar samma bild som jag gör. Jag försöker identifiera vilka känslor det handlar om i en 

viss låt. Det kan röra sig om mörka saker men det behöver inte vara positivt eller negativt. 

Det kan vara något annat, säger han. 

 

Musikportalen Festivalrykten.se skrev om hmmdes i augusti 2014 och kallade då hans 

produktion ”stillsam, behaglig och nästan hallucinerande [sic]”. Desmond ställer sig kluven 

till uppmärksamheten. Å ena sidan tycker han det är roligt att någon uppskattar det han gör, 

men å andra sidan? 

-Jag har ingen information om mig själv på min Soundcloudsida, så när Festivalrykten 

skrev om mig skrev de att jag är väldigt tillbakadragen och mystisk. Det är inget jag tänkt 

på själv, men jag tycker att det stämmer ganska bra. I takt med att fler och fler lyssnar på 

min musik känner jag att jag vill ha en distans mellan mig själv och det jag lägger upp på 

Soundcloud, även om det är jag som finns där. 

Desmonds musik är en produkt av, och representation av, hans känslor – men den är 

frånkopplad hans fysiska jag. Den som lyssnar kan relatera till abstrakta känslor, men lär 

inte känna personen Desmond Dibba. Inte för att det har någon avskräckande effekt – i 

skrivande stund har hans låt ”Yearn” över 15 000 lyssningar. En väldigt hög siffra för en 

oetablerad artist, och många av hans andra uppladdningar har också spelats ett flertal tusen 

gånger. 

Hans artistnamn utgör också ett skyddande lager mellan Desmond och hans publik, 

eftersom hmmdes är ett avsiktligt intetsägande ord. Men helt anonym är han faktiskt inte. 

Desmonds Soundcloud-konto pryds ju, trots allt, av den där bilden på honom när han sover. 

För någon som är så vaksam om sin personliga integritet är det en utlämnande bild. En 

sovande människa är sårbar, försvarslös och oskuldsfull. Så vad vill Desmond egentligen 

förmedla med sitt val av bild?  
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-Jag var inte medveten om bilden när den togs, men jag tycker den passar bra in på det jag 

känner att jag gör. Det jag försöker förmedla är att jag har mycket inom mig som jag inte 

känner att jag får ut. Jag tror många upplever det så, att man har någonting inombords – 

färger, tankar och musik – som man vill förmedla. Men ingen kan ju någonsin uppleva 

saker på samma sätt som jag gjort, så allting förblir inom mig på något sätt, säger 

Desmond. 

 

* 

 

Vinden blåser över Möllevångstorget. En kvinna sitter under statyn ”Arbetets ära” och 

spelar dragspel. Hon ler ansträngt, men hennes fingrar rör sig över knapparna som om 

temperaturen inte sjönk ikapp med solen.  

Kalle Olsson skulle ha kommit för en kvart sedan, för tjugo minuter sedan, för en 

halvtimme sedan. Kanske står han redan någonstans och betraktar på avstånd. Fotot, det 

enda han laddat upp, verkar vara noggrant utvalt för att inte avslöja för mycket av hans 

utseende, och torget är stort.  

En mager figur som verkar ha dykt upp från ingenstans hastar över gatan, tar ett sista bloss 

på en cigarett som sedan kastas till marken, och ber om ursäkt för att han är sen. Han ser 

annorlunda ut i verkligheten. Mjukare. 
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Kort därefter sitter han på en något för hög pall och vilar ansiktet mot ena handens knogar. 

Mössan stannar kvar på huvudet. 

-Det är faktiskt tack vare Desmond som jag hittade mitt sound. Det var genom honom jag 

upptäckte hela den här downtempo-grejen, säger Kalle Olsson. 

Det är namnet som står i hans pass, men när han iklär sig producentkostymen antar han 

artistnamnet KALLEBRE. 

-Jag var inte intresserad av att hitta på något särskilt artistnamn, så jag tog bara det som 

mina kompisar redan kallat mig sedan flera år tillbaka, säger han. 

Kalle Olsson och Desmond Dibba lärde känna varandra när de träffades på 

Emmabodafestivalen för ett par år sedan. Nuförtiden ses de över en pizza då och då, eller 

pratar med varandra över internet. Kalle, som hållit på med musik i fyra års tid, hoppas på 

att en dag kunna samarbeta med Desmond. Men han tänker inte ligga på latsidan tills det 

inträffar. Enligt honom själv ägnar han uppskattningsvis sju timmar dagligen åt musiken. 

Tre timmar åt produktion – resten av tiden går åt till att leta efter nya ljud och influenser, 

och till att kommunicera med andra musikskapare. 

-Jag kan inte sova så mycket på nätterna, så då sitter jag där och letar efter nya saker hela 

tiden. Inte för att härma, men jag gillar att hitta någonting där jag känner att det här är min 

sorts musik. 

Musiken är allt för Kalle. För något år sedan fattade han beslutet att lämna sin 

gymnasieskola (”Inte riktigt för mig”). Sedan arbetade han ett tag på ett lager ”ute på 

landet”. Nu sitter han, enligt egen utsago, mest hemma och ”håller på med musik”. 

Här någonstans kanske varningsklockor börjar ringa hos cynikern, men Kalle utstrålar 

någonting annorlunda än den genomsnittliga skoltrötta tonårsslackern. Det finns en 

självsäkerhet och en ödmjukhet i hans sätt att uttrycka sig på. 

-Min dröm är att jobba med musik, som producent eller artist. Jag stressar inte med det, för 

jag vet att alla som gör det har hur många år på nacken som helst, så det kommer när det 

kommer, säger han. 

 

* 

 

Kalle känner Desmond, Desmond känner David, och David känner alla andra. Det verkar i 

alla fall vara vad han hoppas på att göra så småningom. 

En röd tråd genom deras berättelser är att de alla talar om känslor i relation till musiken.  
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Men mer specifikt, eftersom det ju är så som Kalle Olsson säger – att musik alltid handlar 

om känslor, så rör det sig om känslorna på det mörkare registret. Moll, om man så vill. För 

det kan väl inte vara en slump att deras musik låter som den gör samtidigt som det svenska 

hiphopkollektivet Sad Boys gör sig redo att kröna ett framgångsrikt år med ett uppträdande 

på Dramatens stora scen? 

Nej, det sorgsna ligger helt klart i tiden just nu – både för en publik som verkar vältra sig i 

sin egen och andras melankoli och för personerna som får utlopp för den i sin musik. 

Teorierna om varför det är så går isär. 

-Jag skulle inte vilja säga att det är en deppig ungdomsgeneration som växer upp nu. Men 

jag tycker att det inte bara är så att det är okej och inne, utan även skönt, att människor som 

gör konst visar sig känslosamma och är äkta, säger David Lewerentz.  

Han ser den rådande trenden som en motreaktion på tidigare machoideal inom framför allt 

hiphopen. 

-Förr handlade det om att berätta hur bra jag är och hur dålig den andra är, det har alltid gått 

ut på konflikt. Med tiden har det kommit in folk som inte hör till den kulturen, som inte är 

knarklangare eller som inte gillar att slåss, utan som sitter hemma vid datorn. Vi tar i stället 

upp det vi har att säga, som kanske är i motsats till det hårda, och motsatsen till att vara 

hård är att våga visa sig ledsen. 

 

Desmond Dibba, däremot, tror att trenden inom musiken speglar en samhällstrend. 

-Jag tror det är så att det här är första gången, i alla fall som jag varit med om, som man 

vågar tala om negativa känslor på ett sätt som inte är tabu. När jag gick i grundskolan lärde 

man sig inte om depression, men när jag blev äldre och började på gymnasiet märkte jag att 

det var någonting som existerade – trots att vi inte lärt oss om det i skolan. Jag tror att 

många människor känner sig nere och ledsna, och känner att det inte finns någon bot för 

det. Folk vill inte prata om det öppet för det finns inga tydliga svar. Men när man gör musik 

kan man känna en tillhörighet till andra som försöker uttrycka liknande känslor. Man kan 

känna en koppling till musiken istället för att till exempel prata med sina föräldrar. Jag hade 

aldrig pratat med mina föräldrar om det, det hade känts för konstigt. 
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Kalle Olsson uttrycker sig snarlikt: 

-Jag är inte en sådan person som öppnar upp och berättar om mina känslor för vem som 

helst, men genom min musik får man en liten insikt i vad jag gör på mina nätter och hur det 

låter i mitt huvud. 

Han har ytterligare en teori om varför musiken låter som den gör. De teknologiska 

framstegen – hårdvaran är förhållandevis billig, mjukvaran är användarvänlig och i princip 

alla har tillgång till internet – har gjort musiken tillgänglig även för dem som inte är 

skolade i den. Av David, Desmond och Kalle är det bara Desmond som kan spela ett 

instrument sedan tidigare – och han drar sig ändå för att kalla sig själv för musiker. Men 

tack vare sina datorer kan de ändå få ut ljuden de hör inom sig. Resultatet blir, enligt Kalle, 

att musiken som skapas är ärligare och mer en direkt förlängning av personen som gör den, 

snarare än en hantverksmässig produkt. 

-Mycket av musiken som kommer ut på Soundcloud nu är väldigt personlig musik. Särskilt 

för tonåringar. När folk kan relatera till din musik så är det som att de tar till sig personen 

lika mycket som själva låtarna. Det personliga uttrycket blir det unika. Man lär känna 

musikern via musiken och jag tror det är något folk fastnar för mycket. 

Han talar från egen erfarenhet. Tidigare under hösten hamnade Kalle på sjukhus efter vad 

han beskriver som ”en riktigt tuff helg”. 

-Jag höll på med dåliga grejer och just då var det rätt så jobbigt, säger han. 

Efter att han blivit utskriven försökte han kanalisera upplevelsen i sin musik. Resultatet 

blev ”Sömnproblem” – hans mest personliga komposition hittills. Det märks att han är stolt 

över den. 

-Jag fick fram det jobbiga jag varit med om i musiken, och när jag fick bra respons på den 

kändes det som en lättnad. Jag fick ut det dåliga från min kropp och folk gillade det. Det 

kanske är lite som att vika ut sig, men det är så häftigt på något sätt. Sedan dess har jag 

hållit mig borta från allt det dåliga. 

 

Det inre är det nya yttre. Men om vägen till framgång i den rådande, ledsna, trenden är att 

fläka ut sin insida så oförfalskat och i så stor utsträckning det bara är möjligt är det väl 

ingen vidare idé att – likt Desmond – försöka upprätthålla en distans till sin publik? Även 

Kalle Olsson är sparsam med personlig information på sin Soundcloud-sida. Går inte det 

stick i stäv med hela teorin om personkult? 



	   26	  

Svaret verkar vara ”nja”. Är du bara tillräckligt ”äkta” i ditt skapande – om den 

känslomässiga substansen inte blir urvattnad på vägen från ditt inre till högtalarna – så 

kommer budskapet att vara intakt i musiken. 

 

 

-Jag tror det finns rätt mycket distans mellan hur min musik låter och vad jag exempelvis 

gör på min fritid och vem jag umgås med. Men musiken stämmer väl överens med min 

personlighet och den förmedlar alltid vad jag har inom mig, säger Kalle. 

Det här förutsättningslösa tillvägagångssättet – han säger att han aldrig vet hur det kommer 

låta innan han satt sig ned och börjat jobba – är också Kalles egna framgångsrecept: 

-Jag måste göra min egen musik hela tiden för att hålla mig relevant. Man kan inte bara 

sälja ut sig själv eller göra musik som man tror kommer gå hem hos lyssnarna, för då tappar 

man själen. 

 

Hans ord får genklang hos Desmond: 

-Jag har inte medvetet velat göra ledsen musik för att tillhöra någon scen, utan det har nog 

blivit så av sig självt. Så är det nog för många andra också. Dessutom är det väldigt 

populärt. Mycket av det man hittar på Soundcloud låter så. 

