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1. Introduktion 

Susanna Leijonhufvud & Cecilia Ferm Almqvist  

Att ny teknik erbjuder information och bildningsmöjligheter för 
gemene man står klart, vilket är intressant ur ett demokratiper-
spektiv. Den förändrade mediebranschen, där digital förmedling 
ger nya förutsättningar för människans tillgång till olika kulturella 
uttryck, har främst studerats ur teknisk och ekonomisk synvinkel. 
Vi såg ett behov av att ställa nya frågor för att förstå vilken funk-
tion strömmad musik och andra typer av konstuttryck i ström-
ningstjänster kan ha i människors liv, samt hur bolag som Spotify 
som erbjuder strömmande tjänster förhåller sig till och samspelar 
med sådana funktioner i människors liv. För att kunna ställa och 
besvara relevanta frågor i sammanhanget, krävdes att en grupp av 
forskare från olika discipliner samarbetade i ett gränsöverskri-
dande projekt. 

Det övergripande syftet med forskningsprojektet som ligger 
till grund för denna bok var att fördjupa förståelsen för menings-
skapande i interaktionen människa-konst-teknik, nämligen hur 
människans bildningsprocesser villkoras, utmanas och möjliggörs i 
och med den strömmande medieutvecklingen. Mer specifikt var 
syftet att utforska bildning i skärningspunkten mellan ström-
mande medier, konst och användare och då utgå ifrån Spotify som 
ett case. För att täcka in syftet formulerades följande forsknings-
frågor: 

1. Hur och i vilken grad kontrollerar faktorer av teknisk, 
juridisk och ekonomisk art möjligheterna för menings-
skapande i interaktionen mellan strömmande medier 
som Spotify, konst och människa? 

2. Hur inverkar kvalitén på musik och annan ljudande 
konst som medieras via strömmande medier på möjlig-
heterna till meningsskapande? 
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S. Leijonhufvud & C. Ferm Almqvist 

3. Hur skapar människor mening i de strömmade sam-
manhang Spotify erbjuder? 

4. I vilken grad är användaren, som en aktiv producent, 
involverad i sin bildningsprocess via de algoritmer som 
villkorar digitalt deltagande? 

5. Vilka aspekter av styrning och kontroll av användande 
blir synliggjorda? 

Mycket tyder på att Spotify dominerar den svenska marknaden 
vad gäller strömmad musikdistribution. Detta förhållande ger en 
unik bildningsmöjlighet gällande musik för människor i Sverige, 
och möjligen också för människor i flera andra länder, i takt med 
att Spotify etablerar sig i allt större omfattning globalt. Bildning 
kan beskrivas som en resa från det kända till det okända, mellan 
historien och framtiden, det vanemässiga och det emancipato-
riska, det ofria och det fria (Burman, 2018). Nuvarande teknik 
möjliggör att Spotify, i egenskap av medium såväl som aktör, kan 
erbjuda sina användare personliga erbjudanden, samtidigt som 
sociala utbyten också möjliggörs genom komplexa samspel 
mellan människa, konstuttryck och teknik. Bredden, omfatt-
ningen och tillgängligheten för sådana meningserbjudanden gör 
Spotify som case mycket intressant att studera ur bildnings-
synpunkt. Grundaren Daniel Ek uttrycker explicit en vision om 
att Spotify ska erbjuda all musik till alla vilket kan förstås som en 
bred bildningsideologi. Sådan ideologi inverkar på hur teknik 
utformas för att möjliggöra bildning likväl som att den bildning 
som äger rum inverkar på hur och i vilken omfattning tekniken 
används av den enskilda människan. Dock visar studier att ström-
ningstekniken, som till stor del använder sig av algoritmer för att 
personalisera och erbjuda ny musik för lyssnaren, i många fall 
konformerar eller reproducerar stereotyper snarare än att öppna 
upp och bredda för bildning (Werner, 2020; Johansson et al., 
2018; Eriksson & Johansson, 2017a). Utan att förstå hur bild-
ningsprocesser kan konstitueras i samspel med denna teknik finns 
risk för att människor blir vanemässiga, ofria och passiva mot-
tagare av konstbudskap genom ett oreflekterat deltagande i den 
digitala tekniken (Åker, 2018). 
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1. Introduktion 

Mot bakgrund i ovanstående mejslades en forskargrupp fram 
ur diskussioner i interdisciplinära nätverk och symposier kring 
meningserbjudanden i strömmad musik. Resultatet blev en gräns- 
och disciplinöverskridande forskargrupp, nödvändig för att kom-
ma åt och försöka förstå nämnda komplexa fenomen där me-
ningsskapande kan uppstå i sammanflätningen av människa, 
konst och teknik. Gruppens sammansättning utgick från musik-
pedagogik och involverade dessutom allmänpedagogik, musik-
vetenskap, litteraturvetenskap, ljudteknik samt medie- och kom-
munikationsvetenskap. De mångfacetterade ansatserna har givit 
tillgång till användares aktiviteter i samspel med strömnings-
tjänsten, deras erfarenheter, meningsskapande och lärande samt 
skapat förståelse för Spotifys tekniska konstruktion. Studierna, 
vars resultat presenteras och diskuteras i denna bok, har bl.a. varit 
av netnografisk och etnografisk karaktär. Dessa studier har vidare 
innefattat aktivitetsobservationer och djupintervjuer med an-
vändare, studier av filosofiska texter, tidigare forskning inom om-
rådet, analys av medial dokumentation såväl som styrdokument 
för olika samhällsinstitutioner, samt lyssningstester baserade på 
strömmat ljud i förhållande till meningsfull lyssning. Projektet 
har resulterat i fördjupad kunskap om strömmande medier i 
relation till bildning, vilket har varit intressant att diskutera ur 
pedagogiska, musikvetenskapliga, kulturrelaterade, medietek-
niska samt samhälleliga perspektiv. 

Som utgångspunkt och parallella ”bollplank” har tre skandi-
naviska tvärdisciplinära Spotify-relaterade forskningsprojekt haft 
viktiga funktioner för utvecklandet av föreliggande projekt, såväl 
metodiskt som innehållsmässigt. Strömmande musik – praktiker, 
media och kulturer (2012–2015), situerat vid Södertörns högskola 
(Johansson et al., 2018) är ett av dessa projekt som involverat 
forskare från medie- och kommunikationsvetenskap, genusveten-
skap, samt musikvetenskap. Projektet studerade hur internet 
influerar musikanvändning i det samtida samhället, med fokus på 
strömning som teknologi för musikkonsumtion, och hur dessa 
förutsättningar inverkar på hur musik används och diskuteras i 
specifika sammanhang. Studien var regionaliserad till unga män-
niskor i Ryssland och Sverige och fokuserade tjänsterna 

9 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

S. Leijonhufvud & C. Ferm Almqvist 

VKontakte och Spotify. Resultaten av intervjuer och netnogra-
fiska studier visar på hur musiklyssning formas av teknologi och 
sätter musikanvändandet i ett större samhälleligt sammanhang. 
Samtida med projektet vid Södertörns högskola har Oslo univer-
sitet genomfört ett tvärdisciplinärt forskningsprojekt kring den 
norskgrundande strömningstjänsten WiMP, sedermera Tidal, 
Clouds and Concerts: Trends in Music Culture (2011–2015). Här 
har forskare från musikvetenskap samt medie- och kommunika-
tionsvetenskap bl.a. studerat hur och på vilket sätt strömnings-
tjänster blivit ett självklart inslag i människors vardagsliv. 
Huvudresultatet visar hur användande skiljer sig åt med avseende 
på veckodag och tidpunkt. Studierna har även kartlagt hur män-
niskor aktivt använder tjänsten genom att bygga, namnge och 
kurera spellistor. Resultaten visar dessutom i vilken utsträckning 
nya upptäckter görs. Strömmande kulturarv: Att följa Filer i digital 
musikdistribution (2014–2018) är ytterligare ett gränsöverskrid-
ande projekt placerat vid Umeå universitet där samarbete med 
Humlab varit aktivt (Eriksson et al., 2019). Projektet involverar 
forskare från kultur- och medievetenskap, etnologi, filmveten-
skap och historia. Projektet tar utgångspunkt i mjukvarustudier 
och intar ett ”digital-humanity”-perspektiv. Fokus ligger på att 
försöka förstå hur Spotifys algoritmer, aggregationsprocedurer, 
metadata och värderingsstrategier fungerar. Vilka normer och 
strukturer som styr vad som erbjuds lyssnare och hur musik 
medieras har också varit av intresse. Spotify används som en lins 
för att kunna säga något om sociala, tekniska och ekonomiska 
processer som associeras till digital mediedistribution. Projektet 
visar hur Spotifys strömningstjänst är uppbyggd och fungerar för 
olika konstgjorda användare, botar. Huvudresultaten visar hur 
musik kan komma in i systemet och hur data genereras kring 
dessa musikfiler. Det multidisciplinära projektet har således 
kartlagt genererade data kring musikfiler såväl som data gene-
rerade av användare (i form av botar). Resultat visar gällande an-
vändare att data genereras på ett sätt som påverkar vad tjänsten 
erbjuder användaren. Det är tydligt hur Spotify både erbjuder ett 
frigörande och en öppning mot att upptäcka det nya såväl som att 
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1. Introduktion 

tjänsten begränsar vad som visar sig och vad som blir möjligt att 
hitta (Eriksson & Johansson, 2017b). 

Musik och bildning  
Sverige har och har haft en stark tradition av musik och bildning. 
Det finns många olika sätt att beskriva detta. Musik och bildning 
skulle kunna presenteras genom en uppdelning av vad markna-
den erbjuder och vad det publika och offentliga erbjuder. Bildning 
och musik i Sverige kan även presenteras som uppdelade mellan 
det obligatoriska och det frivilliga, eller det institutionella och det 
icke-institutionella, alternativt mellan bildning och utbildning. 
Musik och bildning är mycket utbredda och djupt rotade före-
teelser i Sverige under hela den efterindustriella tiden med en 
stark slagsida mot musik och folkbildning.1 

De kanske mest framträdande manifestationerna gällande 
detta förhållande är det svenska musikundret såväl som att svens-
karna är ett sjungande folk, där siffror tidvis har visat att uppemot 
10% av befolkningen är medlemmar i någon form av körverk-
samhet. 1999 gav Finansdepartementet Expertgruppen för studier 
i offentlig ekonomi (ESO) i uppdrag att utreda den svenska musik-
exporten då denna finanssektor visade sig vara av betydande 
storlek för Sverige (Finansdepartementet, 1999). Utredningen 
kom bl.a. fram till en rad tänkbara anledningar till denna svenska 
ekonomiska framgång – den utbredda satsningen på musik för 
folket. Ett av råden som utredningen kom fram till var att musik-
utbildning skall vara bred och att alla, redan i tidig ålder, bör få 
tillgång till musikutbildning (Finansdepartementet, 1999, s. 143). 
Musik- och kulturskolans expansion under 70- och 80-talet ses i 
rapporten som den enskilt viktigaste förutsättningen för den 
svenska musikexporten. Denna musikaliska folkbildning anses 
även vara en starkt bidragande orsak till en annan avgörande 

1 Begreppet folkbildning, till skillnad från begreppet bildning, sätter fokus på att 
folket, var och en, ska bilda sig själv kognitivt, i politisk, etisk och estetisk bemärk-
else. Bildning, i kontexten folkbildning, är inte primärt en elitistisk angelägenhet. 
I alla avseenden är folkbildning, likväl som bildning avsett att förmå människor att 
frigöra sig från kapitalismens grepp om tanken (Burman, 2018). 
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punkt för musikexportens framgångssaga – ”en hemmamarknad 
som är kunnig och ’kräsen’” (Finansdepartementet, 1999, s.138). 
På de 25 år som föregick ESOs utredning hade 30% av svenskarna 
haft en musikutbildning på något instrument, i sång och/eller 
komposition utöver den musikundervisning som den obliga-
toriska skolan gav. Utredningen sätter fokus på just skolans och 
kulturskolans roll för att skapa musikalisk bildning i Sverige.  

En annan ingång till musik och bildning är via den obliga-
toriska grundskolan. Redan vid folkskolans start 1842 fanns sång 
med som obligatoriskt skolämne (Sandberg, 2006). 1955 års läro-
plan utvecklade ämnet sång till skolämnet musik, och jazzen och 
populärkulturen kom mycket tidigt att bli en del av musikämnet. 
Därmed har gränsytan mellan populärkultur, ungdomskultur och 
den obligatoriska grundskolan varit etablerad under större delen 
av 1900-talet (Sandberg, 2006). Musikalisk bildning för den breda 
massan har vidare förekommit i de populära företeelserna allsång 
och studiecirkelverksamhet i hela landet (Lindeborg, 2005). 
Forskaren David Thyrén lyfter även fram de svenska musikhusen 
som en bidragande faktor till den svenska musikbildningen 
(2009). Även spelmanslag, folkhögskolor och privata initiativ till 
musikskolor som svenska gitarr- och dragspelstillverkaren Hag-
ströms musikskola bör knytas till folkbildningen gällande musik 
(Brändström et al., 2012; Thorgersen, 2009). Vidare har public 
service, särskilt via Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion 
(UR), haft ett särskilt uppdrag när det gäller att folkbilda svens-
karna (Lindeborg, 2005). Förutom att spela musik i radio, och 
därmed erbjuda så väl som guida lyssnarna till musikaliska 
erfarenheter, har SR även haft specifika uppdrag. Här kan exem-
pelvis Radiokonservatoriet nämnas, vilket var en programserie 
som startade under senare delen av 60-talet i form av ett sam-
arbete mellan SR, Kungl. Musikhögskolan (KMH), Kungl. Musi-
kaliska akademien (KMA) och Skolöverstyrelsen (SÖ) (Linde-
borg, 2005). En given aktör i sammanhanget är också den icke-
institutionella musikutbildningen, den som människor skaffar sig 
på egen hand. Anna-Karin Gullberg lyfter i sin avhandling garage-
vägen, en alternativ väg till skolvägen (2002), som ett sätt att ut-
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1. Introduktion 

vecklas till professionell musiker. ”Garagevägen” visar sig, i Gull-
bergs studie, vara ett mer funktionellt sätt att bli en del av den 
kommersiella musikkulturen och musikmarknaden. Den kom-
mersiella musikmarknaden har självklart fungerat som ett forum 
som starkt bidragit till musik, musikskapande och folkbildning 
(Gullö & Thyrén, 2019). I den digitala eran har dessa traditionella 
kanaler för musikutövande och musikbildning även fått sina 
digitala motsvarigheter såsom Myspace, Youtube och Sound-
Cloud, forum där människor kan lära sig, skapa, dela och sprida 
musik (Ferm Thorgersen & Georgii-Hemming, 2012; Georgii-
Hemming & Kvarnhall, 2011; Johansson, 2011). 

Förutom public service, som bildande aktör, har den svenska 
staten på flera sätt finansierat aktörer som på olika sätt har 
bidragit till den musikaliska bildningen. Flera svenska scener med 
framförallt professionella orkestrar finns etablerade i svenska 
städer. Staten förvaltar även Svenskt visarkiv kopplat till Statens 
musikbibliotek via myndigheten Musikverket. Kopplat till detta 
finns även skivbolaget Caprice records som under mer än 40 år 
har specialiserat sig på utgivning av musik från visarkivets sam-
lingar med specialisering mot klassisk och nutida musik, elek-
troakustisk musik, jazz, folk- och världsmusik, pop samt barn- 
och ungdomsmusik. Förutom dessa musikarkiv har de statliga 
biblioteken såsom Kungl. Biblioteket krav på plikt-exemplar av 
allt utgivet material i Sverige, även inspelad musik. Sveriges 
Radios tidigare arkiv Grammofonarkivet har även haft en be-
tydande roll som bärare av kultur vad gäller inspelade musik men 
då inte bara från Sverige utan även från resten av världen. Gram-
mofonarkivet kan anses vara ett musikarkiv i absolut världsklass, 
jämförbart med Library of Congress i Washington och BBC:s 
arkiv i London (Lundberg et al., 2014). Det är i detta publika och 
kommersiella landskap där musik och bildning flätas samman 
som Spotify trätt in som en aktör. 

Spotify som musikförmedlare  
Sedan starten, för drygt ett decennium sedan, har det svensk-
grundade strömningsföretaget Spotify väckt uppmärksamhet 
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inom den internationella skivindustrin så väl som i finansvärlden 
(Leijonhufvud, 2018). 2012 porträtteras Spotifys grundare och vd, 
Daniel Ek, på omslaget av Forbes som ”The most important man 
in Music”. Året dessförinnan hardeSpotify tagit sig in på den 
amerikanska musikmarknaden efter att ha byggt upp sin ström-
ningstjänst i ett mindre antal europeiska länder under en femårs-
period. Vid tiden för denna antologi har Spotify, enligt egna upp-
gifter nära 250 miljoner aktiva användare världen över.2 Spotify 
har seglat upp på den globala marknaden som en så kallad en-
hörning, dvs. ett företag som är värderat till över en miljard ameri-
kanska dollar (Fleischer & Snickars, 2018). Denna framgång kan 
ses vara en del av en vidareutveckling av svenska techföretag där 
Spotify tillsammans med Mojang, Klarna, och Skype betraktas 
som det svenska techundret (Zeidler, 2018). 

Studier visar att svenskar står för det näst högsta musiklyss-
nandet i Europa (Internetstiftelsen, 2018). Nära 70% av svensk-
arna använder Spotify för sitt musiklyssnande och 40% av svensk-
arna använder Spotify dagligen (Internetstiftelsen, 2019). Ström-
ning har tagit över marknaden för inspelad musik. Detta över-
tagande har skett på ett sådant sätt att inspelad musik inte längre 
är tillgänglig i form av en fysisk skiva i en skivaffär som tidigare. 
Inspelad musik distribueras primärt i strömmad form. På detta 
sätt har svenska lyssnare, i hög grad, flätats samman med ström-
ningstjänsten Spotify, vad det gäller sitt lyssnande på inspelad 
musik.  

Spotify har enorma kataloger med miljontals titlar och därmed 
avtal med de stora majorbolagen vilka utgör de aktörer som innehar 
rättigheterna till en majoritet av all inspelad musik som någonsin 
givits ut. Spotify har dessutom avtal med ISP (Internet Service 
Providers) och MNO (Mobil Net Operators) för att kunna leverera 
sina tjänster. I Sverige uppgår internetaccessen i hemmen till 98% 
vilket innebär mycket goda förutsättningar för ett företag som 
Spotify att nå ut med sina tjänster och bibehålla sin dominerande 

2 Enligt Spotifys kvartalsrapport för tredje kvartalet 2019 hade företaget 248 mil-
joner användare varav 113 miljoner betalande prenumeranter. Detta är dubbelt så 
många som Apple Music (Musikindustrin, 2019). 
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1. Introduktion 

ställning som musikförmedlare till folket. Det finns naturligtvis 
många anledningar till att företaget har vuxit och blivit en så pass 
dominant aktör i landet. Förutom att användaren behöver en 
internetuppkoppling för att strömma, erbjuder Spotify en tjänst 
som dels har en mycket hög stabilitet (robustness) dvs. tjänsten 
upplevs inte ”gå ned”, ”lagga” eller på annat sätt ”krångla”. 
Programmet och dess infrastruktur har också en extremt låg för-
dröjning, latency, mellan användarens tryck på ”spela”-knappen 
och det att musiken börjar låta, vilket upplevs som ögonblickligen 
(Kreitz & Niemelä, 2010). Spotify har dessutom utvecklat möjlig-
heten till en smidig interoperabilitet, dvs. att användaren kan 
använda tjänsten via flera olika utrustningar eller till och med ”hop-
pa” mellan enheter med en nästintill sömlös förflyttning av den 
strömmande musiken. Förutom dessa tekniska möjligheter erbjud-
er företaget en användarmiljö som uppenbarligen tilltalar många 
(Leijonhufvud, 2018). 

Att använda Spotify som case i de studier som föreliggande 
antologi bygger på kan förstås på olika sätt. Dels är Spotify en 
aktör bland andra liknande strömningsföretag såsom Apple 
Music eller YouTube även om Spotify 2020 har en dominant posi-
tion i Sverige. Spotify, precis som liknande musikströmningsföre-
tag, uppdaterar och förändrar sin tjänst kontinuerligt vad gäller 
design, teknik och kopplingar till andra aktörer. Även musikaliska 
innehållet förändras. Dels adderas musik från skivbolag men även 
enskilda musiker kontinuerligt. Dessutom plockas musik bort 
från tjänsten, t.ex. genom att upphovsrättsägare kan besluta, utan 
påföljd från Spotify, att inte längre tillhandahålla sin musik. Äldre 
mastringar kan bytas ut mot nya. Dessa ombytliga förändringar 
kan betraktas som avigsidan av tillgänglighet. Förutom potentiella 
förändringar i musikkatalogerna tillkommer ständigt produktut-
veckling vad gäller både den utrustning som behövs för att spela 
och lyssna till musik såväl som utvecklingen vad gäller internet-
uppkoppling. Nya mobiltelefoner med nya operativsystem ut-
kommer på marknaden med jämna mellanrum, något som ström-
ningsföretag oupphörligen behöver förhålla sig till. För använd-
aren handlar det också om att följa med i denna uppdatering av 
digital hård- och mjukvara för att kunna strömma musik. Även 
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förändringar i gällande uppkoppling kan på olika sätt påverka till-
gången till strömmad musik såväl som till andra medier (Leijon-
hufvud, 2018). Med avseende på alla dessa företeelser och förut-
sättningar för att kunna strömma musik som presenterats här 
ovan kan Spotify betraktas som ett generaliserbart fall vilket kan 
översättas även till andra strömningstjänster och andra mark-
nader. Spotify som case behöver dock förstås även på ett annat sätt 
när det kommer till Sverige – som ett helt unikt fall.  

Kanske är det Spotifys framgångssaga (Carlsson & Leijon-
hufvud, 2019; Fleischer & Snickars, 2018; Zeidler, 2018) i kombi-
nation med att Spotify är ett svenskgrundat företag med sin 
huvudsakliga bas i Stockholm som gör att företaget har fått en sär-
ställning inte bara på den fria marknaden utan även i det offent-
liga rummet. Statistik från Sveriges bibliotek visar t.ex. att biblio-
teken har börjat avveckla tillhandahållande av fysiska exemplar av 
inspelad musik för att istället hänvisa intresserade till ström-
ningstjänster. Spotify har haft draghjälp på högsta politiska nivå 
där svenska ministrar har fört fram företagets sak i Europapar-
lamentet (Leijonhufvud, 2018). Även regeringens myndighet 
Musikverket har haft företaget som en digital aktör på sina hem-
sidor för att erbjuda användare att spela musiken som Svenskt 
visarkiv tillhandahåller genom Spotifys tjänsteutbud. Ett sådant 
agerande placerar företaget som understött av högsta politiska 
nivå. Det kanske mest uppseendeväckande är dock Spotifys in-
träde i det musikutbud som public service erbjuder (Burkart & 
Leijonhufvud, 2019). Sveriges Radio (SR) gör reklam för företaget 
genom att nämna företagets namn i radiosändningar med hänvis-
ning till var lyssnaren kan komma åt musiken som spelades i pro-
grammet. På SR:s hemsida, där lyssnare kan komma åt program 
efter det att programmen har sänts, ligger spellistor med program-
mens musik länkade till Spotify. Detta trots att SR:s officiella 
policy tillskriver företaget, SR, att vara helt obundet från 
marknadskrafter. Således innehar Spotify en direkt särställning i 
det svenska samhället. Denna situation gör sammantaget att 
Spotify både kan ses som ett fullständigt unikt case och samtidigt 
som ett, i viss mån, representativt case, då flera av de funktioner 
och företeelser som studeras också är utmärkande för andra 
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1. Introduktion 

musikströmningsföretag.3 Dessutom är det viktigt att beakta att 
Spotify, likt andra företag, kontinuerligt utvecklar och delvis för-
ändrar sin tjänst vilket gör att studier av musikströmning måste 
betraktas med försiktighet som något föränderligt och kanske till 
och med flyktigt. 

Bokens disposition  
Efter denna introduktion presenterar Elias Schwieler och Niclas 
Ekberg, i kapitel 2, en filosofisk grund för hur det är möjligt att 
förstå bildningsbegreppet när det kommer till den musikaliska 
bildning som Spotify erbjuder med sin tjänst i skärningspunkten 
mellan teknik, konst och människa. Kapitlet fördjupar och kon-
textualiserar filosofiska resonemang hämtade från Martin Hei-
degger och Hans Georg Gadamer. Därefter, i kapitel 3, följer en 
presentation av Spotify som företagsidé med en tyngdpunkt på 
företeelsen Spotifikation, skrivet av Patrick Burkart. I det kapitlet 
diskuteras fem olika ideologiska dimensioner av Spotify som 
kommersiell företeelse; Spotify som realisering av ”Celestial Juke-
box”-modellen för medieinstitutioner; trovärdighet när det gäller 
att uppnå ”digital sublimitet”; dess teknologiska försvinnande till 
en sömlös medietjänst; dess fragmentariska och socialt isolerande 
effekter; och dess kommersialiserade aktiviteter på marknader 
gällande reklam och konsumentgods. Detta kapitel följs av kapitel 
4 där Susanna Leijonhufvud för en diskussion om Spotify som i 
Sverige har övergått från att vara en angelägenhet för den privata 
marknaden och musikkonsumtionen till att utgöra grunden även 
för publika angelägenheter såsom bibliotek, arkiv och public 
service. Kapitlet lyfter ett antal dilemman som denna vändning 
för med sig. Bland annat diskuteras hur ett gemensamt kulturarv 
och arkiv byts ut mot en flyktig tjänst som kan förändras eller 
upphöra. I kapitel 5 lyfter Jon Allan aspekter av ljudkvalitet och 
komprimering i relation till musikalisk bildning. Fokus i kapitlet 
är att lyfta medvetenheten kring hur teknik påverkar möjligheter 
till lyssnande på, och upplevelser av musik. Kapitlet tar även upp 

3 Se Stake (1995) för redogörelse för olika typer av case. 
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hur musikens dynamik har reducerats över tid och vad företeelsen 
loudness war har gjort för att bidra till denna reducering samt vad 
det i förlängningen innebär för möjligheten till musikalisk bild-
ning för lyssnaren. 

Därefter följer kapitel 6, där Cecilia Ferm Almqvist, Leijon-
hufvud och Ekberg förmedlar resultaten av en intervjustudie med 
fokus på hur varande och blivande kan te sig i användandet av 
Spotify. Kapitlet ger en bild av hur musikalisk bildning med avse-
ende på dessa två filosofiska företeelser kan utvecklas i en Spotify-
kontext från ett användarperspektiv. I kapitel 7, författat av 
Ekberg fördjupas diskussionen kring teknisk och digital littera-
citet ur perspektivet Spotify som multimodal text. Frågan om vad 
som krävs av användaren för att skapa bildningsmöjligheter för 
sig själv utforskas och landar i ett spänningsfält mellan å ena sidan 
Spotifys typifieringar av användaren och människans egen fri-
görelse mot det unika och egna som inte ska låta sig kategoriseras. 
I kapitel 8 återger Ferm Almqvist en utvidgning av intervju-
studien presenterad i kapitel 6, med specifikt fokus på musik-
undervisning i samspel med Spotify. Didaktiska möjligheter och 
utmaningar med strömmad musik i klassrummet utforskas. 
Kapitlet ger en bild av hur Spotify spelar in i planering, genom-
förande och dokumentation av musikundervisning, liksom vilka 
krav denna företeelse kan ställa på lärarutbildning i musik. Kapitel 
9, även detta skrivet av Ferm Almqvist, utgår från en insikt som 
visade sig i kapitel 6, nämligen att kvinnor till synes hade större 
möjlighet att göra musikaliska erfarenheter på jämlika villkor i 
relation till Spotify, än vad tidigare studier visat på vara fallet i 
musikliv och musikutbildande kontexter. Strömningstjänsten 
användes för att skapa musikaliska situationer på medvetna sätt 
bland de kvinnliga deltagarna, åt andra, men även åt sig själva. 
Kapitlet visar på hur kvinnor använder Spotify för att skapa 
världar för egen musikalisk existentiell, såväl som essentiell 
bildning. 

I kapitel 10, presenterar Schwieler Spotify som distributör av 
ljudande konst, närmare bestämt poesi, och hur denna konst-
närliga uttrycksform förhåller sig till explorativ bildning. Spotify 
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1. Introduktion 

blir här en arvtagare till Sony Walkman-generationen där lyss-
nandet kunde följa med lyssnaren var helst hon befann sig. 
Genom att poesin framträder i talad form, öppnar Spotify upp för 
att lyssnaren måste anstränga sig att lyssna till det som ”bringar 
förundran” vilket knyter an till det antika Greklands avsikts-
förklaring till poesin som konstform. Ekberg och Ferm Almqvist 
redovisar i kapitel 11 en fenomenologisk sociologisk analys av 
erfarenheter av att delta i föreliggande gränsöverskridande pro-
jekt. Forskningens villkor, utmaningar och möjligheter utforskas 
och diskuteras, med syfte att öka förståelsen för vad det kan inne-
bära att ge sig in i ett gränsöverskridande projekt, och vilka krav 
det ställer på deltagarna vad gäller att lämna sin egen trygga 
disciplin och forma nya frågor och svar i ett okänt landskap till-
sammans med andra i något nytt – tvärdisciplinärt. Antologin av-
slutas med kapitel 12 där Ferm Almqvist och Leijonhufvud gör en 
reflektion över samtliga kapitlets bidrag i relation till projektets 
syfte, och en framåtblick med koppling till de vetenskapliga ut-
bildningsområden som är relevanta för bokens innehåll samt till 
det föränderliga samhälle där kanske en mängd andra liknande 
tjänsteföretag kommer att erbjuda liknande möjligheter till bild-
ning av framtidens medborgare. 
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2. En filosofisk grund för förståelse av 
bildning i skärningspunkten mellan teknik, 
konst och människa 

Elias Schwieler & Niclas Ekberg 

Med utgångspunkt i Heideggers och Gadamers hermeneutiska 
filosofier analyseras i det här kapitlet hur bildning kan förstås och 
möjliggöras genom nya sätt att förhålla sig och relatera till ström-
mande medier och digitalt medierade konstupplevelser. Den digi-
tala strömningsteknikens möjligheter och begränsningar adres-
seras genom en läsning av framförallt Heideggers filosofi, medan 
människans upplevelse av konst tolkas genom Gadamers herme-
neutik och Heideggers tänkande kring konst som fenomen. Detta 
ger sammantaget en grund för att på ett nytt sätt förstå bild-
ningsprocesser och konst, liksom vad tekniken kan bli och betyda 
för människans lärande, relationer och utveckling, i ljuset av 
strömmande medier, så som Spotify. 

