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Abstract
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Denna uppsats syfte ligger i att skapa förståelse för var, när, och hur det är möjligt att uppnå en
musikupplevelse som är koncentrerad med Spotify. Tre frågeställningar har tagits fram som
behandlar: konstobjektets immateriella form, hur plats och mobilitet kan påverka upplevelsen,
och hur detta möjliggör eller försvårar en koncentrerad musikupplevelse. Uppsatsens teoretiska
ingång har sin utgångspunkt från Walter Benjamins (2014) tanke om att konsten besitter en
aura som påverkas av form och mediering. För att förstå det strömmade musikmediet och
konstobjektet används Jay David Bolter & Richard Grusins (1999) remedieringsteori, samt
senare teorier om det personliga flödet av Richard Grusin (2009). Tillkommer gör även teorier
om musikpraktiker i form av: Lee Marshall (2014) och Eric W. Rothenbuhler & John Durham
Peters (1997). Ett fenomenologiskt perspektiv på livet och rummen med medier knyter ihop
ramverket och utgår från Scannell (2014), Bakardjieva (2005) och Bengtsson (2007). Ämnet
undersöks med en etnografiskt inspirerad metodologi i form av tre kvalitativa
forskningsintervjuer med unga, musikintresserade och flitiga användare av Spotify. Det som
framkom från intervjuerna var att en koncentrerad musikupplevelse är ovanlig, men inte
omöjlig. När allt stämmer kan en djup och nära upplevelse nås. Användarna uttryckte i första
hand andra kvalitéter hos det strömmade, det nya ”äkta” ansågs ligga i det personliga och
kontrollerade flödet.

Nyckelord: Digitalisering, estetik, fenomenologi, remedieringsteori, Spotify, strömmad musik
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1.0 Inledning

För många är musik en självklarhet i vardagslivet, musik har förmågan att tonsätta den tomma
och grå vardagen. Upplevelserna vi får med musik via medier är intressanta fenomen som måste
analyseras utifrån fler aspekter. I denna uppsats undersöks hur det musikaliska konstobjektet
upprättas och vad som händer med musikupplevelsen när den blivit strömmad. Vi har kommit
en bit sedan MP3-spelare som t.ex. Ipoden såg medievärldens ljus. Ipoden gav människor ett
digitalt och estetiskt verktyg för att göra tomma vardagsmiljöer till egna (Bull 2005), men man
behövde på förhand föra över och organisera musiken. Med internet, smartphones och
strömmade musiktjänster som Spotify kan vi ögonblickligen förändra vardagens ljudkuliss och
förnimmelsen av världen. Internet har trängt sig allt djupare in i vardagslivet med medier och
omförhandlat hur musikupplevelser formas med appar som Spotify, via dator eller smartphone.
Musikens relation till internet, tog enligt Steve Jones (2011) fart med nedladdningstjänsten
Napster 1999. Jones menar att detta markerade en övergång från musik som fysiskt objekt, ett
album man kan ta på, till något immateriellt och digitalt. Debatt om musik och internet har för
det mesta handlat om kommers och konst, och problemen är minst sagt komplicerade (Jones
2011). Hur musik produceras, distribueras och lyssnas på har med internets utveckling
transformerats. Musikindustrin som till en början sågs som hotad har hittat nya vägar genom
musikströmning online (Johansson, et al 2018 s.12). Vardagliga musikupplevelser ramas idag
in av en onlinemiljö med strömningstjänster som Spotify (Ibid s. 3). Fokus i följande studie
ligger på den musikaliska konstupplevelsens plats i den nya digitala onlinemiljön. Det som
började med illegal nedladdning från Napster, har gått över till strömmade musiktjänster som
Spotify. Idag är musikmöjligheterna nästintill oändliga. Med full kontroll över upplevelsen kan
man enkelt hoppa i, och mellan låtar. 30 miljoner strömmade låtar finns en sökning bort och
Spotify ger oss dagligen nya musikförslag.
Mot bakgrund av musikupplevelsen som inramad av en onlinemiljö har det för mig väckts
frågor om hur individer ser på musikens estetiska funktion i vårt digitaliserade samhälle. Hegel
såg på musik som en konstnärlig och andlig verksamhet, ögonblicken vi fylls av musik och när
tid och rum kan förändras. Musik tillhör de sköna konstformerna och var ursprungligen en
estetisk erfarenhet som skulle upplevas live. Under den digitala och strömmade eran har
musiken tagit ett kliv bort från ”live” och det analoga, till att nu existera i en immateriell och
strömmad

form.

Filosofen

och

kulturkritikern

Walter

Benjamin

menade

att

massreproduktionens era har skadat konstens aura, en andlig sfär förknippad med
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traditionssammanhang inom kulturen. Konstverket lösgörs från det andliga och kulturen när det
på teknisk väg reproduceras och ett kultiskt syfte byts mot ett politiskt (Benjamin 2014).
Paradoxalt tolkade Benjamin ut en dubbelhet hos masskulturen, trots potentiellt auraförfall kan
det finnas kulturellt demokratiserande aspekter hos masskultur (Frith 1986; Marshall 2014).
Den tekniska utvecklingen med Spotify kan erbjuda kulturellt demokratiserande möjligheter
för individer. Hur detta ter sig, och om musik tillåts hamna i centrum i en strömmad onlinemiljö
är något jag kvalitativt kommer att undersöka. Med denna studie vill jag lokalisera hur ett rum
för koncentrerat musiklyssnande skapas med strömmad teknik. Hur upprättar individer ett rum
för musik som konstupplevelse, där den inte förpassas till en vardagskuliss? Dessa frågor
kommer jag belysa utifrån en grupp unga, musikintresserade och flitiga Spotify användares
perspektiv för att ringa in den koncentrerade musikupplevelsen.

2.0 Tidigare forskning

Tidigare medieforskning om musik har fokuserat på musik som integrerad med vardagslivet,
musikens betydelser, och konstens kamp mot tekniken. En digital inramning dominerar idag
inom kulturen och styr människors utformande av erfarenheter med medier i vardagslivet. Den
här studien knyter an till ett forskningsfält som på senare tid vunnit mark inom medie- och
kommunikationsforskningen: Musikströmningstjänster på internet. Avsnitt 2.1 behandlar
teknisk utveckling, vardagliga och estetiska funktioner, och musikens betydelse. Avsnitt 2.2
behandlar aktuella studier om Spotify. Avslutningsvis diskuteras hur den tidigare forskningen
relateras till min egen uppsats.

2.1 Musik har betydelse
Simon Frith (1986) skriver om konstens kamp mot tekniken och motsättningen mellan ideologi
och teknik. Frith menar att det började med elektronikens prägel på musikframförandet.
Elektronisk förstärkning sades alienera artisten från publiken; syntar och trummaskiner sågs
som själlösa ersättare till musikern. Argumenten härstammar från Frankfurtskolans kritik av
masskulturen. Frith talar om en ideologi som präglar vad ”äkta” musik anses vara, teknik ansågs
öka avståndet mellan artist och publik. Frith diskuterar den nya studion som skapade musik som
omöjligen gick att återskapa live, studion kom att bli det viktigaste instrumentet när man skapar
komplexa, musikaliska konstverk (Ibid s. 271). Det finns en dubbelhet hos tekniken, trots den
mekaniska reproduktionen av konst finns det inte bara utrymme för ideologisk manipulation.
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Tekniken har skapat nya möjligheter för kulturell demokratisering (1986 s. 277ff), användarna
har makten över mediet. Relationen mellan konst och teknik är komplex, vi kan inte anta att
Spotify alienerar konsumenten från konstverket. Enligt Frith förändrade elektroniken och
studion

musikskapandet,

motsvarande

kan

digitaliseringen

och

Spotify omvandla

musiklyssnandet.
Tia DeNoras (2000) etnografiska studie om musikens betydelse i vardagslivet utgår från en
sociologisk och psykologisk aspekt. Hon kopplar musik till människors känslor och humör.
Musik liknas vid ett kulturellt fordon vi kan färdas med (Ibid s. 7), metaforen syftar till ett
emotionellt förflyttande mellan platser. DeNora vill belysa hur musik har organiserande
egenskaper och fungerar som en resurs för social agens i vardagslivet. Musik tilldelar oss form
och textur till att vara, känna och agera i vårt vardagsliv (2000 s. 151ff). DeNoras fokus på
mänsklig betydelse i form av vardaglig struktur och aktiviteter, hur musik organiserar
vardagslivet är något jag vill problematisera. Istället vill jag utgå ifrån ett perspektiv som ser på
musik som en konstupplevelse som kräver ett koncentrerat lyssnande.
Musikens estetiska roll i vardagen vid tiden före strömningstjänster på internet har Michael
Bull (2005) utforskat. Han undersöker Ipodens funktion för människor med en kvalitativ
undersökning om användandet. Ipod lyssnarna estetiserar och skapar egna rum i vardagen och
urbana miljöer. Offentliga miljöer görs till något privat, tack vare möjligheterna att kunna välja
musik själv. Vidare menar Bull att Människor bebor urbana platser med musik, vardagens
tomrum kan fyllas och struktureras. Precis som DeNora (2000) menar Bull att musik har en
strukturerande funktion i vardagen; musik reglerar erfarenheten av tid och människor skapar
sin egen mening och egen tidsuppfattning till platserna. Ipod-användarna kan kontrollera
musikupplevelsen eller låta tekniken styra med ”shuffle”. Det ”auratiska behovet” som Bull
kallar det, mättas när vi kan ha med oss hela vår musiksamling. Användarna ger Ipoden
betydelse tack vare dess flexibilitet, mobilitet, och lagringsmöjligheterna. Attribut vi idag finner
hos Spotify, skillnaden är att hårddisken byts ut mot molnlagring.
David Hesmondhalgh (2013) menar att musik har potential att möjliggöra livs-förstärkande
former av kollektiv gemenskap genom tid och rum. Till skillnad mot DeNora (2000) och Bull
(2005) förhåller sig inte Hesmondhalgh till vardagsaspekten av musiken. Han menar att frågor
om musik har att göra med social kontext, hur vi som samhälle kan frodas tillsammans, men att
musik också är en subjektiv och kännande praktik. Hesmondhalgh undersöker den estetiska
erfarenheten i det moderna livet. Studien knyter an till en större debatt om konsten och kulturens
värde i den moderna världen. En debatt där min studie kommer in i med ett användarperspektiv
på hur nära upplevelser med strömmad musik nås.
6