Folk behöver inte veta om jag var ledsen eller inte när jag gjorde musiken. De kan bara 

lyssna och tycka den är bra eller relatera till den. 

 

Teknologin är den moderna sovrumsproducentens bästa vän, kanske desto mer så än 

kreativiteten. Musen och tangentbordet är den nya symfoniorkesterns instrument. 

Men frågan bör ändå ställas: Ska alla göra musik bara för att de plötsligt kan, eller är det 

nödvändigt att agera kvalitetspolis när det finns förutsättningar för i princip vem som helst 

att höras? 

-Jag tror det där är självsanerande. När jag började var jag rätt kass och trodde verkligen 

inte jag skulle hålla på med musik. Jag är ingen musikalisk begåvning, men när jag väl 

lärde mig redigeringsprogram och sådant tyckte jag att det började låta bra. 

Tiden rensar nog faktiskt bort dem som inte ska hålla på med musik. Jag menar, alla kan 

göra en bra låt. Det svåra är att göra flera, säger Kalle Olsson. 
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Han ser inte heller konkurrensen som ett problem. Att Soundcloud under hösten 2014 

publicerat statistik som säger att det laddas upp tolv timmar nytt ljud i minuten är ingenting 

som skrämmer honom. Han ser det i stället som att nätverket har en egen gravitation, där 

stora kluster likasinnade artister bildar motståndskraftiga himlakroppar. 

-I och med att det kommer upp så mycket musik hela tiden så kommer det också upp nya 

personer som gör exakt samma sak som jag gör. Ju fler personer som rör sig i nätverket, 

desto enklare är det att få sin musik i rullning. 

Konkurrensen kommer alltid finnas. De som gör bra musik och blir kända kommer bli det 

oavsett vad jag gör. Det är bara att ligga i om man verkligen vill bli något. Soundcloud är 

en sjukt bra hjälp för att nå ut, för du kan nå ut till vem som helst. 

 

David Lewerentz håller inte med om det räcker med att vara flitig och ihärdig för att förr 

eller senare nå framgång. Han förespråkar i stället ett nästintill aggressivt och proaktivt 

tillvägagångssätt: 

-På en fri plattform som Soundcloud är det viktigt att man har rätt idé. I och med att det inte 

finns någon som bestämmer vad folk ska lyssna på så måste artisten vara jävligt 

nytänkande redan från början. Något man måste ha i åtanke om man vill att ens musik ska 

slå på internet är att en låt inte nödvändigtvis har en livslängd eller räckvidd som är längre 

än en delning på Facebook. Du försöker nå ut till folk som kanske lyssnar på 200 låtar på 

en dag. Därför ska man ha rätt idé och förutspå vad ens publik kommer tänka, hur gammal 

den är, var den befinner sig och vad den har koll på. Man måste göra sig själv relevant i allt 

det där. 

 

Själv tänker han göra sig relevant på två fronter. Dels ska han skicka det senaste avsnittet 

av ”Dubkulture TV” till SVT i förhoppning om att få napp där. 

-För närvarande finns det inget program som mitt – inte som jag känner till i alla fall. SVT 

har typ ”Så ska det låta”, och det är ju inte alls i närheten. Jag kan tänka mig att det finns en 

publik för ett program som ”Dubkulture”. 

Dessutom arbetar David med ett, än så länge hemligt, musikprojekt som han tror kommer 

att vara ”rätt idé” 2015. 

-Det är ett hiphop-projekt som kommer att vara superfräscht. Jag vill synas och ta plats i 

media, försöka skapa debatt. Jag vill vända upp och ner på hela grejen – vad som är inne 

och coolt och hur det ska vara. 
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* 

 

Trender kommer och går. Människans humör svänger och det kommer att komma en dag 

då publiken vänder allt med prefixet ”sad” ryggen.  

För Desmond Dibbas del spelar det ingen roll. Han kan lika gärna göra glad musik. Det är 

omständigheterna som avgör.  

Utan att vända sig om gör han en svepande rörelse med armen och pekar ut genom fönstret 

bakom sig. 

-Den där busken utanför är ganska död just nu, men det brukar sitta massa fåglar där på 

våren och sommaren. Det inspirerar mig sjukt mycket. Jag kan sitta här och titta på film, 

och så kollar jag ut och ser fåglarna och då blir det en positiv känsla. Jag tycker om att de 

sitter just där, för jag hör hur de kvittrar. Jag vill ha med det i min musik och skapa en 

fantasiplats där fåglarna låter så. 

  



	   29	  

”Gratislunchen	  måste	  betalas	  tillbaka”	  
Tre	  röster	  om	  en	  musikalisk	  sjuåring	  med	  växtvärk	  
 

En konstnärlig fristad eller en nagel i ögat på en bransch i förvandling? Eller både 

och? 

När Soundcloud står på tröskeln till sitt sjunde levnadsår (motsvarande medelålder i 

digital tideräkning) kan framtidssiarna enas om en prognos: Ingenting kommer 

hädanefter att vara sig likt. 

 

Förändring är lika nödvändig som den är oundviklig. Så har det alltid varit. Kanske är det 

så att hastigheten med vilken den genomförs i en internetbaserad samtid har accelererat, 

men det är i så fall en naturlig konsekvens av teknologin. 

Att anpassa sig eller dö, så lyder den Darwinistiska överlevnadsmodellen i sammanhanget. 

Men en aktör som Soundcloud kanske redan har nått vägs ände. Tjänsten är nämligen en 

udda varelse i den digitala floran. 

-Soundclouds affärsmodell är ändlig. Hittills har den gått ut på att, med hjälp av riskkapital, 

öka sitt användarantal så mycket som möjligt. Så startade även Napster en gång i tiden. När 

de fick det första riskkapitalet fick de också frågan ”Vad är modellen?” Deras svar var ”Vi 

ska få så många användare som möjligt, sedan hittar vi på vad vi ska sälja för någonting”. 

Så är det också med Soundcloud. De har fokuserat otroligt mycket på att bli en stor aktör 

med många användare, men nu har de kommit in i fasen när gratislunchen måste betalas 

tillbaka, säger Daniel Johansson, som forskar och undervisar i datavetenskap, med 

inriktning på kultur- och musikstudier, vid Linnéuniversitetet. 

 

I sin forskning har Daniel Johansson granskat hur strömningsteknologin påverkat den 

svenska musikbranschen. Under 2013 svarade digital distribution för 75 procent av 

branschintäkterna, varav 90 procent av dessa intäkter kom från strömningstjänster. Det är 

väldigt höga siffror, och det är här Soundcloud hamnar i en obekväm position. Tjänsten står 

nämligen inte för ett enda öre av de intjänade kronorna. 

Det hade kanske inte varit något problem om Soundcloud enbart varit en plattform för 

glada amatörer som får ladda upp sin musik i utbyte mot att de avsäger sig ersättning om 

den spelas eller används i något sammanhang, men så ser det inte ut.  

En sökning på exempelvis Madonna genererar snabbt ett oräkneligt antal träffar på 

albumspår, remixar och covers. Det är fullt möjligt att personen som laddat upp musiken på 
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Soundcloud inte har betalat för den, och att Soundcloud inte betalar för sig. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv, säg, sett genom glasögonen på någon som sitter i ett av de stora 

skivbolagens styrelserum, är det ohållbart. 

-Soundcloud genererar inga intäkter till rättighetshavarna, och det är ett problem för dem. 

De är mer eller mindre tvingade att börja tjäna pengar nu, men jag har svårt att se hur de 

ska kunna göra det enbart med reklamintäkter. Om de ska överleva i det långa loppet måste 

de införa en premiumvariant, det tror jag, säger Daniel Johansson. 

 

Premiumvariant och reklamintäkter? Soundclouds kanske enskilt största attraktionskraft, 

undantaget det användarvänliga gränssnittet och glada färger, är och har varit det faktum att 

det inte kostar något att ladda upp sammanlagt tre timmar ljud. För den genomsnittlige 

sovrumsproducenten (eller valfri annan gräsrotsmusiker) är det mer än tillräckligt, och för 

den som velat ladda upp mer musik har alltid möjligheten att betala en fast årskostnad för 

att bli ”proffsanvändare” funnits. 

Men, under 2014 har det kommit starka indikationer på att Soundcloud är redo att göra 

eftergifter till branschen: Reklam kommer för första gången att införas på tjänsten för att 

generera pengar till rättighetsutbetalningar, och vissa skivbolag har blivit erbjudna andelar i 

företaget i utbyte mot att de ska kunna kontrollera (läs: radera) sitt innehåll på tjänsten. 

Det är dessa åtgärder, framtagna för att blidka musikindustrin, som hotar att alienera en stor 

del av användarna. 

Fler och fler missnöjda användarröster har gjort sig hörda under det gångna året. Folk som 

betalar för att använda Soundcloud, med allt vad det innebär av utökade möjligheter, har 

fått musik raderad av skivbolaget Universal.  

Anledningen? Upphovsrättsliga skäl. Och visst, om det rört sig om någonting i stil med 

Madonna-exemplet ovan, att hela albumspår rätt och slätt laddats upp utan tillstånd, då 

finns det inte mycket att klaga på. Men i skivbolagens ögon är det minst lika mycket ett 

brott mot upphovsrätten om någon använder tre sekunder av en låt i exempelvis en remix, 

och det är här problemen uppstår för en stor del av Soundcloud-användarna.  

 

För anhängarna av remix- och dj-kulturen kommer en sådan här åtgärd som ett förödande 

bakslag, då hela idén – i grova drag – går ut på att låna en snutt härifrån, para ihop den med 

en slinga därifrån, tillföra någonting eget och därigenom skapa någonting nytt.  
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Eller, som Google-analytikern tillika Soundcloud-användaren Adam Singer skriver i ett 

blogginlägg daterat januari 2014, ilsken efter att ha fått en av sina mixar (för vars innehåll 

han betalat) raderad från Soundcloud: 

”Soundclouds sökrobot, som införts efter påtryckningar från skivbolagen, flaggade felaktigt 

att en av mina uppladdningar för upphovsrättsbrott. I egenskap av betalande kund, och ett 

stort fan av Soundcloud, är jag rädd för att skivbolag som inte vet bättre börjat vidta 

åtgärder som kommer att förstöra nätets bästa musikplattform och bästa samlingsplats för 

oberoende artister, för att inte tala om att det kan komma att kosta skivbolagen själva i form 

av uteblivna intäkter och motreaktioner från arga fans. I slutändan kan alltför stridslystna 

skivbolag bli irrelevanta i en digital framtid.” 

 

Singer skräder inte orden, och möjligtvis är det ett väldigt ensidigt perspektiv (hans eget) 

som får komma till tals. Det är inte omöjligt att det sitter människor på dessa stridslystna 

skivbolag som uppskattar dj-mixar lika mycket som näste lyssnare, men det juridiska 

ramverket lämnar inget utrymme för gråzoner.  

I takt med att Soundcloud växer verkar det vara oundvikligt att granskningen av 

verksamheten blir alltmer rigid. 

Så vad är lösningen? Går det att hitta ett sätt som gör alla nöjda? 

-Det optimala för Soundcloud vore om de har kvar funktionen de har i dag, men samtidigt 

erbjuder en motsvarande variant till de konkurrerande, etablerade tjänsterna. Ett annat 

alternativ är att övriga strömningstjänster sänker tröskeln för hur man får in 

användargenererat material. Men det lär inte hända i morgon, säger Daniel Johansson. 

 

En av de svenska aktörerna som har en kluven inställning till Soundcloud är 

upphovsrättsföreningen Stim (vars namn står för Svenska tonsättares internationella 

musikbyrå).  

Åsa Carild är international licensing manager på Stim. Hon gör en svårtolkad min när 

Soundcloud kommer på tal. 