Vi börjar med ett kort nedslag i bildningsbegreppets historia 
och dess olika traditioner. Fokus ligger på Wilhelm von Hum-
boldts idé och utveckling av begreppet Bildung i slutet på 1700-
talet fram till mitten av 1800-talet. Som föregångare till Hum-
boldt, kommer vi också in på de antika Grekernas idéer om bild-
ning och främst då det de kallade paideia. Detta leder oss till den 
bildningsidé som utvecklas i den här boken, nämligen hur vi 
genom Heideggers och Gadamers tänkande kan utvinna ett nytt 
sätt att tänka bildning som något ontologiskt och hermeneutiskt, 
dvs. mindre som ett instrumentellt utbildningssystem och mer 
som en intersubjektiv bildningsprocess i skärningspunkten mel-
lan bildning, konst och teknologi, dvs. det vi i boken kallar explo-
rativ bildning. 

Nästa steg blir att beskriva konstens plats i bildningsproces-
sens sammanhang och specifikt som ett av de fenomen som utgör 
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explorativ bildning. Vi använder oss främst av Heideggers 
Konstverkets ursprung som källa för att undersöka hur bildning 
förhåller sig till konst. I denna essä utvecklar Heidegger ett konst-
begrepp som inte grundar sig främst i en representation av verk-
ligheten eller i att föra tillbaka konstverket till en ursprunglig 
mening, utan istället som en ontologisk händelse som avslöjar 
något nytt och väsentligt om konstverket ifråga. 

Vi går sedan vidare till att relatera begreppen bildning och tek-
nologi till varandra. Även här tar vi vår utgångspunkt i Heideggers 
tänkande, närmare bestämt hans essä Frågan om teknologin, som 
både varnar för teknologins ofta förödande inverkan på våra liv 
och vårt tänkande, men också dess möjligheter att låta människan 
samverka med teknologin på ett autentiskt och genuint sätt. Och 
det är just riskerna och möjligheterna med teknologi Heidegger 
uppmärksammar som inverkar på bildningsidén och även den 
explorativa bildningen. 

Det sista steget i vår undersökning om den explorativa bild-
ningens grund utgörs av ett försök att relatera de tre fenomenen 
bildning, konst och teknologi till varandra samt till hur män-
niskan genom strömmande medier så som Spotify kan utveckla 
den explorativa bildningsidé vi förespråkar i den här boken. Vi 
föreslår en läsning av de tre fenomenen som en samspelande och 
växelverkande helhet, i vilken varje del berikar och belyser de 
andra delarna, för att på så sätt visa hur vi genom fenomenen kan 
utveckla en autentisk bildningsprocess,1 dvs. det vi kallar explora-
tiv bildning. 

1 I Heideggers terminologi innebär autenticitet att vi gör vår existens till vår egen, 
vilket kräver att vi vänder oss från det alldagliga tomma pratet och skvallret till att 
reflektera över vår existens och dess mening. Heidegger använder neologismen 
Eigentlichkeit, ett ord som pekar på det egna, att vara vår egen, vilket kräver att jag 
som existerande vara (Dasein) återtar mig själv som det jag egentligen är istället 
för att låta en flyktig och ytlig varaförståelse bli den egna tillvarons utgångspunkt, 
dvs. ett vara som har sin grund i en allmän egenuppfattning baserad på andra. En 
autentisk bildningsprocess är alltså en typ av bildning som utvecklas genom att 
göra den till min egen. Denna process är dock något som med nödvändighet förut-
sätter en intersubjektiv relation till bildning som något gemensamt. För en 
grundlig genomgång av Heideggers autenticitetsbegrepp, se Mahon O’Brian 
(2011), Heidegger and Authenticity: From Resoluteness to Releasement. 
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2. En filosofisk grund för förståelse av bildning… 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning och en framåtblick-
ande reflektion över Spotifys betydelse för den konsterfarande 
samtidsmänniskans explorativa bildningsmöjligheter. 

Bildning ur ett historiskt perspektiv 
Det namn som kanske mest förknippas med begreppet bildning, 
eller Bildung på tyska, är Wilhelm von Humboldt, som i slutet av 
1700-talet utvecklade en teori om bildning och utbildning vilken 
haft stort genomslag ända in i vår egen tid. I sin ”Theorie der 
Bildung des Menschen” (”Teori om människans bildning”), tro-
ligen författad år 1793 eller 1794, redogör Humboldt för grund-
erna för vad han ser som bildningens kärna. Bildning handlar i 
grunden om att förhålla sig till något icke-mänskligt, skriver 
Humboldt. Denna ”annanhet”, i brist på ett annat ord, är det en 
människa inte vet något om, men som hela tiden finns där som en 
pådrivande kraft. Humboldt kallar det icke-mänskliga som män-
niskan ständigt konfronteras med för värld (Welt) och det är i ett 
växelspel mellan oss själva och världen som annanhet, som en 
utveckling och ett fortskridande sker. Humboldt formulerar 
människans yttersta angelägenhet i ”Theorie der Bildung des 
Menschen” på följande vis: 

Vår existens yttersta uppgift: att ge mänskligheten som be-
grepp så stort innehåll i människan som möjligt, både under 
vår levnadstid och bortom den, genom de spår vi lämnar efter 
oss medelst våra levnadsaktiviteter. Denna uppgift löser vi 
endast genom att sammankoppla våra jag med världen i en 
allomfattande, livlig och fri växelverkan.2 

Det handlar alltså för Humboldt om en växelverkan mellan värld-
en och subjektet, dvs. ”jaget”. Men, precis som för Hegel, syftar 

2 Vår översättning av Humboldts tyska: ”Die letzte Aufgabe unsres Daseins: dem 
Begriff der Menschheit in unsrer Person, sowohl während der Zeit unsres Lebens, 
als auch noch über dasselbe hinaus, durch die Spuren des lebendigen Wirkens, die 
wir zurücklassen, einen so großen Inhalt, als möglich, zu verschaffen, diese 
Aufgabe löst sich allein durch die Verknüpfung unsres Ichs mit der Welt zu der 
allgemeinsten, regesten und freiesten Wechselwirkung”. 
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denna växelverkan på något högre, för Humboldt nämligen 
utvecklingen av mänskligheten. Detta innebär dock inte, i första 
ledet, en utveckling som är självklar och riktad mot ett bestämt 
mål. Som Paola Giacomoni formulerar Humboldts bildningsidé: 

Bildung for Humboldt is not the pacific result of a cumulative 
process, it is not a becoming as a progressive and positive end 
in which order and harmony are both already implied in the 
process of transformation: the concept of force does not imply 
optimistically pre-established destinations. Bildung then must 
act as the result of a choice and must thus pursue a formal idea 
which should act as an ordering and balancing element of a 
dynamic thrust, without its own laws. Force as the world's ani-
mating principle comes into tension with the formal element 
which Humboldt made act upon it [sic]. (1998, online-ver-
sion, ingen paginering) 

Giacomoni hävdar, med andra ord, att Humboldts bildnings-
begrepp innebär en öppenhet mot det outforskade, och vidare ett 
val som görs nödvändigt genom spänningen mellan världens livs-
kraft och den mer formerande kraft som utgör människans vilja 
till utveckling. 

Bildning, enligt Humboldt, är således viktigt både för indi-
viden och för mänsklighetens bästa, och sker genom den växel-
verkan mellan subjekt och värld som Humboldt fäster stor vikt 
vid. Människan ska ges frihet att bilda sig själv, anser Humboldt, 
emedan denna bildning kommer stat och land, och därmed 
mänskligheten, till godo.3 

Det som traditionellt benämns bildning sträcker sig dock 
längre tillbaka än till Humboldt. I det antika Grekland utvecklades 
det som måste ses som föregångaren till modernare tiders bild-
ningstanke, nämligen det grekerna benämnde paideia. Redan för 

3 Humboldts onekligen komplexa förhållande till bildningens relation till statligt 
organiserad utbildning utreds på ett gediget sätt av David Sorkin (1983) i artikeln 
”Wilhem von Humboldt: The Theory and Practice of Self-Formation (Bildung), 
1792–1810”. 
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2. En filosofisk grund för förståelse av bildning… 

grekerna, som senare för Humboldt, råder det ett spännings-
förhållande mellan individ och kollektiv, dvs. bildning som själv-
förverkligande och som del i ett formellt utbildningssystem med 
ett allmännyttigt syfte. För att harmonisera spänningsförhållandet 
mellan det individuella och det allmänna utvecklade grekerna ett 
utbildningssystem de kallade ekyklios paideia. Det antika Grek-
lands utbildningsideal syftade till att både utveckla individen och 
det gemensamma, utan att skapa en motsättning mellan individ 
och det allmänna, samhälleliga och sociala.4 Humboldt, måste det 
sägas, eftersträvade att uppnå detsamma, även om han inte 
lyckades helt. Spänningarna och motsättningarna mellan indi-
videns bildning och samhällsnytta är fortfarande högst påtagliga i 
den samtida bildnings- och utbildningsdebatten. 

Den form av bildning som vi i den här boken, med sitt fokus 
på explorativ bildning, ligger närmast är den hermeneutiskt (text-
tolkande) influerade bildningstanke vi finner hos Gadamer och 
hur den relaterar till Heideggers tänkande om teknologi och 
konst. I Truth and Method  (Sanning och metod) relaterar 
Gadamer bildning till Hegels dialektik, vilket utmynnar i ett bild-
ningsbegrepp som grundar sig i mötet med det främmande och 
okända. Som Gadamer (2004) uttrycker det: 

[W]hat is in question is not a procedure or behavior, but what 
has come into being. It is not enough to observe more closely, 
to study a tradition more thoroughly, if there is not already a 
receptivity to the ‘otherness’ of the work of art or of the past. 
That is what, following Hegel, we emphasized as the general 
characteristic of Bildung: keeping oneself open to what is 
other – to other, more universal points of view. (s. 15) 

Det är främst två aspekter vi tar med oss från Gadamers utlägg-
ning om bildning, nämligen vändningen mot den ontologiska 
dimensionen (dvs. frågan om varat och varats mening för och i 

4 För en grundlig genomgång av det antika Greklands utbildningssystem och 
begreppet paideia, se Werner Jaegers klassiska studie i tre band, Paideia: die For-
mung des griechischen Menschen, som han publicerade mellan 1933–1947. (Över-
satt till engelska av Gilbert Highet med titeln Paideia: The Ideals of Greek Culture). 
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människans liv) och öppenheten mot det främmande och okända. 
Dessa två aspekter av bildning leder oss vidare mot en utveckling 
av begreppet explorativ bildning genom att involvera Heideggers 
idéer om konst och teknik. Först måste vi dock introducera ett 
grundläggande begrepp för att tänka explorativ bildning, som vi 
också hittar i Heideggers filosofi, nämligen vad det innebär att ta 
ett steg tillbaka, vilket Heidegger i essän Identitet och differens 
kallar ”Schritt zurück”. Med detta begrepp vill Heidegger öppna 
för att vi ska kunna ta ett steg tillbaka bort från vårt invanda sätt 
att tänka kring t ex teknologi och bildning och istället ta ett steg 
in i det ytterst väsentliga, dvs. deras innersta väsen. Ett första 
sådant steg tillbaka är att undersöka hur bildning och konst i 
Gadamers och Heideggers tänkande kan bidra till att utveckla be-
greppet explorativ bildning. 

Bildning och konst 
Den naturliga utgångspunkten för en diskussion gällande Hei-
deggers tankar om konst är den långa essä, med titeln Der Ursprung 
des Kunstwerkes (sv. ”Konstverkets ursprung”), han först gav som 
en föreläsning i Freiburg 1935, i Basel 1936, och slutligen utvecklade 
till tre föreläsningar som gavs i Frankfurt 1936. Det är svårt, för att 
inte säga omöjligt, att kortfattat sammanfatta Heideggers samlade 
idé om konst i essän, vilket gör att vi kommer att fokusera på de 
aspekter i den som är betydelsefulla att koppla till explorativ bild-
ning. Konstverket, menar Heidegger, skapar en värld som samtidigt 
är grundad i vad han kallar jord, och det är i samspelet mellan värld 
och jord som konstverkets vara framträder. I den närvaro som 
uppstår genom konstverkets framträdande avslöjas så varat i sig 
som det Heidegger kallar sanning. Heidegger är, med andra ord, 
inte ute efter att fastställa konstverkets mening, utan istället, just 
genom det steg tillbaka vi nämnt, låta verket framträda genom att 
låta det vara i sin sanning. Detta avslöjande kallar Heidegger med 
en grekisk term för aletheia, och den händelse genom vilket konst-
verkets framträdande, och så dess avslöjande, sker kallar han för 
Ereignis på tyska. 
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2. En filosofisk grund för förståelse av bildning… 

Som exempel på hur ett konstverk framträder i sitt vara analy-
serar Heidegger Vincent van Goghs målning av ett par bondskor. 
Heidegger påpekar att bondskorna är verktyg som hjälper ägaren 
att så och skörda, och de är dessutom tecken på den oro och glädje 
som följer med hur det är att leva på och genom jordbruk. 
Heidegger skriver att skorna som verktyg tillhör jorden och att de 
är skyddade, dvs. omslutna, av den värld som tillhör bondkvin-
nan. Men hur kommer vi till denna slutsats bara genom att 
betrakta van Goghs målning, frågar sig Heidegger? När männi-
skan i sin iver att beskriva sin upplevelse av skorna försöker återge 
deras betydelse för oss kommer vi oundvikligen att säga för 
mycket eller för lite, eller tillåta vår beskrivning att bli för bok-
stavlig eller för bildlig. Men, även om vårt försök att återge vår 
upplevelse av konstverket fallerar står något annat klart för oss, 
nämligen att målningen har talat till oss. I konstverkets närhet har 
vi plötsligt förflyttats någonstans där vi normalt inte vistas, säger 
Heidegger. En värld har öppnats och skorna framträder nu på ett 
nytt och annat sätt än endast som vilka skor som helst. De skiner 
fram i sin oförborgade närvaro, alltså i deras varas sanning, dvs. 
alethea. Det är i och genom denna händelse (Ereignis) konstverket 
som verk avslöjas och framträder för oss i sin sanning. Målningen 
som konstverk låter oss alltså möta en annan, helt ny och främ-
mande värld i det ögonblick det avslöjas och framträder för oss. 
Och det är just hur denna nya och främmande värld blir tillgänglig 
för oss som även explorativ bildning tar tillvara och utvecklar. 

Gadamer, som var Heideggers student, utvecklade sina tankar 
om konst i relation till sitt fenomenologiska hermeneutiska pro-
jekt. Grunden för hans hermeneutik och tillika hans syn på konst 
är dialogen och viljan till förståelse. Enligt Gadamer står konst-
verket i en konstant dialog med världen och det är genom att ge 
konstverket en röst som det framträder för oss som konst, oavsett 
om det handlar om målande konst, musik eller poesi. Precis som 
för Heidegger handlar det för Gadamer inte om kapaciteten att på 
ett ”korrekt” sätt representera verkligheten eller att hitta en över-
gripande mening med konstverket som gör konst till konst. Det 
är istället just hur en ny förståelse framträder i vår dialog med 
konstverket; det är när vi blir varse något som vi inte tidigare såg 
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eller inte anade fanns. Med andra ord är det enligt Gadamer när 
vi konfronteras med det helt främmande som konstverket fram-
träder för oss som konst. 

Vad är då relationen mellan bildning och konst? Menar vi hur 
konst kan bilda oss, dvs. att vi genom att uppleva konst utvecklar 
en djupare bildning? Eller menar vi hur bildning påverkar vår 
uppfattning om konst, i bemärkelsen att om vi besitter en viss 
bildningsgrad har vi då förmågan att förstå konst på ett initierat 
sätt? Eller vill vi undersöka hur konst och bildning som begrepp 
kan utvecklas genom ömsesidig interaktion? Och vad innebär 
explorativ bildning i detta sammanhang? Vad som står klart uti-
från vår beskrivning av bildning och konst i Heideggers och 
Gadamers tänkande är att de båda begreppen innefattar en rela-
tion till det ännu okända. Explorativ bildning är ett undersökande 
av detta ännu okända, men med vetskapen om att det vi söker 
förutsätter att det förblir delvis okänt och främmande. Det är 
istället rörelsen mot eller till ett konstverk som ännu okänt som 
utgör den explorativa bildningens kärna – det vi bildar oss i på 
vägen utan att förutsätta ett absolut avslöjande av konstverket. 
Detsamma kan sägas om konstverket, dvs. den rörelse som konst-
verket igångsätter är en rörelse som mer ställer frågor än pre-
senterar entydiga svar för oss. Kort sagt, det är den explorativa 
akten som bildar oss till att stå öppna för det som måste förbli 
hemligt, oerövrat och kanske till och med oartikulerat. Heidegger 
(1966) uttrycker det i relation till teknologi på följande sätt i boken 
Discourse on Thinking: 

The meaning pervading technology [technischen Welt] hides 
itself. But if we explicitly and continuously heed the fact that 
such hidden meaning touches us everywhere in the world of 
technology, we stand at once within the realm of that which 
hides itself from us, and hides itself just in approaching us. 
That which shows itself and at the same time withdraws is the 
essential trait of what we call the mystery. I call the comport-
ment which enables us to keep open the meaning hidden in 
technology, openness to the mystery [die Offenheit für das Ge-
heimnis]. (s. 55) 
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2. En filosofisk grund för förståelse av bildning… 

Engelskans ”meaning” översätter tyskans Sinn, vilket innebär att 
det alltså inte är fråga om mening i bemärkelsen att, till exempel, 
uttolka en dikt, utan vilken innebörd och signifikans teknologin 
har för hur vi lever och tänker. Om vi har viljan att försöka tänka 
annorlunda, måste vi alltså till att börja med att öppna oss för det 
helt främmande, dvs. en öppenhet för det hemliga och mystiska, 
som förblir okänt i det vi bildar oss om. Det är detta som explora-
tiv bildning i relation till konsten kan hjälpa oss med: Att låta 
saker vara i sitt vara, det Heidegger kallar ”releasement toward 
things [Gelassenheit zu den Dingen]” (s. 55).5 

Bildning och teknik 
Som Heidegger tydliggör har människan en problematisk relation 
till teknologi. Den hjälper oss i våra dagliga liv och underlättar för 
oss att lösa uppgifter som tidigare kunde ses som näst intill 
olösliga. Men, teknologin medför även en aningslöshet som tar sig 
uttryck i att vi utan att reflektera över det låter teknologin styra 
oss och ta över vårt sätt att tänka och vara, vilket leder till att vi 
glömmer inte bara teknologins ursprung som en del av vår sam-
varo med vår omgivning, utan även vårt eget innersta väsen som 
ett samspel med naturen och världen i stort. Istället har teknologin 
medfört ett utnyttjande av jordens resurser, utan eftertanke eller 
öppenhet för teknologins innersta väsen. 

Explorativ bildning innebär ett intimt förhållande till tekno-
login, men som vi har försökt visa innebär den ett reflekterande 
förhållningssätt som inte tar teknologin för given, utan tvärtom 
vill öppna upp för teknologins möjligheter utan att låta teknologin 
ohämmat kontrollera våra liv. Bildning och teknik innebär alltså 
en balansgång som låter båda begreppen, så att säga, väga upp var-
andra. För att motverka att teknologin blir en förhärskande kraft 
som vi inte längre har makt över behövs bildning som en explora-
tiv aktivitet och för att utveckla bildning som begrepp behöver vi 
teknologin som möjlighet och som en autentisk del av vårt sätt att 
vara och förhålla oss till världen. Det måste dock sägas att ordet 

5 För en genomgång av Heideggers begrepp Gelassenheit, se Pezze (2006). 
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explorativ här inte ska läsas som ett kolonialt begrepp med de 
konnotationer det innebär av erövring och upptäckaranda i 
upplysningens tecken.6 Det handlar inte om att utnyttja män-
niskor och naturens resurser för egen vinning i förnuftets namn, 
utan att istället se det främmande som det som står närmast vårt 
eget vara. Som Heidegger (1996) säger i sin läsning av poeten 
Hölderlins diktning: 

The appropriation of one’s own is only as the encounter [Aus-
einandersetzung] and guest-like dialogue with the foreign. 
Being a locality, being the essential locale of the homely, is a 
journeying [Wanderschaft] into that which is not directly 
bestowed upon one’s own essence but must be learned in 
journeying. (s. 142)  

Vi kan alltså jämföra det explorativa dels med hur det hemvanda 
står i en nödvändig dialog med det främmande, dels i det 
Heidegger kallar Wanderschaft, dvs. vandringsresa. Vi gör inte 
vårt hem till vårt eget utan att konfronteras med det främmande, 
vilket betyder att vi först i och med att vi förflyttar oss från det vi 
kallar hem kan lära känna det som vårt sanna hem. Vårt hem 
bevarar således dess hemlighet i det främmande. 

Vad har då detta med teknologi att göra? Som vi påpekade kan 
teknologin i sig själv vara den öppning mot det främmande som 
gör det möjligt för människan att utveckla ett autentiskt för-
hållande till teknologins vara. Men den kan också vara det som 
stänger möjligheten till autenticitet. Det beror, som Heidegger är 
tydlig med att klargöra, på hur vi tänker och reflekterar kring 
teknologi och vårt förhållande till den. Strömmande medier, så 
som Spotify, med dess näst intill obegripliga algoritmer och 
beräkningar med syfte att rikta och kontrollera våra val, dess 
bestånd och flöden av ett obegränsat antal filer vi har att tillgå, 
utgör en teknologi som överväldigar oss, men som samtidigt till-
handahåller oss med en genuin möjlighet till bildning. Teknologin 

6 För en informativ introduktion till kolonialism och upptäckande i litteraturen, se 
boken Exploration and Colonization (H. Bloom & B. Hobby, 2010). 
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som sådan är med andra ord ett tveeggat svärd. Ett av de exempel 
Heidegger ger på en negativ effekt av teknologi är hur människan 
lagrar energi. Han jämför floden Rhen som en kraftkälla där det 
byggs dammar och vattenturbiner med Hölderlins diktning om 
floden i hymnen ”Der Rhein”: 

In order that we may even remotely consider the monstrous-
ness that reins here, let us ponder for a moment the contrast 
that is spoken by the two titles: “The Rhine,” as dammed up 
into the power works, and “The Rhine,” as uttered by the art-
work, Hölderlin’s hymn by that name. But, it will be replied, 
the Rhine is still a river in the landscape, is it not? Perhaps. 
But how? In no other way than as an object on call for inspec-
tion by a tour group ordered there by the vacation industry. 
(s. 321) 

Det Heidegger vill beskriva är hur människan har förlorat sitt 
autentiska förhållande till floden Rhen, i det här fallet. Floden har, 
enligt Heidegger, blivit till något som människan inbillar sig att 
hon har under sin kontroll, medan hon i själva verket har tappat 
förmågan till genuin samexistens med den. Floden har reducerats 
till en resurs att dra nytta av, dvs. en källa att utvinna energi och 
inkomst från. 

Vi kan jämföra Heideggers exempel på teknologins negativa 
inverkan på vårt förhållande till naturen och omgivningen med 
hur Spotify utnyttjar musik för att göra vinning på användarnas 
lyssningsvanor. Musiken reduceras från konstverk till en vara, ett 
objekt, att tjäna pengar på genom att digitalt kartlägga hur och vad 
användarna lyssnar på, och på så sätt försöka styra vilken musik 
användarna väljer. Vi riskerar således att förlora förmågan till att 
erfara musik som konstverk på ett autentiskt sätt. Detta innebär 
inte bara att konsten kommodifieras, utan att även människan 
förlorar sig själv och så autenticiteten i förhållande till andra. 
Musik och poesi reduceras till att endast fungera som förströelse 
och tidsfördriv. Men, eftersom teknologi, enligt Heidegger, inte är 
en negativ kraft i sig själv, uppstår även möjligheter att utveckla 
ett förhållande till musik som konst genom strömmande medier 
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som på ett genuint sätt låter oss uppleva det vi lyssnar till. Om vi 
tillåter oss att explorativt söka upplevelser som talar till oss på ett 
autentiskt sätt, erbjuder strömmande medier, som t ex Spotify, en 
grund för bildning och lärande, som bygger på vad musiken och 
litteraturen är i sig själva, dvs. vi lyssnar till konst på ontologisk-
hermeneutisk grund. Det är detta som explorativ bildning som 
lyssnarperspektiv kan bidra till. 

Bildning, konst, teknik 
Vi har nu kommit till en punk där vi kan föreslå en definition av 
explorativ bildning. Definitionen lyder: Explorativ bildning är en 
performativ process som öppnar upp för en autentisk erfarenhet 
av konst, dvs., explorativ bildning låter människor vara i till-
blivelsen då konst blir meningsfull, alltså en process som förflyttar 
människan till den tilldragelse som både skapar mening och 
kunskap och samtidigt konfronterar oss med ett ofrånkomligt 
främlingskap inför det som möter oss som tolkningsmöjlighet. I 
den explorativa bildningen återfinns teknologin som ett medium 
och en medverkande aktör som både innebär ett hinder för och 
en möjlighet till förståelse, precis som en språklig översättning 
både skapar mening och betydelse, men på samma gång infogar 
ett oöverstigligt avstånd och förfrämlingande i förhållande till det 
som översätts. Den explorativa bildningsprocessen, i vilken 
teknologi utgör en essentiell del, kan alltså jämföras med poiesis 
som ett skapande och medskapande skeende i vår strävan att 
autentiskt utforska konst som ontologiskt fenomen, alltså en fråga 
om människans vara och sätt att vara. 

Vi hävdar alltså att genom samspelet mellan de tre fenomenen 
bildning, konst och teknik infinner sig möjligheten att utveckla ett 
autentiskt förhållningssätt till hur vi erfar, upplever och så i för-
längningen lär oss på ett ontologiskt-hermeneutiskt grundat sätt. 
Vad gäller den ”annanhet”, dvs. konfrontationen med det okända 
och främmande, som ett sådant sätt att autentiskt uppleva konst 
för med sig, hittar vi denna annanhet både i Heideggers och 
Gadamers filosofi. Som James M. Magrini och Elias Schwieler 
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(2018) skriver i boken Heidegger on Literature, Poetry, and Edu-
cation: At the Limits of Metaphysics: 

Considering Heidegger’s reconceptualization of language 
from the 1930s onward, Being cannot be intellectually grasp-
ed and then communicated without distortion in language. 
For although the event of Being is an occurrence of language 
and thinking and saying are inseparable from the originary 
relationship of time and Being, the truth of Being is a pheno-
menon that will always remain ineffable to a certain degree, 
defying complete expression in even the most poietic forms of 
expression. (s. 3) 

Heideggers idé om varat som filosofins springande punkt medför 
alltså ett ofrånkomligt erkännande av det okända och främmande 
som en oundviklig del av utforskandet av varat och dess sanning. 
Det är genom språket – och dess olika fixerande, medierande och 
framställande dimensioner – vår kunskap om och erfarenhet av 
varat tar form, men endast genom att vi vänder oss mot och lyss-
nar till det främmande. På samma sätt utvecklar vi kunskap och 
erfarenhet om bildning, konst och teknik endast genom att med 
språket som medel tolka deras mening och betydelse. Dock får vi 
alltid nöja oss med en ofullständig kunskap om det vi undersöker. 
Vad vi kan säga är att de tre begreppen belyser varandra och 
skapar en, om än ofullständig, helhet som utgör den möjlighet till 
explorativ bildning vi vill utforska i den här boken. Vi skulle, med 
andra ord, kunna säga att de tre fenomenen tillsammans skapar 
ett verk, i Heideggers mening, dvs. en erfarenhet som relaterar 
både till det subjektiva och det objektiva. Verket har i sig inget att 
göra med det estetiska som en normerande kanon om vad ett verk 
är, inte heller med vår subjektiva uppfattning om vad verket är. 
Verket bildar istället en ny värld genom samspelet mellan män-
niskan och det skapade. Det är just i samspelet, vad Humboldt 
kallar växelspelet mellan människa och värld, som verkets san-
ning framträder för oss som något helt nytt. Heidegger för fram 
det antika grekiska templet som exempel på ett verk. Det grekiska 
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templet avspeglar den temporalitet som kännetecknar män-
niskans historiska, sociala och kosmiska erfarenhet på jorden, 
men också en plats där autentisk mänsklig interaktion blir möjlig. 
Genom tempelverket ser människan templet just som verk och 
även sig själv i sitt vara. Det är så vi måste förstå Heideggers idé 
om sanning, nämligen som något som händer genom att verket 
låter oss se det på ett nytt sätt, inte som något som är avbildat på 
ett korrekt sätt. 

Den explorativa bildningen, genom de tre fenomenen bild-
ning, konst och teknik, låter oss på liknande sätt uppleva konst på 
ett nytt sätt. Genom Spotify som ett strömmande medium där 
människor tillåts mötas och möta konst öppnas möjligheten till 
att höra musik, poesi och litteratur genom det samspel och 
växelverkan som Spotify tillhandahåller. Med andra ord, vi bildar 
oss explorativt i relation till och i samspel med andra och det/den 
Andra, vilket förutsätter att vi utvecklar ett autentiskt förhåll-
ningssätt till alla tre fenomen: bildning, konst och teknologi. Detta 
i sin tur betyder att vi inte får låta oss bedövas och förblindas av 
Spotify som ett teknologiskt objekt och vinstdrivande företag, 
utan istället vara öppna för de möjligheter som samspelet mellan 
bildning, konst och teknik bär med sig i form av ett explorativt 
existentiellt medskapande. 

Avslutning 
I det här kapitlet har vi försökt lägga grunden för hur explorativ 
bildning kan utvecklas och mer specifikt hur konst, teknik och 
bildning samspelar som fenomen. Vi gjorde nedslag i bildnings-
traditionen genom att referera till Wilhelm von Humboldts teori 
om bildning samt det antika Greklands närbesläktade begrepp 
paideia. En viktig insikt är den spänning vi identifierade mellan 
den mer instrumentella bildningstanken och den friare individu-
ella bildningstanken, alltså hur bildningsprocessen förhåller sig 
till samhällsnytta kontra individens fria utveckling. Vi vände oss 
sedan till Heideggers och Gadamers ontologiska-hermeneutiska 
filosofier, vilka båda påtalar nödvändigheten av språket som för-
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medlare av erfarenhet och även möjligheten till autentisk reflek-
tion. De båda framhåller hur konsten visar oss ett annat sätt att 
tänka kring mening och sanning än den upplysningsrationalis-
tiska positivismens tro på naturvetenskapens allmängiltighet. 
Både Heidegger och Gadamer framhåller det främmande och än-
nu okända, dvs. den/det Andra, som konstituerande för männis-
kans möte med och tolkning av konst, vetenskap och teknologi. 