2.2 Den strömmade Musikupplevelsen
Strömningstjänster som Spotify har blivit ett vanligt forskningsområde inom medie- och
kommunikationsvetenskapen. Sofia Johansson, et al (2018) har gjort en studie om ungdomars
musikkonsumtion med strömmad musik. De gjorde 17 semistrukturerade fokusgrupper med
ungdomar från Södertörns högskola och Moscow State University (2018 s.5). Fokus ligger på
mening och praktiker som uppstår runt musikströmning, men också en kulturell anpassning av
teknik, hur online tekniker fungerar som verktyg som formar musikupplevelserna (2018 s.3).
Kjus & Danielsen (2014) vill med en liknande studie som Södertörn-forskarna sätta ord på
och förklara de abstrakta, känslomässiga erfarenheterna som människor upplever innan, under
och efter en musikalisk live-upplevelse i den strömmade eran. Genom fokusgrupper med
festivalpubliken belyses frågor om hur Spotify opererar i relation till livemusik. Kjus &
Danielsen (2014) undersöker om människor upplever livemusiken som påverkad av
användningen av strömningstjänster. Publikens erfarenheter och de meningsskapande
praktikerna är studieobjektet, en samverkan mellan live och inspelning växer konstant, Kjus &
Danielsen har i sin studie identifierat några aspekter av detta. Likt Kjus & Danielsen (2014) och
Johansson, et al (2018) kommer jag undersöka användarnas musikupplevelser, hur de lyssnar
koncentrerat med Spotify.
Anja Nylund Hagen (2015) skriver om användandet av spellistor på Spotify, hon vill förstå
praktiker och erfarenheter av att skapa, hantera och använda personliga spellistor. Hagen
föreslår att människor idag kan ses som intendenter i digitala bibliotek. Hon gör 12
djupintervjuer med människor som är flitiga användare av Spotify. Hon menar att ett nytt sätt
att samla musik har uppenbarats, användare hyr idag musiken, men lyckas trots detta utöva ett
samlande. Samlandet i den nya onlinemiljön är intressant att titta närmare på i sökandet efter
ett rum för musiken. Hagen (2015) vill belysa vad som blir viktigt för människor i den här
relativt nya kontexten av samlande i en onlinemiljö. Användarna kan nu dirigera om
musikupplevelsen, en musikaggregation som gör upplevelsen personligt koncentrerad. Vi lever
och agerar i en konsumtionsera där lättillgänglighet värderas högre än att fysiskt äga kulturen
(Hagen 2015 s. 628). Det lättillgängliga innehavet, samlandet och hanterande av listor måste
studeras för att förstå hur musikintresserade skapar ett koncentrerat lyssnande.
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2.3 Slutsats tidigare forskning
Få har uppmärksammat musik som: konst för konstens egen skull inom medieforskningen,
tidigare har vi mest sett ett vardagsfokus. Vardagslivet har såklart betydelse för hur våra
erfarenheter ter sig, men i denna studie vill jag försöka ringa in de konstnärliga dimensionerna
hos den strömmade musiken och hur detta kan fokuseras. Frith (1986) menar att konsten är i
konflikt med tekniken, men att det trots detta kan finnas kulturellt demokratiserande aspekter
hos tekniken. Precis som Frith är jag intresserad av konstens plats hos den nya tekniken. Något
jag vill undersöka ur ett användarperspektiv där jag är öppen för flera perspektiv på relationen
med tekniken, kulturellt demokratiserande eller alienerande. Som Hesmondhalgh (2013)
fastslagit har musik betydelse för människor, betydelser är subjektiva och svaren finns hos
människors livsvärldar. Detta kommer jag undersöka med en kvalitativ studie och metodologi
riktad mot den immateriella onlinemiljön, hur den påverkar en fokuserad och estetisk
musikupplevelse 1.
Musik måste även tolkas som inramad och påverkad av en vardagskontext som den DeNora
studerade. I vardagslivet skapas rummen för estetiska upplevelser med medier, tidigare
forskning har förklarat att musik ofta agerar strukturerande och integreras med vardagen, frågan
är om och när den kan fokuseras? Jag kommer undersöka hur användarna bär sig åt för att
hantera relationen mellan ett vardagligt lyssnande och koncentrerad tid för musik som konst
med Spotify. Bull (2005) lyckades identifiera vad Ipoden förde med sig för betydelser för
människors musikupplevelser. Hagens (2015) forskning tar 10 år senare vidare med fokus på
musikupplevelsen som strömmad och präglad av spellistor. Hagen belyser hur vi gått igenom
ett paradigmskifte vad gäller kulturell konsumtion och exemplifierar detta med Spotify.
2018 är det 10 år sedan Spotify släpptes i Sverige, en anledning till utökade studier om
appens inverkan på människors musikpraktiker, kulturell konsumtion och musik som
konstobjekt. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att denna studie kan bidra med ett nytt
estetiskt perspektiv på människors livsvärldar med musik som något som upplevs genom
strömningstjänster.

1

En estetisk upplevelse syftar på en konstnärlig förnimmelse av det sköna, en perceptuell njutning.
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3.0 Syfte och frågeställningar
Den här kvalitativa fallstudien har unga, musikintresserade och flitiga användare av Spotify
som sitt studieobjekt. Det som skall undersökas är användarens perspektiv på musikupplevelsen
med strömmad teknik. Med musikupplevelse avses när musik får en fokuserad, estetisk
funktion, och inte när musik är integrerad med struktur och rutin i vardagen. Utgångspunkten
ligger i att undersöka hur Spotify präglar användarnas livsvärldar med musik, deras
musikpraktiker, och hur de bär sig åt för att fånga musiken, sätta den i centrum och skapa ett
koncentrerat lyssnande.
•

Hur kan immateriell teknik forma användarnas musikupplevelser?

•

Vad har mobilitet och plats för påverkan på ett koncentrerat lyssnande?

•

När kan ett rum för koncentrerat musiklyssnande etableras med Spotify?

4.0 Teoretiskt ramverk

I följande kapitel presenteras ett teoretiskt ramverk för att hjälpa mig tolka de koncentrerade
musikupplevelserna, hur Spotify formar hur människor lyssnar på, kommer över och hanterar
sin musik. 4.1 diskuterar konstobjektet och samlandets roll i musikupplevelsen. 4.2 diskuterar
hur remedieringen av musikmediet påverkar musikpraktikerna, formen och upplevelsen. 4.3
bidrar med ett fenomenologiskt perspektiv på strömmad teknik och rummen med medier där
musikupplevelsen existerar. Kapitlet avslutas med en teorireflektion.

4.1 Det immateriella konstobjektet
I den här uppsatsen undersöks hur en koncentrerad musikupplevelse präglas av strömmad
teknik, immaterialitet, plats och mobilitet. Till detta följer en rad praktiska frågor om hur
användarna hanterar och får tag i sin musik. Lee Marshall (2014) skriver om musiksamlandet,
tidigare förknippat med äldre musikmedier som vinylalbumet.
Det lättillgängliga och digitaliserade samlandet har blivit ett samlandets dilemma; med
Napsters nedladdningsmöjligheter uppstod frågor om hur man bäst utnyttjar tekniken, samma
sak ser vi hos dagens möjligheter att välja fritt från molnet på Spotify. Tekniken hjälper oss
finna låtar och artister som tidigare gått obemärkta förbi (Marshall 2014). Med tekniken breddar
9

vi vår samling och musiksmak. När man inte väljer ett album ur en fysisk samling, utan istället
utnyttjar Spotify som ett bibliotek förflyttas samlandet och musiken från något materiellt till
immateriellt. Lättillgänglighet och musikobjektets nya form ger upphov till konsekvenser för
det koncentrerade lyssnandet.
I ett teoretiskt experiment av Eric Rothenbuhler & John Durham Peters (1997) beskrivs en
förflyttning från den indexikala vinylskivan, där förbindelsen mellan musik och objekt är
kausal; till den digitala CD-skivan där länken mellan musik och objekt är arbiträr, musiken
existerar som lagrad information. För det första menar Rothenbuhler & Durham Peters (1997)
att analoga inspelningar har en fysisk relation till originalmusiken, vilket saknas hos digitalt
kodad musik. För det andra menar de att den digitala musiken inte är någon faktisk musik, till
skillnad mot vinylens analoga inspelning som innehar en fysisk relation till musikerna.
Forskarna nämner Walter Benjamin och Theodor Adorno som förebilder till debatten om olika
former av medierings påverkan på konstens kvalité. En symbolisk logik bakom medieformaten
formar erfarenheten och praktikerna, för Benjamin är formen viktig för upplevelsen av
konstverket. Tekniken har ontologiska konsekvenser för konsten, medlen eller mediet hos
konstverk är en väsentlig del av deras form (Rothenbuhler & Durham Peters 1997 s. 256ff).
I sin text om samlandet utgår Lee Marshall (2014) från Walter Benjamin för att klargöra tre
element: arrangerandet, ägandet och begäret. Arrangerandet går ut på att med omsorg välja ut
objekten till samlingen, föremål tas in till en egen kontext där de får en subjektiv mening.
Personligt innehav är centralt för ägandet, att samla går ut på att ta hand om objekten och bädda
in sin egen subjektivitet, att ge objekten mening. Begär handlar om när man förvärvar en
sällsynt vinylskiva till sin samling. Begäret ligger i tiden vi spenderar för att finna det sällsynta,
något som nu snabbats upp. Om dessa tre element påverkas av immaterialitet och direkt åtkomst
är intressanta frågor för att ringa in hur strömmade musikpraktiker ter sig.
Den stora och lättillgängliga musiken i dagens internetlandskap kan leda till en utmattning
där lyssnarna börjar hoppa över spår, men Marshall (2014) menar att många har sett
utvecklingen inom strömning som något positivt för musiken. Är det möjligt att utöva digitalt
samlande på samma sätt som analogt, Marshall (2014) menar att sådana argument vilar på att
objektet skulle vara viktigt för samlandet, han betonar också att vinyl länge ansetts som den
bäst lämpade musikmaterialiteten att samla.
Beträffande samlandet i molnet där tillträde sker med internet, menar Marshall (2014) precis
som Hagen (2015) att vi går mot tillgång före ägande inom musiken. För att förstå den
strömmade upplevelsen blir frågan om hur musiken som konstobjekt omförhandlas relevant.
Rothenbuhler & Durham Peters (1997) menade att vinylskivan är historiens vittne, ett
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förkroppsligande av handskriven text, gentemot det maskinskrivna digitala. Walter Benjamin
menade att konstsamlingar är skapelsen av en ordnad dimension av minnen, repor i vinylskivan
kan påminna oss, medan repiga CD-skivor är något som kastas (Rothenbuhler & Durham Peters
1997 s. 259). Digitala filer på Spotify blir inte repiga som en CD-skiva, de finns där för alltid.
Kan användarna tack vare detta skapa en ordnad dimension av minnen, en digital konstsamling.
Även fast Spotify är ett digitalt format som inte berörs av tidens gång kan användarna kanske
tillskriva minnen, känslor och betydelser till sina samlingar och listor i molnet, något som gör
att Spotifys filer skiljer sig från CD-skivan.