 

-Från vårt perspektiv är det ganska tydligt att vi har att göra med en musiktjänst som har 

extremt många användare och jättemycket musik som finns tillgängliggjord - musik av 

artister som vi ska representera, musik som vi har i uppdrag att samla in pengar för. 

Tjänsten i sig kontaktar inte oss om att de ska ha en licens för att den här musiken ska 

finnas tillgänglig. Soundcloud tjänar ju pengar. De kanske kan hävda att ”Vi är bara ett 
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verktyg, vi lägger inte upp något innehåll, det gör våra användare”, men det kryphålet täpps 

igen så fort en tjänst har kontroll på vad som spelas och hur mycket som spelas. Vi tittar på 

vem det är som tillhandahåller musiken, och frågar du de flesta människorna kommer de 

säga att det är Soundcloud som tillhandahåller musiken, säger hon. 

-Youtube, till exempel, har tagit sitt ansvar och betalar licens för musiken som finns där. 

Man vill ju inte stoppa möjligheten för så många människor att få ut sin musik via 

Soundcloud, men det måste finnas ett system som inte underminerar musikens värde.  

 

Ett av problemen, ur Stims perspektiv, är att Soundclouds användarvänlighet gör det 

möjligt för musik att spridas snabbt på internet, till exempelvis annonsfinansierade 

musiksajter som förvisso ger artister exponering när de skriver om dem, men som inte 

direkt bidrar till att artisterna i fråga får betalt för sin musik. 

-Jag var på ett seminarium i New York där en massa kända musiksajter som lägger upp 

mycket Soundcloudlänkar var representerade. De berättade hur bra tjänsten var, hur de lyfte 

fram musik och hur människor kunde få musikupplevelser via deras sidor. På slutet av 

föredraget räckte jag upp handen och ställde frågan till alla närvarande om de ansåg sig 

vara musiktjänster. Alla sa ”Javisst”. Då berättade jag att jag jobbar på Stim, varpå 

moderatorn utbrast ”Nu säger ni inte ett ord till!”, säger Åsa Carild. 

Hon säger att berättelsen ovan illustrerar hur svårt det är för artister som lägger upp musik 

på Soundcloud att få kontroll över sina egna verk. 

-Jag tror inte att de som jobbar med sådant här drar igång sina sajter med onda intentioner. 

Men många av sidorna tjänar pengar eftersom de har reklam. Vårt jobb är att få dem att 

förstå att de tjänar pengar just för att de tillhandahåller musik som någon annan har skapat. 

Vi har inte heller några onda avsikter. Stim är inte ett vinstdrivande företag. Vi gör inte 

någon riskkapitalist rik. Alla pengar vi drar in går till upphovsmänniskorna. 

 

Åsa Carild är också musiker. På 90-talet sjöng hon i bandet Pineforest Crunch, och mellan 

åren 1998-2005 drev hon även ett skivbolag. Musikern Åsa Carild har ett något annorlunda 

perspektiv på Soundcloud än Stim-arbetaren Åsa Carild: 

-Det är lite klurigt. Som artist själv så bekommer det mig faktiskt inte att folk lyssnar på 

min musik utan att jag får betalt för det, för jag blir jätteglad om någon lyssnar. Men det är 

ett moment 22. Om du lägger upp din musik utan att vara ansluten till exempelvis Stim, och 

den får uppmärksamhet och kanske läggs upp på Youtube eller spelas i till exempel en affär 
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– då får du inte betalt. ”Gratis” i det här sammanhanget innebär också att du går miste om 

intäktsströmmar.  

 

Frågan är om inte majoriteten av Soundcloudanvändarna ändå föredrar möjligheten att fritt 

och enkelt kunna lägga upp sin musik framför garantin att få betalt per lyssning? Siffrorna 

talar åtminstone för att det möjligtvis är så. Framgångssagor berättade av 

”internetfenomen” som exempelvis tonårsrapparna i Sad Boys kan vara tillräcklig 

motivation för att genomsnittsanvändarna ska fortsätta använda sig av Soundcloud i 

förhoppningen om att en dag själva bli upptäckta. 

 

En annan konsekvens av att Soundcloud etablerat sig i det musikaliska landskapet är att 

musikjournalistiken förändrats. Någon som vet hur den förändringen gått till är Billy 

Rimgard. I början på 90-talet drev han, 15 år gammal, fanzinet ”Audial Talk” på 

datornätverket Fidonet, en slags föregångare till internet. Några år senare började han 

skriva för den nystartade svenska musiksajten ”Bomben”, som var en grogrund för 

kulturjournalister som exempelvis Hanna Fahl, Sara Martinsson och Gustav Gelin. Under 

2000-talets början startade Billy Rimgard en egen musiksida vid namn ”The Cricket”. I 

över två decennier har Billy varit en tongivande röst i den svenska internetjournalistiken, 

och i dag arbetar han på Musikguiden i P3. 

-När jag upptäckte Junior Boys första tolva 2003 var jag garanterat först i Sverige med att 

skriva om den. I dag kan du räkna med att minst 30 000 andra människor hittar det du hittar 

samtidigt, när som helst. Förr i tiden kunde skivbolagen komma till oss och säga ”Hej, kan 

inte du skriva om det här?”, men i dag kommer journalisten in först i tionde ledet. Man är 

aldrig etta på bollen om någonting som musikjournalist längre, säger Billy Rimgard. 

Han menar att musikjournalistyrket förut handlade ”till 80 procent” om att känna till vad 

som var nytt och vilken musik som snart skulle släppas.  

-Det gick till stor del ut på att stå och bläddra i skivaffärer. När Andres Lokko skrev sin 

”Bäst just nu”-lista bestod den bara av skivor som han köpt i London, som inte fanns i 

Sverige. Men jag minns tydligt när skiftet inträffade. På hösten 2002 skrev jag en recension 

av en skiva som jag hade fått nys om via skivbolaget Rough Trade. Skivan hade inte släppts 

än, men jag lyckades ladda ner den, och skrev och publicerade recensionen samma dag. 

Efteråt fick jag ett mail från Andres Lokko som skrev ”Fan vad orättvist!” Han tyckte att 

tidningarna inte hade en sportslig chans att hänga med internetjournalisterna, säger Billy. 
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Recensionssajter som ”Bomben” och ”The Cricket” speglade vanliga musiktidningars 

utgivning, men gjorde det snabbare – och ibland bättre. Men det som skrevs om var 

fortfarande de senaste släppen från skivbolagen, stora såväl som små. 

Det skulle komma att ändras i och med mp3-bloggarna. 

-Någonstans vid 2005-2006 blev mp3-bloggen det huvudsakliga sättet att hitta ny musik på. 

Bloggarna blev ganska fort attraktiva för artister, som började försöka lobba in sina grejer, 

ibland kunde det vara exklusivt material, för att få komma med, säger Billy Rimgard. 

Plötsligt hade avståndet krympt. Man var inte längre tvungen att vänta på ett nytt album 

eller en singel från en artist. Det digitala formatet breddade horisonten och okända eller 

oberoende akter hade plötsligt fått ett skyltfönster att synas i. 

-Jag tyckte det var fantastiskt, för det hända så jäkla mycket saker. Men till slut stagnerade 

mp3-bloggarna. Vi hamnade i en situation där det till slut fanns, säg, tio gigantiska bloggar, 

och det de postade – det postade alla andra. Det började bli svårt att hitta saker som stack ut 

i mängden. Visst fanns det, och finns det, fortfarande folk som lägger upp obskyr 

calypsodisco, men inom popmusiken blev det ganska likriktat.  

 

Bloggarna var dessutom tvungna att tänka om när Google, som äger bloggnätverket 

Blogger, mellan 2007 och 2008 började släcka ned sidor som länkade mp3-filer till 

nedladdning. Bloggarna började då att i stället bädda in videoklipp från Youtube, men det 

var uppenbart att det fanns ett tomrum som behövde fyllas, och det snabbt. 

Plats på scen för Soundcloud. 

Genom att tjänsten använder sig av strömning kunde man kringgå hela problematiken med 

nedladdning av filer, och tack vare användarvänligheten var det enklare än någonsin att 

länka till musik.  

Men Soundclouds explosion i popularitet hänger också ihop med ett skifte som skett på 

internet de senaste åren.  

-Tidigare hade sajten varit det primära. Men när de sociala medierna blev allomfattande så 

blev huvudsidan på en sajt irrelevant – det var själva publiceringen som var det viktiga. 

Man gick inte längre in på sverigesradio.se och letade runt efter innehåll, utan man klickade 

på ”Här kan du höra det här dj-setet” på Facebook eller Twitter, och landade direkt på 

publiceringen. Jag tror Soundcloud ligger helt rätt i det skiftet som har skett på webben. 

Deras rena och minimalistiska design passar perfekt i den nya världen, säger Billy 

Rimgard. 
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Enligt Billy kommer alltså musikjournalisten in sent i dagens nyhetskedja, och det 

initierade samtalet äger ju rum dygnet runt på internet utan att för den delen behöver 

modereras av en utbildad redaktör. Så vilken betydelse har musikjournalister i dag? 

-Det är en klyscha, men behovet av starka kuratorer växer sig bara större ju mer 

information det finns där ute. Något som musikjournalisten alltid kommer att kunna bidra 

med är att man lägger oerhört mycket mer tid än genomsnittet på att tröska igenom saker 

och identifiera nya trender och sound. Och musikjournalistiken är jätterelevant på många 

sätt, för det handlar om att sätta saker i perspektiv, ge bakgrund och berätta historierna – 

vilket till exempel mp3-bloggen aldrig har gjort. Där är det mer ”Wow! Nytt ballt spår av 

X. Lyssna här!” 

 

Billy Rimgard tycker att det aldrig funnits en bättre tid än nu att vara musikjournalist, 

mycket tack vare tjänster som Soundcloud. Men han ser ett slut på Soundclouds dominans. 

-Jag tror verkligen att många av de stora tjänsterna är på väg att gå åt Facebooks håll, som 

blivit extremt dåligt sedan det lanserades på börsen. Jag menar, ska Soundcloud bli de stora 

skivbolagens nya lekplats? Dynamiken och det organiska i communityt kommer försvinna 

ganska snart tror jag. Folk har redan börjat få sina låtar borttagna, och det är synd. Den 

ständiga konflikten mellan den levande remixkulturen och de som vill tjäna pengar på sina 

rättigheter är en jätteknepig fråga. 

 

Det är möjligt att Soundclouds absoluta storhetstid som en fri musikalisk fritidsgård snart är 

över, men miljontals användare har vant sig vid ett sätt att konsumera och dela musik på 

och den modellen lär inte vara en övergående trend.  

Som Daniel Johansson skriver i de avslutande orden i sin rapport ”From Products to 

Consumption”:  

”Om informationsteknologin utvecklas på det sätt många förväntar sig har vi en sjuhelvetes 

resa framför oss.” 
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Reflektionsrapport	  

Introduktion	  
 

Under större delen av det senaste decenniet har den musikaliska kartan helt och hållet ritats 

om. I vissa avseenden har den inte bara ritats om, utan även helt och hållet kastats ut genom 

fönstret.  

De musikaliska konsumtionsmönstren – sätten vi lyssnar på, delar, köper, tar till oss ny 

musik – dikteras inte längre av en gammalmodig bolagsinriktad bransch. I stället är det 

branschen som tvingats anpassa sig efter användarna och bloggarna. Situationen liknar de 

berömda orden som (möjligtvis felaktigt) tillskrivits biltillverkaren Henry Ford – ”Om jag 

frågat folk vad de vill ha hade de sagt snabbare hästar” – fast ur ett omvänt perspektiv. I det 

här fallet representeras Ford av konsumenterna och ”folket” av en industri som för bara ett 

decennium sedan fortfarande försökte staka ut en framtid för cd-skivan. 