Vi diskuterade sedan de faror och möjligheter som teknologin 
medför och refererade specifikt till Heideggers analys av teknologi 
som något som definierar den moderna människans sätt att tänka 
och vara. Risken med teknologi, enligt Heidegger, är att män-
niskans genuina förhållande till sin omgivning går förlorad så att 
naturen och den värld människan lever i uppfattas som resurser 
att ta i anspråk, exploateras, säljas och köpas. Teknologins möjlig-
het, å andra sidan, beror på människans förmåga att använda den 
som ett medium för reflektion och tänkande. Precis som med 
människans möte med konsten, måste människan göra tekno-
login till sin egen, dvs. människan måste sträva efter ett autentiskt 
förhållande till teknologin, genom vilket också teknologin i sig 
kan tänkas på ett väsentligt och genuint sätt. 

Detta leder, i sin tur, till hur vi tänker oss att den medskapande 
process som utgör explorativ bildning tar fasta på teknologins och 
bildningens möjligheter men samtidigt tar dess faror med i 
beräkningen. Spotify som ett exempel på en teknologisk ström-
ningstjänst kan alltså verka som en möjlighet till explorativ 
bildning genom dess tillgänglighet och utbud, men också genom 
att tekniken utgör ett medskapande som låter lyssnaren utveckla 
och upptäcka det främmande och ännu inte erfarna. 

Frågor 
 Hur förhåller sig explorativ bildning till traditionella 

teorier om bildning? 
 Vad blir konsekvenserna av att tänka på bildning, konst 

och teknik jämfört med att tänka på dem i en inter-
subjektiv relation till varandra? 
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 Vilka existentiella och epistemologiska implikationer 
kan explorativ bildning föra med sig? 
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3. Spotify som företagsidé – från download till 
access: relationer till ett samhälle i förändring 
med fokus på juridik och politik 

Patrick Burkart (översättning Elias Schwieler) 

Musikforskning strävar efter att beskriva de omfattande föränd-
ringar i musikindustri och musiklyssnande som nu pågår. I linje 
med vårt projekts mål att använda en blandning av metoder och 
teorier för att ta sig an ett så komplext sociotekniskt fenomen som 
Spotify har projektgruppen nyttjat olika slags perspektiv. Frågan 
om bildning som utgångspunkt för att utforska relationen mellan 
musik, kultur, historia och teknologi blommar ut i en mångfald 
riktningar – och är speciellt värdefull för musikutbildare. Det här 
kapitlet erbjuder en reflektion om ny litteratur kring det ämne 
som det här bildningsprojektet har uppmuntrat. Mer specifikt 
innefattar det en reflektion över några av de gemensamma kon-
ceptuella och empiriska topografier som kartläggs i bidragen till 
Popular Communication: The International Journal of Media and 
Culture (Burkart, red., 2020). Bidragen publicerades i ett special-
nummer med temat ”The Spotification of Popular Communica-
tion” som lystes ut under 2019 samt i ett åtföljande nummer på 
samma tema under 2020. Som ett bidrag till det övergripande 
målet att skapa ett ramverk runt ämnet Spotify skissar kapitlet 
också, utifrån human- och samhällsvetenskapliga diskurser, en 
teori om en teknologipraktik som använder sig av bildning som 
organiserande begrepp. 

Det hermeneutiska begreppet bildning (här stöpt i Gadamers 
användning av det) har hittat en hemvist i sociologi och antro-
pologi som ett orienterande begrepp för en viss vedertagen his-
toria, erfarenhet och utveckling. Det kan representera pågående 
inkluderings- och integrationsprocesser av en individ till en 
bredare kultur, främst genom möten med språk och konst. Av 
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nödvändighet inbegriper denna definition av bildning musik. 
Bildning kan på så sätt vara till hjälp för att uttryckligen rama in 
sociala och kulturella frågor om hur Spotify och dess konkur-
renter influerar lyssnare, artister och andra aktörer som verkar 
inom musikindustri och andra kreativa miljöer. 

Spotify som gränsöverskridande praktik 
Spotifys sociala historia består så här långt i dess funktion som 
delningstjänst för strömmad musik, och dess bidrag till kulturell 
och estetisk historia är än så länge under utveckling. Gynnsamt 
nog har vi en text som kan orientera oss när vi ska placera musik-
teknologi i relation till idéer om bildning. Ekberg och Schwieler 
(2020), framställer i artikeln ”Evolving Bildung, technology and 
streaming art,” bildning som ett djupt rotat uttryck för språklighet 
och normativitet som går att spåra till tanken om att bilda hela 
människan in i kulturen och samhället, givet vissa rums- och 
tidskontexter samt kulturella sammanhang. De ser också Spotify 
som ”den/det Andra”, eller ställföreträdande Andra, i relation till 
ett kulturellt vara eller subjekt vars kulturella försjunkning i 
musiktraditioner kan förändras genom att möta nya former av 
existens. Författarna tar sig därför an utmaningen som den nya 
teknologin för med sig, genom en analys av givna kulturella situa-
tioner och kulturarv i relation till nya musikaliska former och ut-
tryck. 

Det som skiljer Spotify från konventionella sociala institu-
tioner som använder sig av analoga kommunikationsmedel är att 
Spotify är ett sociotekniskt och digitalt projekt, som uppvisar en 
blandning av verkan och struktur – dels genom ”kod som lag” 
(Lessing, 2020) påverkad av körbar kod, subrutiner och databaser; 
dels som en medieplattform sponsrad av företag i kulturindustrin 
med nära koppling till privat kapital; och dels som statligt ombud 
som ofta agerar medlare mellan de intressen som influerar social 
klass och välfärdsstatens avinstitutionalisering. Vi är, i den gräns-
överskridande processen, tydliga med att erkänna att det även 
finns andra grundläggande aspekter vad gäller Spotifys ställning. 
Forskningsresultaten i vår artikelsamling om Spotify i Popular 
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3. Spotify som företagsidé… 

Communication pekar endast i en av artiklarna uttryckligen på 
ideologi som en strukturell influens vad gäller klass och kapital 
(Maasø & Hagen, 2020), vilket gör det nödvändigt att utveckla 
ämnet i det här kapitlet. 

Hur uttrycks ideologi på ett fortlöpande sätt i kulturindustrins 
verksamheter? Vad kännetecknar dess närvaro i flödet av 
geopolitiska, populistiska och tekniska förändringar? Författarna 
till vårt specialnummer adresserar på nya sätt kollektivt dessa 
frågor. Kan vi delvis förstå ideologi som en styrningsprocess, vil-
ken genom algoritmer och andra teknologiskt determinerade 
medel, är kännetecknande för vår tid? PopComm-numret svarar 
med ett kvalificerat ”ja” på den frågan. 

Spotifys vedertagna historia 
Spotifys sociala historia är skral, i alla fall inom musikvetenskaps-
forskningen. Men den tenderar att uppvisa en försiktig attityd till 
företagets nyskapande karaktär, eller ”Annanhet”, sett utifrån ett 
bildningsperspektiv. Detta beror troligen på att bildning verkar 
både i individuella människors liv, människor som vuxit upp i en 
specifik kultur, och även i en viss historisk tid vad gäller kulturer 
och språk, vilket gör att bildning ännu inte blivit en konsum-
tionsnorm eller praktik som innefattar distribution och konsum-
tion av musik. 

En tvärvetenskaplig studie som kanske har satt tonen för fram-
tida ansatser inom Spotifyforskningen är Eriksson, et al. (2019) 
som närmar sig Spotify i en studie som liknar en obduktion av en 
”alien”. De undersöker Spotify med botar och använder sig av 
dekompilering av dess algoritmer, i en forensisk undersökning av 
gränssnittsöverskridande koder och dataflöden. Den höga nivån 
av informationsdelning genom multipla tjänster och samman-
slutningar drog till sig forskarnas speciella intresse. Spotifys 
annanhet formades ur ett hermeneutiskt perspektiv på språk, och 
detta perspektiv ledde till en ingenjörsbaserad forskningsmodell 
som gjorde Spotifys kommunikation till föremål för en ”black 
box”-analys. 
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En artikel av Burkart och Leijonhufvud (2019) antar en helt 
annan ansats i förhållande till språk och kultur där Spotifys 
plötsliga inträde i svensk politik, ekonomi och kulturella institu-
tioner placeras i centrum av en flerdimensionell problematik. 
Spotifys övertag gällande populärmusikens sociala och kulturella 
funktioner, vilka tidigare drevs av konventionella institutioner, 
underbygger en casestudie på det nationella planet (Sverige). 
Spotifys banbrytande innovationer vad gäller automatisering gör 
dem delvis till substitut för kommunikativ interaktion som tidi-
gare krävde sociala sammanhang vilka dominerades av aktörer 
inom musikindustrin genom etablerat försäljningskunnande, 
arbetsrutiner, fackspråk, kontroll över nyckelteknologier och pro-
duktionsmöjligheter, samt marknadsföringsutgifter och många 
andra konventionella tillgångar. Det som förloras i och med 
övergången från förhandlade till automatiserade branschfunk-
tioner innefattar några av det sociala livets dimensioner som kan 
beskrivas med hjälp av bildningsbegreppet. Även om företaget på 
papperet är ”svenskt” och genom att huvudpersonerna bakom 
verksamheten är svenska, framställer sig Spotify som ”en Annan” 
med avseende på hur Spotify i olika sammanhang träder in istället 
för mänskliga experter, men inte med avseende på sitt estetiska 
eller artistiska urval. Strömmen av nyligen publicerad forskning 
om Spotify intensifieras då företaget fortsätter sin marknads-
expansion. 

Tekniska och sociala förändringar har format villkoren för 
Spotifys ankomst till vår musikaliska livsvärld. Dessa föränd-
ringar har inte varit nådiga mot skivbolagen, som har fungerat 
som populärmusikens dörrvakter i nästan ett århundrade. Efter 
vändpunkten med Napster under åren 1999–2003, förhandlade 
skivbolagen i affärsvärlden utan den materiella uppbackningen i 
form av en industriell apparat som kontrollerade deras egna pro-
dukters (katalogmusik) produktionsmedel. Den här situationen 
satte skivbolagen i ett konkurrerande och ofta fientligt förhållande 
till teknologiföretagen, vilka agerade skivbolag med utgångspunkt 
i sina informationstjänster. Detta gav för skivbolagens del upphov 
till en vilsenhet och ett sökande efter nya, möjliga affärsmodeller 
Därtill har iTunes fasta avgift, som i två decennier utgjort ett 
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prisgolv för skivbolagens kataloger, kommit att sättas under press 
av Spotifys affärsmodell som hotar sänka kataloginnehållets värde 
ytterligare. Skivbolagens kapitalinsatser i Spotify, och tillämp-
ningen av ”neo-payola” (spelning mot betalning), kan kortsiktigt 
kompensera för det faktum att skivbolagen befinner sig i 
underläge. 

Den här situationen beror delvis på det faktum att Spotify 
fortsätter att uppvakta artister med kontrakt och involverar på 
andra sätt leverantörer av användargenererat innehåll med pro-
gram som ”Spotify for Artists”. På samma sätt samlar Spotify kort-
livat innehåll och material skapat av poddare och bloggare, vilket 
lämnar oanslutna poddar i den tilltagande oöverskådlighet som 
råder på webben, varvid publik och intäkter uteblir. Distinktionen 
ansluten-oansluten inom strömmande medier liknar den lösa 
integrationen mellan distributörer och skivbolag i en tidigare era 
då en okänd blandning av digital nedladdning följde med för-
säljningen av CD- och vinylprodukter. I dag förhandlas dock för-
hållanden vad gäller anslutning i realtid online vilka är ombe-
sörjda av automatiserade IT-system. 

Det kan vara på sin plats att översiktligt återge bakgrunds-
historien till Spotifys framgång och etablering som en musik-
strömningstjänst, och sociala institutioners ”Spotifikation” 
(Andersson-Schwartz, 2014, s. 115). Efter en trög start som pirat-
sökmotor och mjukvaruföretag utvecklades Spotify mellan åren 
2008 till 2019 från att vara en obetydlig, nyetablerad aktör till att 
bli marknadsdominant inom strömmad musik. Spotify räknas 
vidare till den grupp företag som benämns som ”Unicorns”, på 
basis av deras remarkabla och snabba ökning av företagsvärden 
och marknadsandelar. Den hittillsvarande framgången har flera 
förklaringar, bl.a. en omfattande kataloglicensiering, strategiska 
partnerskap, en välplanerad varumärkeskampanj, framgångsrik – 
privat kapitalbildning, och slutligen en börsnotering (i form av en 
s.k. direktlistning). När företaget ännu brottades med osäkra 
framtidsutsikter och erhöll mycket mindre akademisk upp-
märksamhet, hade de redan en utpräglad reklambaserad avkast-
ningsmodell och hade utvecklat en framgångsrik ”appifierad” 
tillgång till strömmad musik. Företaget hade också fått beröm av 
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den teknokratiska eliten i ursprungslandet Sverige, som gjorde 
Spotify till ett nationsvarumärke som belöning för att de över-
vunnit landets förlorade anseende som följd av att ha genomlidit 
ett decennium med The Pirate Bay-problemet. The Pirate Bay var 
på den tiden en sökmotor baserad i Sverige som irriterade inter-
nationella copyrightregimer genom att under en tioårsperiod 
undvika juridisk nedstängning; USA försökte med kraftiga geo-
politiska och finansiella påtryckningsmedel tvinga Sveriges re-
gering att stänga The Pirate Bay (Burkart, 2016), vilket inte åt-
följdes. 

Genom att etablera sig som den naturliga arvingen till ”Celes-
tial Jukebox”, har Spotify cementerat en hegemonistisk roll och 
position som kulturtjänst. Spotifikationen riskerar att kolonisera 
och utarma andra funktioner av publika medier, i andra länder, 
och i tvärinstitutionella miljöer. Jag återkommer till denna möj-
lighet eller risk i avsnittet om ideologi och ”spotifikationen” av 
kultur nedan. Spotifys ideologiska effekter blir uppenbara, sett 
utifrån de kommunikativa effekterna som på olika sätt tar sig bort 
uttryck genom Spotifys spridning i kulturindustrin.1 I nästa av-
snitt beskriver jag den växande forskningsproduktionen och teo-
ribildningen som omger användandet av Spotify som konsum-
tionsnorm för musikfans. 

Tematisk analys av specialnumret 
Inbjudan att skicka in artiklar till specialnumret (Call for Papers) 
om Spotifikation höll öppet för möjligheten för forskare att 
identifiera processen med andra områden än, eller i alla fall delvis 
utanför, marknader för strömmad musik och ljud. Men alla in-
skickade bidrag tolkade uttryckligen ”Spotifikation” som att ute-
slutande betyda spridningen av strömmad musik, och över-
vägande genom Spotifys appar. Spotifikation kunde också tolkas 
som att betyda den förändrade efterfrågan eller lyssnarnas kon-

1 Jag använder Ricoeurs (1976) marxistiska förståelse av ideologi som ”con-
cealment and distortion” (s. 17) i det här kapitlet, vilket behandlar medie- och 
kommunikationsstudiers politiska ekonomi. 
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sumtionsnormer, lyssnare som annars skulle lyssnat till jord-
bundna radiosändningar; eller satellitradio; eller till strömmad vi-
deo eller andra onlinetjänster. Termen kunde även förstås ännu 
bredare, som en ersättning för en statlig multimediatjänst med en 
tjänst tillhandahållen genom privatmonopol (Burkart & Leijon-
hufvud, 2019; Leijonhufvud i kapitel 4 i denna bok). Försök att 
gissa sig till Spotifys olika delar och hur de fungerar tillsammans 
är också tydliga i PopComms specialnummer, och brett anpassade 
till traditionella samhällsvetenskapliga forskningsmetoder, såsom 
intervjuer, diskursanalys, rätts- och policyanalys, medieekonomi, 
visualisering och användarupplevelse. 

Tillsammans kan dessa alster som utgör tidiga exempel på 
Spotifystudier anses representera hur, i en socio-teknisk och 
kultur-teknisk kontext, den/det ”Andra” framträder (och även 
försvinner – se nedan) genom estetisk erfarenhet. Majoriteten av 
författarna i PopComms specialnummer skriver om Spotifys 
”algoritmiska” karaktärsdrag, liksom några andra automatiserade 
rekommendationssystem som styr det valbara innehållet när det 
gäller både musik och reklam. Andra ämnen som behandlades 
inkluderade specialtjänster byggda på Spotifys API, så som 
Forgotify eller Drinkify som använder Spotifys katalog- och 
administratörssystem (Besseny, 2020). (Forgotify och Drinkifys 
semantiska lek med ord understryker Spotifys sociala effekter på 
sättet att lyssna till musik, på samma sätt som namnet Napster 
användes i olika ”pster”-applikationer och onlinetjänster). 
Pandora Internet Radios mjukvarudesign utgör en grund för att 
jämföra plattformar ur användarnas perspektiv (Werner, 2020; 
Besseny, 2020), medan Soundcloud även fungerar som en alter-
nativ tjänst för musikmakare (Nickell, 2020). 

Spotifys användarupplevelse och transparens väcker viss kri-
tisk uppmärksamhet. Besseny (2020) använder gränssnittsdesign-
teori och digital bibliotekskunskap för att förklara Spotifyan-
vändarnas meningsskapande aktiviteter och framhåller de hy-
bridiserade kategorier som lyssnarna har kommit att använda 
gällande spår som hanteras i systemet. Algoritmer fortsätter att 
stöpa och forma den ”gemensamma filtrering” av användar-
genererade listor som har använts under minst 20 år på digitala 
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nedladdningssajter. Besseny kontrasterar vidare algoritmisk tagg-
ning med folksonomisk taggning och sorteringspraktiker, även 
om de också kan hittas i hybridform på Spotify (s. 8). Folkso-
nomier är ett koncept som används för att fånga användardefi-
nierade praktiker som rör hur digitala kataloger och deras inne-
håll etiketteras, organiseras och definieras av personer som inte är 
experter. 

Werner utforskar ”algoritmisk kultur” med vilket hon menar 
populärkommunikation och ”strömmad populärmusikkultur” (s. 
2) som utvecklas ur genre- och genusskillnader och uttryck som 
redan är inbakade i populärmusikkulturer.2 Werner identifierar 
algoritmisk kultur som övervakning och maskininlärningsrutiner 
som bestämmer eller i alla fall delvis bestämmer ordningen, 
synligheten och värdet av musikprodukter och möjligtvis lyssnar-
produkter (s. 4). Werner illustrerar den här processen genom att 
undersöka funktionaliteten kopplad till ”relaterade artister”, 
”upptäck”, och ”sökfunktionen” i tjänsten. Utan att använda be-
greppet pekar Werner på ideologiska effekter i urvalet och fram-
ställningen av musiksmak och sociala grupper via Spotify, ”en-
hancing the already existing gendering of popular music genres” 
och argumenterar för att de kan förstärka förtryckande tendenser, 
såsom ”colonialism, slavery, sexism and oppression of women, 
and violence against transgender persons” (s. 11). 

Maasø och Hagen (2020) tar sig an algoritmisk kultur och 
behandlar övergripande Spotifys och dess konkurrenters mjuk-
varor som stödjer beslut, vilka använder mätningar och statistiska 
verktyg för att upptäcka och förstärka trender i katalogdistribu-
tionen. Deras resultat visar att Spotifys mätningsförfaranden och 
de uppföljningsverktyg som tillhandahålls kommersiella aktörer 
och skivbolag har ”relationell” påverkan på olika användare av 
tjänsten beroende på deras roller, samt att deras mätnings-
baserade aktiviteter kan utlösa ”feedbackloopar” av kommuni-
kation – med vilket författarna antyder att en ”urvalsideologi” 
underbyggs (s. 12). (Jag kommer att behandla urvalsaktivitet i mer 

2 Begreppet ”algoritmisk kultur [algorithmic culture]” blev en vanlig metafor efter 
begreppets tidiga användning av Galloway (2006). 
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detalj nedan i en diskussion om kommunikationsforskaren Oscar 
Gandy). Nickell (2020) bidrar i sin tur med en studie från Beirut, 
Libanon, som demonstrerar hur såväl Spotify som semikonkur-
renten Soundcloud utför algoritmiska urval och gör åtskillnad ba-
serat på nationellt ursprung och språk med början i att spåra varje 
lyssnares synliga IP-adress. Nickells redogörelse sätter fingret på 
den marginalisering (och självmarginalisering) av artister och de 
som självpublicerar små kataloger på arabiska på båda plattfor-
marna. Den här gruppen utgör en liten musikmarknad i en region 
som domineras av egyptiska artister. ”These platforms create hier-
archy within them that tends to reinforce – rather than amelio-
rate—hierarchies of positionality that exist” i verkliga livet (s. 13). 
Vad som är speciellt intressant i det här sammanhanget är jäm-
förelsen av plattformar gällande deras sätt att sammanföra kultur-
ella agenter och maskinagenter i de processer som omger och 
faller ut som musikval och musikurval, med början i språk- och 
regionvariabler. Återigen framträder ideologi som något aktivt 
verkande i Spotifymaskinen, i algoritmiska processer såsom 
”nudging” och ”boosting” och ”blocking” av musikbitar från 
musikströmmen. Uppgradering och nedgradering i specifika 
rankingar av en låt är i alla fall delvis baserade på kulturell och 
social bias, vilken är inkodad i plattformens informationsarkitek-
tur liksom i designen av dess kapacitet att processa information. 

Trots all uppmärksamhet som riktas mot algoritmer uppmärk-
sammar författarna i PopComm-numret några icke-algoritmiska 
faktorer som på flera sätt bidrar till en online-upplevelse med 
ideologiska kännetecken – från ersättandet av färdigställda spel-
listor till designen av analytiska verktyg för att betala industri-
aktörer (Maasø & Hagen, 2020), nya former av musikindustri-
patriarkat (Werner, 2020), exploatering av geopolitisk och 
lingvistisk marginalisering (Nickell, 2020), återkomsten av pay-
ola, uppdaterat som ”playola” eller betalda reklamerbjudanden 
från de stora skivbolagens sida (Morgan, 2020) och många ned-
ärvda, konventionella influenser från företagsägarskap och kon-
troll av musikprogrammering av makthavare inom musik-
industrin (O’Dair & Fry, 2020). Den strömmade musikupp-
levelsens ideologi speglar en ofrånkomlig social påverkan på 
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kvalitet och mediesäljares liksom deras affärspartners leverans av 
(end-to-end) kommunikationstjänster. 

Tillsammans hjälper de här artiklarna till att illustrera hur 
ideologi döljer de materiella operationer och sociala krafter som 
bidrar till musikindustrins politiska ekonomi. Svårigheten att få 
kunskap om de algoritmiska reglerna för att marknadsföra spel-
listor är inte bara ett empiriskt problem för forskare, utan också 
ett epistemologiskt problem. Under vilka förutsättningar kan 
människa-maskin-interaktioner sägas visa påverkan på resultat 
eller observerbara ”händelser” som inträffar i en enda strömmad 
mediekanal, och än mindre miljoner av dem? Kritiska forskare 
kommer troligen inte att få möjlighet att veta något om detta, 
eftersom den juridiska regim som skyddar Spotifys eller någon av 
konkurrenternas privata immaterialrätt även skyddar hemlig-
hållandet av hur deras äganderättssystem är designade (jfr 
Fleischer & Snickars, 2018). Istället för en tilltagande säkerhet 
rörande musikens socio-tekniska aspekter och villkor, måste de 
som analyserar strömmade musikulturer acceptera en stor del 
okunskap och spekulation. Detta på grund av bristen på trans-
parens när det gäller strömningsteknikens utformning, innehåll 
och processer såväl som strömningsföretagens uppgörelser med 
andra aktörer inom musikindustrin. Med ideologi följer ett 
ojämlikt maktförhållande som skapar en speciellt dålig position 
för independentbolag som hoppas konkurrera om ny publik på 
Spotify med de stora bolagen och även med varandra. För att ge 
ett exempel, ”the lack of clarity on how Spotify was actually 
making their decisions was troubling and confusing participants 
more than what the major labels or playlist promotion companies 
were up to” (Morgan, 2020). 

Självklart är den konventionella ojämlika maktbalans som 
existerade innan interneteran började relevant, känd och förut-
sägbar vad gäller dess sociala effekter på mediemarknader och 
strömmade musikkulturer. O’Dair och Fry (2020) sätter fingret på 
triviala och rutinmässiga organisationella logiker när de skriver, 
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to focus only on algorithms, or on data, is to neglect the fact 
that any streaming service will be subject to a number of influ-
ences: from employees, shareholders, advertisers, record 
labels, music publishers and so on; from rivalries with other 
streaming services; from public opinion, which may result in 
moral censure of particular artists. Any and all of these may 
have an impact on recommendation systems. (s. 11) 

Branschaktörers konventionella påverkan syns genom upprätt-
hållandet av operationell och allokativ kontroll över de samman-
flätade industrierna som verkar på mediemarknaderna (Garn-
ham, 1979). Ägarskap, om än det här sker skiftningar över tid, 
bestämmer trots allt de operationella processerna även genom de 
mest disruptiva perioderna i digitaliseringen av musik. 

Vändpunkten som kom med Napster och Apples position-
ering som branschaktörer, lämnade många organisatoriska driv-
krafter intakta, inklusive lagringen av katalogposter som ”inne-
håll” för licensiering. Den framväxande litteraturen om otyglad 
och heltäckande ”datafikation” av automatiserade musiksystem 
kan gagnas av att inkludera dessa historiska perspektiv i sina 
analyser, och inte minst förtjänar juridikens och kapitalets tröghet 
inom musikindustrin att här tas i särskild beaktning. 

Vad som idag räknas som ”algoritmiska” eller till och med 
”datafierade” (Maasø & Hagen, 2020) medier har tidigare beaktats 
utifrån perspektivet kommunikativa effekter och ideologisk på-
verkan på automatiserade urvalsalgoritmer. Länken mellan algo-
ritmiskt urval och ideologiska sociala effekter har huvudsakligen 
utforskats av Gandy i en artikel från 1996 med titeln ”Coming to 
terms with the panoptic sort.” Gandy, i likhet med Lyon (2007) 
och andra sociologer som arbetar inom internationell kommuni-
kation som forskningsfält, beaktade de ideologiska funktionerna 
av social övervakning utförd av allmänna och privata agenter som 
verkade genom automatiserade sociala urvalsrutiner. För Lyon är 
nationalstatens historia, i alla fall historien om den systematiska 
övervakningen, utförd i den härskande regentens namn. För 
Gandy är det automatiserade databasurvalet ofta en privat övning 
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i inskränkande makt överförd till marknader genom en automa-
tiserad procedur utförd av socio-tekniska system, såsom online-
reklam, mjukvaror som stödjer beslut och finansiella aspekter. 
Turrow (2012) sammanfattade resultaten av den här sortens 
forskning i undertiteln till sin bok: ”How the new advertising 
industry is defining your identity and your worth”. Spotify har 
kommit med betydande bidrag till ”den nya reklammarknaden” 
genom att förfina tekniken för annonsleveranserna till mjukvaru-
klientens användare. 

Det är inte endast inom reklam som en affärsmodell, i den 
automatiserade hanteringen av annons- och musikleveransplatt-
formen, det sker en förstärkning av rådande maktförhållanden 
och av de institutionella privilegier dessa förhållanden ger. Spotify 
deltar samtidigt i andra marknader – från att tillhandahålla publi-
cering och marknadsföring av nya artister, och uppbyggnad och 
släpp av katalogströmmar, till att tillhandahålla dataanalys till 
marknadsföringsavdelningar knutna till musik. Reklamintäkt-
erna visar att Spotify fortfarande till övervägande del är ett ”dual 
product”-företag som producerar såväl innehåll som publik, 
vilken i sin tur blir föremål för försäljning till onlineannonsörer. 

Det positiva mottagandet av Spotify som ett substitut för vanlig 
radio och digital nedladdning verkar som en påminnelse om att 
ovan nämnda marknader blivit alltmer delade och konkurrens-
kraftiga. Spotify är inte den enda aktören. Där ingår även Pandora 
och andra som också är med och tävlar om kunder (än så länge, i 
alla fall). Oberoende strömmande radioaktörer har blivit känsliga 
för ”Spotifikation” eller utkontraktering av playback- och katalog-
access. Spotifys naturliga och ofrånkomliga ankomst till utbild-
ning, reserutiner, detaljhandel och privata rum talar för dess 
kraftfulla ideologiska influens. 

Fem ideologiska dimensioner av Spotifikation 
Men ideologins slöja kan bli avslöjad. Det kan ske utifrån de fem 
argument som ges nedan. För det första är företagets onlineakti-
viteter ett essentiellt uttryck för ackumulerade påtryckningar från 
kulturindustrin att visualisera sina varor lagrade i molnbaserade 
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kataloger, och eliminera mellanliggande mellanmänskliga inbryt-
ningar gällande musikdelning. Under 1990-talet återskapade den 
här ”celestial jukebox”-visionen (Burkart & McCourt, 2006) det 
tidiga 1900-talets folkligt åtkomliga femcentsbio som om den 
befunnit sig på internet, och inspirerades troligen också av David 
Sarnoffs ursprungliga vision om ett nationsomspännande ameri-
kanskt radiobolag (RCA/NBC). Den himmelska aspekten av 
musikdistributionen, som har resulterat i en virtualisering eller 
de-materialisering av musikvaror reste en gång frågor om deras 
devalvering för musiksamlare: ”Uppmärksamhetsekonomin” 
säkerställer nu de virtuella varornas och tjänsternas värde. 