4.2 Det remedierade musikmediet
Musikupplevelsen och samlandet har genomgått en remedieringsprocess där musikens
betydelse som objekt omförhandlats. Som Marshall McLuhan påpekat är innehållet av ett
medium alltid ett annat medium (Bolter & Grusin 1999 s. 45). Remedieringsprocessen blir
tydlig om man tittar på hur Spotify inkorporerat tidigare musikmedieformer, äldre medier
importeras till ett digitalt rum för att kritiseras och formas om. Enligt författarna av
remedieringsteorin: Jay David Bolter & Richard Grusin (1999) är omformandet centralt för
remedieringsprocessen och ett karaktärsdrag hos ny digital medieteknik.
Två begrepp är centrala för Bolter & Grusins (1999) remedieringsteori: den dubbla logiken
hos transparanta och hypermedierade medier, medierna pendlar mellan att förstås som det ena
eller andra. Transparens handlar om att göra medieringen osynlig, dölja tekniken för att uppnå
en omedelbar upplevelse precis som i den fysiska världen. Hypermediala medier förstärker
istället känslan av mediet och låter användaren styra interaktionen (Bolter & Grusin 1999 s. 4–
24) Transparens beskrivs av Bolter & Grusin (1999) som ett ideal hos användarna, Grusin
(2009) menar dock i en senare text att nya mobila medier besitter ett ändlöst flöde där en ny typ
av transparens kan ge sig till känna. Det personliga och konstanta flödet av musik på Spotify
kan ses som något som ersatt transparensen. Idag handlar det om lättillgängligheten hos ett
konstant flöde hellre än att slukas upp av omedelbar transparens (Grusin 2009 s. 65). Analysen
kommer att tolka ut hur användarna ser på flödets närvaro i deras musikupplevelser.
Digital reproduktion avlägsnar filerna från historiens flöde, de slits inte såsom ett album.
Det som händer när albumet försvinner är att gränssnittet i programvaran får ersätta det
materiella. Ritualaspekten hos uppspelning av skivor uppnås genom albumets fysiskhet, att vi
går fram och lägger på skivan (Marshall 2014). Om ritualaspekten är viktig för människor, kan
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kanske Spotifys gränssnitt agera materiellt substitut och lättillgängligheten med det konstanta
och personliga flödet av musik får bidra med en omedelbar kontakt med musiken.
Bolter & Grusin (1999) menar att vi känner igen det hypermedierade mediet för att det är
motsatsen till naturligt, emfas läggs på processen eller prestationen, hellre än det fullständiga
konstverket. Upplevelser med hypermedierade datorer och programvaror formas av ett
fragmenterat rum, utan början och slut där användaren måste klicka sig fram. Spotify besitter
alltså en ny sorts transparens med det konstanta flödet av musik, men är samtidigt fragmenterat
och hypermedierat. Det fragmenterade kan ses som auraförstörande enligt Benjamins tes om
massreproduktionens åverkan på konsten. Auran upprättas kanske istället i flödets kulturellt
demokratiserande dimension, eftersom ett breddat samlande där blir möjligt. Bolter & Grusin
(1999) menar att hypermediala medier må vara motsatsen till transparenta, men att de ofta står
i relation till varandra, bägge har som mål att ta sig förbi representationens begränsningar och
uppnå något ”äkta”. Det ”äkta” sägs väcka ett omedelbart, autentiskt, och känslomässigt
engagemang hos människan. Lee Marshall (2014) förhåller sig till Walter Benjamins essä om
samlande, där Benjamin diskuterar sin passion för boksamlandet. Hos Benjamin framkommer
en värme förankrad i ett känslomässigt engagemang som även återfinns hos samlaren av
massproducerade kopior (Marshall 2014 s. 62). Enligt denna logik kan det även hos det
strömmade finnas känslomässiga engagemang.
Den hypermedierade grammofonen skapade med vinylskivan ett förstärkt och omedelbart
närmande till musiken. Remedieringens dubbla logik fungerar liknande hos Spotify, fast där
flödet skapat av hypermedierad teknik blir det som kan likställas med något omedelbart (Grusin
2009). Flödet kan dock ”lagga” och störa på sätt som inte var möjliga hos vinylskivan, t.ex. så
kan internetanslutningen avbrytas. Vinylskivan kunde spraka och på så vis störa, men det kan
även ses som Rothenbuhler & Durham Peters (1997) påpekat, stå som ett indexikalt tecken för
originalet, något ”äkta” med en historia. Problem med anslutning besitter inte samma ”äkthet”.
Fenomenet med Spotify måste förstås som något som remedierat tidigare former av
musikmedier. Teorier om samlandet, konstobjektets form och hur remedieringsprocessen
präglar musikupplevelsen, kan skapa förståelse för människors relation till strömmad musik.
Ett fenomenologiskt perspektiv på musikupplevelsen med remedierade musikmedier och
immateriellt samlande kan skapa förståelse för hur användarna upplever tekniken som något
som upprättar rum för koncentrerade musikupplevelser.
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4.3 Rum för koncentrerat musiklyssnande
Den här uppsatsen kommer att undersöka och tolka hur musikupplevelsen för musikintresserade
och flitiga användare av Spotify ter sig. Användarnas livsvärldar med den immateriella och
strömmade musikupplevelsen står i fokus, därför kan en fenomenologiskt ansats agera
utgångspunkt för analys av användarnas liv med tekniken. Stina Bengtsson (2007) skriver att
fenomenologin premierar människors subjektiva utsagor, ett sådant förhållningssätt kan hjälpa
oss förstå hur vardagslivet konstrueras. Vardagslivet är intersubjektivt, men subjektivt
organiserat, mitt här är alltid ditt där. Vardagen och dess inslag är objektivt materiella men
upplevs subjektivt (Ibid s. 61ff).
Hur människor upplever medietekniker i sin vardag är fenomenologiskt intressant. Paddy
Scannell (2014) anser att tekniken bör ses som en grundläggande del av världen och
verkligheten, så som den uppenbarar sig för oss. Den post-moderna världen som vi känner den
präglas av teknik, enligt Scannell är meningen med livet idag en teknologisk fråga. Scannell
förhåller sig till Heidegger som talade om att vara i världen, som någon under en viss tid;
grundläggande för den mänskliga situationen. Livet präglas av olika sorters tid, numrerad tid är
livlös och för vem som helst, fenomenal tid är den levande världens tid för en speciell individ.
Detta antagande syftar på att när användarna startar tekniken, som t.ex. Spotify sker en
transformering, tekniken är inte längre ett vardagligt objekt i mängden utan den engagerar
användarna i sin egen fenomenala tid. Genom att starta tekniken, startar de sig själva. Att
använda tekniken som erbjuder musikupplevelsen är således att aktivera oss som kulturella
varelser, vi ansluter oss till musikens dimension.
Med en fenomenologisk ansats till ett domesticerande av internet i människors hem och
vardagsliv kan man ta reda på användarnas subjektiva erfarenheter av deras livsvärldar som
genomsyrade av ett vardagligt internetanvändande (Bakardjieva 2005). Spotify har för många
blivit ett självklart inslag i vardagslivet med medier, men strömmad musik vore inte möjligt
utan internet. Trots potentiella ”klass-bias” måste tekniken alltid ifrågasättas på sina egna
grunder, komplexa sociala processer formar hur vi blir domesticerade användare hellre än att
vi underkastar oss internets ideologiska makt (Ibid 2005). Bakardjieva (2005) diskuterar hur
internets plats i vardagen ter sig, hur det integreras med rum, tid och relationer i hemmet. Det
finns olika motiv, behov och ideologiska föreställningar som präglar närmandet av mediet. Att
fokusera på vad användarna gör med internet och vad internet som teknik är utan partiskhet,
kan enligt Maria Bakardjievas (2005) perspektiv blotta betydelsefulla rum i en digital värld och
vardag.
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John Storey (2014) skriver om flera aspekter av vardagslivet, hur en fenomenologisk och
sociologisk tradition vägrar ta vardagens banaliteter för givet. Storey (2014) menar att
vardagslivet med medier är en mänskligt skapad produkt och fortgående produktion av rutin.
Spotify ska inte tas för givet, det finns lager av betydelser som måste tolkas ut från hur
användarna beskriver sina upplevelser med medier. Mediernas plats i vardagslivet bör enligt
Stina Bengtsson (2007) ses på med en dynamisk och vid syn, hemmet som kontext kan ses som
en plats för flera olika aktiviteter, förhållningssätt och kulturella ramar. Mediebrukets centrala
platser måste identifieras för att förstå dess betydelse för hur vi upplever platsen. Medierna
spelar en roll i konstruerandet av symboliska platser och är delaktiga i definierandet av
vardagliga rum (2007 s. 29ff). I analyserandet av informanternas utsagor kan man titta på var,
när och hur medierna används i det dagliga livet, och på så vis komma åt variationer i
mediebruket samt kontextuella betingelser hos olika vardagliga rum (2007 s. 53ff).
När det kommer till musik och plats, menar Bengtsson (2007) att medierna är en del av
skapandet av platsers sociala exklusivitet. Musikalisk profilering hos en viss plats kan bidra till
att skapa rum för mediebruk. Att lyssna på musik har olika förutsättningar beroende på om det
sker ensam eller i grupp, Stockfelt kallade detta för olika typer av brukarsituationer som
människor förhåller sig till (Bengtsson 2007 s. 90). En central plats med medier är de resor vi
gör i vardagen, förflyttning mellan hem, arbete, skola mm, men även korta vardagliga resor är
intressanta fenomen att analysera. Ensamheten är en betydande detalj i resandet, trots omgivna
av individer på bussen öppnas rum för ett fritt användande utav tiden (Bengtsson 2007 s. 136).
Det finns estetiska värden hos mediebruket hos användarna, en estetisk värdedimension handlar
om textmässig utformning och konstnärlig kvalité, men också hur textens konstruktion erbjuder
en dörr att kliva igenom, där känslor kan väckas. En estetisk värdegrund som utgår ifrån en
skönhetsupplevelse befriad från moral kan dominera valet av medier och skänka mening till
upplevelsen. Musik kan också bryta negativa känslostrukturer (2007, s. 198ff). Bengtssons
perspektiv på rummen med medier och upplevelserna av vardagens olika platser blir ett
användbart verktyg i min analys.
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4.3 Teorireflektion
Likt Bengtssons (2007) analyserande av mikronivån i vardagslivets fenomenologiskt upplevda
situationer med medier, kommer jag undersöka mina respondenters livsvärldar och hur deras
mediebruk med Spotify upplevs. Detta för att skapa förståelse kring när ett rum för koncentrerat
lyssnande kan upprättas med strömmad teknik. Ett medie-fenomenologiskt perspektiv utgår
från hur människan upplever sitt liv med tekniska objekt, som medietekniker och internet. En
sådan ansats blir central för att förstå hur människor lever med och använder Spotify i sitt
vardagsliv och hur en koncentrerad musikupplevelse eventuellt kan nås. Enligt Scannell (2014)
är tekniken en del av vår existens, genom att koppla upp oss mot det strömmade molnet kopplar
vi upp oss till en dimension präglad av olika motiv och behov. Vardagslivsforskningen har ofta
förbisett de rent estetiska kvaliteterna och konstupplevelserna med medier, något jag i min
studie intresserar mig för. Vardagslivsforskningen säger att vi inte kan ta vardagens banaliteter
för givet (Storey 2014). Därför måste det vardagliga användandet av medietekniker tolkas, i
denna studie ur ett estetiskt perspektiv. Bakardjieva (2005) menar att man måste fokusera på
vad användarna gör med internet, ur ett perspektiv som utgår från tekniken i sig, utan några
andra biaser. Om kulturindustrins kliv in i den digitala eran möjliggjort ett fortsatt tillstånd där
konst utnyttjas för kommersiella och politiska intressen, borde det enligt Walter Benjamins tes
om massreproducerad konst, inte finnas någon aura kvar hos musiken Å andra sidan menade
Benjamin som Marshall (2014) och Frith (1986) varit inne på, att tekniken kan ha kulturellt
demokratiserande effekter för individer. Auran bryts inte ned, den paketeras om till en ny form
vi måste förstå utan förutfattade meningar.
Bolter & Grusins (1999) remedieringsteori kan bidra med förståelse för Spotify som ett
hypermedierat musikmedium som inkorporerat tidigare medieformer och hur detta blir centralt
för utformandet av människors musikupplevelser. Med Spotify blir vi konstant varse om den
digitala och hypermedierade tekniken, naturtrogenheten känns spontant långt borta. Men som
Grusin (2009) senare påpekat kan det personliga och obegränsade flödet vara nyckeln till att
förstå hur transparens uppnås, men dess betydelse har bytts ut och det som tidigare handlade
om omedelbar transparens handlar idag om lättillgänglighet hellre än att dölja mediet. Däri, hos
det konstanta och personligt kontrollerade flödet återfinns kanske konstens aura hos den
numera strömmade musiken. Rothenbuhler och Durham Peters (1997) menade att
grammofonen kunde dölja mediet och skapa en transparant upplevelse med musiken i centrum
på grund av vinylens indexikalitet, CD-skivan kunde inte erbjuda detta men människor köpte
skivor ändå. Idag när digitaliseringen lett fram till immateriell, strömmad musik är det intressant
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att ta reda på hur människor ser på sitt rum för musik och konstobjektets betydelse för den
koncentrerade musikupplevelsen. Marshall (2014) menade att samlaren bebor sina objekt,
genom att selektivt ordna kan vi som subjekt förstå en objektiv kultur och göra den till vår egen.
Kan det obegränsade samlandet och arrangerande i molnet, möjligtvis ses som ”auratisk
verksamhet” för musikintresserade? Trots potentiellt alienerande tendenser hos tekniken, en
symbolisk relation till artisterna och ett samlande som präglas av lättillgänglighet vill jag
undersöka och förstå var, hur och när koncentrerade upplevelser med musik kan upprättas med
strömmad teknik.

5.0 Material och metod

Följande kapitel kommer redogöra för hur studien förhåller sig metodologiskt till sitt empiriska
material. De två inledande avsnitten behandlar hur studien förhåller sig vetenskapsteoretiskt
och beskriver den valda metoden: en tolkande ansats i form av en semistrukturerad och
individuell djupintervju. Därefter diskuteras etiska överväganden, urval och genomförande.
Avslutningsvis ges en metodreflektion där potentiella problem med tillvägagångssättet och
alternativa metoder att angripa problemområdet med diskuteras.

5.1 En hermeneutisk ansats
Denna tolkande studie har en hermeneutisk ansats, då empirin består utav användarnas utsagor
om vardagliga musikupplevelser med Spotify. Till detta empiriska material och tolkande
förhållningssätt tillkommer ontologiska och epistemologiska antaganden om vetenskap och hur
man når fram till den. Hermeneutik handlar om tolkning och läran om tolkning, ett användbart
förhållningssätt när man vill förstå vad som händer i vardagslivet eller i möten mellan
människor (Kjørup, 2009). Min avsikt är alltså inte att förklara hur det ligger till med kausala
samband. Jag vill istället tolka, analysera och förstå människors vardagliga upplevelser av
musik som medierad med strömmad teknik. Kjørup (2009) förhåller sig till Martin Heidegger
som menade att hermeneutiken är filosofiska överväganden om människan som tolkande
varelse. ”Texter” har dolda betydelser, vi måste finna deras sanningar med avsikten att göra
dem användbara för oss.
Digitala artefakter har gett upphov till nya digitala genrer och fenomen på internet, som
måste dechiffreras (Coleman, 2010). Coleman menar att det ”postmänskliga” subjektet lever i
en digital era med digitala genrer, varje genre går att studeras med en kvalitativ och etnografisk
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metodologi. En metodologi som jag kommer låta genomsyras av ett hermeneutiskt perspektiv
på kunskap, när jag studerar musikupplevelsen som medierad via Spotify. Min förhoppning är
att ett hermeneutiskt tolkande av användarnas livsvärldar med musik kan leda fram till
intressanta teorier om det koncentrerade lyssnandet.