   Tack vare strömnings- och delningstjänster som framför allt Soundcloud är det i dag 

kortare avstånd än någonsin från upphovsmänniska till lyssnare, och tack vare billigare och 

mer användarvänlig mjukvara är det också enklare än någonsin för i princip vem som helst 

att skapa musik. 

   En artist som den 18-årige Södermalmsrapparen Yung Lean och hans kamrater i 

hiphopkollektivet Sad Boys skulle inte haft möjlighet att nå ut för bara ett par år sedan. 

Men 2014 har de satt sin prägel på samtidens populärkultur, säljer ut hiphopklubbar i New 

York och Chicago, uppträder på stora festivaler i Europa, och är det för stunden starkast 

lysande exemplet på den svenska internetmusiken – helt och hållet utan inblandning från 

något skivbolag. 

Denna ”av-elitisering” av skapande, distribution och konsumtion har lett till konsekvenser 

för alla inblandade. 

 

Ämnesval	  
 

Soundcloud lanserades i slutet av 2008. Jag har själv använt tjänsten både för att lyssna på 

och ladda upp musik, men det var egentligen först när jag gjorde min långpraktik på 

masterutbildningen – under vintern och våren 2014 – som jag på allvar insåg vidden av 

Soundclouds betydelse. 
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Jag gjorde min praktik på Musikguiden i P3, ett program som har som uttalat uppdrag att 

spela ”den bästa nya musiken” fyra dagar i veckan. I det här sammanhanget är ny musik allt 

som oftast synonym med dagsfärsk musik, och den kan i sin tur oftast delas upp i två 

kategorier: Planerade släpp från skivbolag och musik som redaktionen hittar på internet – 

och då i majoriteten av fallen på Soundcloud – timmarna innan sändning. 

Det är inte uttalat vilken av ovan nämnda kategorier som tvunget ska få mest tid i etern, 

vilket innebär att en sändnings första halvtimme – den som utgörs av segmentet ”Svepet”, 

där dagens nya låtar spelas – helt och hållet kan bestå av internetfynd. Det enda egentliga 

kravet för att musik ska kunna spelas i programmet är att den håller tillräckligt hög 

ljudkvalitet (samt att den inte bryter mot Sveriges Radios regler). 

I teorin är det därmed möjligt för vem som helst att nå ut med sin musik, från sovrummet 

till radiolyssnarens öron, och den mest betydande anledningen till att det har blivit så stavas 

Soundcloud.  

   Det bör nämnas att Soundcloud inte är den enda musiktjänsten med användargenererat 

innehåll, men i skrivande stund är det den största. 

Soundcloud har många likheter med Youtube. Det är, likt videotjänsten, en plattform, ett 

arkiv, ett bibliotek, ett laboratorium och ett medium (Kavoori 2011, 3). Och i likhet med 

Youtube, som växte i storlek och popularitet för att sedan köpas av ett multinationellt 

företag (i det här fallet Google), står också Soundcloud på tröskeln till stora förändringar: 

En annonsfinansierad tillvaro där innehållet blir mer och mer kontrollerat av skivbolagen, 

med start under 2015 (Lunden 2014). 

   Soundcloud är en musiktjänst, men det är också ett så kallat ”community” – en social 

gemenskap. Användarna interagerar med varandra på ett sätt som, återigen, har fler likheter 

med Youtube (och Facebook) än med andra musiktjänster. Interaktionen sker dels i form av 

att man ”följer” varandra, och på så vis får upp nya händelser i sitt flöde. Med händelser 

menas antingen ny musik som någon laddat upp, en notis om att någon ”repostat” en låt de 

lyssnat på – alltså att man, på samma sätt som ”retweets” fungerar på Twitter, publicerar 

någon annans material på sin kanal – eller en notis om att någon kommenterat på någonting 

de lyssnat på. Och det är här, i den sociala interaktionen (beskriven i reportagen), som det 

verkligen blir intressant. Avståndet mellan lyssnare och musiker krymper, och tillgången 

ökar. Det innebär att de som lägger upp sin musik på Soundcloud (och som lyckas locka 

människor till att lyssna på den) kan se fram emot en närmare kontakt med sina fans än vad 

som är möjligt på exempelvis Spotify, men att de också får finna sig i att deras skapelse 

också kan synas i sömmarna på ett mer nitiskt sätt än på andra plattformar. 
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   Den sociala interaktionen användarna emellan leder också till att språket påverkas, i form 

av nya ord och begrepp som införs. Billy Rimgard, en av intervjupersonerna i mitt arbete, 

talar om nya genrer som föds på Soundcloud (i ett citat som inte kom med i den färdiga 

texten).  

Kort sagt, på några år har tjänsten vuxit till ett självförsörjande musikaliskt ekosystem.  

   När jag satte mig ned för att påbörja arbetet hade jag ett antal funderingar. Jag funderade 

till exempel över de stora skivbolagen, om hur de ska förhålla sig till utvecklingen. Innebär 

framgången för tjänster som Soundcloud att deras maktposition är så hotad att de riskerar 

att lämnas i bakvattnet helt och hållet? Har vi nått till ett tillstånd av ”kulturmarxism”, om 

man så vill, där efterfrågan och tillgång helt och hållet tagits ur marknadskrafternas händer, 

och i stället hamnat hos artisterna och publiken? Eller är Soundclouds framgång obetydlig i 

ett större sammanhang?  

Jag funderade också över förhållandet mellan artisterna och publiken, om det förhållandet 

förändrats och i så fall hur? Innebär det ökade utbudet av musik att ett genomsnittligt 

”fanförhållande” (fritt översatt från engelskans fandom) har en kortare livslängd än jämfört 

med pre-internet-erans band, som fortfarande kan sälja ut arenor 30 år efter genombrottet, 

eller kan det vara så att de ökade möjligheterna till närhet och interaktion snarare innebär 

motsatsen? Och vad händer när fokus inte längre nödvändigtvis ligger på att släppa ett 

album, utan när de enskilda låtarna i stället hamnar i centrum? Innebär det ökade krav på att 

konstant leverera ny musik eller annars riskera att bli bortglömd? 

   Samtidigt funderade jag över musikjournalistiken. Hur har den anpassat sig? Eller står 

den med ena foten i gårdagen, fortfarande inriktad på de veckovisa skivsläppen? Exemplet 

Musikguiden i P3 visar ju tydligt att det inte måste vara så, men är det norm eller undantag? 

Hur ska en redaktion exempelvis välja täckningsområde när det, bokstavligt talat, finns för 

mycket att välja på och gränserna mellan ”etablerad” och ”oetablerad” artist börjar suddas 

ut? 

Och hur ska man förhålla sig till det faktum att en artist som exempelvis Yung Lean (men 

egentligen valfritt namn) inte behöver göra press, utan kan nå ut till alla hen vill nå ut till 

genom att använda sig av sociala medier? Detta är ett scenario jag ställdes inför i somras, 

när TT:s kultur- och nöjesredaktion – som jag jobbade på – försökte få till en intervju med 

den svenska Youtube-kändisen Pewdiepie. Efter ett par veckors försök fick vi till slut ett 

definitivt besked från hans pr-person: ”Svaret är nej, eftersom Felix (som han egentligen 

heter) inte behöver synas hos er. Han har redan 200 miljoner tittare på sin kanal.” 
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Pewdiepie är inte musiker, men hans framgångssaga hade varit omöjlig utan en 

internetplattform och jag tycker därför att jämförelsen är rimlig.  

   Nedan följer min avgränsning: 

Jag har redan nämnt Yung Lean ett antal gånger, och det är inte utan anledning. Från början 

hade jag tänkt att berättelsen om Sad Boys skulle kunna få illustrera berättelsen om 

Soundcloud och de renodlade internetartisterna. Tyvärr verkar inte möjligheten att få 

medverka i ett examensarbete varit för bra för vare sig Yung Lean eller någon av de andra i 

Sad Boys att tacka nej till. Detsamma gäller Soundclouds grundare Eric Wahlforss och 

Alexander Ljung. Det är åtminstone den slutsatsen jag drar efter ett antal obesvarade 

kontaktförsök. Så jag beslutade mig för att i stället försöka vända mig till tjänstens 

gräsrötter: Användarna. 

   Soundcloud har, enligt egna uppgifter, över 40 miljoner registrerade användare och långt 

fler unika besökare. Ändå kan det inte tas för givet att tjänsten är så välkänd att den inte 

behöver någon introduktion. Därför ville jag ha en någorlunda pedagogisk ansats i texterna, 

åtminstone i de avsnitten som handlar om vad Soundcloud är och hur det fungerar. Som 

förberedelse läste jag allt jag kunde komma över om Soundcloud i Mediearkivet, vilket inte 

var särskilt mycket men tillräckligt för att få grepp om företagets skapelseberättelse. 

Samtidigt var det användarna – de som lägger upp och lyssnar på musik – som jag var 

intresserad av att titta närmare på. 

   Jag fattade därför beslutet att försöka låta mina intervjupersoner berätta om Soundcloud 

genom att skildra deras berättelser om hur de använder Soundcloud, inspirerad av den 

amerikanske journalisten Gay Taleses reportage ”Frank Sinatra Has a Cold” från 1966. 

Året innan hade Talese åkt till Los Angeles för att träffa Sinatra inför dennes stundande 50-

årsdag, men sångaren visade sig vara ett ytterst motvilligt intervjuobjekt (Talese, 1966). 

Gay Talese löste situationen genom att i stället prata med folk i Sinatras närhet – familj, 

vänner, bekanta – och skildra hur omgivningen reagerade på hans närvaro och skiftande 

sinnestillstånd. Resultatet blev en text som troligtvis målar en mer rättvis bild av människan 

Frank Sinatra än vad han själv kunnat göra i en rak intervju. 

   Min tanke var att försöka skildra två olika användarperspektiv i arbetets första två texter: 

De som använder Soundcloud, och i princip uteslutande Soundcloud, för att hitta ny musik, 

och de som använder Soundcloud för att sprida sin egen musik. På så vis hoppades jag 

kunna identifiera vilka eventuella likheter det fanns hos användarna, om de exempelvis 

använde sig av liknande begrepp (koder) i sitt sätt att beskriva tjänsten. Det är vanskligt att 

dra för stora slutsatser efter att ha intervjuat endast en handfull av 200 miljoner användare, 
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så det är ingenting jag har försökt mig på att göra. Men jag kan berätta desto mer om 

människorna jag träffat, och därigenom kanske jag också lyckats tränga in under huden på 

världen de befolkar.  

Jag har i vilket fall försökt. 

   Den tredje texten skiljer sig stilmässigt från de första två. Jag visste från början att jag 

ville använda mig av olika journalistiska genrer i mitt arbete. Jag tänkte även att det fanns 

ett visst mått av aktualitet i mitt ämnesval – Soundcloud – eftersom tjänsten blivit väldigt 

omskriven under 2014, främst med förändring som huvudnarrativ. Förändringar, som redan 

nämnts ovan, inte nödvändigtvis kommer att glädja användarna. Och eftersom tjänsten är 

förhållandevis ung (i människomått mätt) anser jag att det går att anamma ett före och efter-

perspektiv i samtalet om Soundclouds framtid. Därför lät jag tre personer, som alla bör 

betraktas som experter inom sina respektive områden, sia om framtiden för Soundcloud.   

   Min avgränsning innebar också att jag var tvungen att välja bort ett antal intressanta 

stickspår som dök upp under arbetets gång. När jag till exempel gjorde intervjuerna för den 

tredje och sista texten visade det sig att alla tre intervjupersoner – Daniel Johansson, Åsa 

Carild och Billy Rimgard – helt oberoende av varandra började prata om hur digitala 

distributionsmodeller och strömning luckrade upp förhållandet mellan original och kopia, 

och dessutom omdefinierade ägandebegreppet. Här såg jag en möjlighet att dra paralleller 

till Walter Benjamins essä ”The Work of Art in the Age of Mechanical Repoduction”. 