Det andra argumentet för att vi kan se ideologi som aktivt 
verkande mitt i Spotifys teknologiska splittring av musikindustrin 
är att Spotify och dess konkurrenter inom de strömmande media-
marknaderna, genom hela den publikgenererande processen, 
fortfarande erbjuder förhoppningar om att uppnå en digitalt sub-
lim upplevelse – från autorekommenderade spellistor till omedel-
bara och konsistenta gränssnitt som kopplar upp lyssnaren till en 
flödande musikkälla (Burkart, 2014). Musik i molnet och utlovad 
tillgång till det digitalt sublima för prenumeranter skapade en 
kombinerad vision om det direktupplevda musiklyssnandet, som 
inte besväras av teknologiska hängslen. Musikens sublima estetik 
har för användarna migrerat från uppspelningens ljudkvalité till 
de enkla sätt på vilka låtval och spelordning och onlineuppspel-
ning görs automatiskt. Onlinebetalningar görs till Spotify för att 
köpa den ”automagiska” invävningen av dess innehåll till att bli 
en del av bakgrunden till vårt dagliga liv. Användare av tjänsten 
som inte betalar pengar deltar i avsevärt högre grad i Spotifys dub-
bla marknad – som medlemmar av publiken i isolerade digitala 
inhägnader betalar de mer i form av sin privata integritet och 
uppmärksamhet genom att lyssna till reklam, än de som prenu-
mererar gör, vilka ändå är utsatta för visuell reklam, mejlreklam 
och (troligtvis) reklam på webben från Spotifys samarbets-
partners. De som inte betalar har inte råd med eller vill inte betala 
för möjligheten att nå det digitala sublima, så som det upplevs av 
de som betalar för att stänga av reklamströmmen. I båda fallen 
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hålls det sublima upp som en belöning, oavsett hur ouppnåbart 
det än är i verkligheten, för användardeltagande i systemet. 

För det tredje, och fortfarande ur ett estetiskt perspektiv, vill 
Spotify bli osynligt för sig självt, alltså för sina lyssnande kunder. 
Spotify åstadkommer detta genom att sammankoppla dem med 
musiken och försvinna in i bakgrunden, var den nu än är, och bli 
en närvaro som inte gör något väsen av sig i medielandskapet. Det 
här åstadkoms genom dess nätverksprotokoll, användarupplevelse 
(UX design) och gränssnitt. Apple iTunes och tidigare dominanta 
nedladdningsklienter introducerade ett extra lager gränssnittsinter-
aktion organiserat kring filer och mappar, vilka skulle förbättra 
musiktillgängligheten för lyssnaren genom skärmobjektsmanipu-
lation – vilket skapar kognitiva avbrott och flödesstörning för lyss-
nare som ofta gör andra saker samtidigt. Spotifys tjänst kan med 
fördel jämföras med funktionen av ideologi, som på samma sätt 
verkar i bakgrunden, gör sig själv osynlig genom normaliseringen 
och naturaliseringen av, och ofrånkomligheten i, dess konstruerade 
lösningar på våra problem. 

För det fjärde uttrycks ideologi genom dess fragmenterande 
och isolerande effekt på musikpublik och fans. Sony Walkman 
startade privatiseringen av mobilt musiklyssnande via en elek-
tronisk apparat för konsumenter under 1980-talet, och kassett-
bandet ersattes sedan snabbt med digitala filer och strömmar. 
Både Apple iTunes och Spotify bygger ett socialt isolerande hölje 
som genom sin design omsluter varje lyssnare (jfr Werner, 2018). 
Den personifierade strömmens isolation som hanteras genom 
upphovsrättsskydd är det som menas med begreppet ”digital en-
closure” (Burkart, 2007). I jämförelse var Napster och dess kon-
kurrenter bland peer-to-peer-sammanslutningar, även om de inte 
ännu stödde strömmar, allmänt kända för att på ett effektivt sätt 
erbjuda en miljö som tillät kommunikation mellan personer och 
små grupper, skapade för att dela filer och diskussioner. Tills det 
att Napsters plattform blev prenumerationsbaserad var dess digi-
tala inhägnad ofullständig och mer öppen i sin design. 

Det femte uttrycket för ideologi är Spotifys medverkan i den 
globala finansiella marknaden för aktier och andra värdepapper. 
Kommersialiseringen av digital musikdistribution har i skrivande 
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stund tjugo år på nacken. De stora aktörernas identiteter och för-
mögenheter inom strömning har tills nyligen varit instabila och 
föränderliga. Pandora, Google och Spotify har delat på största de-
len av marknaden. Tidigare har strömningsprototyper så som 
eMusic och kommersiella Napster testat nyckelfunktioner hos 
föregångare till framtida ”music service providers” (Morris, 2011; 
Burkart & McCourt, 2006). 

Mer ingående uppmärksamhet har riktats mot Spotifys finan-
siella status som snabbt växande mångmiljardföretag (Fleischer & 
Snickars, 2019), uppmärksamhet som tidigare var riktad mot den 
finansiella sidan av tidiga musiktjänsteleverantörer, såsom Nap-
sterliknande prototyper. Alla aktörer har varit tvungna att finan-
siera dyra avtal för att säkra katalogtillgång från de stora skiv-
bolagen (framföranderättigheter och tekniska rättigheter), vid 
sidan av betalningar till artister och musikförläggare. Katalog-
licensavtal är en återkommande affär som varierar i omfattning 
från land till region och till global täckning. Spekulationerna i 
facktidskrifter om förekomsten av ”pay to play”-avtal med skiv-
bolag och artister skulle kunna innebära att en dominerande 
marknadsaktör använder sin maktställning för att i det fördolda 
gynna utvalda katalogartiklar; oron som sedan länge funnits 
rörande konventionella radiomutor (payola) gäller även här. 
Spotifys finansiella otydlighet förstärktes genom den grumlighet 
som kännetecknade företagets börsnotering, eftersom företaget 
ansträngde sig för att dölja sin bokföring och sina affärsför-
hållanden genom beslutet att genomföra en direktnotering på 
börsen, istället för att delta i en mäklad notering. Mäklade 
noteringar när det gäller börsnoteringar kräver att banker och 
andra finansbolag skriver redogörelser och gör riskbedömningar 
för att garantera aktiernas värde och för att möjliggöra olika 
finanseringslösningar för aktieinvesterarna (Horton, 2019). 

Avslutning 
I det kulturindustriella sammanhanget innehar Spotify en privi-
ligierad position designad för att passa in mellan skivbolag som 
Sony, Warner och Universal, royalitybyråer som SoundExchange, 
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musikförlag, förvaltningsbolag, onlinereklamaktörer, mjukvaru-
leverantörer som Apple och Google, musikers sammanslutningar 
och musikentusiaster. En viktig faktor i Spotifys navigerande mel-
lan så många olika sociala och kulturella institutioner är företagets 
hängivenhet vad gäller att utveckla sin reklambaserade affärs-
modell. Det är inte alltför långsökt att tänka sig att Spotify kanske 
blir en mer allmänt inriktad reklambyrå, som levererar annonser 
tillsammans med andra innehållsformat förutom musik. Det är 
möjligt att en bredare reklambas kan komma att överta musik-
aggregering som en strategisk plan i Spotifys nästa tillväxtfas. 

För att återkomma till bildningsbegreppet har kulturindustri-
ernas, tillika de offentliga medieinstitutionernas, slutliga erkän-
nande av Spotify varit en faktor som underlättat för företaget att 
ta plats i sin behagliga och brett accepterade nisch, som en trend-
sättare (taste-maker), i den industriella musikhistorien. Företagets 
användning av algoritmer för taste-making är inget nytt; historiskt 
sett har det funnits ett liknande socio-tekniskt system, med 
algoritmisk bias och feedback-effekt på musikindustrin, nämligen 
populärmusiksystemet ”Top 40”, som valt ut och marknadsfört 
nya artister sedan 1950-talet, baserat på skivförsäljning. Men i 
företagets komplexitet och förmedlande roller som tar sig an 
många områden i branschen exemplifierar Spotify också olika 
slags rörelseriktningar, spänningar och trender. Dess spellistor 
kan bidra till att likrikta smaker, men kan även bidra till att bryta 
med musikaliska förväntningar på ett överraskande sätt. Att tänka 
sig Spotify som den/det ”Andra” vi möter i en konstnärlig 
upplevelse hjälper oss att upptäcka dess mest konservativa bias: 
Spotify kommer aldrig att autorekommendera ett musikspår som 
utnyttjar musikens mest radikala potential, eller som visar på 
spårets radikala skillnad i förhållande till andra spår, eller hur det 
bryter med alla genrekategorier. Företagets avhängighet av reklam 
och de finansiella marknaderna bidrar till att befästa Spotifys 
överordnade strävan efter popularitet och att stärka den allmänna 
uppfattningen om att företaget tillhandahåller en tillförlitlig, 
bekväm och socialt accepterad underhållningstjänst. Hur detta 
förhållande inverkar på användares beteenden och möjligheter till 
bildning tas upp i kommande kapitel. 
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Frågor 
 Hur skiljer sig samhälls- och humanvetenskaperna åt vad 

gäller att utveckla metoder för att beforska strömmad 
musik? 

 Hur har juridiken och olika marknader berett vägen för 
Spotifys uppgång? 

 Vad är ideologi och hur märks dess effekter i det sociala 
och kulturella livet? 
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4. Spotify som ”public service” 

Susanna Leijonhufvud 

Spotify har kommit att bli den dominerande aktören vad gäller 
distribution av inspelad musik till den breda svenska marknaden 
(Carlsson & Leijonhufvud, 2019; Eriksson et al., 2019; Fleischer & 
Snickars, 2018; Internetstiftelsen, 2019; Kask, 2011; Zeidler, 
2018). Denna utveckling innebär inte bara att Spotify är Sveriges 
ledande musikdistributör för privatpersoners lyssnande på in-
spelad musik. Spotify och dess konkurrenter har kommit att 
prägla musikbranschen på så sätt att fysiska skivor inte längre till-
handahålls av skivbolag i någon större utsträckning. Avveck-
lingen av en fysisk marknad för inspelad musik innebär även att 
samhällsinstitutioner såsom skolor, bibliotek och arkiv inte heller 
kan köpa in fysiska exemplar av inspelad musik.1 Givet denna 
situation har Spotify, i Sverige, kommit att bli en tjänst för in-
spelad musik som servar det publikum vilket allmänheten utgör – 
ett public service. 

Detta kapitel fokuserar på de delar av det svenska samhället 
som har ett tydligt bildnings- och utbildningsuppdrag. Kapitlet är 
baserat på analys av online medier, skriftliga intervjuer med 
musikbibliotekarier och arkivarier samt analys över tillgänglig 
statistik över musiksamlingar i svenska bibliotek från Biblioteks-
statistik (2019). Kapitlet inleds med en beskrivning av den nutids-
historia som ledde fram till att strömningsindustrin, och då med 
fokus på svenskgrundade Spotify, tog över det traditionella utbud-
et av fysiska inspelningar. Därefter presenteras tre exempel på 
områden där Spotify har trätt in som en aktör i linje med tradi-
tionell public service; (i) Sveriges Radio (SR) inkorporerar Spotify 

1 Som exempel kan ges att Sveriges Radios Grammofonarkiv numer köper in 
digitala filer av musik från bl.a. företaget iTunes i stället för fysiska exemplar. 
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som en aktör till sina tjänster, (ii) bibliotek avskaffar sitt musik-
utbud gällande skivor och hänvisar till gratis access via tjänster så 
som Spotify, och (iii) musikundervisning använder sig av ström-
ningstjänster. Avslutningsvis sammanfattar kapitlet dessa tre 
exempel och resonerar kritiskt kring de konsekvenser nämnda ut-
veckling kan komma att ha för möjligheten till musikalisk bild-
ning och åtkomst till det klingande inspelade musikarv som utgör 
nutida såväl som framtida bas för musikalisk bildning. 

Tillgången till inspelad musik innan ström-
ningseran   
Inspelad musik har funnits tillgänglig för allmänheten sedan mit-
ten av 1800-talet i form av fonogram, skrivet ljud. Utvecklingen 
har sedan dess givit uppkomst till en rad fysiska artefakter som, 
på olika sätt, har haft möjlighet att skriva ned och härbärgera ljud; 
fonografcylindrar, rullband och schellackskivor så kallade ”sten-
kakor”. Den moderna historien för inspelad musik rör sig främst 
kring fonogrammen kassettband, vinylskivor och från mitten av 
1980-talet den digitala CD-skivan. Parallellt med denna fono-
grafiska historia skedde utvecklingen av ljuddistribution över 
större avstånd, med hjälp av radio och telefon.  

Under större delen av 1900-talet har allmänheten kunnat ta del 
av fonogram genom att lyssna på radio men också genom att köpa 
en kopia av fonogrammet. Från slutet av 60-talet blev det även 
möjligt för den breda allmänheten att ”spela in” musik från radion 
eller ”spela av” skivor på kassettband och därmed skapa en egen 
kopia av inspelningen. Skivbolagen vid tiden befarade att denna 
kopieringskultur skulle stjälpa hela musikindustrin. Kassett-
bandet, i form av en stiliserad dödskalle, kom att användas av 
skivbolagen för att markera denna potentiella olaglighet på skivor 
och lagliga kassettband. Den stiliserade dödskallen har åter-
använts nästan fyra decennier senare av den så kallade pirat-
kulturen då som symbol för, den kanske största svenska exporten 
någonsin, fildelningssajten The Pirate Bay (Rydell & Sundberg, 
2009). 
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Fildelningen som skakade skivindustrin startade mot slutet av 
1990-talet. I Sverige hade digitaliseringen datoriserat och inter-
netiserat svenska hushåll på bred front. Denna digitalisering var 
ett resultat av Sveriges dåvarande statsminister Carl Bildts slogan: 
”Dator åt alla!”. Mycket talar för att den exceptionella utbred-
ningen av datorer och god internetanslutning banade väg för 
Sverige som ett land där fildelning fick perfekta förhållanden för 
att gro. Musik var naturligtvis inget undantag och det är kanske 
inte så märkligt att The Pirate Bay, som möjliggjorde gratis fildel-
ning av musik men på olagliga grunder, snabbt framstod som 
skivindustrins fiende nummer ett. Det svenskgrundande företaget 
Spotify skapades, delvis, som en lösning på detta problem. Spotify 
erbjöd en tjänst som likande fildelning men som inte var olaglig 
jämfört med vid tiden dominanta aktörer som The Pirate Bay eller 
amerikanska Napster. Resultatet av Spotifys initiativ är att före-
taget och den svenska musikmarknaden enligt olika branschak-
törer, som exempelvis International Federation of Phonographic 
Industries, har ansetts fungera som en rollmodell för musikin-
dustrin i resten av världen (Ifpi, 2014). Den digitala marknaden 
för musik har sedan mitten av 2010-talet också förflyttats i rikt-
ning mot strömning istället för renodlade download-företag 
såsom iTunes vilket i stora drag inneburit ett ekonomiskt-ideolo-
giskt skifte från en ägandekultur till tillgänglighetskultur. 

Migrationen från ägande (ownership) till tillgänglighet (access) 
innebär två radikalt skilda företeelser jämfört med perioden innan 
musikens digitalisering och internetisering. För det första är 
musiken, via strömning, endast tillgänglig och inte nödvändigtvis 
beständigt kvarvarande jämfört med ett ägande av en fysisk 
artefakt. Den inspelade musiken är på flera plan en flytande före-
teelse (Leijonhufvud, 2018). Det som fanns i går kan vara för-
ändrat eller upplöst i morgon. Musikkatalogers innehåll för-
ändras, strömningsföretag uppdateras, förfinas eller försvinner 
som aktörer, internet kan bli satt ur funktion (i alla fall tillfälligt), 
digital utrustning som krävs för att strömma uppdateras med nya 
versioner på årsbasis. Äldre (ofta bara ett fåtal år gamla) enheter 
kan med avseende på operativsystem och annan mjukvara upp-
höra att fungera som uppspelningsutrustning för musik eftersom 
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strömningsföretag ständigt anpassar sina tjänster till nya dator-, 
telefon-, surfplatte- och TV-modeller (och vidare). För det andra 
skiljer sig strömning som företeelse radikalt i jämförelse med 
äldre distributions- och uppspelningsteknologier av fonogram. I 
strömning mottas inte musik av en användare, strömmare, utan 
att detta strömmande samtidigt genererar metadata om ström-
ningen. Strömning är inte, likt äldre distributionsteknologier, en 
företeelse som går från en sändare till en, för sändaren anonym 
mottagare. Strömning är en företeelse som innebär en dubbel-
riktad kommunikation. Denna dubbelriktning leder inte bara till 
frågor som rör hur innehåll tillgängliggörs för användaren, utan 
väcker även frågor kring den användaregenererade datan, dess 
generering, syfte och potentiella användning. Det gör att musik, 
via strömning, erbjuder en radikalt annan kommunikationsform 
av musik jämfört med icke strömmad musik, såsom musik via 
broadcast eller inköp av en fysisk inspelning. 

Spotify har lyckats etablera en musiktjänst med laglig status till 
ingen kostnad för de konsumenter som så önskar. Gratisvari-
anten, freemium, överträffar vad piratsajter erbjuder vad gäller 
design och funktionalitet. En av konsekvenserna av denna smid-
iga lösning – lättillgänglig, gratis och laglig musik via internet – 
har gjort att företaget används av mängder av aktörer, exempelvis 
artister på deras webbsidor för att fans, på ett enkelt och smidigt 
sätt, ska kunna lyssna på artisternas musik, samtidigt som att 
dessa fans dessutom kan tipsa sina vänner om artistens musik via 
olika digitala sociala nätverk. Spotifys programlösning finns in-
korporerad i ett stort antal produkter från helt andra företag så-
som bilstereoapparater, smarta TV-apparater, spelkonsoler, 
smartwatches etc. (Leijonhufvud, 2018). I det stora hela har 
Spotify etablerat en tjänst som, i en digital så väl som en fysisk 
miljö, har fått en ovanligt stor spridning. Företaget härbärgerar 
dessutom, enligt egen uppgift, många miljoner låttitlar vilket 
innebär ett erbjudande vidare än något tidigare fysiskt musikarkiv 
någonsin har kunnat erbjudit. 
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Spotify inkorporerat i Sveriges Radios tjänster  
Sveriges Radio (SR) har alltsedan start haft ett uttalat folkbild-
ningsuppdrag där musik har haft en mycket framträdande roll 
(Lindeborg, 2006). SR inrättade redan under sitt första verksam-
hetsår, 1925, en specialavdelning för musik – Grammofonarkivet. 
Utbudet av musik har alltjämt varit mycket bred med allt ”från 
dragspelsmusik till musikens högsta tinnar” som musikforskaren 
Boel Lindberg har uttryckt det (citerad i Lindeborg, 2006). De som 
arbetat vid Grammofonarkivet, och därigenom har bistått SR:s 
programverksamhet med musik, har genom tiderna varit mycket 
engagerade i omvärldsbevakning vad gäller bredd och represen-
tativitet (Lindeborg, 2006; sr.se/grammofonarkivet). Sveriges 
Radio har haft en oerhörd genomslagskraft vad gäller att presen-
tera och erbjuda musik för sina lyssnare. SR har därtill lyckats 
vidmakthålla sin dominerande ställning trots att kommersiella 
aktörer etablerade sig i radion på mitten av 1990-talet. Även efter 
att strömningstjänsten Spotify hade etablerat sig som en domi-
nant musikaktör på den svenska marknaden (Kask, 2011), får 
musikredaktörerna på SR:s P3; Karin Gunnarsson, Germund 
Stenhag och Linda Nordeman den svenska utmärkelsen Musik-
branschens Mäktigaste 2012 (Nöjesguiden, 2013). Forskning har 
visat att SR ”påverka[r] kommersiella kanaler i riktning mot mer 
investeringar i programutbud i riktning mot mer nyheter och 
samhällsjournalistik”.2 Den politiska liberala idén om att fler 
marknadsaktörer skulle öppna upp för ett bredare utbud, i det här 
fallet gällande inspelad musik, gäller dock inte (Malm, 1997). 
Snarare har det visat sig fria radiokanaler avgränsade och likrik-
tade musikutbudet (Malm, 1997). 

Sveriges Radio har i huvudsak tre olika arenor där de tillhanda-
håller sin radiotjänst. Dels har radion markbunden sändning där 
var och en med en radiomottagare i realtid kan ta emot radions 
sändningar inklusive den musik radion tillhandahåller som en del 

2 Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göte-
borg universitet (ref i Sveriges Radio, 2017). 
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av sitt programutbud.3 SR erbjuder dessutom sina program i real-
tid via digitala sändningar via internetsajten sverigesradio.se.4 På 
sajten erbjuds lyssnarna dessutom, som ett tredje alternativ, att ta 
del av radions programutbud utanför programmets ordinarie 
sändningstid. Att tillhandahålla musik utanför ordinarie sänd-
ningstid innebär att SR behöver utökade rättigheter för att 
tillhandahålla musik för lyssnare vilket framförallt utgör en eko-
nomisk problematik som inte låter sig lösas inom givna budget-
ramar för programverksamheten. Här har strömningstjänsterna 
Spotify och Youtube kommit in som aktörer som kan lösa detta 
ekonomiska och juridiska dilemma för radion och dess lyssnare. 
Musiken som spelas i radioprogram kan fortsättningsvis vara 
tillgänglig för lyssnarna genom dessa strömmande aktörer vilka 
låter sin programvara inkorporeras i sajten via hypertext och 
länkar (bild 1). Genom att använda strömningstjänster, som 
exempelvis Spotify, är det alltså möjligt för en kulturell sam-
hällsinstitution som Sveriges Radio att låta sina lyssnare ta del av 
musik utan att företaget behöver lösa den juridiskt-ekonomiska 
utmaningen det innebär (Burkart & Leijonhufvud, 2019). 
Lyssnarna betalar för att höra musik i realtidssända program via 
skatt5 men de behöver inte betala för att lyssna på musiken i efter-
hand eftersom både Spotify och YouTube erbjuder gratis access 
till sina tjänster.  

Spotify, så väl som Youtube, är inte bara en programvara för 
att strömma musik, det är även en distributionstjänst som erbjud-
er stora kataloger av musik. Denna mängd kan te sig oändlig. Allt 
verkar finnas. Så är dock inte fallet. Musikkatalogerna har, som 
nämndes inledningsvis, en flytande karaktär där något kan finnas 
en dag för att vara borta nästa dag och vice versa (Leijonhufvud, 

3 SR:s musikutbud uppgår till 61% av all programtid (Sveriges Radio, 2017). 
4 Denna digitalisering startade i mitten av 1990-talet när den första digital sänd-
ningen skedde via Nackamasterna i Stockholm. Under 2000-talets första decen-
nium etablerar sig SR även på webbplatsen sr.se (Sveriges Radio, 2005). 
5 Fram till och med november 2018 betalades en särskild TV- och radioavgift per 
hushåll via företaget Radiotjänst AB. Efter en lagändring så flyttades denna avgift 
till att bli en skatt, baserat på inkomst, för alla personer över 18 år (Regerings-
kansliet, 2018). 
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2018). Strömningstjänsterna kan vidare erbjuda samma musik-
stycke men med olika mastringar vilket gör att en och samma in-
spelning kan låta lite olika (Leijonhufvud & Allan, 2020, 2018). 
Dessutom kan filformat såväl som strömningshastighet påverka 
hur en inspelning låter, två faktorer som i Spotifys fall är knutna 
till vilken typ av abonnemang en lyssnare har. Den betalande 
premiumlyssnaren kan justera vissa ljudinställningar vilket åter-
igen påverkar hur inspelningen låter, och i förlängningen hur 
inspelningen uppfattas vad gäller dess affektion och kvalitet. 
Sammanfattningsvis gäller följaktligen att det är långt ifrån säkert 
att ett musikstycke låter och uppfattas på samma sätt när det sänds 
via realtidssändning som när samma stycke strömmas via en 
strömningstjänst.  

SR använder hyperlänkar till Spotify och Youtube (bild 1). 
Denna design, som för med sig att en sida innehåller länkar till 
andra sidor eller programvaror, är mycket vanlig på webbsidor 
överlag. Dock bryter SR mot sina egna policies, att låta sig vara 
obunden till marknadskrafter genom att lägga upp namn på fö-
retag eller widgets som symboliserar företag på SR:s egna webb-
sida. Det ges även referenser till företagen i direktsända program 
– ett anmärkningsvärt tilltag. Det är dock inte bara Sveriges Radio 
som har inkorporerat företagsnamnet Spotify på sin webbsida. 
Även den skattefinansierade verksamheten Musikverket har i 
flera fall gjort det samma. Detta innebär med andra ord att 
besökare på SR:s eller Musikverkets webbsidor erbjuds att lyssna 
på inspelad musik via Spotifys spelare och katalog.6 Denna före-
teelse utgör inte bara ett erbjudande av musik utan även en direkt 
reklam och uppmaning till besökare att använda sig av ström-
ningstjänsten för att lyssna på musik. Musikverket har dock till 
skillnad från Sveriges Radio, även länkar till det egna bolaget 

 T.ex. spellista från artisten Queen https://musikverket.se/artikel/queen-of-
spellistor/ (2019-11-19). 
6
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Caprice Records7 som via bolaget Naxos8 kan ge smakprov på  
inspelad musik, och är på det sättet inte bunden till att endast 
använda Spotify. Det kan tilläggas att den musik som Caprice 
Records och Naxos tillhandahåller är så pass ”smal” och icke-
kommersiell att stora delar av dessa musikkataloger saknas hos 
Spotify. 

Bild 1 – Urklipp av skärmdump på Sveriges radios spellista för kanal P4, 
2020-01-31. 

Som urklippet i bild 1 visar möjliggör strömningstjänster som 
Spotify och Youtube ett sätt för lyssnare att ta del av den musik 

7 Caprice Records har fokuserat på att ge ut smalare genres än bred kommersiell 
musik. Det rör sig om ”klassisk och nutida musik, elektroakustisk musik och jazz, 
folk- och världsmusik, pop och barn- och ungdomsmusik [men även] historiska 
dokumentationer, tonsättarporträtt och samlingsutgåvor” (https://musikverket. 
se/capricerecords/om-caprice-records/). 
8 Naxos record är ett internationellt privatägt bolag som beskriver sig själva som 
en ”virtual encyclopaedia of classical music”. På Naxos hemsida kan lyssnare hitta 
inspelningar från motsvarande genres som Caprice Records företräder. Här finns 
information kring musikproduktioner; kompositörer, medverkande musiker 
m.fl.. Sidan naxos.com erbjuder dessutom kortare lyssningsklipp från musik-
stycken samt digitala faksimil av fysiska utgåvor vad gäller albumomslag. 
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som spelats i SR:s program även efter det att programmet har 
sänts. Detta arrangemang gäller dock inte genomgående då vissa 
stycken saknas hos strömningstjänsten vilket det andra exemplet, 
”Rule Britannia”, i urklippet visar.9 Spellistan på SR:s webbsida 
visar även metainformation om musiken som t.ex. namn på artist, 
kompositör och skivbolag. Men denna metainformation om de 
olika inslagen är inte likvärdigt presenterade.10 Ibland presenteras 
information om albumets namn och ibland inte (bild 1). Inte 
heller är metainformationen om musiken likvärdig med den 
information som anges av Spotify och/eller Youtube gällande 
samma stycke via deras respektive tjänster. På dessa sajter finns 
oftast ingen uppgift om kompositör och medverkande musiker. 
Det finns däremot alltid information om artist, albumnamn och 
namn på rättighetsinnehavare, dvs. skivbolag.11 Informationen 
kan med andra ord, vad gäller kunskaper om musik, vara under-
målig. Information kan ibland även vara helt felaktig. Exempelvis 
visas Kirsty MacColls album Kite med det angivna årtalet 2007 om 
än albumet släpptes redan 1989 utan att denna årtalsförskjutning 
anges i Spotifys gränssnitt. I exemplet från samma spellista finns 
även referens till artisten Santana och låten ”Maria Maria” från 
albumet Supernatural. Genom att följa länken till Spotifys katalog 
delges användaren uppgifter om att Supernatural är från 1999 
samtidigt som det står att albumet är ”Remastered” utan att årtal 
för denna re-mastring anges, vilket i sin tur innebär att lyssnaren 
inte kan veta vilken masterversion som spelas. Santanas ”Maria 
Maria” kan följaktligen låta annorlunda via radiosändningen jäm-
fört med Spotifys strömmade version.12 Ytterligare information 
om musikstycken såsom medverkande musiker eller korister, 

9 Detta gäller vid tillfället som webbsidans hyperlänkar har skapats och säger inget 
om huruvida stycket är tillgängligt varken före eller efter detta tillfälle 
(Leijonhufvud, 2020, 2018). 
10 Enligt Bernkonventionen så finns rätten att bli omnämnd vilket alltså inte 
beaktas i dessa sammanhang. 
11 Det finns i skrivande stund exempel på artister som har biografier på Spotify-
tjänsten. Det finns dock inget motsvarande för ett album eller ett enskilt 
musikstycke. 
12 Givet att det är samma lyssningsutrustning som används i båda fallen och ett 
likvärdigt lyssningssammanhang. 
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textförfattare, producenter etc. finns sällan angiven på SR:s 
hemsida. Då musikinspelningar distribuerades på fysiska arte-
fakter kunde masterversionen självklart inte ändras och dylik 
metainformation om musiken fanns tillgänglig för lyssnaren. 
Information om musik, musikens och musikproduktionens till-
komst har blivit åsidosatt och nästintill försvunnit i online-eran 
av strömmad musik jämfört med hur, och i vilken omfattning, 
sådan information presenterades via fysiska artefakter (Leijon-
hufvud, 2020, 2018). Ytterligare ett exempel på denna företeelse 
kan visas med hjälp av presentationen av musikstycket ”Help!” 
med The Beatles. På SR:s webbsida visas bolagsnamnet Parlo-
phone och omslaget till albumet 1 (One) från år 2000, emedan 
textreferensen till albumet som låten är hämtad från går till Help! 
från 1965.13 Länken till låten på YouTube går inte ens till en 
specifik inspelning eller masterversion av låten, utan istället till en 
lista med förslag på olika musikvideos med ”Help!”. Den översta 
länken på Youtubes träfflista, dvs. det videoklipp som har flest 
strömningar, låter annorlunda än den version av låten Spotify till-
handahåller. I detta specifika fall är låtversionen14 som YouTube 
tillhandahåller bättre lyssningsanpassad för att spelas upp på en 
laptop, dvs. det låter bättre jämfört med motsvarande version på 
Spotify. Låten finns även representerad på Youtube från albumet 
Help!, dock har denna video inte lika många visningar som de 
mest strömmande klippen och sorterar därför längre ned i 
träfflistan vilket gör det mindre troligt att en potentiell lyssnare 
ska scrolla ned i träfflistan för att hitta just denna version.  