5.2 Etnografi - Den kvalitativa forskningsintervjun
Etnografi som metodologi går ofta i linje med ett kvalitativt anspråk på vetenskap och lämpar
sig för kombination med en hermeneutisk kunskapssyn. Etnografi av människors vardagsliv
kräver att man inkluderar fysiska objekt, medierna de använder. Idag intresserar man sig ofta
för internets betydelse (Hammersley & Atkinson 2007 s. 134ff). I den kvalitativa
forskningsintervjun tar man som forskare del av muntliga redogörelser, som oftast spelas in om
situationen tillåter (Hammersley & Atkinson 2007 s. 99ff). Diskussionen tillåts att flöda, men
forskaren kan dirigera samtalet beroende på studiens ämne (Hammersley & Atkinson 2007 s.
117). Helge Østbye, et al. (2004) skriver om kvalitativa intervjuer och fältobservationer som
centrala förhållningssätt när det kommer till etnografisk datainsamling. Semistrukturerade
intervjuer erbjuder en stor flexibilitet då man naturligt kan ställa följdfrågor och förhålla sig till
en intervjuguide med fördefinierade teman och frågor. När målet är att informanten ska dela
med sig av sin digitala livsvärld på ett så naturligt sätt som möjligt kan en kvalitativ metodologi
vara att föredra. Kvalitativa intervjuer kan ge oss information som annars är svåråtkomlig,
intervjuerna kan också kartlägga processer och sociala relationer.
Den kvalitativa intervjun låter oss prova hypoteser under intervjuns gång och ger oss tillgång
till informantens begreppsapparat (Østbye 2004). Data analyseras sedan för att finna mening,
funktion och konsekvenser av mänsklig handling. Beteenden är inte mekaniska, utan måste
studeras i ett naturligt tillstånd; verkligheten existerar i den empiriska världen (Hammersley &
Atkinson 2007 s. 1ff). Eftersom jag är intresserad av användarnas subjektiva verklighet kan en
kvalitativ intervju låta användarnas empiriska värld belysa frågeställningarna. Att kunna
anpassa sig under samtalets gång och se vilka teman eller följdfrågor som känns relevanta är
ett flexibelt och flytande arbetssätt som går i linje med etnografisk metodologi.

5.3 Etiska överväganden
Förutom hur man går tillväga rent praktiskt, finns det också etiska aspekter att tänka på när man
ska bedriva intervjuarbete. Man behöver få medgivande från sina informanter innan man kan
börja intervjua. Forskaren måste respektera informanternas privatliv och vara försiktig med hur
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forskningen psykiskt kan påverka (Hammersley & Atkinson 2007 s. 210ff). Självklart är det
inte alltid så komplicerat, men forskaren måste förhålla sig till en hög etisk moral. Östbye, et al
(2004) skriver om fyra huvudkrav för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap;
Informationskravet, som innebär att man måste förklara vad man gör och varför, samt vem som
kommer kunna ta del av informationen när arbetet är färdigt. Samtyckeskravet säger att
deltagarna kan avbryta samarbetet; Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personliga
integritet skyddas om de så önskar, och sist: Nyttjandekravet, som betyder att jag inte får
använda materialet i ett kommersiellt syfte. Mina informanter informerades på förhand om att
studien är en kandidatuppsats som kommer att publiceras, samt att den kommer att spelas in för
transkribering och att informanterna kommer medverka som citat i min analys.

5.4 Urval och genomförande
Studiens syfte kommer sig av ett intresse för människors historier, ett eget musikintresse och
för att jag vill förstå teknikens roll i människors liv. I mitt kontaktnät finns många som delar
mitt intresse för musik, t.ex. musiker jag spelat ihop med eller på annat sätt haft musikrelaterad
kontakt med. Jag valde att utgå från mitt eget kontaktnät eftersom mitt liv genomsyras av en
passion för musik. Detta kan vara problematiskt då det kritiska förhållningssättet kan skadas.
För just det här ämnet fungerade dock förhållningssättet bra, då det ledde till djupa diskussioner.
Efter ett förarbete med att undersöka vilka musikintresserade personer i mitt kontaktnät som
är stora användare av Spotify och där övriga kriterier också stämmer in lyckades jag lokalisera
5 intresserade. Efter 2 avhopp stod jag med 3 personer kvar att intervjua. 3 var mitt ursprungliga
minimum men det visade sig vara mer än tillräckligt, då jag fick ett rikt material för vidare
analys. Eftersom jag inte ämnar säga något generellt om strömmad musiklyssning räcker det
alltså med att välja ut en mindre grupp individer att analysera. Det är dessutom användarnas
livsvärldar med musik som jag är intresserad av, något man kommer åt genom att komma nära
materialet. Anne Honer och Ronald Hitzler (2015) skriver om en etnografisk analys av
livsvärldar, en empirisk forskning som lutar sig mot beskrivningar av de erfarenheter människor
har i sin vardag. De menar att all handling sker i en socialt konstruerad verklighet. Måltavlan
för min studie är just människors livsvärldar och deras subjektiva musikupplevelser med
Spotify. Den grupp som lämpar sig bäst för att belysa mina frågeställningar är unga människor,
20–30 år gamla. Mitt andra kriterium var att personerna skulle ha musik som intresse, och det
tredje; att de dagligen använder sig av Spotify som huvudsaklig källa till sin musikupplevelse.
Viktigt är också att premium versionen av Spotify används och inte gratisversionen. Denna
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unga grupp individer har vuxit upp med internettekniken, de har också använt sig flitigt av både
CD-spelare, MP3-spelare och Spotify som musikmedium. Trots mindre erfarenhet av äldre
medier som vinylskivan, framkom det under intervjuerna att alla respondenter faktiskt hade en
relation till den. I den här studien blir kön, ålder och andra bakgrundsvariabler inte lika
intressant; eftersom det är en subjektiv upplevelse med Spotify som jag intresserar mig för och
jag ämnar inte säga något generellt om konst och teknik i vårt samtida samhälle.
✓ Tom. Man, 27 år. Spelat musik i många år, har ett stort intresse för musikproduktion.
Framstår som den mest teknikoptimistiska i gruppen. Har använt Spotify sedan 2008.
✓ Östen. Man, 28 år. Spelat musik i många år. Flitig användare av Spotify, men föredrar
vinyl. Använt Spotify sedan 2010.
✓ Emma. Kvinna, 22 år. Spelat lite instrument. Är ett ”fan” av musik och besitter ett stort
känslomässigt engagemang inför musiken. Har använt Spotify sedan 2010.

Forskarens relation till fältet och individerna som undersöks kan inte huggas i sten, tillit måste
byggas (Hammersley & Atkinson 2007 s. 6ff). Som forskare måste man försöka smälta in för
att uppnå ett vardagligt samtal, det gäller att finna neutral mark och neutrala ämnen att utgå
ifrån (Hammersley & Atkinson 2007 s. 70ff). Samtidigt får forskaren inte känna sig alltför
hemma och trygg, om forskaren inte förhåller sig som en främling i fältet kan det kritiska och
analytiska perspektivet gå förlorat (Hammersley & Atkinson 2007 s. 90).
Den första intervjun utfördes i ett grupprum på Södertörns högskolas bibliotek, informanten
föreslog platsen, att vi kunde sitta enskilt bakom stängda dörrar var viktigt för att informanten
skulle känna sig bekväm. Den andra intervjun utfördes på ett lugnt fik i centrala Stockholm,
även här var det informanten som föreslog plats. Jag var orolig att miljön skulle störa eller att
informantens svar skulle påverkas, men då han är en person som gillar att vistas ute i offentliga
miljöer gick det bra. Den tredje intervjun utfördes i respondentens hem, detta var mitt förslag
och det accepterades. Vid alla tre tillfällena upplevde jag att miljön fungerade bra för bäggedera.
Alla frågor och teman i intervjuguiden berördes, följdfrågor uppstod också naturligt.
Intervjuerna varade från 35 till 45 minuter och inleddes med att jag förklarade studiens syfte,
och gick igenom etiska riktlinjer. Samtliga informanter hade inget emot att medverka med sina
verkliga namn. Intervjuerna spelades in och har transkriberats i sin helhet, vid behov kan detta
material visas upp. Materialet kategoriserades sedan för att kunna identifiera teman som gick
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att koppla till teori och frågeställningar. I analysen har transkriberingarna gjorts mer begripliga
för att läsaren inte ska störas, talspråk har skrivits rent och upprepningar har korrigerats.
Ickeverbala betydelser, skratt, mm skrivs inom parentes där det är viktigt för förståelsen.

5.6 Metodreflektion
För att besvara studiens frågeställningar och skapa förståelse för hur unga, musikintresserade,
och flitiga användare av Spotify uppnår koncentrerade musikupplevelser, är en kvalitativ
djupintervju ett användbart tillvägagångssätt. Fokusgrupper hade kunnat användas, men det
skulle inte leda till samma insikter eftersom musikupplevelser är personliga och subjektiva. Ett
gruppsamtal skulle därför kunna skada sanningshalten hos informanterna.
Subjektiviteten och att musik är något väldigt personligt framkom tydligt under intervjuerna,
vilket gav intressanta perspektiv att analysera och jämföra. Jag hade kunnat låta ett större urval
göra en kvantitativ enkätstudie för att säga något generellt om en större grupps strömmade
musikupplevelser, men detta hade varit mer tidskrävande och mycket intressant data hade gått
förlorad då man inte kan ställa följdfrågor. Denna studie skulle dock kunna fungera som en
förstudie till framtida studier som kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder för att belysa
området för att försöka säga något mer generellt.
Jag var osäker på om mitt material med 3 intervjuer skulle räcka för en intressant analys,
men efter att ha läst igenom och färgkodat transkriberingarna uppenbarades en myriad av
intressanta fragment med perspektiv på den strömmade musikupplevelsen. Jag var också osäker
på min egen förmåga som intervjuare och jag hade kanske kunnat ställa mer spontana frågor,
men jag anser ändå att jag lyckades ställa relevanta följdfrågor, och avstyra på ett respektfullt
sätt när informanterna gled iväg ifrån ämnet.
En svårighet jag noterade var att få informanterna att förhålla sig till Spotify lyssnande och
inte musik i allmänhet, men detta kan också ses som något positivt då utsagor om musik i sin
tur kan säga något om Spotify. Informanterna uttryckte sig också mer eller mindre passionerat
beroende på fråga, därför kan ett visst tema i analysen komma att belysas från just den som
uttryckte starkast engagemang kring berörd fråga. I övrigt har jag försökt få till en så jämställd
fördelning som möjligt av informanternas utsagor.
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6.0 Analys

För strukturens skull har jag delat upp analysen i två delar baserat på mina frågeställningar.
Teman, rubriker och kategorier i analysen bör ses som aningen flytande, eftersom samma
frågeställningar berördes från flera håll under samtalen. I 6.1 tar jag stöd av citat från
användarna för att analysera hur den nya kulturella formen präglad av immaterialitet upprättas,
hanteras, och samlas i det personliga flödet. 6.2 kommer att behandla mobilitet och plats, för
att ställa detta i relation till när musikens nya kulturella form öppnar upp eller försvårar för rum
med koncentrerade musikupplevelser.

6.1 Flöde, form, och samlande

Det personliga flödet.
I linje med det fenomenologiska perspektivet måste man titta på hur människor använder och
tillskriver personlig mening till teknik. Ett fenomenologiskt perspektiv kan skapa förståelse för
hur människor aktiverar sig som kulturella varelser med teknik. I följande avsnitt analyseras
hur användarna ser på och nyttjar den immateriella karaktären som präglar musikmediet.
Lättillgängligheten som det personliga flödet erbjuder var något som alla informanterna kunde
skriva under på som den största anledningen till att lyssna med Spotify. Men det var inte lika
självklart att lättillgängligheten skapad av hypermedia, är lika med den medietransparens som
Bolter & Grusin (1999) beskrev i sin remedieringsteori. Tillgängligheten kan också vara ett
utmattande dilemma som Marshall (2014) varit inne på. Men, lättillgängligheten med flödet
som Grusin (2009) menar ersatt transparensen framkommer som en ytterst meningsfull detalj
hos mina informanter. Att personifiera och ta kommandot över flödet möjliggör för unika
upplevelser.
Emma: ”Det är ju tillgängligheten, det är det allting handlar om, det är det som
har betydelse, att jag kan lyssna från telefonen som jag alltid har med mig,
man kan alltid ha musik om man vill det”

internet är idag en stor del av människors vardagsliv, en banal och domesticerad självklarhet.
Enligt Bakardjieva (2005) finns det olika motiv och behov bakom närmandet av internetmediet,
ett av behoven kan vara lättillgänglig och snabb tillgång av musikupplevelser. Man måste se
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till dessa behov för att förstå hur rummen med medier skapas, användarna är i sitt övriga
internetgenomsyrade liv vana med en viss standard som de även förväntar sig finnas hos
musikmediet. När jag beskrev det konstanta flödet av information som Grusin (2009) beskriver
som den nya transparensen blev det tydligt att flödet är det nya ”äkta”, det som eftertraktas före
allt annat. Användarna ser detta som positivt i första hand, men att vissa aspekter av
erfarenheten går förlorad. Tom föredrar den strömmade formen men saknar en ”myskänsla”.
Tom: ”Jag tycker det är positivt att det finns så mycket och man kan söka runt,
hitta nya artister, sitta och klicka om man har tråkigt. Det är positivt, men inte
samma myskänsla som när man håller på med en skiva eller köper en skiva,
men asså jag föredrar det här typ [skrattar]” ”Att om nån säger en artist så kan
jag kolla upp den direkt”