Benjamin skriver att de teknologiska framstegen har möjliggjort en storskalig reproduktion 

av konstföremål, men konsekvensen har blivit att kopiorna saknar originalets ”aura” – en 

kontext kopplad till den tid och det rum då verket ursprungligen skapades (Benjamin 2001, 

50). Jag tänker att ju mer vi överlåter musikproduktion åt datorer, som strömlinjeformar 

och underlättar processen till den grad att även en tondöv person kan komponera 

omfattande stycken, desto mer går det att ställa frågor om musikens väsen och om den 

datorgenererade musiken har ”aura”. Dessutom tittade jag på Max Horkheimers och 

Theodor W Adornos ”The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception” medan jag 

förberedde mitt arbete. Tanken hade då varit att diskutera huruvida Soundcloud är en 

nydanande grogrund och en konstnärlig fristad, eller om det bara är ännu en iteration av en 

industriliknande populärkultur.  

Men det är texter för ett annat tillfälle. 

   Ett annat uppslag som jag tog upp med min handledare, men som också får vänta till en 

annan dag, handlade om implikationerna av det intervjupersonerna i text nummer två 

berättade. Jag funderade på om det skulle kunna gå att anlägga ett psykologiskt perspektiv 
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och till exempel undersöka påståenden som Kalle Olssons ”Det här ledsna vi hör nu är nog 

så som ungdomar känner sig nuförtiden. Folk mår nog inte så bra.” Om man tittar på 

samtidens populärkultur, i synnerhet musik, ur ett vidare perspektiv går det att konstatera 

att vi befinner oss i individualismens era. Det är soloartister, snarare än band, som toppar 

listorna och blir rubrikmaterial, vilket också speglas på Soundcloud. Vad det innebär, och 

hur det har blivit så, hade varit intressant att titta närmare på. 

   Det finns också en snedfördelning bland mina intervjupersoner. Endast tre av nio 

deltagare är kvinnor. Det var inte ett medvetet urval, eftersom jag skickade ut i princip lika 

många intervjuförfrågningar till både kvinnor och män. Alla tackade inte ja. 

 

Teori	  
	  
Soundcloud är en musiktjänst och ett socialt nätverk av den sort som blivit vanlig i Web 

2.0-tillvaron. Det är en onlinemiljö där flervägskommunikation kombineras med 

medieproduktion och -konsumtion, i det här fallet ljud/musik. 

   Mediekonvergensen som ägt rum i och med internet och Web 2.0 (som står för 

startpunkten för eran då webbsidor blev mer än statiska textrutor) har medfört ett skifte i 

det traditionella förhållandet mellan producent och publik, och har gett en fingervisning om 

hur publiken kommer att interagera med all media hädanefter (Bird 2011, 503).  

   S Elizabeth Bird citerar Axel Bruns och menar att den grupp som förr betecknades som 

publik i dag är så kallade ”produsers” (en sammanslagning av orden producer och user). 

Begreppet används specifikt i en interaktiv Web 2.0-kontext och avser det kontinuerliga 

samarbetet användare emellan för att bygga ut och förbättra innehållet på exempelvis sajter 

som Wikipedia. Med det sagt är det långt ifrån alla som kan betraktas som produsers. Att 

bara skriva en statusuppdatering på sociala nätverk som Facebook eller Twitter räknas 

exempelvis inte som att bidra med ett kreativt innehåll, och uppskattningsvis är det bara en 

procent av användarna som bidrar med nytt onlinematerial och tio procent som interagerar 

genom exempelvis kommentarsfält (ibid., 504). 

   När det är den nya publiken – användarna – som skapar eller är delaktiga i ett innehåll så 

talar man om användargenererat material, eller UGC (user-generated content). För att 

någonting ska kunna definieras som UGC bör det uppfylla följande tre villkor: Det ska vara 

publicerat och tillgängligt, det behöver innehålla ”ett visst mått” av kreativ ansträngning 
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och det ska slutligen ha producerats i ett icke-professionellt sammanhang utan 

förväntningar på ekonomisk ersättning (Carpentier 2011, 198). 

   Vi har alltså dels rört oss från ett tillstånd där en passiv publik endast kunnat ta del av 

innehåll som tillgängliggjorts av toppstyrda medieorganisationer (tv, radio, press), kalla det 

en tablålagd verklighet, till att publiken mer och mer kan styra över sin mediekonsumtion 

(till exempel SVT Play, SR Play), men också till det stadium där en passiv publik blir till 

aktiva användare som i sin tur bildar grupper med egna särdrag. Förr kanske man talade om 

”tv-tittare” som en homogen helhet. Hade du en tv i ditt hushåll var du en tv-tittare. I dag 

kan tv-tittarna, för att fortsätta med det exemplet, i sin tur delas in i exempelvis Netflix-

användare, HBO-fans och så vidare. Inom ramarna för gruppbegreppet återfinns 

identitetsmarkörer hos användarna som inte går att bortse från, allra minst ur ett 

marknadsperspektiv. Men, Netflix-användarna kan inte kallas för produsers eftersom de 

inte är delaktiga i tjänstens innehåll. Deras interaktion börjar och slutar i beslutet att teckna 

ett abonnemang eller inte. Soundcloud och Youtube, däremot, tillåter användardeltagande 

på både en mikro- och makronivå, det vill säga att individer utanför den professionella 

organisationen skapar innehåll som sedan blir tillgängligt för ett kollektiv, som i sin tur kan 

interagera och kommunicera tillbaka (Carpentier 2011, 203).  

   På ett teoretiskt – och ibland även ett praktiskt – plan besitter produsers stor makt. 

Användare som slår sig samman, utbyter kunskap och formar varandras tankar och 

medvetenhet mot ett gemensamt mål har möjlighet att påverka marknaden efter sin vilja 

(Bird 2011, 506). Det finns bland annat kända exempel på handlingskraftiga fans som 

lyckats återuppliva nedlagda tv-serier genom organiserade kampanjer (Mayerowitz 2007). 

Det är dock viktigt att notera att produserbegreppet inte är synonymt med någon form av 

fullständig frigörelse från kommersiella krafter. Normen är trots allt att produsers villigt 

håller sig inom de kommersiella tjänsternas regelverk och begränsningar, i stället för att 

helt och hållet bryta sig fria och skapa innehåll på en plats där det tidigare inte funnits 

något. I det avseendet är en produser fortfarande inte väsensskild från begreppet 

”prosumer” som Alvin Toffler myntade på 1980-talet, som var en beskrivning av hur 

konsumenter tog sig an kommersiella varor på kreativa sätt (Knight 2011, 512). 

Det går även att argumentera för hur teknologin minskar användarnas aktivism bortom 

datorskärmen, offline så att säga, då de vänjs in i repetition, regler och rutin snarare än 

frihet. Användarna är trots allt beroende av de befintliga plattformarna, och genomgår alltid 

en underkastelse till de befintliga användarvillkoren på varje tjänst (Bird 2011, 508). 
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Utöver att förändra konsumtionsmönster och användardeltagande har mediekonvergensen 

och de nya medierna som skapats inom den också suddat ut gränserna mellan det privata 

och det offentliga rummet. Sätten vi möts på är inte längre begränsade till det enskilda 

rummet, eller ens nationsgränser. Teknologier som mobiltelefoni och internet har medfört 

att vi kan ha offentliga samtal i privata rum, och privata samtal i offentliga rum, och i stället 

för att medierna varit ett inslag i livet så har livet blivit inbäddat i medierna (Butsch 2011, 

163). Medborgare uppmanas till att uttrycka sina åsikter med hjälp av hashtags, 

livsmedelskonsumenter handlar mat som är ämnad att fylla Instagramflöden lika mycket 

som den ska fylla magar och busshållplatser är dekorerade med QR-koder för den som vill 

veta mer om tidtabellen. Samtidigt har mediekonvergens och teknologisk utveckling 

bidragit till ändrade förhållanden för fan-grupper. Från att de tidigare rört sig i 

mainstreampublikens periferi har skillnaderna mellan genomsnittskonsumenterna (av 

populärkultur) och hängivna fans till exempelvis tv-serier (”Star Trek”-fans nämns ofta 

som exempelgrupp) börjat suddas ut. Det krävs inte längre något proaktivt förhållningssätt 

eller någon specialkännedom om smalare popband, filmer, serier, för att kunna ta del av 

dem. Tack vare exempelvis strömningstjänster med allt bredare kataloger inom film, tv och 

musik kan långt fler ta del av innehåll som tidigare varit begränsat till en mindre 

exponering (även om det inte nödvändigtvis varit reserverat för en smalare publik). Det 

som därför skiljer fan-grupper åt i dag är just respektive grupps identitetskänsla. Så kallade 

”casual-fans” har inte samma historik, kontinuitet och distinkta identitet som ”hardcore-

fans”, och även om mediekonvergensen krympt avståndet mellan dem så har det lett till en 

balkanisering – det vill säga att även i ett bredare sammanhang som till exempel moderna 

”Star Trek”-fans så finns det en identifierad tillhörighet liksom en identifierad ”annan” de 

olika grupperingarna emellan (Busse & Gray 2011, 431-432, 436). 

   Det finns många överlappningsytor mellan fankultur och produsers, men S Elizabeth Bird 

skriver att även om just produserbegreppet är sammankopplat med Web 2.0-tillvaron så får 

det inte glömmas bort att det inte är en företeelse som är helt unik för mediekonvergensens 

tidevarv. Fans har sedan länge gjort sitt för att bidra till textuell fördjupning av 

populärkultur (Bird 2011, 512) och ett exempel på det som nämns senare i denna rapport är 

Göran Bolins studier av internationella filmbytare. Utbytet som sker filmbytarna emellan är 

tvådelat – dels är det de fysiska filmerna som färdas över nationsgränserna, men också 

filmbytarnas kunskap och tankar som förmedlas i de olika fanzinesen de själva producerar 

och sprider. Det går att dra paralleller till Soundcloudanvändarna och musikbloggar. Från 

den rådande kulten kring en viss artist och den upplevda gemenskapen och identifikationen 
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som sker inom fanskaran, till den textuella tolkningen som äger rum på diverse bloggar 

(eller i koncentrerad form på exempelvis Twitter). Det som avhandlas där är inte bara själva 

musiken, utan även associativa känslomässiga och sociala aspekter. Den slutliga 

uppluckringen som sker uppstår då lyssnarna på Soundcloud sporras till att börja göra egen 

musik, och artisterna i sin tur påverkas direkt i sitt skapande av den sociala interaktionen 

med de andra användarna. Produktionen får element av konsumtion och konsumtionen 

element av produktion, och på så vis är Soundcloudanvändarna produsers. 

   I avsnittet om genreval och stilistik diskuteras likheter i arbetsmetoder mellan vissa 

journalister och antropologer. Men vilka är de dokumenterade distinktionerna?  

Både journalister och antropologer försöker förstå och beskriva samhällsfenomen. Båda 

behöver ge sig ut för att möta och samtala med människor, vilket kräver ett deltagande i 

människors vardag, arbeten och liv för att det sedan ska vara möjligt att återge, beskriva 

och tolka i skrift, ljud och bild (Ottosson 2004, 62). Både antropologen och journalisten gör 

andra människor och sociala fenomen publika, men antropologens arbete behöver inte utstå 

granskning av någon annan än dennes jämlikar. Där journalisten ställs till svars av 

redaktionschefer, kollegor, konkurrenter, intervjupersoner och läsare/lyssnare/tittare 

åtnjuter antropologen en mer skyddad professionell tillvaro (ibid., 68). Med det menas inte 

att antropologen kan komma undan med att skriva vad som helst. Det ställs vetenskapliga 

krav på redovisning, fullständighet och teoretisk behandling, men det spelar ingen roll om 

resultatet är ogenomträngligt för en publik utöver de tilltänkta läsarna – de tidigare nämnda 

akademiska jämlikarna (Hannerz 2004, 29). 