Ett annat exempel på oklarheter och otydligheter kring länkar 
till musik på SR:s webbsida är hyperlänkar som inte fungerar. En 
annan låt från P4:s spellista sista januari 2020 är låten ”Always 
look on the Bright Side of Life” med komikergruppen Monty Py-
thon. Denna länk fungerade inte vid tiden för undersökningen 
vilket visar på ytterligare en aspekt av den flyktighet, the liquid 
nature (Leijonhufvud, 2018) som tillgång till musik innebär. 

13 Låtarna ska vara remastrade 2009 enligt Spotify. 
14 The Beatles Help! Uppladdat av Calderstone Productions Limited (a division of 
Universal Music Group) / Subafilms Ltd 21 juni 2018, https:// 
www.youtube.com/watch?v=2Q_ZzBGPdqE (Åtkomst 2020-01-31). 
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4. Spotify som ”public service” 

Genom att nätverka med andra aktörer, blir SR delaktig i denna 
flyktiga tillgång på musik vilket är ett resultat av att inte själv 
förfoga över och kontrollera innehåll. Nyttjandet av externa 
aktörer för tillhandahållande av musik till radions lyssnare inne-
bär inte bara en ökad bildningspotential vad gäller musikaliskt 
förkovrande. Dessutom innebär inkorporerandet av privatägda 
externa aktörer en abdikering av ansvar för det publika och kol-
lektiva gällande folkbildning och musik. 

Spotify ersätter skivor på bibliotek  
”Här finns både den önskade och oväntade, den bekväma och den 
obekväma kunskapen” – så startar Kungliga Bibliotekets (KB) 
förslag till en nationell biblioteksstrategi för 2020-talet (Fichtelius et 
al., 2019). Strategin slår fast att musik, tillsammans med böcker, 
tidningar, radio, tv, film, ljud och talböcker samt datorspel är helt 
centrala för demokratin. Trots denna åsiktsdeklaration tilldelas 
musik en mycket undanskymd roll i förslaget till nationell bild-
ningsstrategi såsom KB föreslår regeringen. Det enda explicita 
exemplet på bibliotekens ansvar när det kommer till musik är att 
specialbiblioteken ska tillhandahålla noter. Folkbiblioteken här-
bärgerar inspelad musik för utlåning även om denna verksamhet är 
avtagande, vilket visar sig genom att beståndet minskar och färre 
fysiska skivor köps in (Biblioteksstatistik, 2019). Redan 2010 berät-
tade Joakim Meyer från Bibliotekstjänst att försäljningen av musik 
minskade dramatiskt. Enligt bibliotekstjänsts analys av utveck-
lingen hade det vid den tiden tillkommit lagliga alternativ för lån-
tagarna som gav dem möjlighet att få tag på musik, varför biblio-
teken började släppa detta ansvar (Dalarnas tidningar, 2010). 
Scenariot visar på en stor skillnad gällande bibliotekens roll som 
folkbildande aktör när det kommer till musik, jämfört med hur 
situationen såg ut knappt ett halvsekel tidigare. 

Musikens intåg i de svenska biblioteken skedde ursprungligen 
främst i form av noterad musik med syfte att främja musicerande 
i hemmen. Den inspelade musiken kom först på 1970-talet i sam-
band med installation av avlyssningsutrustning på biblioteken. 
Följande beskrivning från experimentbiblioteket i Skärholmen 
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söder om Stockholm får illustrera bibliotekens ansats gällande 
musik och folkbildning vid denna tid: 

Redan vid början av experimentåret installerades i biblioteket 
en stereoanläggning med avlyssningsmöjligheter via högtal-
are eller hörlurar. Det dröjde emellertid ända till den 20 april, 
innan grammofonskivorna hade levererats och iordning-
ställts för avlyssning. Efter en tid tvangs man att ransonera 
lyssnartiden på så sätt att de som hade ungdomskort fick lyss-
na under första hälften av öppettiden, de med vuxenkort 
under andra hälften. Syftet med uppdelningen var att ge de 
äldre möjlighet att finna grammofonen ledig för avlyssning. 
Barn stod i kö för att få lyssna redan när biblioteket öppnade 
för dagen. De första 260 grammofonskivorna inköptes från 
Bibliotekstjänsts standardurval. Det var ett varierat urval med 
såväl seriös musik som pop, visor, jazz, barnskivor och tal. 
Som väntat var popskivorna och barnskivorna populärast. 
(SOU, 1972:61, s. 233)  

Utdraget visar inte bara hur populär den inspelade musiken var 
på biblioteket vid denna tid, och då särskilt bland ungdomar, det 
visar även hur biblioteken axlar en roll för demokratisering och 
bildning när det gäller inspelad musik. Bibliotekens uppdrag på 
1970-talet var att demokratisera bildningen så även musikbild-
ningen kunde komma ”kulturellt fattiga miljöer” tillgodo. Biblio-
teket som beskrivs i citatet ovan var ett av experimentbiblioteken 
på 70-talet tid som, tillsammans med bildningsförbundet ABF 
erbjöd en musikalisk mångfald: ”’Pop och rytm med Teddy’ […] 
’Musikcirkel i klassisk musik’ […] ’Jazz på skiva’, jazzkåserier med 
Lennart Östberg och […] ’International Show’, sång- och 
musikprogram av Aldo Boccara och Elie Cohen […] ’Musik på 
skiva’a dagligen i musikrummet, dels för skolungdom på fru-
kostrast” (SOU 1972:61). Presentationen av vad Skärholmens 
bibliotek kunde erbjuda på 70-talet överstiger vad dagens biblio-
tek förmedlar liksom det ansvar bibliotekslagen tillskriver vad gäl-
ler musik och folkbildning. I Bibliotekslagen från 2013 finns inte 
ordet ”musik” omnämnt utan får tolkas in som en del av ordet 
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”kultur” för vilket biblioteksväsendet har ett ansvar kopplat till 
demokrati och delaktighet (SFS, 2013:801). Även om det inte 
specifikt anges i bibliotekslagen, tillhandahåller biblioteken för-
utom böcker och tidningar även inspelade medier. Det är främst 
läns- och folkbiblioteken som har det senare som sin uppgift. 
Kungl. Biblioteken tar visserligen emot så kallade pliktexemplar 
av inspelad musik men då främst med syfte att arkivera ett 
kulturarv och inte med syfte att låna ut och tillgängliggöra den 
inspelade musiken för en allmänhet. Ett annat exempel som 
belyser denna utveckling presenteras i en magisteruppsats i 
Biblioteks- och informationsvetenskap från Lunds universitet 
2005. Studien uppmärksammar Stadsbiblioteket i Lund som ett 
case med avseende på samlingar med inspelad musik. Vid tiden 
för studien förvarade biblioteket 10 874 CD-skivor och 4 920 LP-
skivor (Bergquist & Bergquist, 2005) att jämföras med siffror 
nästan femton år senare, 2019, då beståndet utgörs av något färre 
CD-skivor, 10 164 stycken, medan inga LP-skivor finns kvar i dess 
ägo (korrespondens med Lunds Stadsbibliotek 2019). 

Till en början bestod musikverksamheten på ”Musik och AV-
avdelningen” av ett stort notbestånd samt avlyssning av LP-
skivor. Det fanns ett antal grammofoner med sammanlagt ett 
30-tal lyssnarplatser. LP-skivorna lades så småningom in i 
katalogen varpå man började låna ut dem. Denna verksamhet 
blev allt större under 80- och 90-talet. Som mest har det fun-
nits 8 000 LP-skivor i beståndet. Eftersom utlånet av dessa 
minskat efterhand har det gallrats en hel del. Det finns mer än 
dubbelt så många CD-skivor och man är därför numera 
tvingade att magasinera en del fonogram i ett närmagasin 
bakom disken. (Bergquist & Bergquist, 2005, s. 40) 

Som citatet visar har verksamheten gällande inspelad musik 
under åren varit tämligen stor och innefattat både inspelningsut-
rustning och lyssnarplatser. Avvecklingen av beståndet av in-
spelad musik på fysiska medier verkar vara ett resultat av svikt-
ande utlåningsfrekvens. Denna avveckling har sina paralleller hos 
bibliotek i hela landet. Statistik hämtad från Biblioteksstatistik 
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visar att beståndet av fysiska inspelningar stadigt går nedåt. De 
senaste åren har beståndet av inspelad musik i landet som helhet 
gått från att utgöras av 1 189 538 enskilda titlar (2017) till 980 364 
titlar (2019), samtidigt som nyförvärvet nästan halverats under 
samma period, från 20 285 till 11 403 (Biblioteksstatistik, 2019). 
Specialbiblioteket Musik- och teaterbiblioteket som förestås av 
Musikverket har ingen större samling skivor, endast dryga 1000-
talet och då främst från de delvis statliga skivbolagen Caprice 
Records och Musica Svecia som skänkt biblioteken exemplar av 
sina inspelningar. Musik- och teaterbiblioteket tillhandahåller det 
digitala biblioteket Naxos music library vilket är en strömnings-
plattform, i likhet med Spotify, men främst då för klassisk musik.15 
Företrädare för Musik- och teaterbiblioteket ser sin roll som att 
”tillhandahålla musik som inte går att få tag på någon annanstans. 
Samt att inspirera till att upptäcka vårt kulturarv och inspirera till 
eget skapande.”16 

Bibliotek knutna till musikhögskolorna kan också anses vara 
potentiella bildningsaktörer när det gäller tillhandahållandet av 
inspelad musik för utlåning. Sammantaget har det fysiska be-
ståndet av musik halverats mellan 2015–2018 från 104 178 till 51 
351. Vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm finns fortfarande 
fysiska medier av musikinspelningar för utlåning till låntagare och 
biblioteket är i princip ensamt om att köpa in ny fysiska medier 
med inspelad musik. Luleå universitetsbiblioteksfilial vid Musik-
högskolan i Piteå har gått i motsatt riktning och i princip plockat 
bort alla CD-skivor och inga LP-skivor finns kvar till utlåning. Det 
är däremot möjligt att hitta fysiska inspelningar i samlingar hos 
enskilda adjunkter och lektorer i deras arbetsrum och ”övergivna” 

15 Naxos music library tillhandahåller musik från kompletta kataloger så som BIS, 
Capriccio, Chandos, CPO, CSO Resound, Decca, Deutsche Grammophon, Erato, 
Dynamic, Finlandia, Grand Piano, Hänssler Classic, Harmonia Mundi, Hunga-
roton, LSO Live, Marco Polo, Naïve, Naxos, New York Philharmonic, Nimbus, 
Nonesuch, Ondine, Orfeo, PentaTone, RCA Records, Sony Classical, Supraphon, 
Teldec, Universal Classics, Vanguard Classics, Warner Classics, Warner Classics 
– Parlophone (former EMI Classics) och många fler (www.nml3.naxosmusic-
library.com). 
16 Citat från intervju med musikbibliotekarie från opublicerad studie tillhörande 
detta forskningsprojekt hösten 2019. 
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förråd. Sammanfattningsvis kan sägas att biblioteken har redu-
cerat sitt bestånd av inspelad musik i takt med att strömnings-
tjänster har etablerats. Därtill skall läggas att denna reducering 
även präglat bibliotekens ansvar kring musik och bildning. 

Spotify i den obligatoriska och frivilliga musik-
undervisningen 
Musik har varit ett centralt ämne i den svenska skolan allt sedan 
folkskolan startades (Sandberg, 2006). Musikämnet i den obliga-
toriska grundskolan har dessutom ansetts vara det skolämne som 
ligger närmast ungdomar och ungdomskultur. Musikämnet anses 
på så sätt dra in världen utanför skolan till att bli en del av världen 
i skolan (Sandberg, 2006). Digitala onlinetjänster har kommit att 
bistå att bygga undervisning på populärkultur och musik som 
finns även utanför skolan. På så sätt har musikämnet, genom on-
linetjänster för musik, kommit att bli en reell mediator för ”musi-
cal globalism”. Skolan, precis som samhället i stort, har påverkats 
av det minskade utbudet av fysiska skivor som finns till hands att 
köpa. Musik- såväl som danslärare använder sig istället inspelad 
musik via strömningstjänster som Spotify och Youtube i sin pro-
fessionella gärning (Ferm Almqvist, 2020). I och med det enorma 
utbud av musik som företag såsom Spotify och även YouTube 
erbjuder, är det möjligt att ta del av stora mängder av inspel-
ningar, såväl som olika versioner av dessa inspelningar (se kapitel 
5). Det utgör i sig ett potentiellt berikande av musikaliskt erfar-
ande, som en begränsad samling musik hos en enskild musik-
lärare aldrig har haft möjlighet att erbjuda i samma utsträckning.  

Pedagogen som använder strömmad musik kan ta med sig den 
klingande musiken mellan olika rum och undervisningssalar utan 
att behöva släpa på musikanläggningar och skivor genom att bära 
med sig en mobiltelefon (se kapitel 7). Strömning erbjuder på det 
viset en mobilitet för läraren och det musikaliska lärandet som 
inte tidigare varit möjlig. Elever kan ha tillgång till samma musik 
hemma som i undervisningen i form av exempelvis övningsbak-
grunder. I fallet med Spotify kan premiumanvändare även ha till-
gång till musiken offline oavsett en begränsande surfpott eller 
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internets räckvidd och kapacitet. Ett exempel på ett explicit 
musikaliskt övningsmaterial är Jan Utbults stråk- och blåsskola 
Stråktåget och Blåsbus. Båda dessa material har sina kompbak-
grunder tillgängliga på Spotify vilket innebär att en elev kan spela 
hemma och var helst, ledmotivet till ”The Muppet Show” såväl 
som Mozarts ”Papageno”. Onlinetjänster kan på så sätt ge upphov 
till en helt ny potential för musikaliskt lärande. Men genom att 
använda sig av och inkorporera dessa strömningstjänster i under-
visningssammanhang bidrar pedagogerna samtidigt att mark-
nadsföra tjänsterna och rekrytera potentiella kunder till en mark-
nad vilket kan vara tveksamt ur moraliska såväl som ideologiska 
perspektiv (se vidare kapitel 2 och 7). 

Tidigare forskning visar också att musik förmedlad över inter-
net är använt av lärare och elever för att hitta inspiration till musi-
cerande så väl som att lära sig nya saker vilket fördjupas i kapitel 
7 (Pignato, i Ruthmann & Mantie, 2017). Strömningstjänsterna 
Spotify, YouTube och iTunes används även för gehörsträning 
(Bauer & Mito; Leong; Merrick, i King et al., 2017; Pignato, i 
Ruthmann & Mantie, 2017). Dock skall understrykas att musik-
pedagogisk forskning som studerat strömning som en förmedlare 
av musik inte i någon större utsträckning haft ett kritiskt perspek-
tiv på vad dessa tjänster erbjuder ljudmässigt, ekonomiskt, inte-
gritetsmässigt eller juridiskt för användandet och användaren. 
Inte heller är strömningstjänsternas presentation av musikens 
metainformation gällande namn på kompositörer och låtskrivare, 
medverkande sångare och musiker, textförfattare presenterat. Det 
förekommer att sådana uppgifter finns presenterade men de är 
ofta mycket knapphändiga och ibland direkt felaktiga. Det inne-
bär att musik via strömningstjänster ställer större krav på kom-
petenta andra såsom musik- och danslärare vad gäller kunskap 
om musik. 

Spotify och Youtube förekommer även i hög grad i digitalt 
undervisningsmaterial nyttjat av musiklärare tillgängligt på popu-
lära sajter där musiklärare delar material med varandra. Även i 
gruppen Musiklärarna på Facebook återkommer frekvent refe-
renser och länkar till musik distribuerad av Youtube och Spotify 
som kan användas i lärarnas musikundervisning. Detta behöver 
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naturligtvis inte vara representativt för alla verksamma lärare som 
använder musik i sin undervisning då Facebookgruppen är en 
frivillig sammanslutning, dock med över 6 000 medlemmar. Den 
användning som finns av dessa strömningstjänster skall dock för-
stås som att läraren presenterar musik samtidigt som att de pre-
senterar ett företag med en tjänst. På det viset bidrar skolan som 
samhällsinstitution till att guida elever till att använda ström-
ningstjänster för att få tag i inspelad musik. I kommande kapitel 5 
och 7 presenteras musik- och danslärares användande av Spotify 
som en del i deras arbete än mer i detalj. 

Musikalisk bildning med Spotify som public 
service 
Detta kapitel har lyft företeelsen med Spotifys särställning i 
Sverige som något som närmast kan liknas vid en public service. 
Inledningsvis i detta kapitel presenterades de förändrade grund-
förutsättningarna för inspelad musik i och med det digitala para-
digmskiftet som skedde vid det senaste millennieskiftet. Inspelad 
musik har migrerat från fysiska format i en ägandeekonomi, till 
digitala online-format i en delningsekonomi. Delningsekonomins 
idé är att ”ha tillgång till” något. Det som är nytt i sammanhanget 
är att den sak som en användare har tillgång till endast är tillgäng-
lig på ett flytande sätt. Tillgänglighet är föränderlig på, i huvudsak, 
två sätt: saken kan försvinna och saken kan förändras med avse-
ende på dess kvalitativa egenskaper. Dessa två flytande egenskaper 
påverkar förutsättningen för bildning (Bauman, 2000; Leijon-
hufvud, 2018). Denna förutsättning ska inte förstås som att bild-
ning därmed också är flytande, vilket den i och för sig ändå kan 
anses vara i alla avseenden då bildningen saknar exakta mål. 
Istället kan bildning, i en strömmad kontext, förstås som ofull-
komlig i vissa avseenden. En musikalisk bildningsresa där en 
människa orienterar sig och förkovrar sig i en viss genre kommer 
att konstrueras med avseende på vad som, för närvarande, finns 
att erfara. Bildningsprocessen kommer inte att ta hänsyn till det 
som fattas, än mindre till det som inte hörs eller syns. Delvis löser 
Spotify en sådan situation vad gäller tillgången på titlar hos en 
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artist genom att visa samtliga titlar som ingår i album även om 
tjänsten inte kan erbjuda strömning av samtliga stycken. Däremot 
är det inte säkert att en användare känner till vilka album eller 
musikstycken som en viss artist har producerat eller vilka artister 
som finns att tillgå överhuvudtaget. Här tillkommer dessutom en 
försvårande omständighet i form av att vissa artisters album kan 
vara mastrade på olika sätt för olika marknader. Med andra ord 
läggs stort ansvar på individen vad gäller bildningsmöjligheter i 
interaktionen människa-musik-teknik. 

Trots detta flytande tillkortakommande är den stora fördelen 
med en strömningstjänst som Spotify de enorma musikkataloger 
företaget kan erbjuda sina användare. Tjänsten erbjuder dess-
utom användaren möten med musik i vitt skilda sammanhang då 
musik kan vara tillgänglig både on- och off-line vilket gör tjänsten, 
såväl som musikalisk bildningsmöjlighet, oberoende av tid och 
plats. Dessutom inkorporeras tjänsten i mängder av produkter 
vilket gör att den potentiella närvaron av musik i det närmaste kan 
anses vara total. Att dessutom starka företrädare för vårt gemen-
samma kulturarv såsom Sveriges Radio, bibliotek, och utbild-
ningsinstitutioner på olika sätt understödjer Spotify gör att före-
teelsen blir än mer dominant för hur privatpersoner behöver för-
hålla sig till musik via strömningssajter. På det hela taget kan 
Spotify därför anses vara en av vår tids absoluta största folkbildare 
var gäller musik (se även kapitel 1 i denna antologi). Finns det då 
ingen baksida med denna företeelse förutom att stort ansvar läggs 
på individen? Den absolut största faran är att blint förlita sig på 
att tillgängligheten skall vara bestående. Den kan upphöra. Till-
gänglig musik blir plötsligt otillgängligt och försvinner. Bildning i 
strömmande medier innebär ett möte med en omskrivning av his-
torien – inte en spårbar korrigering av historien! 

Förutom denna uppenbara på- eller avfunktion som all digital 
verksamhet har inskrivet som sitt absoluta defaultläge, finns många 
nyanser av den musikaliska bildningens kvalitativa aspekter att 
beakta. Dels handlar det som nämnts om presentationen av 
musikens metainformation dvs. namn på medverkande musiker 
och sångare, kompositörer, låtskrivare och arrangörer, textförfat-
tare, musikproducenter, ljudtekniker etc. Enligt Bernkonventionen 
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finns ”rätten att bli omnämnd” vilket inte beaktas i det digitala 
gränssnittets snuttifierade versioner av musikaliskt innehåll. Dess-
utom visar det sig att uppgifter som handlar om musikens meta-
information ibland är felaktiga vilket också påverkar förutsätt-
ningarna för bildningsresor i musikens landskap. Det är otroligt 
svårt och ofta helt omöjligt att veta om en information är korrekt 
eller inte, liksom att kontrollera källan till informationen eller infor-
mationens tillkomsthistorik. En annan kvalitativ aspekt, specifikt 
för inspelad musik, är musikens ljudkvalitet vilken kan variera mel-
lan olika digitala format, överföringsteknologier som strömning 
använder sig av, uppspelningsteknologi och lyssnarsammanhang. 
Studier visar även att musik upplevs låta olika beroende på lyss-
narens musikaliska bakgrund (Leijonhufvud & Allan, 2020), vilket 
behandlas närmare i kapitel 5. Det innebär att de musikaliska bild-
ningsresor som överhuvudtaget kan förekomma har olika förutsätt-
ningar rent ljudmässigt innan interaktionen mellan musiken och 
människan kan uppstå. 

Frågor 
 Vilka för- och nackdelar finns med att ersätta det gemen-

samt ägda; public service, bibliotek, utbildningsinstitu-
tioner, med det privatägda? 

 De publika och gemensamma institutionerna har före-
trätts av arkivarier, bibliotekarier, ljudtekniker, musik-
läggare, musikjournalister, producenter och musikpeda-
goger, vilka, om några, är deras motsvarigheter i ström-
ningseran? 

 När det fasta publika och gemensamma nationella kul-
turarvet flyttar över till det privata och föränderliga vad 
är då att betrakta som gemensamt musikarv? 

 Behövs ett gemensamt kulturarv? 
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5. Ljudkvalitet, kompression och 
musikalisk bildning 

Jon Allan 

Spotify som en strömmande medieaktör har idag en stor roll att 
spela för hur dagens, framförallt populärmusik, produceras och 
låter. Med den digitala tekniken, och i synnerhet den strömmande 
tekniken, underlättas möjligheten till förändring av innehållet i de 
ljudande filerna. Det går därför att finna många olika ljudande 
versioner av en och samma inspelning. Olikheterna kan dels bero 
på att verket har anpassats för olika distributionsformat, men kan 
också bero på att äldre verk har mastrats1 om för att få en dynamik 
och klangbild som motsvarar produktioner i närtid. I detta pro-
jekt har en studie, baserad på lyssningstester, genomförts för att 
utröna på vilket sätt dynamik och klang i musikproduktioner får 
betydelse för den musikaliska upplevelsen och vidare, hur utbild-
ning och erfarenhet inom musik- eller ljudområdet kan spela roll 
i ens preferenser för olika versioner av samma inspelning. Ett 
huvudsyfte med kapitlet är att medvetandegöra lyssnandet för att 
förstå hur teknik både kan hjälpa och stjälpa möjligheterna till 
upplevelse av musik samt att öka medvetenheten för de kvaliteter 
i det musikaliska språket som kan komma att påverkas av de 
produktionsbeslut som berör dynamik och klang. 

Ljudnivåkriget 
Sedan mitten på 80-talet och fram till dags datum har musikpro-
duktioner varit en del av en kapplöpning som innebär att en ny 

1 Mastering betecknar det sista ledet i en produktionskedja av, i detta fall, en musik-
produktion. Här sätts den slutliga klangen och dynamiken för att göra ett musik-
album mer homogent samt optimera ljudet med avseende på distributions-
formatet. 
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musikproduktion strävar efter att låta minst lika starkt eller stark-
are än tidigare musikproduktioner. Denna utveckling brukar refe-
reras till som the loudness war, på svenska närmast översatt till 
ljudnivåkriget, eller här också enklast refererat till som nivåkriget. 
Bob Katz, en erkänd masteringtekniker, beskriver några effekter 
på ljudet av denna utveckling som ”ökad distorsion, förlorad 
stereobredd och djup” [övers. till svenska]. För ljudteknikern 
betraktas dessa förändringar som försämringar av ljudkvalitén. 
En effekt utav nivåkriget, och som är föremål för diskussion i detta 
kapitel, är hur begränsningen i dynamik som följer av detsamma, 
påverkar lyssningsupplevelsen och våra preferenser. En annan 
effekt av nivåkriget är att hörstyrkan2 för olika skivproduktioner, 
radio- och TV-kanaler, skiljer sig åt. Upplevelser av ojämna nivåer 
i TV-sändningar, både mellan kanaler och program, samt inom 
program, har blivit det mest frekventa klagomålet hos TV-pub-
liken (Travaglini, 2007). De ovan nämnda problemen har lett till 
att Europeiska radio- och TV-unionen (EBU) och Internationella 
teleunionen (ITU) har utvecklat nya rekommendationer för mät-
ning och reglering av ljudnivåer för radio och TV (EBU, 2014). 
Dessa riktlinjer innebär att ljudnivå ska mätas och justeras på ett 
sätt som relaterar till hörstyrka, i stället för som tidigare, en 
fysikalisk storhet såsom spänning, ljudtryck eller dylikt. 

Orsakerna till nivåkriget kan förklaras av en kombination av 
ekonomiska drivkrafter, egenskaper hos människans hörselsinne, 
de tekniska förutsättningar som råder för olika distributions-
kanaler och de verktyg som finns till hands för musikindustrin. 
Nivåkriget har sin begynnelse i radiodistribution. Ett mått (av 
flera) på en radiosignals ljudkvalitet kan definieras som skillnaden 
i styrka mellan signalen som bär programmaterialet, förgrunds-
signal, och de störningar som kan tillkomma på vägen till lyss-
naren. Förgrundssignalen minskar i intensitet med ökat avstånd. 

2 Hörstyrka är ett perceptuellt attribut som tillskrivs hörselsinnet och till vilka ljud 
kan ordnas utefter en skala som sträcker sig från svagt till starkt [övers. från 
definition i American National Standards Institute, Bioacoustical Terminology 
(2015)]. Hörstyrka kan subjektivt skattas på en skala med enheten sone 
[Nationalencyklopedin]. 

80 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

  
 

 

5. Ljudkvalitet, kompression och musikalisk bildning 

Förhållandet mellan förgrundssignal och störningar minskar där-
för med ökat avstånd från en radiosändare. Till sist blir avståndet 
så pass långt att signalen får för dålig kvalitet för att kunna 
avlyssnas på ett adekvat sätt. Med hjälp av ljudtekniska verktyg, 
såsom kompressor och limiter, kan dynamiken i en ljudsignal 
begränsas, vilket i sin tur gör att medelenergin i ljudsignalen kan 
höjas. För radiodistribution innebär detta att innehållet i för-
grundssignalen, såsom musik eller tal, kan nå en starkare medel-
nivå i förhållande till tekniska störelement. Detta i sin tur leder till 
att en acceptabel mottagning kan nås för en längre sträcka. En 
enskild sändare kan därmed uppnå tillräcklig ljudkvalitet för en 
större area och därmed nå flera lyssnare. För kommersiella radio-
stationer har detta en direkt betydelse för stationens ekonomi i 
form av reklamintäkter. 

De verktyg, kompressor och limiter som börjat användas i allt 
större utsträckning av radiobranschen hade också sedan tidigare 
använts av musikbranschen. Ett incitament till att använda verk-
tygen var att anpassa signalen för den tillgängliga dynamik som 
fanns i distributionsformat såsom vinyl och kassettband. Ett annat 
skäl var att skapa karaktär på en musikproduktion. Ortner (2012) 
har undersökt utvecklingen av använd dynamik i populärmusik-
produktioner under åren 1951–2011, vars resultat åskådliggörs i 
bild 1. Vid mitten av 80-talet når kurvan sin topp, vilket samman-
faller med introduktionen av CD-skivan, och kan troligtvis för-
klaras av att CD-skivan tillät en större dynamik än de tidigare 
formaten. Därefter ser man en stadig minskning av dynamiken 
som ett resultat av att kompressor och limiter har använts i allt 
högre grad. Dynamiken minskar från 16,1 till 9,5 Crest3 under den 
undersökta perioden. 

Samtidigt sker en ökning av loudness4 hos samma produk-
tioner under samma tidsspann (Ortner, 2012). För att förstå ut-
vecklingen även efter 2011 då Ortners mätningar slutar, gjordes 

3 ”Crest”, eller ”Crest factor”, mäter förhållandet mellan signalens toppnivå till 
medelenergi. Varianten av Crest, ”EBU1”, förklaras av Ortner (2012). 
4 Loudness definieras här som ett tekniskt mått enligt rekommendation EBU R 128 
(2012), som avser att mäta energi i en ljudsignal på ett sätt som relaterar till 
hörstyrka. 
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mätningar inför publiceringen av denna bok. Genomsnittet för 
Billboards tio högst rankade låtar i genren populärmusik under 
den första redovisade veckan under 2020 (märkt ”4/1” för veckans 
inledande datum) gav ett motsvarande värde på 8,6 CrestEBU1. 
Detta indikerar att utvecklingen för använd dynamik i populär-
musik har fortsatt minskat även efter 2011. 

Bild 1 – Utveckling av användandet av dynamik i populärmusik genom 
åren (återskapad ± 0,05 från Ortner, 2012). Måttet CrestEBU1 är likvärdigt 
med måttet PLR (Peak to Loudness Ratio) som är ett mer vanligt före-
kommande mått idag. 