Östen uttrycker flödet som något positivt, fast han medger att flödet ibland försvårar en
koncentrerad musikupplevelse i och med att det alltid finns något nytt, det Marshall (2014)
beskriver som flödets dilemma. Östen förklarar dock att det personliga flödet är som Johansson,
et al (2018) varit inne på: ett nyttigt ”online-verktyg”, något som kan möjliggöra koncentrerade
upplevelser med musik senare. Därför blir flödet som verktyg mer betydelsefullt än att lyssna
fokuserat med Spotify.
Östen: ”Jo men informationsspridningen, jag ser den som positiv, för en
koncentrerad musikupplevelse för mig kan ju komma senare, om jag hittar
musik jag tycker om kan jag köpa den och sen lyssna på den [på vinyl], men
typ mellanspåren på skivan hoppar jag ju gärna över med Spotify” ”Om jag
inte lägger undan den [mobilen] då kan det fungera bättre [att fokusera på
musiken], om jag tar ett steg bort från datorn eller… ”

I enighet med Bolter & Grusins (1999) remedieringsteori tolkar jag Östens uttalande som att
Spotify som hypermedierat medium inte är tillräckligt fullständigt, upplevelsen kan ofta bli för
fragmenterad för att uppnå ett koncentrerat lyssnande. Östen nyttjar det kontrollerade och
konstanta flödet som Grusin (2009) diskuterar till att nå en nära musikupplevelse med ett annat
musikmedium. Emma uttrycker sig liknande som Östen angående flödets inverkan på
musikupplevelsen. Flödet är uppskattat, men en dialektik mellan det expanderande man vinner
och det unika man förlorar uppenbaras.
Emma: ”Ja jag tror det gör att man lyssnar på mer musik, men sen tror jag att
musiken blir lite mindre speciell typ. Alltså samtidigt som man lyssnar mer så
försvinner det unika i vad man lyssnar på, för du kan ju lyssna på så jävla
mycket olika hela tiden. Inte som när man har en eller två favoritskivor, då är
dom unika men om man har en hel lista med 1000 olika artister och låtar så är
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inget riktigt unikt längre” ”Det är väl på gott och ont antagligen, man vinner
men man förlorar ju också”

En av flödets negativa effekter är att användarna kan uppleva en musikalisk utmattning.
Marshall (2014) menade att lättillgängligheten och den stora mängd musik som finns på Spotify
kan leda till att användarna hoppar över spår, så som vi såg i Östens fall. Han hoppar gärna över
vissa spår och har därför gått tillbaka till vinyl när han vill fokusera. Utmattningen kan försvåra
hur en koncentrerad upplevelse med Spotify nås. Det går inte alltid att rädda upp situationen,
inte ens med beprövade knep. Tom beskriver utmattningen och hur han hanterar den.
Tom: ”Om man ska leta upp en skiva att lyssna på så… – Ska jag ta den? - Nä
jag tar den där, eller den där. Liksom då blir det för mycket att välja mellan,
och då slutar det med att jag stoppar ner den [mobilen] i fickan” ”Jag skiter i
det just nu för att det vart för mycket… eller så tar jag bara en spellista” ” Jag
brukar ha en som jag alltid bara klickar igång, som har lite olika låtar på” ”Då
kan jag alltid klicka igång den, men ofta kan det bli att man klickar vidare – Nä
inte den, inte den och så vidare...”

Den strömmade formen.
Rothenbuhler & Durham Peters (1997) utgick från Adorno och Benjamin när de menade att
tekniken har ontologiska konsekvenser för konsten, att mediering och form skulle vara viktigt
för hur vi uppfattar musiken som konstobjekt, hur musikens aura upprättas. När det kommer
till användarnas syn på musikens strömmade form framkommer det att en person är mer
optimistisk inför tekniken och värderar andra saker än just konstobjektets form.
Tom: ”Nä, jag tycker inte det spelar så stor roll [den strömmade formen], det
låter ju bra ändå. Fast sen kanske det är det att man är van vid formen [det
digitala], man har använt det så länge” ”Jag värderar mer och tycker det är
intressant hur låtarna är uppbyggda”

Att Tom är van vid formen och inte stör sig av den kan tyda på att flödets breddande och
kulturellt demokratiserande egenskaper är viktigare, att han kommer åt ny musik kan ses som
en ”auratisk” aspekt. De andra uttrycker mer pessimism inför den nya medieringen och formen
när de jämför den med tidigare format. Östen säger i enighet med Rothenbuhler och Durham
Peters (1997) att vinylskivans indexikalitet är viktig för honom och att vinylen erbjuder en
bättre ljudkvalité, samtidigt tycker han att Spotify är bra i och med sitt flöde och funktioner
men för just honom kan det inte ersätta att fysiskt handskas med albumet, att ”lägga på skivan”.
Östen föredrar vinylens ljud och materialitet.
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Östen: ”Spotify har väl inte så ultimata ljudfiler, det beror på hur man
använder mediet… Jag tycker ju att det är bra, dom har bra funktioner, men
just ljudkvalitén är inte den bästa” ”Det finns ju en del i att lyssna på en LPskiva, med alla nyanser av att den har lyssnats på, ett par gånger också. Det är
verkligt, det finns nånting som påverkas av vad jag gör med den här skivan, för
musikkvalitén också. Jag tror det handlar om hela grejen att gå fram och lägga
på skivan”

Strömmat samlande.
Samlandet av musikobjekten är något jag lokaliserat som en betydande aktivitet i användandet
av Spotify. Samlandet präglar den strömmade musikupplevelsen. Det immateriella samlandet
är kopplat till det personliga flödet och ter sig väldigt olika. I analys av samlandet kommer jag
att förhålla mig till Walter Benjamins tre kategorier som Marshall (2014) skriver om;
arrangerandet, ägandet och begäret för att reda ut om det är möjligt att samla på samma sätt
som tidigare, trots ett fokus på innehav före ägande och en immateriell musik. Hagen (2015)
menar att användarna kan ta hjälp av flödet och dirigera om musikupplevelsen.
Musikaggregationen gör upplevelsen mer personligt koncentrerad, vilket framstår som
betydelsefullt hos användarna. Dock inte synonymt med att lyssnandet blir koncentrerat.
Tom: ”Jag har en mapp som är samlingar, en mapp som är artister och en som
är skivor, och så är dom ju kategoriserade i Rock, Reggae, Hip-hop och övrigt,
och sen där i så finns det olika listor…” ”Det är som att ha alla skivor och stå
och bläddra fram dom, fast man har dom i alla spellistor, det är lite smidigare
typ”
Emma: ”Ja alltså många av mina listor har jag ju haft jättelänge, och där så har
jag olika samlingar av musik utifrån olika genrer och sånt som jag lyssnar på,
men jag ändrar ju mellan varven. Sen brukar jag också dra ihop listor med bara
samma artister, alla deras album slänger jag in i en lista… Det är som när man
gick och köpte skivor förut…”

Tom visar gärna upp på sin dator hur han samlar och arrangerar med mappar, det är ett mycket
ordnat system som nästan efterliknar ett bibliotek. Tom vill ha ordning och reda för att slippa
söka varje gång, men samtidigt existerar all hans musik i ett konstant informationsflöde och
sorterandet är ett försök att mästra flödet. Emmas samlande är semi-strukturerat, men
grundtanken är den samma som hos Tom. Östens digitala samlande handlar mer om att minnas
bra musik i form av att spara ner i olika listor, samt att ”följa” artister han gillar. Listorna hjälper
honom att minnas musik som han sedan kan köpa en fysisk kopia av. Konstsamlingen blir här
en ordnad dimension av minnen som Benjamin menade återfinns hos samlaren (Rothenbuhler
& Durham Peters 1997).
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Östen: ”Jag har ju några listor som jag går tillbaka till hela tiden, jag har ju inte
gjort dom, utan min bror har gjort en lista med mysmusik som är viktig för mig.
Den skulle jag bli lite ledsen om den försvann”

Östen visar ett känslomässigt band till några av sina listor, speciellt den brodern gjort. Marshall
(2014) menar att passion för samlandet och känslomässiga band till objekten är viktiga för
samlandet. Jag vill här betona att känslomässiga band är viktiga för hur jag tolkar nära
upplevelser med musik, en andlig och kännande dimension krävs för den koncentrerade
musikupplevelsen. Därför menar jag att musiksamlandet hänger ihop med musiklyssnandet,
mycket måste klicka för att det ska gå att fokusera i dagens medielandskap, rätt val i samlingen
är centralt för detta. Bolter och Grusin (1999) menar att oavsett hypermedierat eller transparent,
så är mediets mål att uppnå något ”äkta”. Musiken från det hypermedierade musikmediet kan
genom det personliga flödet väcka känslor trotts sin immateriella karaktär. Detta ser vi hos
Tom, och kanske ännu tydligare hos Emma.
Tom: ”Är det en bra lista som man lyssnat på mycket så är det ju najs asså
[nickar]… Man kanske byter ut några låtar, lägger till några och så där. Så dom
listorna har man ju då mer ett band till på nått sätt”
Emma: ”Jag har ju min nostalgilista som är min längsta lista där jag har allt från
när jag var liten typ, och den har hängt med länge” ”Skulle den försvinna skulle
jag bli jätteledsen för den har jag ju byggt upp jättelänge…jag skulle aldrig
komma ihåg alla dom låtarna” ”Det är ju över 500 låtar, nästan 600, så det är
jättemycket från olika tidsepoker”

När det kommer till att fysiskt handskas med eller äga ett album har Marshall (2014) konstaterat
att sådana antaganden vilar på att objektet skulle vara viktigt för samlandet, men att tillgången
nu istället skulle vara det nya för samlaren (Hagen 2015; Marshall 2014). Tom gillar att han
kan bläddra i sitt digitala bibliotek även fast han medger att det inte är ”samma sak”, Emma
uttrycker liknande åsikter medan Östen hellre köper något han verkligen gillar på vinyl för att
få ”alla delarna”. Hos Tom och Emma ser vi hur den stora tillgången blir centralt före en fysisk
form, detta blir det nya ”äkta”. Toms tydligt uttryckta teknikoptimism skulle dock kunna
komma sig av att han inte äger någon vinylspelare och bara använder Spotify som källa till sin
musikupplevelse, en upplevelse som han lyckas tämja och personifiera med samlandet.
Trots att Östen är en stor användare av Spotify, framkommer det att formen och det fysiska
albumet faktiskt är viktigt för honom och hans koncentrerade musikupplevelser. Men han
medger och betonar ofta att han gillar att det idag går fort att hitta musik och att det är styrkan
hos Spotify. Eric Rothenbuhler och John Durham Peters (1997) menade att vinylskivan är
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historiens vittne och ett förkroppsligande av ”handskriven text”, denna styrka skall inte
underskattas trots ett personligt flöde.
Östen: ”Jag tror aldrig jag skulle betala för ett digitalt album, om det inte skulle
vara något som bara fanns digitalt. Om det skulle vara ett mindre band, då är
jag helt öppen för att betala för det… men när det kommer till äldre typ Pink
Floyd, då skulle jag inte vilja betala för en digital utgåva…” ”Jag köper den
hellre på skiva så jag har den, har konvolutet…alla delarna, det är en väldigt
viktig del av upplevelsen”
Intervjuare: Tekniken kan inte ersätta det för dig?
Östen: ”Det är som att Googla upp tavlor och titta på dom på en bild, det är
inte alls samma upplevelse som att verkligen se tavlan på riktigt”

Östens jämförelse med att ”Googla tavlor” blir intressant ur ett formmässigt perspektiv, en
symbolisk logik ligger bakom hur form anses som viktig för konsten (Rothenbuhler & Durham
Peters, 1997), Östen störs av immaterialitetens ontologiska konsekvenser som Adorno och
Benjamin diskuterat (Ibid 1997). Detta kan också kopplas till tiden man behöver lägga ner för
att få tag i musiken, tiden för begär som Benjamin kallar det (Marshall, 2014). Emma menar
dock att den minskade tiden för begär inte gör något, hos henne ser vi som Hagen (2015)
påpekat; att lättillgängligheten och aggregationen av musik blir det viktiga och att det kan
ersätta det fysiska och en symbolisk logik förankrad i konstverkets fysiska form.
Emma: ”Ja det är ju mycket mer tillgängligt, förut var man ju tvungen att gå
och köpa eller när man höll på med Itunes, det var ju också knepigt och jobbigt.
Nu går det på bara ett klick på internet”
Intervjuare: Påverkar det upplevelsen eller musiken på något sätt?
Emma: ”Nä det tycker jag inte, det har snarare gjort att man når mer än vad
man kanske skulle gjort annars”

Tom är också tydlig med att detta är det viktiga före några tankar om musikens form: ”Bara
det är smidigt och snabbt, sen lägger jag ändå ner den i fickan och tittar inte på Spotify”. Flitiga
användare och musikintresserade värdesätter att de enkelt kan komma åt det dom gillar mest,
nämligen musik. Hos Östen var lättillgängligheten viktig för att upptäcka ny musik, för att sedan
få djupare upplevelser med vinylskivan.
Härnäst kommer jag titta på hur mobilitet och plats tillsammans med den nya formen, sättet
att samla och lyssna möjliggör eller försvårar fokuserade upplevelser och rum med musik i
vardagslivet. Med andra ord, hur det koncentrerade rummet upprättas. Det är användarna som
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styr hur konstobjektet upprättas, hur musiken får sin aura hos det strömmade och hur en
musikalisk upplevelse förhåller sig till tid och rum.