   Journalisten har däremot friare tömmar när det kommer till kraven på att presentera en 

auktoritativ representation av ett givet ämne, och kan jobba aktivt med dramaturgin som 

uppstår i kontraster och olika åsikter. Journalisten blir en förmedlare av andras ord och 

verkligheter, verkligheter som tillåts möbleras om i stället för att på antropologiskt vis 

synliggöra hur olika beskrivningar alltid är etnologiska konstruktioner (Ottosson 2004, 70-

71). 

   En tydlig skillnad mellan de olika disciplinerna är tidsfaktorn. Antropologen får bedriva 

sitt fältarbete ostört under en lång, obruten, tidsperiod medan journalisten sällan har lyxen 

att kunna ägna sig åt ett och samma ämne under en längre tid. Det är dock en skillnad som 

inte är universellt applicerbar, och eftersom arbetsmetoderna när det kommer till 

informationsinsamling är så snarlika går det att hävda en glidande gräns mellan antropologi 

och journalistik, där kontexten mer än någonting annat blir avgörande för vilken etikett som 

skall sättas på arbetet i fråga (ibid., 78-79).  



	   45	  

Anpassning	  till	  publik	  
 

Så här skrev jag i min ursprungliga forskningsplan under rubriken ”Målgrupp”: 

Arbetet är tänkt att läggas upp som en artikelserie där den röda tråden hela tiden är ”den 

nya musik-kartan”. Även om kanske inte varenda aspekt av ovanstående är nyheter så finns 

det poänger med att ha en pedagogisk och utredande ton. Den tilltänkta publiken är därför 

inte nödvändigtvis ”folk i svängen”, utan den genomsnittlige dagstidningsläsaren – och det 

är således en sådan redaktion som är hypotetiskt tilltänkt för en publicering. 

   När jag, så här i efterhand, läser mina texter så tänker jag att resultatet inte riktigt rimmar 

med ovanstående missionsförklaring, främst med avseende på texternas (i synnerhet de två 

första) längd. Innehållsmässigt finns det nog ingenting som hindrar dem från att tryckas i en 

dagstidning, men de är som sagt för långa för det, och eftersom jag i slutändan inte 

samarbetade med någon redaktion var det ingenting jag tog hänsyn till under arbetets gång. 

Den tredje texten lämpar sig bättre för publicering i helgbilaga i stil med DI Weekend. 

   Sanningen är den, att jag under arbetet med de två första – längre – texterna började 

föreställa mig dem som ”New Journalism”-liknande reportage i publikationer som 

exempelvis Esquire eller Rolling Stone, men också som manus till radioreportage i stil med 

Jesper Engströms ”Hitfabriken” som sändes i P3 under vintern 2014 (”berättarrösten” i 

texten skulle i sådant fall motsvaras av mina prator). Jag lekte även med tanken på att 

texterna skulle kunna vara inledande delar i en socialantropologisk monografi i stil med 

Hugh Gustersons ”Nuclear Rites: A Weapons Laboratory at the End of the Cold War”. Det 

baserar jag på ett antagande om att Soundcloud är ett tillräckligt ”intakt” universum för att 

det skulle vara möjligt att granska tjänsten och dess användare ur ett etnografiskt 

perspektiv. 

   Om uppgiften var att strikt hålla mig till min ursprungsbeskrivning så är det möjligt att 

jag missat målet. Men jag lät materialet styra riktningen, och om jag kunnat gå tillbaka och 

ändra något hade jag nog anpassat målgruppen och -publikationen i stället för tvärtom. 
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Genreval	  och	  stilistik	  
 

Som jag nämnt tidigare innebar min avgränsning samt omständigheter jag hade svårare att 

påverka, till exempel nej-svar på intervjuförfrågningar, att jag fattade beslutet att närma 

mig mitt huvudämne – Soundcloud – genom människorna som använder tjänsten. 

   I förordet till ”The New Journalism” beskriver Tom Wolfe hur ett antal journalister på 

1960-talet började anamma litterära grepp från realismförfattare som exempelvis Balzac, 

Dickens och Gogol för att sudda ut gränserna mellan journalistik och litteratur, och höja 

den journalistiska texten till romanens nivå (Wolfe 1973, 46). 

Gemensamt för många av texterna i ”New Journalism”-antologin är att de på ett effektivt 

sätt blivit stillbilder av en specifik tidpunkt, en unik rörelse. För någon som inte varit där 

själv räcker det med att läsa Barbara Goldsmiths, Hunter S Thompsons och Norman 

Mailers ögonvittnesskildringar från 60-talets motkultur för att kunna förnimma färg- och 

doftintryck och nå ett visst mått av förståelse. 

Enligt Wolfe bygger stilen på fyra stilistiska grepp (Wolfe 1973, 46-47):  

   För det första bör själva narrativet konstrueras i scener snarare än att presenteras som en 

ren och skär redogörelse. Det går att uppnå på olika sätt, bland annat genom ett kreativt 

bruk av tempus, men det viktigaste är för journalisten att vara på plats och med egna ögon 

bevittna människorna de berättar om, främst för att kunna återge en realistisk dialog – 

stilistiskt grepp nummer två. Tom Wolfe säger att realistisk dialog är det mest effektiva 

sättet att fånga läsarens uppmärksamhet, men att det också etablerar och definierar 

huvudpersonerna i berättelsen snabbare och bättre än någon annan metod. Wolfe hänvisar 

till Charles Dickens, som hade ”en förmåga att beskriva sina rollfigurer på ett sätt som får 

dig att tro att han beskrivit varenda centimeter av deras uppenbarelse, men att du, när du går 

tillbaka och läser om, inser att han bara använder ett par meningar för den fysiska 

beskrivningen. Resten uppnår han med dialog” (ibid.). 

   Det tredje stilistiska greppet som definierar new journalism är tredjepersonsperspektivet. 

Tanken är att presentera varje scen för läsaren genom ögonen på en av personerna i 

berättelsen, för att på så vis underlätta för läsaren att knyta an till texten på ett 

känslomässigt plan. Enligt Tom Wolfe är berättande ur första person (”Jag var där”) oerhört 

begränsande för skribenten, eftersom det bara möjliggör ett perspektiv för läsaren – 

journalistens egna. Ett perspektiv som Wolfe kallar ”irrelevant och irriterande” (ibid.). Så 

hur ska man bära sig åt för att tränga sig in i en annan människas huvud och redogöra för 
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dennes tankar och känslor utan att hitta på? Enkelt, säger Wolfe. Ställ frågor till dina 

intervjuobjekt om deras tankar och känslor. 

   Det fjärde och sista stilistiska greppet som ligger till grund för new journalism är 

återgivningen av detaljer som intervjupersonernas gester, vanor, beteenden, möblemang, 

klädsel, färdmedel, bordsskick, gångstil och så vidare. Allt detta symboliserar det som Tom 

Wolfe kallar för personernas ”statusliv” (ibid.), och observationen samt beskrivningen av 

dessa detaljer är vad som ger realismen sin styrka. 

   Min uppfattning är att new journalism-stilen besvarar frågan ”vem/vilka?” på ett 

insiktsfullt sätt, att det är en effektiv metod för att skildra en människa. 

Det är långt ifrån säkert att Soundcloud kommer att fortsätta existera i många år till, men 

när popkulturhistorikerna så småningom sätter sig ned för att sammanfatta 2010-talet 

kommer tjänsten och musiken som skapades på den rimligtvis få sitt eget kapitel, och 

framför allt kommer det handla om generationen som skapade musiken – svaret på frågan 

om vem/vilka. 

   Jag nämnde Hugh Gustersons monografi ”Nuclear Rites” tidigare. Den boken är ett 

resultat av författarens fältarbete på det amerikanska vapenlaboratoriet Lawrence 

Livermore National Laboratory och jag minns att när jag läste den så ändrades min bild av 

vad socialantropologi kan vara. Gusterson har inte studerat någon primitiv stam på en 

avlägsen och exotisk plats, i stället har han lyft på locket på en unik – och topphemlig – 

kultur som har sitt säte i mellersta Kalifornien. I handlingens mitt finns forskarna och 

vetenskapsmännen som ägnar sina professionella liv åt att utveckla massförstörelsevapen. 

Hugh Gusterson skildrar de här människorna på samma sätt som Bronisław Malinowski 

redogjorde för sina upptäckter på Trobrianderna. Han drar paralleller till ritualiserat 

beteende och ställer även vapenforskarna mot individerna som deltar i proteströrelsen mot 

kärnvapen, för att visa att de har oanade likheter med varandra. 

   Var går gränsen mellan det journalistiska reportaget i långform och ett 

socialantropologiskt fältarbete? Är det deltagande observation, socialantropologins 

adelsmärke, som är som skiljer dem åt? I boken ”Antropologi/Journalistik: Om sätt att 

beskriva världen” skriver Ulf Hannerz att det inom forskarsamhället finns en bild av 

journalistiken som ytlig, förenklande och opportunistisk (Hannerz 2004, 11). Han anser 

också att den journalistiska verksamheten ”i rätt hög grad inte kan bygga på ett personligt 

vittnesmål” (ibid., 21) och fortsätter sedan med att säga att undersökande journalistik i stil 

med ”wallraffande” närmar sig det antropologiska arbetet, men att det arbetssättet inte har 

särskilt mycket metodiskt att lära ut till antropologin och att yrkesetiken med falsk identitet 
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lämnar mycket att önska (ibid., 22). Ulf Hannerz verkar vara av uppfattningen att 

journalistiken har mer att lära av antropologin än vice versa. 

   Samtidigt undrar jag om inte Tom Wolfes fyra stilistiska grepp täcker en hel del av 

kriterierna för deltagande observation, som inom socialantropologin innebär att forskaren 

personligen lever i det sammanhang som ska studeras. 

För att kunna återge exakta scener, dialog, detaljer måste du som reporter ha varit på plats 

när det hände, dessutom under en längre tidsperiod. 

Wolfe menar att new journalism tog det skrivna reportaget till litterära höjder, men kan inte 

en bieffekt också varit att de första stegen togs mot ett gränsöverskridande journalistiskt-

antropologiskt arbetssätt? I exemplet ”Frank Sinatra Has a Cold” bygger i princip hela 

reportaget på deltagande observation, och de intervjuer som gjorts är gjorda på avstånd från 

berättelsens subjekt. 

   Göran Bolins studier av unga ”filmbytare” är ett annat arbete jag tittat på och hittat 

likheter med. Filmbytarna utgörs företrädelsevis av unga män som i slutet av 1980- och 

början på 1990-talet skapade ett internationellt nätverk för byteshandel av och diskussion 

om censurerade filmer på vhs-band. Enligt Bolin verkar filmbytarna i en 

”minioffentlighet”, där medlemmarna kommit överens om interna regler. En slags 

tolkningsgemenskap (Bolin 1994, 146). Det finns ett flertal likheter mellan Göran Bolins 

filmbytare och de som använder Soundcloud för att upptäcka och dela musik – i varje fall 

de jag träffat. Inslag som egen jargong (ibid., 164) och en självupplevd gränsdragning 

gentemot en annan offentlighet (i det här fallet mainstream-musik) tillsammans med en i 

princip dogmatisk uppfattning om äkthetsbegreppet pekar på att Soundcloud har blivit en 

grogrund för en egen fankultur. Bolin skriver följande om filmbytarnas minioffentlighet: 

”Den sysselsätter sig med ett populärkulturellt material som avvisas som mindervärdigt av 

majoritetskulturen, den kommunicerar inbördes genom olika medier, den kännetecknas av 

en höggradig aktivitet och produktivitet bland medlemmarna (åtminstone av dem som utgör 

kärnan och den drivande kraften inom gemenskapen), och den fungerar distingerande och 

självstärkande för sina medlemmar. För forskare och andra utomstående intresserade är den 

svår att beskriva då den kännetecknas av vad Jenkins kallar flytande gränser, stor 

geografisk spridning och ’underground status’” (ibid., 151). 