Drivkrafterna 
En av drivkrafterna bakom nivåkriget är kopplad till människans 
upplevelse av starka ljud. Genom att skrika skapas uppmärk-
samhet. Genom att spela starkt på en konsert utövas makt över 
publiken (jfr Schafer, 1977, om koppling mellan ljudnivå och 
makt). Genom att öka volymen på musikspelaren blir lyssnaren 
införlivad med musiken. Likväl som en skattning av attributet 
hörstyrka så är ”starkt” också en kvalitet hos ljud. Ibland efter-
traktad. Ibland ytterst ouppskattad; när grannen spelar musik så 
att väggarna skakar; när motorcykeln (inte din) accelererar all-
deles bredvid dig; skriken av barn (som söker just uppmärksam-
het) när du försöker arbeta på ett bokkapitel på ett café. För 
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skivbolagen är uppmärksamhet viktig. Användandet av kompres-
sion och limitering kan inte enbart förklaras av ett konstnärligt 
avvägande för att skapa karaktär på den enskilda produktionen. 
Det förklaras också av incitamentet att låta minst lika starkt eller 
starkare än övriga produktioner vid samma produktionsår. 
Genom att öka loudness på ett album kan albumet, eller enskilda 
potentiella ”hits” från albumet, stå ut i mängden och skapa upp-
märksamhet. Resonemanget inbegriper att användaren eller 
radiokanalen inte justerar nivåer mellan låtar, vilket oftast är 
fallet, även om just denna förutsättning är på väg att förändras (se 
”Lösningen”). Hos skivbolagen finns övertygelsen om att ökad 
hörstyrka ökar en låts potential ”att slå” och därmed få ökad 
spelning i radio och ökad försäljning (Katz, 2007; Milner, 2010; 
Vickers, 2010). Drivkraften kan därför i första hand förklaras som 
en ekonomisk drivkraft. Ironiskt nog används långt mindre dyna-
mik i produktioner av populärmusik idag än vad de äldre for-
maten såsom vinyl kan hantera, trots att dagens digitala distri-
butionstekniker, inklusive strömning, har kapacitet till långt 
större dynamik.  

Bild 2 illustrerar den utnyttjade dynamiken i några kända pro-
duktioner. Här kan man avläsa skillnaden mellan Michael 
Jacksons originalutgåva av låten Bad på CD, utgåvan i samband 
med 25-årsjubiléet på CD av samma låt, samt den version som för 
närvarande ligger på Spotify. Grafen visar också skillnaden i pro-
ducerad dynamik för en liveproduktion av Beyoncé för DVD-
formatet samt motsvarande låt producerad för Spotify och andra 
strömmande medier. Slutligen har två produktioner tagits med 
för att visa spännvidden av ytterligheter i användandet av dyna-
mik, oavsett medium, för att tydliggöra mätskalans spännvidd i 
praktiken. När man läser av grafen bör man beakta att enheten 
PLR5 bygger på ett tekniskt mått som inte direkt talar om hur 
dessa skillnader påverkar musikens konstnärliga uttryck eller hur 
skillnaderna upplevs för lyssnaren. 

 PLR – Peak to Loudness Ratio. Se http://www.producenewmedia.com/ 
podcast-dynamics-loudness-range-vs-psr-plr/ för förklaring av begreppet (senast 
hämtad 2020-06-29). PLR är synonymt med CrestEBU1 som användes av Ortner. 

5
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Bild 2 – Figuren illustrerar hur mycket dynamik som använts i olika pro-
duktioner. Dynamiken mäts som Peak to Loudness Ratio (PLR). 

En annan av drivkrafterna relaterar till egenskaper hos män-
niskans hörselsinne. Om två versioner av en inspelning jämförs 
med varandra och där det enda som skiljer versionerna åt är att 
den ena versionen spelas upp något starkare, så kommer den 
starkare versionen att upplevas som att låta bättre. Fenomenet kan 
förklaras med att människans hörsel inte är linjär. Människans 
hörselsinne har svårare att höra hög diskant och låg bas, speciellt 
vid svaga ljudnivåer. Vid starkare ljudnivåer blir dessa register 
lättare att uppfatta, och skillnaden i upplevd nivå som beroende 
av ljudtrycksnivå är större för dessa register än för mellanregistret. 
Detta får till följd att ett starkare ljud kan upplevas som att både 
ha djupare botten, samtidigt som det upplevs som klarare. 
Hörselns icke-linjäritet visades först av Fletcher och Munson 
(1933) och har senare varit föremål för förfining av bl. a. Robinson 
och Dadson (1956). Det standardiserade diagrammet (ISO, 2003), 
refererat till som ”Equal Loudness Contours”, baserar sig på 
Robinsons och Dadsons publikation och visar hörselns känslighet 
för olika frekvenser vid olika ljudtrycksnivåer (bild 3). Grafen 
visar att för en och samma blå kurva så behövs olika ljudtrycks-
nivå vid olika frekvenser för att vi ska uppleva ljudnivån lika 
starkt. Den understa prickade kurvan visar hörbarhetströskeln för 
olika frekvenser. Den illustrerar att det krävs en högre ljud-
trycksnivå för att hörseln ska kunna uppfatta de lägsta och högsta 
frekvenserna. 
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Bild 3 – ISO standard 226:2003 för ”Equal Loudness Contours”. Bilden, 
med översättning till svenska, är publicerad med tillstånd av ISO (Inter-
national Organization for Standardization) genom SIS (Svenska insti-
tutet för standarder). 

Problemet 
Dagens digitala musikdistribution skiljer sig från analog musik-
distribution i det att det finns en tydlig och absolut övre gräns för 
att representera ljudtryck i en ljudsignal6. Denna gräns refereras 
till som det digitala taket eller till sitt motsvarande mätvärde 0 
dBFS (deciBel Full Scale). Överskrids denna gräns får man en 
distorsion av signalen, så kallad digital klippning (bild 4). De digi-
tala taket utgör på sätt och vis också en gräns för hur starkt 
någonting kan låta på en CD eller en strömmande tjänst, men här 
är sambandet inte helt enkelt. Människans uppfattning av ljud-
styrka relaterar till medelenergi i en ljudvåg snarare än de mo-
mentana topparna i den. Genom att föregå den digitala distor-
sionen kan man processa signalen i förväg och reducera topparna 
i signalen på ett kontrollerat sätt, med så kallad limitering (bild 5). 

6 För att vara helt korrekt bör man nämna att detta påstående inte gäller för digital 
representation med flyttal (ett tal som kan innehålla ett varierande antal decimaler 
och som också kan innehålla tiopotensnotation). Flyttalsrepresentation förekom-
mer dock inte i strömmande medier idag. 
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Bild 4 – (a) visar en ljudvåg som är starkare än vad det digitalt represente-
rade utrymmet tillåter. Ljudvågen ”klipps” och skapar en för örat vass 
distorsion. Det digitala taket ska ses som extremerna, både över och 
under jämviktsläget i mitten. 

Bild 5 – I (a) visas ljudvågen i sin originalform. I (b) appliceras en limiter 
som begränsar topparna i ljudvågen på ett kontrollerat sätt. I (c) kan 
sedan vågformen förstärkas och en högre loudness kan uppnås. Energin 
i ljudvågen relaterar till arean mellan ljudvågen och mittlinjen. Ju längre 
tid och ju mer extremt ljudvågens avstånd till mittlinjen är, desto högre 
energi och loudness. 

När denna bearbetning är gjord finns det utrymme att förstärka 
hela signalen, och en högre medelenergi och loudness kan uppnås. 
Ett annat verktyg för att begränsa dynamik är kompressorn, men 
denna påverkar oftast i lite försiktigare grad och med lite långsam-
mare reaktionstider. Limitering och kompression används ofta i 
kombination för att uppnå maximal loudness. Användandet av 
verktygen implicerar att man utnyttjar det digitala utrymmet 
maximalt, dvs. att den högsta punkten i ljudvågens amplitud7 når 
det digitala taket. Att lägga nivåer på musik utefter deras maxi-
mala toppar i amplitud kallas toppnormalisering. 

7 Amplitud är en ljudvågs position längs med y-axeln och representerar det 
momentana ljudtrycket i ett ljud. 
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I bild 6 visas en hundradels sekund av Michael Jacksons Bad 
tagen från ett av de tre accentuerade slagen i takten före refrängen. 
Den undre vågen visar ljudvågen från 1987 års originalmaster på 
CD, och den övre vågen visar mastern som släpptes i samband 
med 25-års jubiléet på albumet Bad 25, hämtad från Spotify. Det 
går också att se hur ytterligheterna i ljudvågen i den senare 
mastern ser ut att begränsas uppåt och nedåt vid två tänkta linjer. 
Det är den kraftiga limiteringen som avspeglar sig och som gör att 
ljudvågen ligger nära det digitala taket en stor del av tiden. 

Bild 6 – Ljudvågen från en hundradels sekund av låten Bad av Michael 
Jackson. Den undre blå kurvan visar ljudvågen från 1987 års original-
utgåva och den övre röda kurvan visar motsvarande ställe på utgåvan Bad 
25. Ljudvågorna är tagna från den vänstra kanalen i stereosignalen. I y-
axelns skala motsvaras det digitala taket av +1 och −1 i amplitud. 

Målet med kompression och limitering är att uppnå högre loud-
ness och därmed, vid ett första spontant avlyssnande av musiken, 
en låt som träder fram och som exciterar det djupa och det höga 
frekvensområdet i vår hörsel. Men kompression och limitering 
introducerar också per definition distorsion i signalen, även om 
distorsionens kvalitet inte är av samma hårda och diskantrika 
karaktär som den som orsakas av digital klippning. Följdfrågan 
blir då, hur långt kan man gå i användandet av kompression och 
limitering, i syfte att uppnå hög loudness, och att ljudet och 
musikupplevelsen fortfarande upplevs som acceptabel när det 
gäller den tillförda distorsionen och begränsningen i dynamik? 
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Frågan har inget rakt svar. En hypotes att undersöka för forsk-
ningen är att som följd av att verktygen limiter och kompressor 
används i större utsträckning så skiftar också våra preferenser och 
vår acceptans för distorsion. En annan fråga att undersöka är: Kan 
begränsningen av dynamik i populärmusik produktioner påverka 
våra möjligheter att uppleva dynamik som en del av ett musikaliskt 
uttryck? Grafen som Ortner tagit fram (bild 1) visar att för-
ändringen i dynamik inte skedde över ett år, utan snarare över ett 
spann på över 30 år, räknat till och med tiden för publiceringen 
av denna bok. Detta tyder på att musikproduktionen av dynamisk 
begränsning gradvis har förskjutits med tiden, vilket i sin tur 
skulle kunna möjliggöra en långsam tillvänjning av musikens och 
ljudets karaktär. Det går naturligtvis också att ändra perspektiv på 
argumentationen och tänka att den mer kraftigt limiterade sig-
nalen kan föredras som ett klangligt ideal, och att den som är van 
vid detta ideal kan sakna denna karaktär i äldre och mjukare 
mastrar. 

Sammanfattningsvis kan orsaken till nivåkriget förklaras av tre 
faktorer: 

1. att skivbolagen, genom att begränsa dynamiken kan få 
upp medelenergin i förhållande till det digitala taket, och 
därmed skapa uppmärksamhet gentemot andra produk-
tioner, i syfte att öka försäljning och antal spelningar. 

2. att människans hörsel fungerar så att vi upplever ljud-
nivå utefter medelenergi och att vi klangligt sett föredrar 
ett starkare ljud framför ett svagare. 

3. att det finns ett absolut tak för en digital ljudsignal som 
begränsar möjligheten till att representera ett momentant 
högt ljudtryck. 

I sammanhanget bör nämnas att fördelarna som beskrivs i punkt 
2 lika gärna skulle kunna uppnås genom en enkel justering av 
volymen på lyssnarens uppspelningsanläggning, och då inte 
behöva nackdelarna från kompression och limitering. Dock, i en 
situation där musik strömmas från olika produktioner i radio eller 
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i en spellista så kommer jämförelsen mellan låtarna som allra van-
ligast att ske med samma volyminställning hos lyssnaren. 

Lösningen 
För att minska problemen med skillnader i ljudnivå inom radio 
och TV samt som ett led i att begränsa nivåkriget, har EBU och 
ITU utarbetat nya riktlinjer för hur branschen ska mäta ljudnivå. 
De nya riktlinjerna går ut på att ljudnivå ska mätas på ett sätt som 
relaterar till hörstyrka, s.k. loudnessmätning. År 2012 publicerades 
den första versionen av den Europeiska mätstandarden EBU R 
128. Standarden har visat sig ge effekt, och klagomål gällande 
ojämna nivåer har upphört i de länder som har implementerat de 
nya riktlinjerna. Rekommendationerna är frivilliga för organisa-
tioner att följa, men flera länder i Europa har lagstadgat dessa för 
att även kommersiellt drivna kanaler ska förhålla sig på samma 
sätt till ljudnivåer. I skrivande stund har Sverige ingen lagstiftning 
som rör detta område. Sveriges Television är dock en aktör som 
valt att följa riktlinjerna. I USA finns motsvarande rekommenda-
tioner för ljudnivåer under namnet CALM act. USA har valt att 
lagstifta huruvida ljudnivåer ska loudness-normaliseras för de 
kanaler som är unionstäckande. 

Riktlinjerna från EBU och ITU får inte bara betydelse för 
radio- och TV-branschen, utan har uppmärksammats och fått 
betydelse även för musikdistribution över nätet. Allt fler aktörer 
erbjuder nu funktioner som ”använd samma volym för alla låtar” 
eller liknande formulering. iTunes Radio har sedan 2016 valt att 
ha denna typ av normalisering obligatoriskt påslagen, dvs. använ-
daren har ingen möjlighet att stänga av den. En direkt fördel med 
de nya riktlinjerna är att jämnare hörstyrka uppnås mellan inslag 
inom program, mellan program och mellan kanaler. En annan 
effekt som EBU hoppas på är att bryta utvecklingen av en allt 
minskande dynamik i populärmusikproduktioner, till förmån för 
ett mer diversifierat utbud av dynamiskt omfång. Genom att nor-
malisera all musik utefter loudness, så undviks en av orsakerna till 
nivåkriget, problematiken kring toppnormalisering. Med de nya 
riktlinjerna kan musik med stor dynamik spelas upp i anslutning 
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till musik med liten dynamik. En låt av Rammstein skulle med 
denna typ av nivåmätning hamna omkring ett mezzo forte (me-
delstarkt) gentemot en symfoni av Beethoven, snarare än ett forte 
fortissimo (ytterst starkt) som tidigare var fallet. 

Strömmande mediers betydelse för lösningen 
Det finns idag många aktörer för digital musikdistribution. Att ta 
hänsyn till olika distributionsplattformar kan innebära olika 
masteringar för respektive plattform. Man kan förenkla distri-
butörens valmöjligheter att påverka den inbördes ljudnivån mel-
lan låtar till fyra: att låta musiken vara oförändrad från skiv-
bolagen, att använda toppnormalisering, att använda loudness-
normalisering, eller att låta användaren välja. Att låta musiken 
vara oförändrad innebär i praktiken samma sak som toppnor-
malisering, då musiken i de allra flesta fall levereras som toppnor-
maliserad till distributören. Andelen distributörer som väljer 
loudnessnormalisering, kommer att ha en avgörande betydelse 
för utvecklingen av nivåkriget. I det fall samtliga distributörer går 
denna väg, kommer incitamentet för nivåkriget till stor del att 
försvinna. I de fall distributörer låter användaren välja, kan det få 
betydelse vilken inställning som är satt som förvald, utifall att lyss-
naren själv inte gör ett medvetet val. Ju fler lyssnare som i prak-
tiken avlyssnar materialet avvägt för loudness, desto mer kommer 
skivindustrin att anpassa musiken för att låta som bäst i detta 
forum, och detta kommer mest troligt att leda till ett större ut-
nyttjande av dynamik. 

Lösningen med loudness-normalisering skulle innebära att 
limitering och kompression ej kan användas i syfte att öka en pro-
duktions hörstyrka. En distributör för strömmad musik (exem-
pelvis Spotify) som väljer att normalisera all musik utefter upp-
mätt loudness kommer automatiskt att kompensera för den ök-
ning av hörstyrka som skivbolaget försöker att uppnå och spela 
upp låten på dess ”avvägda” ljudnivå oavsett. Däremot kommer 
bieffekterna som kommer med användandet av kompressor och 
limiter fortfarande att efterlämna sina negativa effekter på ljudet. 
Detta innebär att distributörens val mellan toppnormalisering 
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och loudnessnormalisering kan få direkta följder för hur skiv-
bolagen väljer att mastra dynamiken i musikproduktioner som 
riktar sig till de aktuella distributörerna av strömmad musik. 
Under 2016, valde iTunes radio att använda loudnessnormali-
sering. I en panel i samband med Audio Engineering Society 
Convention i Los Angeles samma år, bekräftades betydelsen av 
denna förändring. Masteringstekniker vittnade där om att när de 
presenterat hur material kommer att låta, uppspelat via en loud-
nessnormaliserad distributionskanal i jämförelse med annat 
material, så kan skivbolagens val påverkas när de får uppleva att 
vinsten med limiteringen uteblir men bieffekter av densamma 
består. Incitamentet för att använda kompression och limitering i 
syfte att öka loudness har därmed visat sig bli försvagat. 

Idag sker merparten av musiklyssnande via strömmande 
medier. Det är därför helt avgörande vad dessa aktörer gör för val 
i denna fråga, för musikproduktioners utveckling. En del hävdar 
att nivåkrigets trend redan är bruten, och det förekommer fall där 
kompakta masteringar har bytts ut mot mer dynamiska i närtid. 
Övergången till loudnessnormalisering kommer dock inte att 
hindra användandet av kompressor och limiter för att skapa 
karaktär på en musikproduktion. 

Om ljudets väg till lyssnaren och frågan om vad 
som är det konstnärliga verket 
Ordspråket ”ingen kedja är starkare än sin svagaste länk” kan 
appliceras även på den väg som ljudet färdas från avsändare till 
lyssnare genom strömmande medier. I ett tvärvetenskapligt sam-
arbete mellan disciplinerna musikpedagogik och ljudteknik 
beskriver Leijonhufvud och Allan (2018) det nätverk av noder 
som utgör en komplex kedja i vilken ljudet blir till i en produk-
tion, distribueras via en strömmande tjänst, för att slutligen 
avlyssnas. I en bemärkelse kan noderna sägas vara seriellt kopp-
lade, och beskriva färdvägen för den digitala ljudsignalen. Var och 
en av de noder som ljudet passerar har potential att förändra 
ljudet, därav liknelsen vid en kedja. Förändring kan ses både som 
en förbättring eller en försämring, men för de allra flesta noder är 

91 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

   

J. Allan 

det givna målet att nå så låg påverkan som möjligt – att nå en hög 
transparens i betydelsen oförändrat ljud. I en annan bemärkelse 
kan den påverkan som en nod utgör i denna tänkta kedja vara 
resultatet av en interaktion med flera andra noder, och kan därför 
inte enbart betraktas som en länk i en serie. Ett exempel på en 
sådan interaktion är kopplingen mellan mastering och uppspel-
ningsmediet. Då ett av huvudmålen med mastering är att opti-
mera en produktion för ett givet medium, och då en strömmande 
medieaktör både kan rå över nivåanpassning mellan låtar och 
förändring av ljudet genom användarinställningar, så följer av 
detta att de val som görs av en strömmande medieaktör, som 
exempelvis Spotify, när det gäller ljudnivå och dynamik, kan kan 
vara avgörande för de beslut som tas i mastering och därmed 
indirekt påverka ljudsignalen i noden för mastering. 

En konsekvens av att tänka på distributionen av ljud som en 
seriell kedja är att om en lyssnare väljer att göra investeringar för 
den allra sista noden, sina hörlurar eller högtalare, så är det inte 
säkert att dessa investeringar når sitt optimala värde i form av hög 
transparens, i det fall att någon tidigare nod i kedjan har påverkat 
ljudet negativt i en större utsträckning. Ett exempel på en nod som 
kan degradera ljudet före exempelvis hörlurar är valet av ström-
ningshastighet. En paradoxal situation kan också uppstå i det att 
högtalares eller hörlurars begränsade kvalitet också kan dölja de 
bieffekter som kan ha tillkommit i ljudet i tidigare noder. I detta 
fall kan brister i en nod vändas till en fördel. Ett konkret exempel 
är stereobredd. Det har visat sig i studier att en del perceptuellt 
kodade format kan påverka stereoreproduktionen (Herre et al., 
1992). Men samtidigt är det idag populärt med så kallade ”smarta” 
högtalare, till vilken en mobil spelare enkelt kan kopplas. Dessa 
högtalare säljs ofta som enstaka enheter vilket leder till att möj-
ligheten att generera en korrekt stereobild med en ensam enhet är 
långt mer påverkad, för att inte säga obefintlig, för att tidigare 
degraderingar i stereomaterial från exempelvis perceptuell kod-
ning ska spela någon roll. 

En intressant slutsats i Leijonhufvuds avhandling (2018) är att 
slutprodukten är i ständig förändring. Versioner av en och samma 
inspelning kan bytas hos en strömningstjänst från en dag till en 
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annan. En inspelning kan mastras om, eller bytas tillbaka till en 
tidigare master. Denna föränderlighet väcker frågan om vad som 
är det ursprungliga verket och om hur upphovsrättsinnehavarna 
själva har tänkt sig att produktionen ska låta. En jämförelse kan 
göras med konstvärlden. Verket Mona Lisa finns bara i ett enda 
exemplar, och det är otvetydigt vad som är originalet i detta fall. 
Sedan kan det finnas bättre eller sämre kopior av denna som kan 
säljas eller återges som just kopior. Köparen eller betraktaren är i 
detta fall medveten om att en plansch inte innehåller alla aspekter 
som originalverket bär på. Historiskt så har skivbranschen också 
mångfaldigat en produktion för distribution och försäljning. 
Tillvägagångssätten kan snarast liknas vid processen för litografi, 
där kopior skapas utifrån en och samma mall. I detta fall blir 
litografierna så pass lika att de går att betrakta som exemplar av 
ett och samma verk. För vinylskivor stämmer denna allegori väl, 
även om det också kan förekomma olika mallar (i detta fall kallade 
matriser) vilka då genererar olika varianter av kopior. När den 
digitala tekniken kom underlättades distributionsprocessen, vil-
ket ledde till att det blev lättare att mångfaldiga olika mastringar. 
I kombination med nivåkriget kunde därför äldre inspelningar 
mastras om till att använda samma dynamik (dvs. mindre dyna-
mik) som nyproduktioner. Vid introduktionen av strömmande 
tjänster tog denna utveckling ännu ett steg, vilket innebär att en 
produktion ännu lättare kunde ges ut i nyutgåva, eller till och med 
nyutgåvor med avseende på olika strömmande tjänster. En väs-
entlig sak att ha i åtanke när man betraktar alla dessa versioner är 
att det är mycket svårt för användaren att avgöra vad som är den 
ursprungliga versionen, eller det ursprungliga verket, om det ens 
går att fastställa. En annan sak är att en ommastering har som mål 
att göra någonting som skiljer sig från föregående version. I fallet 
med Mona Lisa, är det istället tryckteknik etc. som sätter be-
gränsningar för hur lik kopian blir det ursprungliga verket. I 
texten som följer diskuteras vidare den vanliga företeelse som kal-
las ommastering, och för vilken den flyktiga, ständigt föränder-
liga, strömmande tekniken underlättar. 
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Ommastering 
”Remastered”, eller ommasterad, används ofta som ett säljargu-
ment för en skivproduktion. I det fall en produktion har om-
mastrats, skrivs detta ofta in i albumets titel och kan även till och 
med stå med i låtarnas titlar. Ommastering innebär oftast att pro-
duktionen har begränsats ytterligare i dynamik i jämförelse med 
tidigare master i syfte att vara ”kompatibel” i ljudnivå med nyare 
produktioner. Det som varit ett konstnärligt avvägande en gång i 
tiden har ersatts av nya normer och avväganden gällande produk-
tionens loudness och dynamik. Michael Jacksons Bad, som 
nämnts tidigare, utgör ett exempel på hur dynamiken minskats 
från 15,6 dB till 8,6 dB (bild 2), mellan originalversionen och den 
version som gavs ut vid albumets 25-årsjubileum. 

Det är inte bara dynamiken som kan vara föremål för föränd-
ring vid en ommastering. En annan aspekt är den klangliga 
målbilden. Med klanglig målbild menas här, något förenklat, vad 
producent och inblandade tycker är en lagom balans mellan bas, 
mellanregister och diskant (även andra karaktärsdrag såsom 
tydlighet, närhet till sång m.fl. kan relatera till klangbilden). 
Tekniskt kan vi analysera en ljudfils klangspektrum, dvs. energi-
innehållet av olika frekvenser i en produktion. Även i detta avse-
ende går att finna exempel på skillnader mellan olika masteringar. 
På Spotify återfanns två versioner av Into Each Life, Some Rain  
Must Fall, med The Ink Spots & Ella Fitzgerald. En version, 
hämtad från The Legendary Decca Recordings, var mörkare mast-
rad med ett klangideal som kan härröras från tiden då inspelning-
en gjordes. Naturligtvis finns det en koppling mellan detta klang-
ideal och att man vid den tiden inte hade teknik att återge de högre 
frekvenserna i diskanten. I en annan version som givits ut på 
senare tid, 20th Century Masters: The Millennium Collection: Best 
of The Ink Spots, fanns betydligt mer diskant. Spektrumen för de 
två utgivningarna finns återgivna i bild 7. 
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Bild 7 – Den spektrala fördelningen av ”Into Each Life…” med Ella Fitz-
gerald. Den röda kurvan motsvarar utgivningen från 20th Century Masters 
emedan den blå kurvan motsvarar The Legendary Decca Recordings. En 
betydande skillnad kan ses i diskantområdet, som brukar definieras som 
området 5 000–20 000 Hz. 

Här uppstår intressanta frågor om upplevda kvaliteter i inspel-
ningar. I detta fall avses här inte kvalitet som en endimensionell 
entitet som kan värderas på en skala från låg till hög. I stället, i sin 
pluralform, avses här diversifierade karaktärsdrag hos musiken, 
som både kan skattas i positiv såväl som i negativ riktning för hur 
dessa påverkar ens upplevelse av musiken. Finns det andra kvali-
tativa värden här att förstå och uppskatta i en mångfald av pro-
duktioner än de objektivt mätbara och uppenbara? Kan man prata 
om nostalgi som en kvalitet? Eller en tidsstämpel som kvalitet? I 
detta gränsland mellan musik och teknik är det också svårt att 
särskilja mellan musikaliska kvaliteter och ljudtekniska kvaliteter. 
Sättet att sjunga på skulle kunna räknas som en musikalisk kva-
litet. Diskantåtergivning8 skulle kunna räknas som en ljudteknisk 
kvalitet. Vid en ommastering där både dynamik och klang kan 
komma att påverkas, så skulle det gå att argumentera för påstå-
endet att både ljud och musik påverkas. Vi befinner oss i ett gräns-
land där dessa två faktorer interagerar med varandra. 

8 Diskantåtergivning – Mängden energi i diskantregistret (5 kHz – 20 kHz) som 
återges i en signalkedja (exempelvis i hörlurar eller högtalare). 
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Ommastering leder till en mångfald av versioner av ett och 
samma verk. Detta innebär också att lyssnaren kan få olika upp-
levelse av en produktion, beroende på vilken version som avlyss-
nas. Går det längre att tala om ett ursprungsverk när verket är i 
ständig förändring? Det följer också en intressant frågeställning 
vad det gäller vilken version som föredras om lyssnarna får möj-
lighet att jämföra versioner, sida vid sida. Det ska också tilläggas, 
att det i många fall finns en avsaknad av de ursprungliga original-
versionerna i de strömmande medierna. Detta medför att lyss-
naren inte får möjlighet att välja, ens om man medvetet söker efter 
alternativ. En fråga som uppstår är då huruvida detta påverkar ens 
möjligheter att uppleva olika kvaliteter hos olika versioner, och 
om ens preferenser skulle skifta, i det att man fått möjlighet att 
höra alternativ? Vad betyder detta för ens kommande möjligheter 
att relatera till klanglig eller musikalisk tradition? 

Studie om hur skillnader i dynamik och klang samt lyss-
narens bakgrund påverkar upplevelsen av musiken 
För att få mer klarhet i frågorna ovan, dels gällande dynamik som 
ställdes i avsnittet ”Ljudnivåkriget”, och dels gällande klang som 
ställdes ovan, genomfördes en studie under 2019–2020 (Leijon-
hufvud & Allan, 2020). Ett av målen var att undersöka huruvida 
ett specifikt intresse för musik eller ljudteknik, eller utbildning 
och/eller profession inom dessa områden, eventuellt skulle kunna 
påverka preferenser. Lyssnargrupperna var därför i detta fall sam-
mansatta med avseende på olika erfarenhets- och kunskapsbak-
grunder. Det undersöktes också om preferenser för olika master-
ingar kan vara kopplade till musiklyssnares generationstillhörig-
het eller genus. Försökspersonerna fick lyssna på olika versioner 
av samma låt i en direktjämförelse. Både olika mastrar av samma 
inspelning jämfördes mot varandra, men även olika produktioner 
som riktat sig mot olika distributionsmedier. Resultaten visade 
bland annat att preferens och rapporterad affektion från musik är 
mycket individuellt betingad. Ibland förekommer starka moti-
veringar som att ”Den här versionen kan jag inte lyssna på”. 
Andra exempel på formuleringar är ”A gör mig mer nyfiken på 
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vad som händer i musiken” eller ”Version B är annorlunda mixad, 
mer burkigt, vilket ger en deppigare känsla”. För andra försöks-
personer identifierades inga skillnader alls och besvarades med 
exempelvis: ”No comments. jag fick samma låt två gånger”. För 
några av spåren som undersöktes hittades generella preferenser 
för hela försöksgruppen. När exempelvis originalmastern från 
1987 av låten Bad av Michael Jackson jämfördes med 25-års jubi-
leumsutgåvan av densamma – Bad 25, så fanns en generell pre-
ferens, en högre rapporterad affektion från musiken och högre 
rapporterad ljudkvalitet, från den senare mastern. Några av bak-
grundsfaktorerna kunde dock signifikant förskjuta preferensen, 
den upplevda emotionella påverkan, eller uppfattningen om ljud-
kvaliteten, gentemot den allmänna uppfattningen hos den större 
gruppen försökspersoner. I två olika mastrar av låten Into Each 
Life Some Rain Must Fall med Ink Spots & Ella Fitzgerald, där den 
ena mastern var mastrad med mer diskant än den andra fanns en 
rapporterad högre affektion för versionen med mindre diskant. 
Här fanns också en effekt att kvinnor i större utsträckning före-
drog den mjukare mastrade versionen. I flera fall fanns signifi-
kanta effekter på att ljud- och/eller musikutbildning gav en för-
skjutning av preferenser i förhållande till den allmänna genom-
snittliga uppfattningen. Effekterna som redovisats här ska dock 
betraktas med reservation. Då det kan finnas samband (korrela-
tioner) mellan experimentfaktorerna, går det ej att med säkerhet 
fastställa exakt vilka faktorer som orsakar de uppkomna effek-
terna. Dock kan man säga att dessa faktorer sammantaget spelat 
roll för de funna signifikanta effekterna. En viktig slutsats att dra 
av detta är att det är viktigt att ta hänsyn till försöksgruppernas 
sammansättning vad det gäller utbildning, erfarenhet, ålder och 
kön. Resultaten är också intressanta i det perspektivet att ver-
sionerna som presenterades och föredrogs inte alltid är de som 
finns tillgängliga på Spotify. 