6.2 Rummen med musik
För att fenomenologiskt undersöka när koncentrerade upplevelser med musik kan nås med
Spotify behöver man titta på var, när och hur användandet av mediet sker (Bengtsson 2007),
och hur användarna ”domesticerar” musiktekniken (Bakardjieva 2005). Detta för att svara på
hur konstobjektet upprättas och ett koncentrerat lyssnande möjliggörs. Viktigt är även att skapa
förståelse för vad som försvårar ett fokuserat lyssnande. För det första vill jag klargöra att det
ofta finns en rad svårigheter för att lyssna koncentrerat med strömmad musik. Jag kommer
inledningsvis gå igenom några problem, för att sedan redogöra för hur det ser ut när allt stämmer
och musiken tillåts hamna i centrum. I den här delen av analysen kommer jag att referera och
förhålla mig till längre intervjuutdrag som återfinns i ett appendix. Där det behövs för att stärka
ett argument kommer kortare citat återges.

När tekniken stör.
Det framkom att internettekniken både möjliggör och försvårar upplevelsen när man befinner
sig utomhus. Tom förklarar att när uppkopplingen bryts, eller när Bluetooth headset inte vill
fungera och det tar tid att komma igång förstörs upplevelsen. Emma kan bli sur när hon åker
tåg och har glömt att göra en lista ”offline”, tunnelavbrotten är frustrerande. Alla deltagarna
uttrycker att Spotify Premium används för att slippa undan den störande reklamen. Man vill ha
musiken direkt utan avbrott, det personliga och kontrollerade flödet av musik får inte avbrytas.
Intervjuare: Det tar tid att komma igång?
Tom: ”Ja man vill ju ha det [musik] direkt…”

Mobilitet och plats.
Vidare visar det sig att det mobila lyssnandet utomhus kan påverka valen man gör, detta hänger
i sin tur ihop med vilken typ av upplevelse man får. Toms musikval skiljer sig inte nämnvärt
mellan hemmet och ute, oftast försöker han välja ett album eftersom han får mest njutning av
det. Ska han iväg och har bråttom blir det ofta en spellista. Här framkommer det som Bull
(2005) påpekat att vardagsestetisering är viktigt, Tom måste helst välja någon form av musik
för att färga vardagens resor. När han vet att han ska sitta still länge på t.ex. bussen föredrar han
att välja ett album för att han hinner lyssna klart det. Han existerar då som Scannell (2014)
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menar, i sin egen ”fenomenala tid” där en fokuserad upplevelse möjliggörs. Östen har tydligt
uttryckt att hemma är det oftast vinylen som gäller när han vill fokusera, han använder främst
Spotify ute. Östen kan inte välja vilken lista som helst, vissa val känns för intima för
kollektivtrafiken. Han försöker lyssna på offline-listor för att spara data, men det slutar oftast
med att han söker fram nytt, på så sätt kan klickandet med mediet störa.
Östen: ”Mysmusiken orkar jag ju inte med i kollektivtrafiken, då känner jag
mig äcklig, jag känner mig för intim…”

Enligt Bengtsson (2007) finns det olika förutsättningar och brukarsituationer för att lyssna
beroende på om man är ensam eller i grupp. Hos Östen framkommer en tydlig musikalisk
profilering när han åker buss, han blir påverkad av omgivningen men kan trots detta ibland
fokusera, men den mest intima musiken kan inte spelas här. Östen förklarar att han kan få en
njutning av att åka buss när han lyckas välja rätt musik, på tunnelbanan blir han störd och kan
inte falla in i rytmen. Han förklarar att den närhet han under vissa magiska stunder kan uppleva
på bussen, dock inte kommer nära de hemma med vinyl. Men hans koncentrerade
musikupplevelse med Spotify uppfyller andra behov, Östen berättar att han ibland står kvar
utanför porten efter en bussresa för att njuta en sista stund av musiken, kommer han in till
sambon bryts upplevelsen. Jag tolkar det som att Östens ”här” störs av sambons ”där”, det blir
en krock mellan två olika tider, egen tid för musik och tid för vardagslivet. I denna situation
existerar inte musiken som vardagsstruktur i DeNoras (2000) bemärkelse. Musiken får istället
sin egen rumsliga dimension med en egen fenomenal tid, där en nära konstupplevelse
möjliggörs.
Östen: ”Man står still utanför porten och lyssnar klart innan man går in, annars
går jag in och så kommer jag få massa frågor och så kommer det bli liv och så
måste jag vara social helt plötsligt…”

Bengtsson (2007) menar att trots att vi är omgivna av människor på bussen kan det öppnas upp
ett fritt användande av tiden. Detta blir tydligt hos Emma som uttrycker att hon tar stöd av
musiken, blir känslomässigt påverkad och faktiskt kan fokusera på att aktivt utforma det
fokuserade rummet bland människor. Bengtsson (2007) menar att en estetisk värdedimension
utgår från en skönhetsupplevelse och erbjuder dörrar att kliva igenom med musik. Det sköna
kan bryta negativa känslostrukturer (Bengtsson 2007), Emmas lyssnande framstod som
känslostyrt, valen hon gör påverkar upplevelsen, känslor hjälper henne att slukas upp av musik.
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Emma: ”Jag har t.ex. haft som knep att lyssna på skitglad musik om jag är skitledsen
och sen försöka va med i den, för tillslut så blir man ju påverkad”

Emma nämner hur hon väljer lite ”tuffare” musik för att känna sig trygg ute bland allt folk, hon
befinner sig då i sitt eget musikrum och lyssnar koncentrerat. Vi ser hur lättillgängligheten, de
ökade valmöjligheterna och platsen utformar rummet för koncentrerad musik.
När det kommer till hemmet som plats framkommer det att lyssnandet skiljer sig beroende
på hur hemmiljön ser ut, Tom påpekar att han ensam oftast noga bläddrar igenom sitt digitala
bibliotek för att hitta rätt, är han med fler brukar det oftast bli spellistor om inte alla vill lyssna
på samma artist, detta kan relateras till brukarsituationerna som Bengtsson (2007) talar om.
Emma menar att valen har med sociala situationer att göra och att de är humörsbestämda. Hon
säger att det är lättare för henne att slukas upp av musik och fokusera när den speglar hennes
humör. Så som Hesmondhalgh (2013) menar är musik en subjektiv och kännande praktik. Både
social situation och känslor tolkar jag som starkt kopplat till upprättandet av koncentrerade rum.
Emma: ”Ja alltså jag tar ju stöd från musiken om jag mår dåligt och då lyssnar
jag ju på sånt som reflekterar hur det är att må dåligt [skrattar]” ”Jag tycker
det är lättare att bli nära musiken när man mår dåligt än när man mår bra, för
när man mår bra då är man lite mer i själva känslan av att var glad kanske, när
man är ledsen lyssnar man mer på texten och försöker koppla och känna mer”

Hörlurar, högtalare och miljö formar upplevelsen.
Det framkommer att hörlurar eller högtalare i en viss miljö och kontext är en viktig detalj för
upplevelsen. Kontextuella betingelser styr mediebruket i de olika rummen (Bengtsson 2007),
men alla 3 informanter ser olika på saken. När Tom är ute på promenad eller i kollektivtrafiken
föredrar han simpla hörlurar och använder endast den ena hörluren. Det andra örat vill han
kunna lyssna av sin omgivning med. Han förklarar att han inte vill eller kan koppla bort
verkligheten, men att han samtidigt lyssnar koncentrerat. För Tom stör det att inte höra vad som
händer runt omkring, han känner en oro. Tom måste vara avkopplad, men inte bortkopplad för
att lyssna koncentrerat med hörlurar utanför hemmet. Hos Tom ser vi hur musik ofta blir till
vardagsstruktur som DeNora (2000) och Bull (2005) utforskade, men Tom förklarar att det är
så han fokuserar på musiken när han är mobil. Här skulle jag säga att det fokuserade snarare
blir integrerat med en vardagsaktivitet, upplevelsen är semi-koncentrerad och inte lika fri som
den mobila plats-upplevelse Östen beskrev på bussen. Hemma lyssnar Tom med högtalare och
på hög volym för att slukas upp av musiken. Hemma förklarar han att det är lugnt och att inget
kan hända, därför kan han till och med göra vardagsaktiviteter och lyssna koncentrerat, men det
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kräver hög volym betonar han, låg volym gör att vardagen tar över allt mer. De andra lyckas
inte fokusera på samma sätt hemma med Spotify som ute i kollektivtrafiken, kanske för att Tom
är den enda i gruppen som bor ensam. För Emma och Östen är istället bra hörlurar och
möjligheten att stänga in sig centralt för att fokusera på musiken. Till skillnad mot Tom måste
dessa individer med hörlurar skapa ett ostört rum, bortkopplat från vardagen och verkligheten
för att kunna fokusera på musiken, det räcker inte med att välja rätt album från samlingen och
höja volymen.
Östen: ”Hörlurarna är väldigt viktiga för hela Spotify-upplevelsen…”
Emma: ”Jag tycker att man blir mer i musiken med hörlurar, eftersom den går
direkt in och man utesluter allt annat, du hör ju ingenting annat med hörlurar
på dig”
Östen: ”Ja, och om jag är ute i kollektivtrafiken så måste jag ha såna som
stänger igen ljud, annars går det inte att fokusera på musiken för mig. Jag
avskyr när det dyker upp andra ljud i huvudet, samtidigt som jag åker i
kollektivtrafiken. Jag måste stänga in mig helt…”

För Östen är det som tidigare nämnts viktigt med val av musik för upprättandet av rummet, han
kunde inte ta den ”mysiga” listan. Det framkommer även att bra hörlurar är centralt och detta
kan kombineras med rätt val av spellista, rätt val av färdmedel; alltså buss, för att skapa ett
koncentrerat lyssnande. För Emma är bra hörlurar och rätt musikval också viktigt för att
fokusera, det är ”själva grejen” med Spotify, att korka igen öronen med hörlurar och lyssna
mobilt. Utomhus får hon mest nytta av Spotify, därför blir hennes fokuserade upplevelse lättast
att nå där. Inne med högtalare kan vardagens inslag störa för mycket, precis som Östens
fenomenala tid krockade med hans sambos och vardagens tid, krockar Emmas fenomenala tid
med vardagen hemma i form av andra människor och djur som stjäl uppmärksamhet.
Mobiliteten och ensamheten som öppnar för ”fritt” användande av tiden (Bengtsson 2007),
samt platsskapandet ute är viktigt för att uppnå ett koncentrerat lyssnande med Spotify. Här
sticker Tom ut, som kunde göra vardagsaktiviteter hemma, höja volymen och väljer rätt skiva
ur sitt digitala bibliotek för att fokusera. Som jag tidigare identifierade är Toms strömmade
musikupplevelse ofta sammanflätad och delvis integrerad med vardagen, han själv uttrycker
dock att det är så han lyssnar koncentrerat. De andra måste tydligt befinna sig i sin egen
fenomenala tid och upprätta utpräglade rum för att fokusera. Tidigare nämndes att Emma
behöver lite tuffare musik för att hantera allt folk runtomkring på bussen; artistval, en
känslomässig koppling till artisten som i hennes ”nostalgilista” är viktiga detaljer för att
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fokusera. Hon uttrycker att det är lättare att med dessa medel och platsen som skapas på t.ex.
en buss eller tågresa, kunna etablera ett koncentrerat lyssnande.
Intervjuare: Så när det klickar emotionellt, då blir det mer koncentrerat?
Emma: ”Ja för annars kan jag zoona ut från musiken, den liksom är där, men
jag är mer i mitt huvud”
Emma: ”Jag tycker det är lättast när jag sitter på bussen eller tåget [att
fokusera på musiken], för då vill man ju inte vara en del av sin omgivning, då
vill man ju stänga in sig, då när man har lurar. Jag lyssnar ju alltid på högsta
volym för jag vill inte störas av min omgivning”