Det är en beskrivning som i princip helt och hållet går att applicera på 

Soundcloudanvändarna i mitt arbete. 

   Bolin diskuterar också förhållandet mellan konsumtion och produktion bland filmbytarna, 

och säger att det finns element av produktion i konsumtionen och vice versa (Bolin 1999, 
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51). Det förhållandet återfinns på Soundcloud, i interaktionen mellan användarna. 

Lyssnaren kan vara delaktig i musiken på ett närmare sätt än på andra plattformar tack vare 

Soundclouds sociala funktioner. Musikproduktionen är inte en skyddad verkstad och det är 

rimligt att anta att publikinteraktionen har en direkt påverkan på en del av artisterna. I 

princip går det att använda Soundcloud som en pulsmätare. Laddar du upp 30 sekunder ny 

musik – och har många följare – kommer du snart få veta hur de känner. Det är naturligtvis 

inte så att den konstnärliga integriteten automatiskt försvinner när den sociala interaktionen 

ökar. Folk kommer fortfarande göra precis den musiken de själva känner för att göra, men 

det är som sagt rimligt att anta att det finns de som arbetar på ett annat sätt. 

   Den tredje texten i mitt arbete skiljer sig från de första två. Det rör sig fortfarande om ett 

reportage, men stilen kan inte kallas new journalism av flera anledningar. För det första har 

texten ingen scenstruktur, med miljöbeskrivningar och detaljer, som steg för steg är tänkt 

att ta läsaren närmare en värld och personerna som befolkar den. Texten tar i stället sin 

utgångspunkt i en frågeställning – vad kommer hända härnäst? – som alla tre 

intervjupersoner får ge sitt perspektiv på.  

   Det är en featuretext som främst handlar om vad som sägs i den, och av vilka, snarare än 

att det personerna säger ska utgöra en beståndsdel i berättelsen om vilka de är. Naturligtvis 

presenteras intervjupersonerna och får en kontext, men de har blivit ombedda att ge ett 

expertutlåtande som inte nödvändigtvis kräver att bli ifrågasatt av reportern. I stället är 

texten konstruerad på så sätt att de tre perspektiven ska kunna belysa olika aspekter av 

samma fråga. Reporterns (min) roll blir, som Anders Sundelin beskriver, följande: 

”Reportern kan befinna sig på samma avstånd hela tiden /…/ utan kommentarer eller 

sidoblickar. Tonen är neutral, stilen återhållen” (Sundelin 2008, 159).  

   Jag hade kunnat skriva att Daniel Johansson misslyckats med att genomföra vår intervju 

fyra dagar i rad, för att sedan kontakta mig via Skype på en opålitlig uppkoppling 

någonstans i Spanien en vecka senare, eller berätta om hur Åsa Carild valt att träffas på ett 

pensionärskafé där smörgåsarna om möjligt varit äldre än gästerna, och att hon när hon 

tagit sig an sin macka först lyft av den översta brödskivan, rivit den i små bitar och ätit upp 

dem, för att sedan i tur och ordning plocka upp salladsblad, gurkskivor och leverpastej och 

försiktigt stoppat dem i munnen, och på så vis lyckats dra ut en smörgåsmåltid till ny 

rekordtid (något som räkneverket på min bandare kan bekräfta). 

Men det hade inte tillfört texten särskilt mycket. 

De detaljerna kanske berättar något om egenheterna i Daniel Johanssons och Åsa Carilds 

personligheter, men att Daniel missade fyra intervjutillfällen har ingenting med hans 
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förmåga att svara på frågan om vad som kommer att hända med Soundcloud framöver att 

göra, och Åsas smörgåsätarteknik är inte kopplad till hennes åsikter om 

upphovsrättsersättning. 

Om texten haft en annan ansats eller förevändning, exempelvis att undersöka kulturen 

bakom kulisserna på Stim, då hade jag noterat och återgivit varenda intressant detalj jag 

kommit över, som att Åsa Carild utbrast ”Nämen där är Leffe! Jag ska bara säga hej” det 

första hon gjorde när vi träffades, för att sedan vant hälsa på Leif Pagrotsky (som åt lunch 

på stället intill), eftersom något sådant skulle illustrera ett skeende mer effektivt än om jag 

skrivit ”På Stim är de anställda bekanta med den förre detta närings- och kulturministern”. 

   Slutligen vill jag tillägga att jag inte äger någon kamera och att fotografi inte är en av 

mina starka sidor. Därför är texterna inte bildsatta förutom i två undantagsfall där bilderna i 

fråga var en del av berättelsen. 

 

Undersökningsmetoder	  
 

Mitt arbete bygger på intervjuer och personliga möten. Som jag nämnt tidigare gjorde jag 

research om Soundcloud, men det var mest för min egen del och inte nödvändigtvis för att 

kunna ta med mig fakta till intervjuerna. Undantaget är förberedelserna inför den tredje 

texten, då jag bland annat läste Daniel Johanssons rapport ”From Products to Consumption 

– Changes on the Swedish Market as a Result of Streaming Technologies”, men i slutändan 

tog jag med väldigt lite från den delen av samtalet. 

   Det finns många teorier om intervjuteknik, och jag kommer diskutera min egen metod, 

men innan man ens kommer till intervjutillfället måste man ha någon att prata med, och det 

enskilt svåraste momentet i hela mitt arbete var att hitta lämpliga intervjupersoner. Inte för 

att det finns så få utav dem, utan för att det kunde vara knepigt att närma sig dem. Jag 

kommer att redogöra för mitt val av källor i nästa avsnitt, men här följer en summering av 

mina tankar kring problematiken: 

   Jag har arbetat på ett par stora redaktioner. Ställen vars rykte medför att du kan vara så 

gott som säker på att den enda anledningen till att folk tackar nej till en intervju när du hör 

av dig är att de inte har tid just då (eller heter Pewdiepie). Eftersom mitt arbetsområde inte 

är grävande journalistik har jag heller aldrig själv behövt känna – eller fått någon annan att 

känna – att jag varit ute efter att jaga och sätta dit en intervjuperson. Dessutom har mitt 

tidigare arbete lett till vissa kontakter. 
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Allt det jag skrivit ovan är inte tänkt att vara någon sorts kvitto på min egen förträfflighet, 

utan snarare en redovisning av de naturliga konsekvenserna av redaktionsarbetet. 

Ta bort redaktionen ur ekvationen, och omständigheterna förändras. 

   Här finns det olika teorier. Jag kan till exempel tänka mig att det kan vara lättare att få 

tillgång till personer man vill ska uttala sig om ett känsligare ämne om man uppger att man 

är student, och inte ringer från SVT, eftersom det då kanske ”bara” rör sig om ett skolarbete 

som aldrig kommer att publiceras inom synhåll för kritiska ögon. Ett exempel jag kommer 

att tänka på är från den första terminen på masterutbildningen, när jag behövde få tag på en 

nationalekonom som kunde uttala sig om varför Anders Borg till synes plötsligt ville ändra 

kurs, och lätta på besparingspolitiken. Då ringde jag Martin Flodén, professor i 

nationalekonomi vid Stockholms Universitet. Han var väldigt trevlig, men beklagade sig 

över att han inte kunde uttala sig i just den frågan på grund av sitt nya uppdrag. Jag förstod 

inte riktigt, men läste i tidningen en vecka senare att Martin Flodén tillträtt som ny vice 

riksbankschef. Var det ett scoop som jag ovetande blivit serverad? Jag vet inte, och i vilket 

fall gick det mig över huvudet, men jag är hyfsat övertygad om att han sänkte garden när 

jag berättade att jag ringde från JMK. 

   Situationen blir omvänd när du försöker få kontakt med artister som inte nödvändigtvis är 

sugna på att göra intervjuer, och framför allt inte om de inte blir garanterade exponering. 

Som jag nämnt tidigare väntar jag fortfarande på svar från Yung Leans management. I 

somras hade jag kontakt med dem under två veckors tid, för att försöka få till en intervju 

med Sad Boys inför Way Out West-festivalen. Det föll till slut ihop men det sista som 

sades var ”Vi försöker styra upp någonting under hösten”, så jag tog mig helt enkelt 

friheten att kontakta dem igen från min privata mailadress och fråga om det var dags att ta 

den där intervjun. 

   Jag har inte gått tillbaka och räknat hur många jag hörde av mig till, men det händer 

fortfarande att jag får svar på Soundcloud av folk som skriver ungefär ”Hej, är det 

fortfarande aktuellt med intervjun?” I slutändan kan jag konstatera att jag hade en del tur 

med personerna som ställde upp. 

   I genre-avsnittet nämner jag deltagande observation, och någonstans hade jag också 

föreställt mig att jag skulle få tillbringa längre tid i åtminstone några av intervjupersonernas 

sällskap. Men det blev inte så, dels på grund av tidsbrist men också, tror jag, på grund av 

det jag skrivit ovan, att det hade varit en helt annan situation om jag hört av mig till 

Desmond Dibba och sagt att jag kommer från Musikguiden i P3 och vill göra ett reportage. 
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En annan situation som uppstod, och som jag kommer ta upp mer i etik-avsnittet, var när 

jag intervjuade Kalle Olsson. Han kunde inte berätta sin historia utan att också berätta om 

sina privata problem, så då gjorde han det. Och jag lyssnade. Efteråt kände jag att där fanns 

ett möjligtvis intressantare reportage. Jag vet inte varför Kalle öppnade sig så för en 

främling. Kanske är det sådan han är, men han har hört av sig efteråt och berättat att han 

”haft lite trassel” och det får mig att tänka att jag inte ska släppa honom. 

   Björn Häger skriver att en intervju ”ska ha en början, en mitt och ett slut” (Häger 2007, 

85) och framhäver vikten av att planera intervjun i förväg, fundera på vilka frågor du 

verkligen vill ställa och vart du hoppas att det leder dig. 

Det är en metod jag har försökt anamma, eftersom oförberedda intervjuer sällan blir bra. 

Men något som nästan är viktigare för mig än att komma på ett antal frågor är att på 

förhand föreställa mig den färdiga artikeln/reportaget/inslaget och i princip redan skriva 

påan eller ingressen innan jag ens träffat personen. Det hjälper mig att förstå vilken ton jag 

är ute efter och det förbereder mig mentalt på att inte sväva ut för mycket under samtalet. 

Alltså, vinkeln måste vara klar innan jag sätter mig med någon. Sedan kan det ju bli så att 

den vinkeln åker ut genom fönstret, sådant händer, men utöver att formulera frågor har jag 

hela tiden en röst i huvudet (jag vet vem den tillhör, det är inte min egen) som säger 

”Vinkeln! Vad är vinkeln? Tänk vinkel!” 

   Jag hade med mig bandare och block till varje intervju. Bandaren lade jag på ett bord eller 

höll i handen beroende på bakgrundsljudet i rummet. Innan jag började spela in småpratade 

jag med intervjupersonen för att de skulle få en känsla av mig och för att de själva skulle få 

prata av sig. Min intervjupersona skiljer sig inte nämnvärt från hur jag är annars, vilket 

kanske märks och i sin tur kanske bidrar till en avslappnad stämning. I blocket hade jag 

skrivit upp huvudfrågorna jag ville ha svar på, och under samtalens gång antecknade jag 

nyckelord jag hörde för att kunna återkomma till dem och inte behöva avbryta samtalet bara 

för att jag var rädd för att glömma en eventuell följdfråga. Vid ett par tillfällen märkte jag 

också att intervjupersonen sneglade mot mitt block. Kanske kändes det förtroendeingivande 

för dem att se mina anteckningar, att de kände att jag tog situationen på allvar? Jag vet inte, 

men jag skulle aldrig göra en lång intervju (ingen av de jag gjorde för arbetet var kortare än 

45 minuter, de flesta var längre, men aldrig längre än en timme) utan bandare. Dels för att 

veta att jag har korrekta citat, men också för att jag aldrig skulle kunna koncentrera mig på 

ett samtal, tänka ut följdfrågor, och samtidigt anteckna det personen framför mig säger. 