Vad säger lagen om att förändra ett verk i efterhand? 
Vad säger lagen om att göra de förändringar som kommer med 
ommastering i ett tidigare verk? För svenskt vidkommande finns 
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”Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 
verk”9. Lagen infördes 1960, med den senaste förändringen införd 
201810 (i skrivande stund). Via informationskanalen www. 
lagen.nu, går att finna texter som beskriver lagens tillblivelse och 
utveckling. Där går också att finna vidare länkar till bl.a. Bernkon-
ventionen, en internationell överenskommelse inom World Intel-
lectual Property Organization, som har inneburit ”betydande för-
ändringar” för den svenska lagtexten. Sverige har skrivit under 
Bernkonventionen11. I denna hittar man följande reglering under 
artikel 6bis, inom delsektionen för ”moraliska rättigheter”: 

(1) Independently of the author’s economic rights, and even 
after the transfer of the said rights, the author shall have the 
right to claim authorship of the work and to object to any dis-
tortion, mutilation or other modification of, or other deroga-
tory action in relation to, the said work, which would be pre-
judicial to his honor or reputation. 

Ordvalet ”distorsion” är intressant då begreppet har en direkt 
ljudteknisk definition – förvrängning av en ljudsignal. Denna 
definition omfattar alla typer av förändring av en ljudsignal, såväl 
icke intentionella, orsakade av tekniska begränsningar, såväl som 
intentionella, som i fallet med ommastering. Även om detta inte 
var lagstiftarens avsikt, så går det inte att komma ifrån att distor-
sion handlar om en mer grundläggande, signalnära förändring, än 
vad modifieringar i text, musik eller arrangemang skulle utgöra. 
Att en ommastering inte skulle kunna vara föremål för en pröv-
ning av detta begrepp är långsökt. Rättigheterna tillhör alltså de 
”moraliska rättigheterna” till verket, och kan åberopas av de som 
bidragit med konstnärliga aspekter till verket. Det är däremot 
oklart huruvida svensk lag har implementerat de moraliska as-
pekterna av upphovsrätten, såsom Bernkonventionen föreskriver. 

9 https://lagen.nu/1960:729 
10 Regeringskansliets rättsdatabaser 
11 https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698 

98 

https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698
https://lagen.nu/1960:729
https://lagen.nu


 
 

 
 

 

 

 
 

  

5. Ljudkvalitet, kompression och musikalisk bildning 

I detta sammanhang är det intressant att nämna en rättstvist 
som handlat om just en ommastering. I samband med utgiv-
ningen av Michael Jacksons Bad i utgåvan Bad 25, stämde Quincy 
Jones de ansvariga utgivarna. Även om det inte var Bernkon-
ventionens lagtext som låg till grund för denna process, så visar 
exemplet ändå på att en ommastering kan vara föremål för 
rättstvist. I detta fall fanns också en ekonomisk aspekt, rörande 
Quincys option på vidare arbete med produktionen. Det är svårt 
att härleda huruvida det var de ekonomiska aspekterna eller de 
moraliska, konstnärliga aspekterna, som var avgörande i detta fall. 
Quincy Jones vann hur som helst rättstvisten. Oavsett huruvida 
de moraliska aspekterna av upphovsrätten kan skydda ett verk 
från ommastering eller inte, så utgör detta fall ett exempel på att 
utgivning av olika versioner av ett stycke förekommer i ström-
mande medier och att de förändringar som kommer med nya ut-
givningar inte nödvändigtvis ligger under upphovsrättsinnehav-
arnas kontroll. 

Om svårigheten att avgöra kvalitet och om 
möjligheterna att undersöka den 
Pehr Sällström (1999) skriver i boken Sinnena ljuger inte om hur 
svårt det kan vara att fånga och beskriva en sinnesförnimmelse. 
Speciellt för Sällström en diskussion om bristen på respekt för 
våra sinnen i en teknifierad värld. Som exempel ges referenser till 
både hans eget arbete med färglära och till Goethes (1976) tidigare 
arbeten inom ämnet. Sällström menar att färg i grund och botten 
är en upplevelse – en upplevelse som inte kan betraktas som abso-
lut, utan snarare är skiftande och beroende av kontext. Många 
demonstrationer kan påvisa färgens obestämbarhet. På liknande 
sätt kan paralleller dras till ljud. Attribut, som används inom ljud-
teknik vid lyssningstester, används som ett formaliserat sätt att 
beskriva upplevelser. Attributen i ett ljud, exempelvis stereobredd 
eller hörstyrka, är subjektiva entiteter som kan skifta beroende på 
omgivning, och som naturligt också kan variera från person till 
person. Sinnesintryckens skiftande karaktär och brist på absolu-
titet, leder även till att det är svårt att minnas klang och karaktär, 
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och därmed att kunna skapa sig absoluta referenser. Detta gör det 
svårt att uttala sig om ett sinnesintryck utefter en absolut skala. 
Lättare är att identifiera skillnader i nära förestående jämförelser. 
Det är i jämförelsen som tydliga skillnader uppenbarar sig. De 
ljudliga attributens obestämbarhet får konsekvenser också för 
utformning av lyssningstester och för diskussionen om kvaliteter 
om ljud. 

Skillnad mellan objektiv och subjektiv kvalitet 
Det finns två huvudsakliga vägar att undersöka ljudkvalitet för att 
få allmängiltiga svar på ljudliga fenomen. Det ena är objektiva 
mätningar på ljud. Oftast görs detta genom att representera ljud 
som en signal i digital form. Det finns därefter en mångfald av 
analyser som kan göras genom matematiska beräkningar på 
denna ljudsignal. Det andra tillvägagångssättet är genom formali-
serade lyssningstester. Dessa kan avslöja eventuella förskjutningar 
i skattningar av attribut och preferenser som resultatet av föränd-
ringar som läggs in som experimentfaktorer i olika ljudexempel, 
stimuli. Genom att förändra stimuli kan statistiska metoder an-
vändas för att påvisa hur en förändring eventuellt påverkar de rap-
porterade upplevelserna hos försökspersonerna. Även selektionen 
av försökspersoner kan utformas till att utgöra en eller flera 
experimentfaktorer. Detta för att undersöka hur exempelvis bild-
ning kan få betydelse för hur något upplevs. I studien, som nämnts 
i ingressen till detta kapitel, har bägge dessa tillvägagångssätt an-
vänts för att öka förståelsen för kopplingen mellan bakgrund hos 
försökspersoner och de skiftande kvaliteter som kan förekomma 
och också bero av en strömmande kontext (Leijonhufvud & Allan, 
2018, 2020). 

Direktjämförelse, blindtest och formaliserade 
lyssningstester 
I boken På tal om musikproduktion avhandlas hur lyssningstester 
kan utformas (Berg, 2012). För att ge en fördjupning till läsaren, 
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5. Ljudkvalitet, kompression och musikalisk bildning 

lyfts även i denna text fram några aspekter i designen av lyssnings-
test: direktjämförelsen, blindtestet, randomisering och urvalet av 
försökspersoner. 

För att undgå problematiken med minnet av sinnesförnimm-
elser utformas ett lyssningstest som en direktjämförelse, dvs. ljud 
jämförs med varandra i så nära tid som möjligt. Vid en direkt-
jämförelse ökar på så sätt möjligheten markant att höra skillnader 
mellan olika versioner av ”samma sak”. Genom att genomföra ett 
test på detta sätt, kan skillnader i kvalitet uppdagas som ej kunnat 
identifieras tidigare. Lyssningstestet blir samtidigt ett sätt att öva 
upp sitt lyssnande och bli uppmärksam på skillnader. Testmetod-
er för lyssningstest finns standardiserade och går att finna inom 
ITU:s rekommendationer. Nu finns också programvaror där så-
dana jämförelser kan göras av vem som helst på nätet. Ett sådant 
exempel, som bygger på öppen källkod, går under namnet ”web-
MUSHRA”, och kan hittas på flera olika internetsidor. Ett lyss-
ningstest är där relativt enkelt att lägga upp men kan kräva en del 
extra kunskaper i datahantering och analys för att kunna analy-
seras. En viktig aspekt när lyssningstest genomförs är att välja en 
strategi för hur ljudnivåer ska sättas för de olika stimuli som ska 
jämföras. Som tidigare beskrivits så påverkas uppfattningen av 
ljud lätt av ljudnivån i sig. Ett vanligt sätt för att undvika denna 
bias är att normalisera stimuli utefter uppmätt loudness enligt 
EBU R 128 (2014). Det finns flera programvaror på nätet som 
löser denna uppgift. 

Ett blindtest är ett test där lyssnaren inte har vetskap om vilket 
stimulus av flera som avlyssnas. Detta kan uppnås genom att 
slumpvis ge de olika stimuli en symbolisk bokstav, och där kopp-
lingen är okänd för lyssnaren. Även yttre faktorer som kan ge 
vägledning om en stimulus-beskaffenhet bör undvikas. Det kan 
exempelvis röra sig priset på högtalare eller hörlurar, eller utse-
endet på desamma. Studier har visat att olika yttre faktorer kan 
påverka lyssnarnas bedömningar (Nyberg & Berg, 2012). Ett kor-
rekt lyssningstest bör således ej avslöja vilket stimulus som avlyss-
nas samt minimera externa faktorer som kan påverka resultatet. 
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Den ordning som stimuli presenteras i måste slumpas – ran-
domiseras. Detta för att undvika möjliga ordningseffekter, inlär-
ningseffekter och lyssningströtthet. En annan viktig strategi vid 
designen av ett lyssningstest är urvalet av försökspersoner. 
Urvalet bör spegla den större grupp för vilken slutsatserna avser 
att vara giltiga för. Formaliserade tester av ITU, som avser att 
undersöka små skillnader, rekommenderar tränade lyssnare. I 
detta fall avses en vana av ljudteknik och ett tekniskt, analytiskt 
lyssnande av ljudkvalitet, ofta inriktat på ett enskilt eller få ljud-
tekniska attribut. Ett exempel är lyssningstester som görs i sam-
band med utveckling av algoritmer för perceptuell kodning. Urval 
med erfarna lyssnare kan dock göra det problematiskt att dra 
slutsatser som är allmängiltiga för en större befolkning då urvalet 
inte representerar denna. 

Träning har betydelse 
Val av lyssnargrupp har visat sig viktigt i tidigare studier. I exem-
pelvis i studier av Allan och Berg, visar sig signifikanta skillnader 
mellan professionella ljudtekniker och studenter i ljudteknik (Allan 
& Berg, 2018, 2020). Då tidigare studier av ljudkvalitet ofta inbe-
gripit erfarna lyssnare, och då tidigare studier visat på att försöks-
personers erfarenhet har betydelse, så var ett av målen med studien 
(Leijonhufvud & Allan, 2018, 2020), i samband med denna boks 
övergripande projekt, att bredda urvalet till att innefatta otränade 
lyssnare såväl som tränade lyssnare inom disciplinerna ljudteknik 
eller musikkunskap. Skillnaderna som undersöktes var relativt stora 
i detta fall, och fokuserade mer på ett helhetslyssnande snarare än 
ett analytiskt lyssnande av enskilda attribut. Som redogjordes för i 
sektionen ”Om ljudets väg till lyssnaren…”, så visade sig att intresse 
och utbildning hos försökspersoner påverkade preferenser, rap-
porterad affektion från musiken och rapporterad upplevd ljud-
kvalitet. Detta stärker validitetsproblematiken kring de studier vars 
urvalsgrupper enbart består av tränade lyssnare. 

På samma sätt som förmågan att identifiera karaktärsdrag hos 
olika viner kan tränas upp, så går det att träna upp förmågan att 
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höra olika kvaliteter hos ljud. För studenter inom musik, ljudtek-
nik och musikproduktion finns speciellt framtagna material för 
att träna sig i att lyssna och att återskapa ljudbilder. De går oftast 
under namnet ”ear training” eller ”critical listening”. En genom-
gång av olika programvaror finns publicerad av LANDR12. Sound-
gym och TrainYourEars är exempel på sådana programvaror vilka 
riktar sig speciellt mot verksamma inom ljudteknik och ljudpro-
duktion. Andra programvaror inriktar sig på träning för att upp-
fatta nyanser av musikaliska komponenter som att identifiera 
konsonanta eller dissonanta intervall och ackord, hög- eller 
lågintonerade toner, samt synkronicitet i rytm och puls. Dessa 
övningar, för just denna boks fokus, ligger dock lite utanför de 
aspekter som sker i gränslandet mellan teknik och musik. Det 
finns också tryckta böcker, ibland med medföljande CD-skiva 
eller access till ljudande material på nätet såsom The Musician’s 
Guide to Aural Skills och Audio Production and Critical Listening. 

Murray Schafer har skrivit böcker som tar ett mer generellt 
grepp om hur medvetenheten i lyssnandet kan ökas, och om hur 
vi själva kan påverka vilka ljud vi väljer att ha omkring oss, något 
som Schafer brukar referera till som ”ear cleaning”. I boken A 
Sound Education – 100 Exercises in Listening and Sound-Making 
finns också konkreta, och många gånger stimulerande och roliga 
övningar presenterade. En annan bok, The Thinking Ear, öppnar 
upp för nya sätt att bli medveten om vårt lyssnande, lite mer ur ett 
filosofiskt perspektiv. Schafer har också lagt ut en film på nätet, 
Listen, om vad som går att upptäcka när man väljer att lämna den 
ständiga ljudkuliss som omger en i vardagen, för att söka vad som 
finns i de allt mer sällsynta (i ljudlig bemärkelse) miljöerna i 
naturen, fri från mänskligt producerade ljud. 

Perceptuell kodning, bithastighet och kvalitet 
När en digital ljudsignal strömmas över nätet finns det skäl att 
reducera mängden data som strömmas till användaren. För 
strömningstjänsten leder en reducering av data till mindre krav 

12 https://blog.landr.com/best-ear-training-apps/ 
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på kapacitet, och därmed lägre kostnader för infrastruktur i för-
hållande till hur många användare som kan använda tjänsten 
samtidigt. För användaren är reduktionen av data också en fördel 
då en lägre bandbredd kan användas på exempelvis platser där 
hög bandbredd ej är tillgänglig. Användaren är också ofta bero-
ende av tillgänglig surfmängd, dvs. hur mycket data som kan 
strömmas totalt under exempelvis en månad. Ekonomi kan också 
spela roll för användaren då kostnaden för ett surfabonnemang 
ofta relaterar till både bandbredd och surfmängd. 

För att minimera den datamängd som behövs för att strömma 
musik över nätet, utnyttjas en teknologi som kallas perceptuell 
kodning. Med begreppet menas att den mängd digital information 
som representerar en ljudsignal reduceras på ett sådant sätt att 
den hörbara skillnaden till originalet minimeras. Ibland kallas 
detta ”kompression”, eller ”komprimerat ljudformat” i bemärk-
elsen ”kompression av data”. Att enbart använda ordet ”kompres-
sion” kan dock leda till förväxling med dynamisk kompression, 
dvs. reducering av skillnader mellan svaga och starka nyanser i 
musiken. Med codec avses det specifika sätt som ljuddata lagras i 
digital form, varav de perceptuellt kodade ljudformaten är en del-
grupp. Exempel på några mer kända codecs är MPEG Layer III 
(MP3), Advanced Audio Coding (AAC, ibland även kallad MP4) 
och Ogg Vorbis. Nya codecs, framförallt de perceptuellt kodade, 
utvecklas kontinuerligt. Även om samtliga codecs har som mål att 
minimera hörbar påverkan på det ursprungliga ljudet, så lyckas 
olika codecs olika bra med detta. Utöver valet av codec, kan per-
ceptuellt kodade format ställas in för en given strömningshastig-
het, även kallad bitrate eller strömningskvalitet. Strömningshastig-
heten talar om hur mycket information som signalen tillåts rym-
ma per given tidsenhet. En vanligt förekommande strömnings-
hastighet är 128 kbps (kilobits per second). Detta motsvarar cirka 
9% av den bitrate som finns lagrad på en CD-skiva. Ofta är de 
högre strömningskvaliteterna förenade med kostnaden för en 
dyrare abonnemangsform, eller som i fallet med Spotify, ett betal-
abonnemang till skillnad från gratisabonnemang. 

Alla strömmande tjänster använder sig utav perceptuell kod-
ning. Några tjänster erbjuder utöver perceptuellt kodade format 
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också alternativ där ljudet strömmas i sin ursprungliga, fulla, 
strömningskvalitet. Denna typ av komplett data kallas PCM 
(Pulse Code Modulation) och innebär att ett format inte har varit 
föremål för en perceptuell kodning. Full kvalitet är dock fort-
farande ett relativt begrepp. Ofta har ljudet i produktionskedjan 
en högre kvalitet än den som användaren kan få tag på, även när 
det kommer till PCM format. En PCM-kodad fil kan ha olika 
bitdjup och samplingsfrekvens, vilka båda bestämmer det digitala 
ljudets upplösning. Slutligen, begreppet non-lossy, innebär att 
datareduktion av en ljudsignal förekommer, men i detta fall på ett 
sätt att ljudet kan återskapas hos mottagaren till en exakt replika 
av originalsignalen. 

Lyssningstester används ofta för att utröna hur bra olika codecs 
och strömningshastigheter är på att återge originalljudet. Studier 
med tränade lyssnare visar på att perceptuell kodning kan vara hör-
bar i jämförelse med originalet. Resultaten är dock beroende av hur 
erfaren lyssnaren är, vilken codec och strömningshastighet som 
testas samt vad som efterfrågas att lyssnas efter. En studie under-
sökte sammantagen ljudkvalitet13 i det nya formatet för digital ra-
dio, DAB+ (Berg et al., 2013). Tekniken bygger på AAC, dvs. sam-
ma format som används på Spotifys skrivbordsprogramvaror och 
mobila plattformar (ej från Spotifys webbspelare). Studien kom 
fram till följande; För erfarna lyssnare graderades en ström-
ningshastighet av 96 kbps att upplevas som ”störande” i jämförelse 
med originalljudet. Detta motsvarar inställningen ”normal stream-
ningskvalitet”14 i Spotify. En strömningshastighet av 160 kbps upp-
levdes som ”lätt störande” i jämförelse med originalljudet. I Spotify 
motsvarar detta inställningen ”hög streamningskvalitet” vilket 
också är den högsta kvalitet som kan väljas av gratisanvändare. 
Strömningshastigheten 192 kbps bedömdes som nära gränsen mel-
lan ”märkbar men ej störande” och ”lätt störande”. Spotifys högsta 
strömningskvalitet, vid publikationen av denna antologi, var 256 
kbps (eller 320 kbps i de fall musiken strömmas med Ogg Vorbis). 

13 Övers. från Basic Audio Quality som definieras av ITU. 
14 Formuleringen ”streamningskvalitet” är citerad från Spotifys programvara, och 
används inte själv av författaren av detta kapitel. 

105 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

J. Allan 

Just denna bit rate undersöktes inte i den aktuella studien, men 
upplevs troligen som god kvalitet (i bemärkelsen transparent). 

I studien av Allan & Leijonhufvud (2018, 2020), inhämtades 
svar om lyssnares medvetenhet om Spotifys ljudinställningar. 
Dessa redovisas mer utförligt i sektionen ”Användarinställningar 
för Musikkvalitet i Spotify”. Från resultatet från denna studie och 
de studier som gjorts med tränade lyssnare (som exemplet ovan 
gällande DAB+), kan man dra slutsatsen att flertalet användare 
hos Spotify – gratisanvändare som ej medvetet ställt sin kvalitet 
alternativt inte har tillgång till Spotify Premium med hög ström-
ningshastighet – lyssnar på en kvalitet som är störande i ett tränat 
öra. Andra användare med gratisabonnemang, som medvetet 
ställt in kvalitén på den högsta tillgängliga lyssnar dagligen på en 
kvalitet som är ”lätt störande” i ett tränat öra. Och i dessa slut-
satser har ändå inte inställningen ”låg streamningskvalitet” be-
rörts, motsvarande 24 kbps. Mot bakgrund av dessa resultat är det 
relevant att ställa frågan vad en bristfällig strömningskvalitet (dvs. 
som ej uppnår transparens), i ett långvarigt lyssnande kan få för 
konsekvenser för musiklyssnande, både på ett personligt plan, 
men också ur ett större globalt perspektiv huruvida detta kan på-
verka musikproduktioner som avses distribueras på strömmande 
distributionsplattformar som exempelvis Spotify. Det är natur-
ligtvis upp till var och en att bestämma värdet av strömnings-
kvalitet, men en förutsättning för att kunna förstå värdet är att 
träna sig att lyssna efter olika kvaliteter hos ljudet och musiken 
som kan förekomma i en strömmad kontext. Provabonnemang är 
således en bra möjlighet för att kunna jämföra mellan olika ström-
ningshastigheter. Även om det inte är en 100% direktjämförelse 
så är det möjligt under denna provperiod prova att växla mellan 
kvaliteter för att bilda sig en uppfattning om skillnaden. Man bör 
dock vara vaksam på att det inte alltid är den kvalitet som valts 
som också spelas upp. Under samma studie som nämnts ovan, 
visade det sig att låtar som är inlagda i Spotifys spelkö inte nöd-
vändigtvis uppdaterar sig till den nya valda strömningskvaliteten 
utan istället fortsatt kan bära på tidigare inställningars ström-
ningskvalitet. 
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Användarinställningar för ”Musikkvalitet” i Spotify 
I ”Inställningar” under rubriken ”Musikkvalitet” går att finna in-
ställningen ”Streamningskvalitet”15 i Spotifys dator- eller mobil-
applikation. Inställningen har en direkt koppling till strömnings-
hastighet. Applikationen i sig ger ingen mer information om de 
aktuella strömningshastigheterna, utan informationen behöver 
letas upp på nätet på Spotifys informationssidor16. Kvaliteterna 
Låg, Normal, Hög och Mycket hög motsvarar respektive 24, 96, 
160 och 320 kbps.17 Den högsta kvalitén på 320 kbps är bara till-
gänglig om man har Spotify Premium betalabonnemang. 

På samma informationssidor går det också att finna att ljud-
formatet är olika beroende på om musiken strömmas via en 
webbspelare eller via en app. I dagsläget nämns formatet AAC för 
webbspelare, men informationen är för tillfället bristfällig för 
strömning via appar. På andra källor på nätet kan man finna att 
AAC används för stationära plattformar, emedan Ogg Vorbis 
används för mobila plattformar. Informationen om dessa olika 
format och vad formaten innebär för musikåtergivingen står inte 
skrivet. Inte heller är det möjligt för en användare att avgöra om 
musiken levereras i dessa format eller inte. 

”Normalisera volymen – använd samma volym för alla låtar” 
Tanken bakom ovanstående inställning, ”Normalisera volymen” 
är god. Den underlättar att spela musik från olika tidsepoker och 
olika genres i anslutning till varandra, utan plötsliga hopp i hör-
styrka som användaren behöver justera för. Det finns dock en 
funktionalitet som kommer med denna inställning och som inte 
är lika tydligt beskriven för användaren. För musik med stor dy-
namik ligger medelenergin lågt, och dessa kommer att förstärkas 
i nivå i normaliseringsprocessen. För att inte det digitala taket ska 

15 Begreppet är ett citat från Spotifys applikation och är ej författarens eget ordval.
 https://support.spotify.com/se/using_spotify/system_settings/highquality-

streaming/ (Hämtad 2020-08-30) 
17 Spotify anger dessa som ”motsvarande” dessa strömningshastigheter. En trolig 
förklaring till detta uttryck är att dessa siffror är tagna från de alternativ som 
erbjuds i Ogg Vorbis format, vilka ligger lite högre en motsvarande kvalitet som 
strömmas i AAC format. Detta är dock inte vidimerat. 

16
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överskridas begränsas därför dynamiken på den aktuella låten. 
Verket spelas sålunda inte upp såsom var tänkt av avsändaren. 

”Volymnivå – justera volymen efter din omgivning” 
Volymnivå är en underinställning till ”Normalisera volymen” 
som blir tillgänglig för Premiumabonnenter då den föregående 
inställningen är aktiverad. Beskrivningen som ges är att man kan 
välja den ljudnivå som passar bäst med tanke på störande omgiv-
ningsljud. Alternativen för inställningen är ”Tyst”, ”Normal” och 
”Högljudd” vilka representerar olika ljudnivå på en (störande) 
omgivning. Rätt använd, och med rätt kunskap om vad som 
händer med ljudet kan funktionen vara användbar. Den uppen-
bara skillnaden mellan alternativen är att hörstyrkan förändras, 
”Högljudd” låter starkast och ”Tyst” låter svagast. Tanken är att 
man ska kunna avnjuta musik även i störande miljöer, t.ex. i bil 
eller tunnelbana. Det som händer ”under ytan” undersöktes i 
projektet. Från detta dras slutsatser att ljudnivån normaliseras ut-
efter loudness, men till olika målnivåer. För att uppnå de högre 
målnivåerna krävs en bearbetning av ljudet på samma sätt som 
beskrivits under stycket om ommastering. Det betyder att musik-
en komprimeras för att bli mindre dynamisk och på detta sätt kan 
även de svagare nyanser av musiken lyftas över den störande 
omgivningsnivån och därmed bli hörbara. Detta är naturligtvis en 
fördel om den används på ett medvetet sätt. Dock, om denna 
inställning inte beaktas kan den påverka dynamiken och musiken 
på ett icke önskvärt sätt, i de fall då lyssnaren inte befinner sig i en 
störande omgivning, och samtidigt vill och tror sig åtnjuta 
musiken såsom den har lämnats från produktionen. I detta avse-
ende är ”Tyst” den inställning som har minst möjlighet till på-
verkan på det ljudande materialet, då den tillåter den största dyna-
miken. ”Högljudd” har på motsvarande sätt den största möj-
ligheten till påverkan på ljudet. Huruvida en inställning faktiskt 
påverkar ljudet beror på musikspårets ursprungliga dynamik. Att 
stänga av ”Normalisera volymen” kommer att ge i detta avseende 
en oförändrad processning av ljudet. Tabell 1 (nästa sida) visar 
hur dynamiken påverkas för ett par låtar som beroende av den 
aktuella inställningen. 
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5. Ljudkvalitet, kompression och musikalisk bildning 

Tabell 1 – Exempel på påverkan på dynamik som kommer med Spotifys 
inställningar för musikkvalitet: ”Normalisera volymen – använd samma 
volym för alla låtar” och ”Volymnivå – justera volymen efter din omgiv-
ning”. 

Inspelning Inställning PLR 

Beethoven, 
Symphony No.4, I. Adagio – 
Allegro vivace 

Av 
Tyst 
Normal 
Högljudd 

15.7 
15.7 
14.8* 
12.2* 

Summertime (Big Brother & 
The Holding Company) 

Av 
Svag 
Mellan 
Hög 

14.0 
14.0 
14.0 
12.7* 

* Asterisk markerar att dynamiken i ljudet har påverkats från original-
ljudet (dvs. när funktionen är avstängd). 

I undersökningen av Leijonhufvud och Allan visade det sig hur 
många som aktivt använder sig av Spotifys inställningar som gäl-
ler musikkvalitén. Dessa redovisas i bild 8. Resultaten visar att det 
bara är cirka hälften av användarna som använder sig av inställ-
ningarna aktivt och att endast 8% av användarna regelbundet 
justerar inställningarna efter situation. Detta kan naturligtvis 
påverka upplevelsen av musiken på ett sätt som inte är ett med-
vetet val för de som inte känner till inställningarnas påverkan och 
syfte. Med andra ord, tekniken kräver en handhavandekunskap 
för att musikupplevelsen ska distribueras från avsändare till mot-
tagare på ett optimalt sätt. 
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J. Allan 

Bild 8 – Medvetenhet om och användande utav Spotifys ljudinställningar. 
* motsvarar fortsättningen ”…av att förändra dem”. 

Att välja strömningstjänst 
Då strömningstjänster kommer och går, är det inte meningsfullt 
att lista de strömningstjänster som finns i bokform. Dock kan 
några stora aktörer nämnas som troligt kommer att finnas en tid 
framöver: Spotify, Apple Music, Amazon Music Unlimited, Tidal, 
YouTube och Reverb Nation. Därutöver finns också ett antal 
radiokanaler med strömmad musik, s.k. Internet radio. Här hittar 
vi SiriusXM Internet Radio, LiveXLLive, Deezer, Google Play 
Music, Pandora och iHeartRadio. De faktorer som skiljer tjänst-
erna åt vad det gäller ljudkvalitet är erbjuden strömningshastig-
het, filformat (val av perceptuell kodning), hantering av normali-
sering (loudness- eller topp-, användning av kompression och 
limitering eller inte), vilken marginal som ljudet har till det digi-
tala taket samt användarens möjligheter till inställning av ljudet. 
En del tjänster marknadsför ljudkvalitet som ett försäljnings-
argument. Det är dock upp till användaren att ta reda på vad som 
faktiskt ligger bakom orden ”hög ljudkvalitet”. 

Vidare läsning/fördjupning 
Bob Katz, har i en insändare till Journal of the Audio Engineering 
Society tecknat en delvis dyster bild av musikens ljudlandskap i 
strömmande medier i ”Can we stop the loudness war in stream-
ing?” (2015). Dock finns positiva förhoppningar i det arbete som 
pågår inom de större intresseorganisationerna för ljudteknik i 
syfte att öka kunskap bland ljudtekniker samt påverka distribu-
tionsbolagen av strömmad musik. 

110 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

5. Ljudkvalitet, kompression och musikalisk bildning 

En fördjupning om de ljudtekniska förutsättningarna bakom 
ljudnivåkriget kan hittas i ”Why Are Commercials so Loud?” av 
B.C. Moore et al. (2003). 

En artikel som behandlar de kommersiella aspekterna av ljud-
nivåkriget kan hittas i ”Do Louder, Hypercompressed Recordings 
Sell Better?” av E. Vickers (2011). 

Två publikationer, av mer filosofisk karaktär, om ljudförnim-
melse och ljudmedvetenhet är ”Ord Om Ljud – Skriftställare om 
ljud och ljudmiljöer”, Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 
(2015) och ”Sinnena ljuger inte” av Pehr Sällström (1999). 