Emmas lyssnande i hemmet var inte nära så fokuserat som det hon upplever när hon är mobil,
på vissa platser och väljer lista efter humör och känslor. Östen berättar hur han ibland kan
använda hörlurar hemma, istället för att välja den annars självklara vinylspelaren och högtalare
som källa till upplevelsen. Han vill inte att sambon ska höra hur han hoppar i flödet när han
letar musik. Hemma kan alltså sociala och vardagliga aspekter störa och Östen blir mer benägen
att använda flödet som ett verktyg, före ett upprättande av ett koncentrerat rum för musik. På
bussen kunde han istället luta sig tillbaka, hitta rätt lista och bara njuta.
Intervjuare: Så Spotify kanske försvårar för dig att lyssna koncentrerat [i
hemmet]?
Östen: ”Ja oftast, för jag kan ju alltid gå vidare, det tar ju aldrig slut, jag kan ju
bara byta artist. Vad deppigt det låter [skrattar] men det är nog så jag upplever
det oftast”

7.0 Sammanfattande diskussion och slutsats
Analysen har redogjort för användarnas musikkonsumtion och hur de förhåller sig till strömmad
teknik. Detta genom tolkning av användarnas utsagor om konstverkets immateriella form, hur
kontexter i form av plats och mobilitet kan forma en musikupplevelse som ibland blir
koncentrerad. Mina informanter talade inte i första hand om sina upplevelser med Spotify som
något omedelbart som tog de närmare musiken, detta behövde tolkas.
En tidigare remedieringslogik som den Bolter & Grusin (1999) diskuterat måste omprövas.
Det Grusin (2009) skriver om det personliga flödet som det som ersatt transparensen blir hos
mina informanter tydligt. Gemensamt hos samtliga är att det personliga flödets egenskaper
värdesätts framför att Spotify som hypermedierat medium skulle erbjuda en omedelbar
transparens enligt remedieringens dubbla logik för att uppnå något ”äkta”. Användarna i studien
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ser inte på Spotify som något som erbjuder en omedelbar och nära upplevelse med musik i
första hand. De unga användarna jag intervjuat är vana att domesticera internet. Internet handlar
om informationsspridning och eftersom internet genomsyrar musikupplevelsen med Spotify,
kan detta påverka hur användarna förhåller sig till och upplever det strömmade mediet. Spotify
blir i första hand ett verktyg. Man kan alltid som i Östens fall upptäcka ny musik för att sedan
köpa den på vinyl, eller gå på en spelning för djupare upplevelser. Det personliga och
kontrollerade flödet möjliggör ett ökat samlande, något som är viktigt för musikintresserade.
Flödet går i linje med kulturellt demokratiserande egenskaper som Benjamin (Frith 1986;
Marshall 2014) menade återfinns hos massreproducerad konst. Detta ses som det nya ”äkta”,
det som eftertraktas hos den flitiga användaren. Det nya ”äkta” gör det dock inte mindre
intressant att studera hur en koncentrerad upplevelse med strömmad musik ter sig. Den
koncentrerade musikupplevelsen med strömmad musik visade sig i empirin som något flyktigt,
men när allt stämmer kan en betydelsefull estetisk upplevelse nås. När man förhåller sig
fenomenologiskt till användarnas utsagor går det att tolka ut fler unika perspektiv på en
koncentrerad musikupplevelse med Spotify. För att skapa förståelse för frågeställningarna
behövde jag titta på var, när och hur användarna uttrycker att de lyssnar koncentrerat med
Spotify. Bengtsson (2007) menar att symboliska platser skapas med medier i vardagen. Enligt
Bengtsson är dessa platser rum för oss själva, även fast vi kan vara omgivna av människor.
Kollektivtrafiken visade sig vara den plats där användarna hade störst chans för en koncentrerad
och nära musikupplevelse med Spotify. När flödet är på användarnas sida och de gör rätt val i
sina digitala samlingar, utrycks en njutning och ett lyssnande som är koncentrerat.
Det handlar om att mästra flödet, att göra det personligt. Musikaggregationen och skiftet till
innehav före ägande som Hagen (2015) diskuterar och Marshalls (2014) tes att samlaren bebor
sina objekt, blir synligt hos mina användare. Det finns ett känslomässigt engagemang inför
digitala listor. Denna dimension av känslor för musiken, trots en immateriell form upprättar en
förbindelse mellan människan och konstverket som är lika ”äkta” som den transparens tidigare
musikmedier såsom grammofonen kunde erbjuda lyssnaren (Rothenbuhler & Durham Peters
1997). Det som kan bryta flödet och skada auran hos det nya konstobjektet är hos Emma och
Östen när deras fenomenala tid (Scannell 2014) krockar med den övriga världen och vardagens
tid. Därför behöver de ensamma isolera sig med hörlurar, på specifika platser, med rätt val av
musik och på så sätt skapa ett rum med mediet där lyssnandet upplevs koncentrerat. Hos Tom
uttrycks ett koncentrerat lyssnande som inte kräver isolering från omvärlden, detta i sig kan
störa för mycket. Den vardagsestetisering som tidigare forskning lokaliserat (Bull 2005,
DeNora 2000) blir här tydlig. Hos Tom blir avkoppling istället för bortkoppling centralt för den
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koncentrerade upplevelsen, vilket avviker från övriga utsagor och tyder på att det koncentrerade
hos vissa individer kan vara integrerat med behov och motiv i vardagslivet. Vi måste analysera
tekniken för sig, utan någon ideologisk partiskhet om att musiken skulle förstöras av
massreproduktion och vardagsstruktur (Bakardjieva 2005). Tom finner mening, en plats för
musiken som integrerat med vardagslivet, medan de andra måste fly undan vardagens
dimensioner och upprätta ett annat sorts rum.
För att knyta tillbaka till Benjamins tes; när musiken får sitt eget rum är med strömmad
teknik något flyktigt, mycket måste stämma för att en ”auratisk upplevelse” i auditivt
perceptuell bemärkelse skall uppnås. Det som framkommer av den här empiriska
undersökningen är att en ”auratisk upplevelse” med musik inte nödvändigtvis måste vara
perceptuell eller estetisk. Denna unga grupp användare som vuxit upp med internet uttrycker
istället en stor optimism inför det personliga flödets kulturellt demokratiserande funktioner.
Detta blir istället det centrala för en musikupplevelse som är strömmad, det är här som en aura
i Benjamins bemärkelse kommer till uttryck.
Musikens aura bryts inte ned av immateriell massreproduktion, men en koncentrerad
musikupplevelse har visat sig försvårad och beroende av fler variabler. Av studien framkom att
personifierandet av flödet som Hagen (2015) diskuterat blir en ny kulturellt demokratiserande
aspekt hos musik, synligt hos den musikintresserade, internetvana och unga användaren av
Spotify. Det fokuserade lyssnandet kommer med Spotify i andra hand. Med det personliga
flödet har användarna lärt sig uppskatta andra dimensioner av musikerfarenheten. Det som
också framkommer är att när tid och rum samspelar med det personliga flödet, och när
känslolivet tillåts styra kan nära upplevelser med musik skapas. Dessa rum kräver ofta ett
separerande från vardagen, de ställer sig emot det intersubjektiva vardagslivet.
Jag gick in i den här undersökningen med ett antagande om musikupplevelsens påverkan av
den strömmade formen, med målbilden att lokalisera ett koncentrerat lyssnande. Det jag kom
fram till var att ”auratiska upplevelser” med konstobjekt inte alltid behöver handla om en
auditiv perception, där mediet döljs för att skapa ett koncentrerat lyssnande. I dagens
digitaliserade mediesamhälle har ett paradigmskifte inom kulturen öppnat upp för nya ”andliga”
erfarenheter med konst och kultur, dessa erfarenheter är lika ”äkta” som en fokuserad njutning.
Ett koncentrerat lyssnande har till en viss grad försvårats med Spotify, som Emma uttryckte
det angående flödet: ”Det är väl på gott och ont”. Minskad tid för konstupplevelser med musik,
kan leda till ökad tid för sådana upplevelser med musik på en annan plats, med ett annat medium
eller i form av en live-upplevelse. Lättillgängligheten hos musiken som Hagen (2015)
konstaterat värderas högt, är inte nödvändigtvis något negativt för konsten och kulturen, men
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det förändrar antaganden om hur musik får sin aura via medier. Det förändrar också hur och
när ett koncentrerat lyssnande är möjligt med strömmad musik. Sammanfattningsvis kan jag
konstatera att den koncentrerade musikupplevelsen med strömmad musik ofta är beroende av
ensamhet, speciella platser, speciella val ur en oändlig musiksamling, och när individer
existerar i en fenomenal tid i ett eget, slutet rum.

7.1 Kommande forskning

Med min studie vill jag inspirera för fler estetiska forskningsperspektiv på livet med medier,
och i synnerhet digitala musikmedier. I Bulls (2005) studie gav användarna Ipoden betydelse i
form av flexibilitet, mobilitet, och lagring. Vi ser hos Spotify liknande betydelser, men
lagringen har bytts ut mot ett personligt flöde. En strömmad musiksamling är något som ofta
försvårar för ett koncentrerat lyssnande och tid för musik som konstobjekt. Fler valmöjligheter
kan vara utmattande och svåra att mästra. Kommande forskning kan således fokusera på
kulturell utmattning i relation till digitala tekniker. Intressant för kommande forskning kan även
vara att kvantitativt undersöka i vilken faktisk utsträckning en grupp människor uppskattar att
de upplever den koncentrerade musikupplevelse som denna studie ringat in som något ovanligt
med strömmad musik. Detta för att med siffror visa när och hur ofta ett koncentrerat lyssnande
med Spotify faktiskt ter sig.
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Bilaga – Intervjuguide
-

Beskriv din relation till musik…

-

Varför och hur länge har du använt Spotify?

-

Lyssnar du på musik via andra medier?

-

Hur skulle du beskriva att du samlar med Spotify?

-

Kan du återskapa känslan av att äga och handskas med ett album? Kan tekniken ersätta
det fysiska?

-

Hur arrangerar du dina samlingar, vilka känslor känner du inför dina digitala samlingar
och spellistor?

-

Hur ser du på att tiden du behöver lägga ner för att få tag i musik har snabbats upp?

-

Upplever du att musikens kvalitéer som konstverk förändras beroende på dess form och
mediering?

-

Lyssnar du olika beroende på om du är ensam eller i en social situation?

-

Skiljer sig ditt lyssnande mellan hemmet och när du är mobil?

-

Hur skulle du säga att det konstanta flödet som Spotify erbjuder formar din
musikupplevelse?

-

Vilken betydelse tillskriver du hörlurar eller högtalare i din musikupplevelse?

-

Kan du uppleva en musikalisk utmattning med Spotify?

-

Vad betyder det för dig att kunna lyssna på musik med strömmad teknik, hur blir
tekniken meningsfull för dig i ditt vardagsliv?

-

Hur lyssnar du med Spotify när målet är att fokusera på musiken och lyssna
koncentrerat?

-

Hur blir den opersonliga och immateriella tekniken personlig i dina musikupplevelser
med Spotify?

-

Hur går du till väga när du startar Spotify och ska välja musik, vad känner du när du
börjar orientera dig i appens gränssnittet för att hitta rätt?

-

Vilken roll får gränssnittet och de visuella inslagen i Spotify för din musikupplevelse?

-

Går det att koppla bort den yttre världen och vardagslivet när du lyssnar, hur då?