Blocket använder jag som sagt för att snabbt skriva enstaka minnesord, och det hjälper. 
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Den absolut mest tidskrävande delen av arbetet är att transkribera intervjuerna. Det kunde 

ta mördande lång tid, men det var helt nödvändigt för mig att ha fullständiga citat. På en del 

platser i texterna formulerar sig intervjupersonerna bättre än jag skulle kunna göra, och då 

har jag återgivit det de sagt i sin helhet. 

   I slutändan var det inte så svårt att få personerna att prata, eftersom i sex av nio fall ville 

jag att de skulle prata om sig själva, vilket många tycker om att göra. 

    

Källor	  
 

Den första personen jag tog kontakt med var Gustav Holmström. Jag blev tipsad om honom 

av en bekant som jobbat med honom och lagt märke till att han alltid hade musik på i 

bakgrunden när han arbetade, och då bara musik på Soundcloud. När det sedan visade sig 

att Gustav också driver bloggen Havsljud kändes det givet att fråga honom. Som tur är var 

Gustav väldigt medgörlig, tyckte att ämnet lät intressant och gick med på att träffas. Kanske 

ännu turligare var, att Gustav tyckte att jag borde höra av mig till Dilan Kaya. Dilan 

kompletterade Gustavs berättelse på ett mycket bra sätt och det var tack vare henne jag 

kunde börja dra paralleller till Göran Bolins arbete om filmbytare och inse att Soundcloud 

hade egenskaper som möjliggjorde det etnografiska perspektivet. Men texten saknade 

fortfarande någonting, och det var när jag kom att tänka på Joanna Eriksson som det föll på 

plats. 

   Joanna hade, som det står i texten, varit med i Musikguidens direktsändning från 

Popagandafestivalen så jag visste att hon hade ett stort musikintresse. Jag fick Joannas 

kontaktuppgifter via redaktionen och hörde av mig till henne. Hon tyckte att det lät 

spännande, men förstod inte riktigt vad det var jag ville göra, och hon ville definitivt inte 

träffas hemma hos henne. Då insåg jag att jag borde komponera någon sorts 

standardförfrågan, som tydligt redogjorde kort för mitt arbete och varför jag var intresserad 

av att prata med den eventuella personen i fråga, och som förhoppningsvis skulle kunna 

skingra eventuella misstankar om att jag var någon skum typ som sökte kontakt med 

omyndiga flickor på internet. Om jag sedan fick ett positivt första svar skulle jag sedan 

kunna berätta mer ingående om examensarbetet. 

   Joanna Eriksson blev något av en portalfigur för arbetet, för hennes återkommande bruk 

av äkthetsbegreppet fick mig att titta på intervjuerna med Gustav Holmström och Dilan 

Kaya ur ett nytt perspektiv, och det var då jag såg den röda tråden. 



	   54	  

   När jag sökte intervjupersoner till den andra texten hade jag redan släppt tanken på att få 

till ett möte med någon förhållandevis etablerad artist. I stället utgick jag från några av de 

namn som Dilan Kaya följer på Soundcloud. Samtidigt ville jag inte bara intervjua unga 

män, så jag skickade förfrågningar till alla kvinnor i Desmond Dibbas och Kalle Olssons 

nätverk. Kriteriet var att de laddat upp två eller fler egna låtar det senaste året. Det 

genererade inga napp, och när Kalle Olsson och Desmond Dibba tackat ja, och Desmond 

dessutom tipsat mig om David Lewerentz (som i sin tur ställde upp direkt), köpte jag en 

tur- och returbiljett till Malmö 

   Jag har inte gjort någon kvantitativ undersökning, vilket gör det enklare att motivera mitt 

urval. Det finns en koppling från Gustav Holmström till David Lewerentz, via Dilan, 

Desmond och Kalle, vilket leder till en sammanhängande berättelse. 

   När jag förberedde mig för den tredje texten skrev jag till Expertsvar.se och undrade vem 

som skulle kunna hjälpa mig att svara på frågor om Soundcloud och strömningstjänster. 

Daniel Johansson var ett av de första namnen jag blev rekommenderad, och han tyckte i sin 

tur att jag borde höra av mig till Åsa Carild. Jag drog mig lite för att fråga Billy Rimgard 

om hans medverkan, eftersom jag känner och har jobbat med Billy. Det skulle kunna tolkas 

som ett uttryck av lättja att vända sig direkt till folk i ens omgivning, men Billy Rimgard 

har ett ganska unikt perspektiv i och med att han var så otroligt tidigt ute med digital 

musikjournalistik, och han sitter på så mycket kunskap och insikter att det hade varit dumt 

att inte ha med honom. 

   Jag pratade inte med någon som inte kom med i det slutgiltiga arbetet, men jag tackade 

nej till ett par personer efter att jag återvänt från Malmö, då jag kände att jag hade 

tillräckligt med material för texten. 

   När det gäller källkritik medförde grundförutsättningarna att jag inte hade så stor 

anledning att på förhand vara misstänksam mot mina intervjupersoner. Jag hade ju som sagt 

inte för avsikt att ställa dem mot väggen. Däremot ställdes jag inför en annan situation. Jag 

skulle inte kalla det för dilemma för så var det inte, men när jag satt hemma och 

transkriberade intervjuerna för att sedan skriva texterna insåg jag att det kan vara långa 

avstånd mellan vad en person säger och vad den personen menar. Jag hörde ju vad alla 

sade, det hade jag spelat in, men vad betyder det? Där blir min uppgift att göra en tolkning. 

Torsten Thurén tar upp antropologer och hermeneutik i sin bok om källkritik. Att du, när du 

ställs inför en situation du inte tidigare bevittnat, behöver en inlevelseförmåga som är en 

kombination av intellektuell kunskap och empati för att kunna göra en tolkning. Den 

tolkningen behöver däremot inte nödvändigtvis vara säker eller fullständig, eftersom 
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tolkningar ”alltid är provisoriska” (Thurén 2005, 109). Torsten Thurén tar upp ett exempel 

där journalisten Lasse Berg träffar fyra indiska män som berättar att de blivit torterade av 

polisen. Några sådana vittnesmål ställdes jag inte inför i mitt arbete, men det är mitt ansvar 

att representera mina intervjupersoner på ett rättvisande sätt, till exempel när de pratar om 

känslor och jag försöker dra slutsatser eller konstruera teser kring detta.  

 

Etik	  
 

Som jag nämnt i ett tidigare avsnitt var det stundtals svårt att hitta intervjupersoner till mitt 

arbete. Innan jag formulerat min standardförfrågan provade jag ett par olika varianter, där 

det kanske inte alltid i första hand framgick att intervjun skulle vara en del av ett 

examensarbete på JMK, utan jag använde i stället termen ”ett projekt”. Vilket inte var 

osant, men eftersom jag ändå skulle förklara arbetet närmare vid ett eventuellt svar ändrade 

jag det.  

   Den enda som bad om att få läsa sina citat var Åsa Carild, och det fick hon göra. Hon sa 

väldigt mycket innan bandaren hade slagits på, och tillade ”Det här får du absolut inte 

skriva”. Det gjorde jag inte heller. 

   Björn Häger skriver att man, vid arbetet med personporträtt, ska ”kämpa fram konkreta 

svar” (Häger 2007, 130). När jag intervjuade Kalle Olsson blev jag, som sagt, överraskad 

av att han berättade öppet och ingående om svårigheter i sitt privatliv. Å ena sidan var 

händelserna betydelsefulla för hans berättelse och det hade, som jag skriver i texten, varit 

svårt att berätta hela historien utan att nämna något om det. Men jag ville å andra sidan inte 

hänga ut honom, och jag visste inte heller i vilket mentalt tillstånd han befann sig i. Kalle är 

18 år och myndig. Juridiskt sett kan han stå för vad han säger, men jag kände ett helt annat 

ansvar inför honom efter intervjun än före den. Kalle Olsson drömmer om ett liv där han 

kan försörja sig på musiken. Kanske ser han min intervju som ett steg på vägen till att 

uppnå den drömmen. Vi pratade inte om det, men av alla jag träffat under mitt arbete är 

Kalle den enda som hört av sig efteråt och frågat om hur det går och om jag vet om texten 

kommer bli publicerad än. Han ville även skicka över några bilder på sig själv, men har i 

skrivande stund ännu inte gjort det.  
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Erfarenheter	  under	  examensarbetet	  
 

Jag har nämnt tidigare att jag föreställde mig de två första texterna som möjliga 

radioreportage. Den främsta anledningen till att jag i slutändan gjorde ett skriftligt arbete är 

att ljudredigering är tidskrävande, och jag ville inte att det skulle ta fokus från arbetets 

innehåll. Av en slump visade det beslutet att löna sig på fler sätt under senhösten, då min 

dator gick sönder. Utan vidare omsvep kan jag konstatera att det var en lättnad att jag bara 

behövde ett ordbehandlingsprogram för att kunna slutföra mitt arbete. 

   Därmed inte sagt att jag inte hade gjort radio om jag fått göra om arbetet. Jag tycker att 

mediet passar ämnesvalet, och berättelsen får en till dimension om den musikläggs med 

musiken som nämns i intervjuerna. Att får höra hmmdes samtidigt som Desmond Dibba 

pratar, att varva ljudklipp från ”Dubkulture TV” med David Lewerentz-intervjun. Sådana 

saker. 

   Sedan är det en personlig preferens, men jag tycker att man kommer närmare med röster 

än med text. Dessutom tänker jag att det tredje reportaget i så fall hade kunnat göras som en 

paneldiskussion med alla tre personer samtidigt. Det formatet funkar inte riktigt i text. Om 

jag gjort radio hade jag kanske också valt att bara fokusera på Desmond Dibba, David 

Lewerentz och Kalle Olsson, och följt dem under en längre tid.  

   Någonting jag tänkt på med den tredje texten är den avslutande delen om hur 

journalistiken förändrats. Hela den frågan hade kanske kunnat lyftas ut till en egen text, 

men anledningen till att jag intervjuade Billy Rimgard var just för att han kunde berätta om 

hur journalistiken förändrats och om hur Soundcloud förändrats. Om jag valt bort avsnittet 

om journalistik hade jag nog fått välja bort Billys medverkan i texten helt och hållet, 

eftersom han pratade om både och samtidigt. 

   Alla texter hade kunnat bli annorlunda med ett annat urval bland intervjupersonerna. Men 

det bör kanske inte ens nämnas. Jag väljer i stället att se det som en grundsten i ett större 

arbete, där besluten jag inte fattade är möjligheter, dörrar som fortfarande står öppna. 

Ursprungligen hade jag också tankar på att skriva en introduktionstext, där alla fakta och all 

historik om Soundcloud skulle presenteras. Tanken var att läsaren skulle ha med sig det in i 

de följande texterna, för att få en tydligare kontext och kanske uppnå en djupare förståelse 

från början. Men jag bestämde mig i stället för att portionera ut det innehållet över de tre 

texterna, för jag undrar hur rolig en sådan första text verkligen hade varit att läsa. 

Det är svårt att säga. Kanske hade jag kunnat göra mer. Men jag hade definitivt kunnat göra 

mindre. 
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Jag känner inte riktigt att det är upp till mig att summera arbetets starka sidor. Men om jag 

ska nämna något är jag nöjd med att jag skrivit alla texter utan att använda ord som ”jag”, 

”min” och ”mitt” en enda gång i den löpande texten. Något jag med råge kompenserar för i 

reflektionsrapporten. 
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