-

Vilka tekniska problem kan uppstå när du försöker lyssna på musik med Spotify, hur
kan olika ”lagg” störa din musikupplevelse?
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Appendix

Transkribering nr: 1: Tekniska problem och störningar.
Tom: ”Ja det är ju om Internet försvinner, men då brukar man ju ofta ha några offline-listor,
nödlistor typ [skrattar], men nu har man ju premium, reklamen står man ju inte ut med den
förstör ju hela upplevelsen”
Tom: ”När Bluetooth inte funkar typ, det är ju förjävligt [skrattar], när den kopplar ur och
sådär”
Intervjuare: Det tar tid att komma igång?
Tom: ”Ja man vill ju ha det direkt”
Tom: ”Ibland om det strular, om datorn är seg typ, det är irriterande. Jag har ju en sak som jag
kan koppla så jag sitter med laptoppen i köket och styr den där, och med telefonen också, men
när det inte funkar, när det tar tid och den inte verkar få kontakt blir det frustrerande att springa
fram och tillbaka”
Emma: ”Typ om man sitter på tåget och åker in i en tunnel och inte kan lyssna på nästa låt,
man blir sur för att man glömmer bort att göra listan offline, eller om man inte hade haft
premium och behövt gå igenom alla reklamavbrotten. Man kan inte ha hörlurar som glappar
heller, då blir man galen”
Transkribering nr: 2: Hur strömmat lyssnande skiljer sig mellan hemmet och ute.
Tom: ”A nä jag vet inte, jag skulle nog säga att det är rätt lika, förutsatt att jag är själv då
liksom, för oftast sätter jag ju på en skiva [på Spotify], eller spellista om jag inte orkar, om man
t.ex. ska iväg, jag ska gå om en kvart, då orkar jag kanske inte sätta på en skiva” ”Om jag har
tid, om jag till exempel ska till skolan så tar det ju lite tid, så oftast hinner jag lyssna på en skiva
då, men ska jag bara gå och möta någon, då kanske jag tar en lista bara för att ha något i öronen”
Östen: ”Ja men det gör det, hemma lyssnar jag mer på skivor [Vinyl], och när jag är mobil, typ
ute och rör mig i kollektivtrafiken så blir det ju mycket mer Spotify, det är ju där Spotify är…”
Intervjuare: Vilka val gör du då?
Östen: ”Mysmusiken orkar jag ju inte med i kollektivtrafiken, då känner jag mig äcklig, jag
känner mig för intim, det finns något sexuellt över det och jag kan tycka att det är för privat och
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jag vill inte dela med mig till kollektivtrafiken av den delen av mig” ”Är jag ute så tänker jag
att jag borde lyssna på det som är synkroniserat [offline-playlist], men det lyssnar jag ju aldrig
på, jag streamar ändå ny musik, jag försöker ha synkade listor för att spara på den jävla
mobildatan, men det funkar inte… jag klarar inte av det, jag måste ta nåt helt annat”
Emma: ”Ute så tenderar jag att lyssna på, om man ska röra sig bland folk, typ buss, tåg, på
stan, då tycker jag att jag väljer musik som är lite kaxig, för då blir det lättare att hantera att det
är så mycket människor omkring en, man har en backup i öronen liksom”
Intervjuare: Så musik sätter en stämning för dig, i olika kontexter?
Emma: ”Ja jag är väldigt lättpåverkad känslomässigt och musik påverkar mig väldigt enkelt
och då låter jag ju det göra det, asså jag har t.ex. haft som knep att lyssna på skitglad musik om
jag är skitledsen och sen försöka va med i den, för tillslut så blir man ju påverkad”
Transkribering nr:3: Hur strömmat lyssnande skiljer sig beroende på situation och plats.
Tom: ”Ja är jag ensam brukar jag oftast ta en skiva liksom, kolla igenom om jag vill lyssna på
en skiva typ och då kan jag anpassa efter precis vad jag vill lyssna på och vad jag är sugen på
just för den stunden. Men är man fler, då brukar man liksom - Alla tycker ju om den här
musiken då tar man nåt som är typ så” ”Om man är med mycket folk brukar jag ta en spellista,
antingen drar man ihop någon eller så har man en liggandes, eller en artist… ”
Emma: ”Det beror på vilken social situation man sitter i, jag skulle kanske inte braka på med
deppigaste Kent-musiken liksom, om man sitter och har kaffebjudning. Sen är det så jävla
humörsbestämt för mig, vad jag lyssnar på och när jag lyssnar på det. Men det är väl en viss
skillnad tror jag, fast inte en jättestor”
Intervjuare: Om du låter humöret bestämma, kan du få en mer koncentrerad upplevelse då?
Emma: ”Ja alltså jag tar ju stöd från musiken om jag mår dåligt och då lyssnar jag ju på sånt
som reflekterar hur det är att må dåligt [skrattar]” ”Jag tycker det är lättare att bli nära musiken
när man mår dåligt än när man mår bra, för när man mår bra då är man lite mer i själva känslan
av att var glad kanske, när man är ledsen lyssnar man mer på texten och försöker koppla och
känna mer”
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Transkribering nr: 4: Hörlurar och högtalare påverkar upplevelsen.
Tom: ”Jag tycker det är friare med högtalare, när jag är hemma så lyssnar jag alltid med
högtalare och då på hög volym, men när jag pendlar så lyssnar jag faktiskt bara med en hörlur
i”
Intervjuare: Hur kan du då fokusera på musiken?
Tom: ”Ja asså jag fokuserar ju på musiken, men är fortfarande uppmärksam på min omgivning,
så att jag kopplar ju bort det här örat då [visar] när jag lyssnar, men jag fokuserar ju på musik
då liksom”
Intervjuare: Är det inte som att du är på två platser samtidigt då?
Tom: ”Nja a, fast mer att jag är i musiken, men liksom uppmärksam om omgivningen, så händer
det nånting t.ex. i vagnen då är jag snabb och alert liksom, fast samtidigt händer det inget så är
jag passiv” ”Alltså jag tycker, jag kan fokusera mer på musiken med en hörlur, än med två, just
för att det blir ett störningsmoment att inte veta vad som händer runtom [skrattar]… men typ
om man går hem och det är mörkt ute som där jag bor, om man har båda lurarna i så har man
ju ingen koll och då blir det jobbigare” ”Jag blir typ mer avkopplad när jag har en lur för att då
kan jag fokusera för att jag vet ändå om det händer nånting runtom, så hör jag det, fast samtidigt
stänger jag av det örat medan jag lyssnar på musiken.”
Tom: ”Jag tänker ju inte på folket runtom, jag hör inte det, jag fokuserar inte på människorna
runt om, jag fokuserar ju bara på musiken…jag blir mer fokuserad på den yttre världen när jag
har båda lurarna i eftersom jag blir orolig, jag vet inte vad som händer runtom, men vet jag det
då kan jag slappna av och bara fokusera på musiken, eftersom jag vet att det är lugnt liksom”
Intervjuare: När du är hemma då och ska fokusera på musiken?
Tom: Då sätter jag på jättehög volym typ…
Intervjuare: Sitter du, eller kan du gå omkring?
Tom: A, men typ om jag diskar lite eller plockar runt lite typ…
Intervjuare: Blir det inte en som en fond då, till det andra du gör?
Tom: Nä det är om jag har på låg volym… ” Jag brukar dra på jättehög volym, för att då blir
det som att man är i musiken liksom, för att det är så högt liksom” ”och då spelar det ingen roll
vad jag gör samtidigt, då kan jag stå och diska och ha musiken i fokus” ” […] då är det ju lugnt,
jag är ju hemma då, det kan inte komma en cykel och plinga liksom, jag kan dra upp volymen
och fylla huset”
Emma: ”Det är en humörsfråga, jag föredrar att ha på högtalare om jag bara ska lattja runt
hemma och göra vardagsgrejor, eller sminkar sig. Men om jag typ vill ha mera…jag tycker att
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det är en närmare kontakt med hörlurar” ”Jag tycker att man blir mer i musiken med hörlurar,
eftersom den går direkt in och man utesluter allt annat, du hör ju ingenting annat med hörlurar
på dig” ”När jag är ute och åker så tenderar jag ju att sitta och tänka väldigt mycket”
Intervjuare: Är du i musiken då?
Emma: ”Det beror på, det skiftar lite, alltså jag kan ju tänka på saker och sen kan jag fastna i
ett visst mående, då kan det komma upp en låt som passar det och då kan jag fastna i det. –
Såhär känner jag också, och det är tråkigt [skrattar] ”
Intervjuare: Så när det klickar emotionellt, då blir det mer koncentrerat?
Emma: ”Ja för annars kan jag zoona ut från musiken, den liksom är där, men jag är mer i mitt
huvud”
Emma: ”Jag tycker det är lättast när jag sitter på bussen eller tåget [att fokusera på musiken],
för då vill man ju inte vara en del av sin omgivning, då vill man ju stänga in sig, då när man har
lurar, jag lyssnar ju alltid på högsta volym för jag vill inte störas av min omgivning. Men jag
tycker det är viktigt med en text då, instrumental musik funkar inte för då svävar jag bort på
annat” ”Eller ensam hemma med högtalare, men det måste vara specifika artister typ som Kent
eller Håkan”
Intervjuare: Så artister spelar också in i det?
Emma: ”Ja det tycker jag, för man måste ju ha en känslomässig koppling till artisten också [för
att fokusera] … Men typ min nostalgilista, den är också bra för att väcka upp känslor”

Intervjuare: Är det då du kan fokusera på musik? Med bra lurar?
Östen: ”Ja, och om jag är ute i kollektivtrafiken så måste jag ha såna som stänger igen ljud,
annars går det inte att fokusera på musiken för mig, jag avskyr när det dyker upp andra ljud i
huvet, samtidigt som jag åker i kollektivtrafiken. Jag måste stänga in mig helt…”
Östen: ”Hemma är det lite intressant, för att om jag diskar eller sådär, istället för att sätta musik
i hela lägenheten kan jag sätta på mig lurar, och då har jag mina tjockare lurar, men dom tycker
jag är så fula så dom kan jag inte ha utomhus, jag har dom bara om jag är själv”
Intervjuare: Men kan du fokusera på musiken då eller blir den en bakgrund till diskandet?
Östen: ”Nej, eller det smälter ihop lite ändå, men jag försöker ju fokusera på musiken för att
slippa undan den tråkiga sysslan, och samtidigt är det något privat mellan mig och musiken då
eftersom jag inte vill bjuda in Malin [hans sambo], i det här…Men även om jag är själv kan jag
tycka att det är skönt med hörlurar” ”Hörlurarna är väldigt viktiga för hela Spotify-upplevelsen
oftast, för mig, när jag lyssnar själv. För då blir det ofta, men typ just när jag letar musik så vill
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jag inte att Malin [sambon] ska höra hur ofta jag byter låt, jag lyssnar ju inte klart på en låt
[skrattar]”
Intervjuare: Så Spotify kanske försvårar för dig att lyssna koncentrerat?
Östen: ”Ja oftast, för jag kan ju alltid gå vidare, det tar ju aldrig slut, jag kan ju bara byta artist.
Vad deppigt det låter [skrattar] men det är nog så jag upplever det oftast”

Transkribering nr: 5: Hur man kopplar bort den yttre världen.
Östen: ”Jo jag kan få en njutning av att… det kan vara skönt att åka buss helt plötsligt, från att
vara skittråkigt kan det vara lite mysigt om man har bra musik, då kan det bli en trevlig, skön
upplevelse”
Intervjuare: Men är det lättare att fokusera på musik då?
Östen: ”Ja i vissa fall blir det så, men buss funkar bättre. Tunnelbana är inte lika bra, jag kan
inte koppla bort tunnelbanan lika mycket och jag kan inte falla in i rytmen, det är så trångt och
äckligt. Jag gillar bussar med få människor, det är det bästa” ”Där tycker jag det är skönt att
lyssna på musik och där kan jag känna en djupare upplevelse av musiken än annars, eller inte
som hemma [Syftar på att vinylen är bättre], men ute i kollektivtrafiken kan jag känna att jag
faller in och kan koncentrera mig mycket på musiken ändå”
Intervjuare: Har det med tidsfördriv att göra eller färglägger du vardagen?
Östen: ”Jag kan ju komma till den gränsen att när jag lyssnar på lite musik, och så hoppar man
av, är på väg hem där nånstans så tar man ett litet extra varv för att man vill lyssna klart på
musiken, man står still utanför porten och lyssna klart innan man går in, annars går jag in och
så kommer jag få massa frågor och så kommer det bli liv och så måste jag vara social helt
plötsligt, då kan jag välja att stå kvar utanför och bara njuta en sista stund av den där musiken”
Intervjuare: Det låter som att det är väldigt privat för dig att uppnå en bra musikupplevelse?
Östen: Ja för då kan jag slappna av på ett annat sätt…
Emma: ”Det är ju det som är själva grejen [med Spotify], det är det man vill göra när man
lyssnar på musik. Då proppar man öronen med lurar och har på högsta volym och blir en bubbla
i sin skalle liksom. Det är det som är så skönt att ha med sig musiken utomhus, för jag gillar
inte att vara bland folk och då blir det lättare när man kan stänga in sig i musiken liksom. Jag
är inte en så aktiv inomhus lyssnare faktiskt, utan det är mer ute”
Intervjuare: Men inomhus då, om du ska koppla bort och lyssna koncentrerat?
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Emma: ”Det är lättare att bli störd [inne], man är mer van att zoona ut utomhus, hemma är det
ju inget fel på omgivningen och då lyssnar jag ofta med högtalare och då är det svårt att stänga
ute ljud, jag måste ju hålla koll på vad djuren håller på med också eller när jag lagar mat måste
jag ha koll på den”
Intervjuare: Så hemma får musik mer en bakgrundsfunktion? Är det någon skillnad att du
lyssnar just via Spotify?
Emma: ”Jo även fast jag sitter på mitt rum och lyssnar på musik när jag sminkar mig, då hamnar
den i bakgrunden, men sen kan jag ta en paus för att jag älskar den här låten och då kan jag bli
inne i den, men annars är den bara i bakgrunden”
Intervjuare: Så det koncentrerade är flyktigt hemma men lätt ute?
Emma: ”Ja för iså fall måste jag ha på jättehögt för att ta till mig den, och sen måste det vara
något man verkligen gillar också”

43