För en inblick i loudnessarbetet inom Europeiska radio och 
TV-unionen kan man med fördel söka på publicerade videos på 
nätet med föreläsningar av Florian Camerar och Tomas Lund, 
bägge aktiva inom arbetsgruppen PLOUD som arbetar med loud-
nessrekommendationer i organisationen. Föreläsningarna har en 
pedagogisk karaktär och informationen är lätt att ta till sig. 

Huvuddokumentet EBU R 128 (2014) förklarar på översiktligt 
sätt rekommendationen för loudnessnormalisering för Radio och 
TV. Dokumentet pekar också vidare på de dokument som exakt 
beskriver hur loudnessmätning ska genomföras. 

Frågor för diskussion 
Frågorna som följer har en retorisk karaktär, men kan förhopp-
ningsvis utgöra utgångspunkter för intressanta diskussioner i 
grupp. Ett tips är att söka efter eller försöka samla in versioner av 
inspelningar från gruppen för att leta efter skillnader i musiken 
som kan utgöra underlag för diskussionerna. 

Vad kan det få för långsiktiga effekter för ens möjligheter att upp-
leva musik att bara lyssna på hårt komprimerade musikprodukt-
ioner med liten dynamik? 

 Vad får det för effekt för ens preferenser av musik att 
lyssna på Michael Jacksons 25-årsjubileum av Bad? 
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J. Allan 

 Var får det för effekter att lyssna på exempelvis Ella Fitz-
gerald eller Simon & Garfunkel i en nymasterad modern 
tappning? 

 Framförallt, vad får det för konsekvenser att aldrig ha 
hört de tidigare varianterna? Att inte ha hört Michaels 
eller Beyoncés precision i hörstyrka av stavelser i kom-
bination med timing? Att inte ha haft tillgång till alter-
nativa sångprestationen/sångidealet av Simon & Gar-
funkel utan att dessa klangideal ska likställas med andra 
framföranden? 

Vad är kvalitet? 

 Vilka olika kvaliteter går att finna när man får möjlighet 
att jämföra olika versioner och inställningar mot var-
andra? Vilka olika kvalitetsaspekter av musik upplever 
eller tänker du på när du lyssnar på musik? 

 Är det så enkelt som att beskriva musikalisk kvalitet och 
ljudkvalitet som två separata entiteter? Om någon annan 
än Beyoncé har reducerat Beyoncés uttryck, vari ligger 
denna kvalitetsaspekt? Finns det positiva kvalitetsaspek-
ter med kompression och limitering? 
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6. Spotify, ett sätt att vara – om musikaliskt 
blivande och dess förutsättningar 

Cecilia Ferm Almqvist, Susanna Leijonhufvud & Niclas Ekberg 

Upprinnelsen till studien som presenteras i detta kapitel kommer 
från vår egen erfarenhet av hur den musikaliska horisonten för-
sköts, och hur nya existentiella dimensioner av musikaliskt 
erfarande ägde rum, då Spotifykontot delades med andra, i det här 
fallet vuxna barn och deras partners. Spotify har försökt att 
kategorisera sina lyssnare för att t.ex. företag ska ha chansen att 
rikta sina musikaliska erbjudanden till en viss typ av användare, 
såsom ”millennials”, ”early tech adopters” och ”moms”1. Exem-
pelvis konstateras att mammor lyssnar tidigt och sent (vilket de 
enligt Spotify förtjänar), och vidare att de är intresserade av 
”health and fitness”, lyssnar i stunden, är intresserade av skön-
hetsprodukter samt att de lyssnar utan plan, och tar vad de får, 
vilket troligen inte alla mammor känner igen sig i. Erfarenheten 
från det delade kontot visade istället att en ”mom” kunde iden-
tifiera sig både som ”millennial” och ”tech early adopter” på en 
och samma gång. Etiketteringen av olika Spotifyanvändare verk-
ade således vara betydligt mer differentierad och nyanserad än vad 
Spotifys profilering gav uttryck för. Detta ledde till design och 
genomförande av en studie fokuserad på olika lyssnare och deras 
strömningsvanor för att komma åt nyanser, och olika dimen-
sioner av möjligheter till bildning.  

I den följande texten presenteras en intervjustudie med fjorton 
användare som, med hjälp av fenomenologiskt orienterade filoso-
fiska perspektiv (se även kapitel 2), visar hur varande och blivande 
kan te sig i användandet av Spotify. Syftet med intervjustudien var 
att beskriva och analysera hur musikalisk bildning utvecklas i en 

1 Mammor på Spotify https://www.spotifyforbrands.com/sv-SE/audiences/ (2020-
04-20) 
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Spotifykontext från ett användarperspektiv. Intervjuerna genom-
fördes samtidigt som deltagarna var inloggade på sina Spotify-
konton där deras senaste lyssningar och listrepertoarer var syn-
liga, vilket möjliggjorde såväl samtal kring deras tidigare och aktu-
ella sätt att använda Spotify, men också hur de faktiskt i stunden 
relaterade till och hanterade själva användargränssnittet. Inter-
vjuerna fokuserade på vilken betydelse användandet hade i deras 
vardagliga och professionella liv med avseende på musikalisk bild-
ning. Resultatet visar på en stor variation vad gäller sätt att an-
vända och hantera Spotify, där viss användning kan liknas vid 
charterresenärens förhållningssätt, ”att ta vad man får”. Andras 
Spotifyanvändning kan snarare liknas vid tågluffarens sätt att själv 
planera sin resa, men också vara öppen för vad som dyker upp 
under vägen. Det som inte minst framkom var hur avgörande 
allmänt musikaliskt kunnande visade sig vara för hur möjligheten 
till musikalisk bildning och estetiskt erfarande såg ut. 

Att använda Spotify, eller någon annan strömningstjänst för 
den delen, skiljer sig radikalt från alla tidigare former av musik-
lyssnande. Musik som strömmas genererar alltid information om 
strömningen; exempelvis att en viss användare strömmar just det 
den strömmar vid en viss tidpunkt och plats, i kombination med 
genererandet av ytterligare information om annat som strömmas. 
Det är inte möjligt att veta exakt vilken data strömning genererar 
vid ett visst tillfälle men att strömning genererar användardata är 
ett faktum. Denna typ av användardata används främst för att se 
till att ägarna av musiken erhåller royalty för strömningen, men 
också för att optimera användarupplevelsen på olika sätt. 
Användargenererade data används även för automatiserade sys-
tem inom tjänster för att minimera fördröjning, mellan låtar, för 
att generera statistik på de låtar som är mest spelade eller att få 
förslag på ny musik. 

Teoretiska utgångspunkter  
Bildning liknas i det här sammanhanget vid en livslång upptäckts-
resa, vilket redan utretts i kapitel 2. Utgångspunkter för bildning 
i det här sammanhanget är att människan är en sinnlig varelse, 
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som använder hela sig själv och sina sinnen i erfarandet av världen 
(Ferm Almqvist, 2019). Erfarandet tar sig uttryck i att uppleva, 
relatera, handla och tänka. Musikalisk bildning kommer på det 
sättet att handla om hur människan som levande varelse handlar, 
relaterar till, tänker i och om, såväl som upplever musik. Musi-
kalisk bildning innefattar därmed musikrelaterade aktiviteter som 
erbjuder ett upptäckande genom erfarenheter och lärande: 

/…/ in musical Bildung processes human beings act and reflect 
and internalize intertwined essential and existential dimensions 
of music, through action, reflection and being with, in social, 
historical and spatial contexts. (Ferm Almqvist, 2020, s. 281)  

Bildning är av såväl essentiell som existentiell karaktär. Den musi-
kaliska bildningens essentiella aspekter handlar om att vara bildad 
gällande musikens form, uppbyggnad, sammanhang och funk-
tion, medan det existentiella handlar om att öka förståelsen för sig 
själv, andra och världen genom att låta ovan nämnda kunskaper 
komma till användning. Musikalisk bildning fördjupar därmed 
den musikaliska kunskap en människa redan införlivat, alter-
nativt kastar henne ut i det okända, det ännu icke kända. Det förra 
leder till att överenskommelser och normer blir förstärkta, och det 
senare till att de utmanas. Det musikaliska bildningsbegreppet in-
begriper även dimensionerna estetik, etik, logik/överenskommet 
vetande och medborgarskap/tillhörighet. 
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Bild 1 – Musikalisk bildning i samspel med Spotify. 

Samtliga aspekter av musikalisk bildning (bild 1) har utgjort bety-
delsefulla utgångspunkter för föreliggande studie. Syftet, att 
beskriva och analysera hur musikalisk bildning utvecklas i en 
Spotifykontext från ett användarperspektiv, har brutits ned i ett 
antal preciserande frågor. Vi har sökt svar på vad som utmärker 
deltagarnas användning av strömningstjänsten, hur relationen 
mellan användare och Spotify kan förstås samt till vad Spotify blir 
i mötet med användarna, dvs. hur Spotifys roll och funktion kan 
beskrivas. Särskilt fokus fästs på frågan om vilka bildningsmöj-
ligheter Spotify erbjuder – dvs. att som människa både få syn på 
och kunna tillvarata sina möjligheter att vara och bli; att vara, lära 
och tänka med andra, med musik (som konst) och med teknik. 

När människa, teknik och konst flätas samman, som i fallet 
med Spotify, ställs inte tekniken enbart som ”den andre” i relation 
till människan. Istället slingrar sig teknik, musik och människa 
samman med den medierande tjänsten. Därmed tilldelas tekniken 
potential att transformera människan och leda henne in i hand-
ling (Arendt, 1958) och på så sätt bidra till hennes bildningsresa. 
Arendt betonar att handling ”is not the beginning of something 
but of somebody” (Arendt, 1958, s. 177) – aktivitet är alltså inte 
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starten på ett görande utan istället starten på ett varande, en 
tillblivelse, människans självformering. Om interaktionen mellan 
människa, teknik och musik ses på detta överskridande, transfor-
merande och relationella sätt, öppnas också för en annorlunda 
förståelse av bildningens villkor och möjligheter samt för en ut-
veckling av bildningsbegreppet i sig. Bildning blir därmed en fort-
skridande process som inte stannar vid formeringen av det 
mänskliga Självet. Konst är för Heidegger, som utgjorde en av 
Arendts samtida fenomenologiska referenspunkter, något mer än 
ett ting, en ”sak”. Konst sträcker sig också längre än instrumen-
talismen hos ett verktyg, ett don. Konst besitter enligt Heidegger 
en speciell kvalitet som överskrider tinget såväl som donet och 
kan öppna världen för människan (se kapitel 2 för en utförligare 
redogörelse). Med den utgångspunkten belyser Heidegger (1960) 
ett speciellt sätt att vara där människan för en tillvaro i mellan-
rummet mellan vad som definieras som ”jord” och ”värld” 
(Leijonhufvud & Ferm Thorgersen, 2015). Därmed blir musik 
som konst något mer än resultatet av komplexa kombinationer av 
toner, rytmer och ljud. Den musikaliska konsten är något mer än 
dessa jordliga saker och verktyg, musiken är ett fenomen som kan 
erfaras i existentiell mening, det som utgör människans värld 
(Nielsen, 1998). Denna plats, där konstverket låter jord och värld 
mötas är varat (Heidegger, 1960, 2002). Ett sådant perspektiv följs 
upp av Varkøy (2017) som konstaterar att musikalisk konst 
besitter en inre potential att väcka existentiella erfarenheter till liv; 
att bli drabbad, träffad, skakad, berörd och rörd. När människor 
blir ”drabbade” av ett konstverk, kastas de in i varat (Heidegger, 
1960, 2002). Därmed har konst potential att förändra människors 
historia, såväl på individuell som kollektiv nivå (Pio & Varkøy, 
2015). När den levda historien ändras, har en transformation ägt 
rum, och världen blir möjlig att se med ”nya” ögon (Heidegger, 
1960, 2002). 

Metod 
För att kunna komma åt det studien adresserar; att beskriva och 
analysera hur musikalisk bildning utvecklas i en Spotifykontext 
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utifrån ett användarperspektiv, blev det av vikt att få tillgång till 
användares kvalitativa beskrivningar av vardagliga aktiviteter och 
levda erfarenheter av interaktion med strömmande medier. Inspi-
rerade av netnografi (Kozinets, 2002), eller mer specifikt internet-
relaterad etnografi, (Postell & Pink, 2012), valde vi att intervjua 
användare samtidigt som de hanterade sitt Spotify-gränssnitt. 
internet-relaterad etnografi är enligt Postell och Pink (2012) ett 
angreppssätt som engagerar sig i internetpraktiker och -innehåll 
direkt, men inte exklusivt. Spotifyanvändning, såväl som sociala 
mediers natur, är forskningsområden som ”is dispersed across web 
platforms, is constantly in progress and changing, and that impli-
cates physical as well as digital localities” (Postell & Pink, 2012, s. 
125). Därför blir det av vikt att undersöka forskningsfrågorna i ett 
socialt fysiskt, såväl som digitalt, sammanhang. I viss grad fungerar 
deltagare-Spotify-relationen både som forskningssubjekt och forsk-
ningsverktyg. Intervjuerna stimulerades av, men influerade sam-
tidigt, Spotifyanvändningen i den specifika intervjusituationen 
(Kvale & Brinkman, 2009). Intervjuaren såväl som den intervjuade 
kunde ta avstamp i, eller kontinuerligt relatera till, olika händelser 
som framträdde i det grafiska användargränssnittet. På så sätt 
guidades orienteringen av materialproduktionen i relation till an-
vändarens upplevelser och minnen av specifika situationer och 
händelser som utgångspunkt för intervjukonversationen, vilket går 
i linje med van Manens (1990) metodologiska rekommendationer. 

Urvalet av intervjupersoner styrdes av bekvämlighetsprin-
cipen (Flick, 2014). De fanns i närheten av universitetsstäderna 
Luleå, Piteå och Stockholm, var mer eller mindre kända för oss 
sedan tidigare, och fyllde en bredd, vad gäller ålder (13 till 69 år), 
studier, yrkesval och kön. Fjorton användare i olika åldrar, sex 
kvinnor och åtta män med varierande användarbakgrunder in-
gick i vår studie. I det följande beskrivs deltagarna utifrån ålder, 
yrke eller sysselsättning.  

Den pensionerade medieläraren – 69 
Kaféägaren – 50 
Organisationskonsulten – 50 
Dataingenjören – 49 
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Universitetsläraren– 48 
Trubadur-musikläraren – 44 
Dansläraren – 35 
Den unge musikartisten – 23 
Deltidsfritidspedagogen– 22 
Modeinfluencern – 22 
Gymnasieeleven – 16 
Tre (!) högstadieelever – 13 

I intervjuerna, som genomfördes under hösten 2017, delade del-
tagarna med sig av sina musikerfarenheter relaterade till Spotify-
användning, liksom sin aktivitetshistorik så som den presenterades 
via det grafiska användargränssnittet. Dessutom fokuserade sam-
talen på deltagarnas relation till musik och generella musikakti-
viteter. Varje deltagares Spotifyrelaterade tidigare aktiviteter, dvs. 
framförallt lyssningshistorik, spellistor samt favoritmarkerade låtar 
och album, utforskades och diskuterades under intervjuns gång. 
Gränssnittet och den synliggjorda aktivitetshistoriken utgjorde på 
så sätt en språngbräda till fördjupade samtal om varje deltagares sätt 
att använda och organisera strömmande musik: deras vanor, driv-
krafter, upplevelser och erfarenheter. Den stimulerade intervjun, 
inklusive utforskandet av användargränssnittet, dokumenterades 
med hjälp av ljud-, bild, och skärminspelning via ett valt webb-kon-
ferensverktyg (Zoom). Vi, tre forskare, arrangerade och genom-
förde tre till fem intervjuer var, som varade mellan 30 och 120 
minuter. Inspelningarna transkriberades och analyserades med 
hjälp av kvalitativ meningsanalys (Kvale & Brinkman, 2009; van 
Manen, 1990). Var och en av oss kondenserade transkriptionerna 
med forskningsfrågorna som stöd. Kondenseringarna av transkrip-
tionerna delades med varandra i ett gemensamt övergripande 
analysarbete. I en delad fil i Google Docs tematiserades materialet 
med utgångspunkt i ord, uttryck och fraser som ansågs menings-
fulla i förhållande till forskningsfrågorna. Så småningom fram-
trädde olika mönster som sågs kännetecknande för bildningens vill-
kor och uttryck i interaktionen mellan människa, teknik och konst. 
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Till sist formades en löpande text som dels skriver dessa identi-
fierade mönster, dels knyter an till de intervjuades handlingar och 
uttryck. 

Resultat 
En övergripande bild av resultatet är att strömmande musik, och 
Spotify som strömningstjänst, erbjuder nya villkor för och möj-
ligheter till musikalisk bildning, dvs. en mänskligt formerande 
rörelse som inbegriper såväl essentiella som existentiella dimen-
sioner. Våra informanter visar sig vara relativt vana lyssnare, och 
på det hela taget spelar musik en stor roll i deras liv. Det visar sig 
också, i överensstämmelse med befintlig statistik, att Spotify är 
den dominerande kanalen för musikdistribution bland informan-
erna, medan Youtube är den närmaste konkurrenten. Lyssning 
via andra digitala distributörer, radio eller på vinylskivor före-
kommer, men inte alls i samma utsträckning. Dominansen gäller 
såväl i det vardagliga livet, som bland dem som använder musik i 
yrkeslivet, eller i studierna. 

När det gäller val av musikmedierande enheter, används tele-
fon till största del, även om vissa skapar specifika situationer, där 
ljudkvalitet och ostörd miljö spelar in, vilket synliggörs bl.a. i de 
professionellas utsagor om att välja specifika hörlurar och ljud-
anläggningar för sitt lyssnande. Det visar sig att förhållandet till 
lyssningen varierar inom gruppen från de som gör ytterst med-
vetna val, till de som i större eller mindre utsträckning nöjer sig 
med det de blir serverade. Informanterna skiljer sig åt med avse-
ende på i vilken grad de kan betraktas som initierade i musik 
beträffande musikalisk kompetens och erfarenhet. Det visar sig 
också att de mer musikaliskt initierade användarna i mycket 
större utsträckning än de mindre initierade refererar till andra 
källor utanför Spotify, såsom sociala medier, musikmagasin, LP-
skivor och radioprogram. En annan intressant aspekt är att 
lyssningen visar sig ha olika funktioner för olika användare och 
sammanhang. Vidare visar det sig att Spotify erbjuder musikaliska 
förebilder, bidrar i olika professionella aktiviteter, öppnar upp för 
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musikaliska miljöer, eller finns passivt i bakgrunden i olika situ-
ationer. I det fortsatta utvecklas och diskuteras olika aspekter rela-
terade till dessa övergripande resultat, kopplade till teman som 
Relationen mellan användare och Spotify, Bildning i mötet med 
musik och Spotify som konstverk. 

Relationen mellan användare och Spotify 
Gällande hur bildning utvecklas i interaktionen mellan användare 
och Spotify, visar analysen på avgörande dimensioner, nämligen 
att tänka med, lära med och vara med Spotify. Dessa dimensioner 
visar på vad Spotify-användning kan innebära för användaren och 
hur Spotify och människors vardagsliv relaterar till varandra. 

Tänka med Spotify  
Att tänka med Spotify handlar om att utifrån ett musikintresse i 
interaktionen, vidga horisonter och att öka kunskap om musik, 
dess form, innehåll och sammanhang, liksom att utveckla kun-
skap i relation till komposition och ljudlandskap. Några av de 
intervjuade berättar om hur Spotify bidragit till att de etablerat 
nya referenspunkter i sin förståelse av musikhistoria. En del i detta 
kan vara att den enkla tillgången på inspelad musik, samt den 
information om artister som Spotify erbjuder, inte tidigare har 
funnits i samma utsträckning och med samma tillgänglighet. En 
av informanterna berättar om hur denna skapat en egen histo-
riebeskrivning av hiphopens utveckling, genom att via Spotify ha 
upptäckt och följt artisters låtar och biografier2. Här visas alltså ett 
exempel på hur den tillgänglighet som Spotify erbjuder kan bidra 
till att skapa en bild av ett musikaliskt sammanhang eller kom-
plettera ett musikaliskt skeende på ett sätt som inte varit möjligt 
tidigare för en enskild person utan starka ekonomiska resurser. 
Vissa av de intervjuade berättar att om Spotify inte funnits, hade 
en sådan historieskrivning aldrig blivit möjlig att genomföra på 

2 Artisters biografier som förmedlas via Spotify varierar såväl i omfattning som i 
kvalitet. Riktigheten i de texter som förmedlas via Spotifys gränssnitt är inte möjlig 
att verifiera, eftersom som det inte framgår klart vem som författat texten och på 
vilka grunder. 
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egen hand, vilket kan ses som ett uttryck för bildning. Spotifys 
karaktärsdrag vad gäller referenser och förslag, baserade på tidi-
gare preferenser och aktiviteter, gör det möjligt att hitta favorit-
artister i nya konstellationer, men också att upptäcka duktiga 
artister i bekanta favoritgenrer. En annan aspekt av att tänka med 
Spotify handlar om rådande populärmusiksmak och aktuella 
musiktrender, genom rankning och rekommendation av en 
artists mest spelade låtar och största hits. Spotify värderas som en 
användbar orienterande service för en ”stressad modern män-
niska” (Dataingenjören) som behöver vägledande och tidsbespar-
ande tips när det gäller en artists mest representativa och populära 
sånger. 

Om det är så att Spotify kan sägas föra en människa in i nya 
musikaliska landskap och med det en vidgad kunskap gällande 
såväl känd som okänd musik, genrer och artister, blir det möjligt 
att konstatera att Spotify har en roll när det gäller kultivering av 
människor. Flera av de intervjuade beskriver hur de använder 
Spotify för att dela sina upplevelser av god och spännande musik 
såväl som intressanta artister. Dylik delning kan äga rum i vardag-
liga en-till-en-dialoger om musik med en vän, en dialog mellan en 
pappa och hans barn när de borstar tänderna vid läggdags, eller 
vid middagsbjudningar där gästerna turas om med att använda 
Spotify för att presentera sina favoritsånger och -artister. Flera av 
deltagarna understryker hur Spotify används för att bilda andra i 
mer formella sammanhang, vilket vi återkommer till i kapitel 7. 

Som exempel från formella sammanhang kan nämnas att 
dansläraren refererar till sitt ansvar vad gäller att bredda elevers 
och studenters musikaliska medvetenhet, erfarenhet och kunskap. 
Hon vill ”erbjuda en palett” av musik, och hävdar vikten av med-
vetna musikval, eftersom olika typer av musik lägger tillrätta för 
olika typer av dansuttryck och tekniker. Trubadurmusikläraren 
talar om ”lyssning som en grund för diskussioner om musik” med 
sina elever. Han uppmuntrar också sina elever att konstruera egna 
listor baserade på vissa musikaliska aspekter. Genom sådana 
uppgifter uppmuntrar trubadurmusikläraren sina elever att tänka 
med Spotify, och att förflytta egna och andras bildningshorisont-
er. Kultiverandet fungerar åt båda håll, från pedagogen till eleven 
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och vice versa, vilket intervjun med fritidspedagogen vittnar om, 
då han visar sig lägga till nya sånger till en spellista baserat på 
barnens rekommendationer. 

Materialet visar också på att denna typ av att tänka med Spotify 
också ofta får input från andra håll, och att människor bygger sina 
musikaliska kartor med hjälp av andra källor än Spotify. Exemplet 
ovan där användare genom att ha tagit del av musik liksom texter 
om artister och därigenom skapat sig en karta av hip-hoptra-
ditionens historia liksom olika utvecklingsspår, har kompletterat 
detta med information från andra källor, såsom Youtube, TV-
program och musiktidningar. Att tänka med Spotify kan även 
innebära att dela musikalisk kunskap med andra, i olika formella, 
såväl som i icke-formella sammanhang i ett klassrum eller vid en 
middag. Att tänka med Spotify kan, som nämnts, också innebära 
att relatera till andra källor, och sätta och forma musikkunskap i 
ett bredare bildningssammanhang. 

Lära med Spotify 
Kunskaper i musik visar sig också utvecklas i användandet av 
Spotify, Lära med Spotify innefattar med andra ord människors 
vilja och erfarenheter av att lära sig musicera eller utveckla sitt 
musicerande i relation med musiktjänsten. Det handlar t.ex. om 
att hitta en rollmodell att imitera eller inspireras av i sitt musi-
cerande. En annan relation är att använda Spotify som ”med-
spelare”, vilket görs i såväl formella som icke formella samman-
hang. Informanter berättar om hur de spelar med en låt som back-
track, eller helt enkelt spelar med i en låt distribuerad via Spotify. 
En sådan relation kan även bygga på att informanten vill träna på 
något specifikt eller att som amatörmusiker bli bättre på något 
särskilt eller att helt enkelt repetera inför en spelning. Flera av de 
intervjuade vittnar om att de använder Spotify som medspelare, 
och uppskattar det som ett sätt att lära med Spotify, inte minst 
gällande förberedelser av framtida musik- och dansframträd-
anden. Såväl yngre som äldre informanter berättar hur de spelar 
trummor, gitarr, munspel, piano och sjunger till, eller tillsam-
mans med, strömmad musik. Syftet kan även vara att spela för den 
inre glädjens skull, att framföra musik utan publik. Ett exempel på 
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det senare är när Organisationskonsulten skapar en ”optimal 
musikupplevelse” genom att spela till musik strömmad via Spoti-
fy, något han beskriver som en ”individuell jam-session”. Att spela 
för spelandets skull utesluter inte företeelsen att använda Spotify 
för att förbättra den egna förmågan att spela inför en publik eller 
att spela tillsammans med andra. Flera av de intervjuade berättar 
om hur de använder Spotify för att lära sig nya låtar inför 
repetition med ett band, inför en frilansspelning, eller förbereda 
sig för undervisning. Med andra ord äger lärande med Spotify 
rum i såväl informella som formella sammanhang.  

Vara med Spotify 
Att vara med Spotify, den existentiella dimensionen av relationen 
mellan människa och strömmad musik, ser ut att äga rum på såväl 
passiva som aktiva sätt. Det passiva sättet karakteriseras av en 
jämn närvaro av musik, företrädesvis en slags bakgrundsmusik. 
Här blir musiken och musiktjänsten en ständig följeslagare till 
användaren. Utan att jämföra eller värdera olika sätt att relatera 
till musik som spelas, blir det tydligt att Spotifyanvändning in-
spirerar till olika stämningar och aktiviteter. Vissa gånger fun-
gerar Spotify främst som en kuliss i förhållande till människors 
pågående aktiviteter, som i fallet med Kaféägaren som på ett aktivt 
sätt har valt och satt samman specifika spellistor som skall finnas 
i bakgrunden för att kunderna skall känna sig ”lediga och 
bekväma”. Ett sådant sätt att relatera till musik som bakgrund, 
utanför lyssnarens omedelbara fokus, behöver inte innebära att 
lyssnaren positionerar sig som likgiltig i förhållande till musiken, 
eller musikens potentiella betydelse i livet. Detta exempel visar på 
spänningsfältet mellan aktivt och passivt. Kaféägaren skapar 
aktivt en spellista som ska lyssnas på passivt. Ett sådant sätt att 
förhålla sig visar på medvetenhet gällande musikens olika 
möjligheter till att skapa stämningar eller vidare aktivitet. 

En annan av studiens deltagare lägger tid på att aktivt skapa 
spellistor som passar till olika studiesituationer. Varje lista inne-
håller företrädesvis instrumentalmusik i samma stil, så att stora 
musikaliska förändringar undviks, då de används som bakgrund 
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till studerandet. Universitetsläraren som i hög grad arbetar hemi-
från med Spotify som konstant sällskap, visar hur Spotify alter-
nerar mellan att vara i förgrunden och bakgrunden för samma 
aktivitet. ”Varje gång jag tar en paus från arbetet lyssnar jag 
medvetet. Sedan återgår jag till arbetet och låter musiken vara i 
bakgrunden”. 

Förutom att ha en roll som bakgrund i vardagsliv, arbete och 
lärandeaktiviteter, visar analysen att Spotify dessutom har en mer 
framträdande och inspirerande roll. Bland de intervjuade be-
skriver flera hur deras användande inspirerar dem till att aktivt 
utforska, skapa och framföra musik. T.ex. har de hip-hopresurser 
Spotify erbjuder använts av en av Högstadieeleverna för att skapa 
nya beats och texter. Ett annat exempel är hur en av informant-
erna råkade höra en låt via Spotifys radiofunktion, vilket inspi-
rerade denne till att skriva två nya låtar i samma genre. En annan 
användare fann och började uppskatta en ny artist via Spotify, 
vilket resulterade i att besöka en konsert med densamma (Den 
pensionerade medieläraren). Spotifys funktion som inspiratör 
visade sig också i Organisationskonsultens berättelse om hur han 
börjat spela kontrabas: ”Jag kunde aldrig riktigt släppa den där 
samplade kontrabasen, utan… det där måste jag lära mig!” Vid 
tiden för intervjun hade han skaffat sig en kontrabas och börjat ta 
lektioner. Dessutom framstår Spotify som en inspirationskälla för 
de som har ett mer professionellt förhållande till musik, såsom för 
dansläraren som aktivt letar ny musik till sina koreografier, eller 
den unga artisten som aktivt utforskar låtar i olika genrer med 
varierade sound och attityder, som hon sedan använder i sitt eget 
komponerande.  

Att vara med Spotify kan även beskrivas som en slags själv-
formering. De flesta av de intervjuade delade sina skärmar med 
det grafiska gränssnittet av sitt Spotifykonto. Därmed gjorde de 
sin lyssningshistorik och sitt sätt att hantera spellistor tillgängligt. 
Dessa visualiseringar kan förstås som någorlunda säkra represen-
tationer för de intervjuades musikintressen och -aktiviteter. 
Dessutom är deltagarna mer eller mindre engagerade i att kurera 
sin lyssning genom skapande och organisering av spellistor uti-
från en rad av kriterier. Några av kriterierna hänger ihop med hur 
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användaren skapar en översikt gällande favoritgenrer, -grupper, 
-artister, och -sånger. Andra kriterier relaterar till strategier för att 
strukturera ny musik för framtida behandling och värdering. Hur 
som helst är flera av kriterierna riktade mot användaren själv, och 
vem användaren vill vara, likväl som vad hon vill göra och erfara 
i olika situationer. Olika spellistor berättar historier om hur de 
intervjuade delat livet med andra, deras vardagsaktiviteter och 
stämningar, deras yrke, deras framtida drömmar, liksom hur och 
som vem de vill presentera sig för andra. 

Dessutom visar materialet spretiga spellistor som innehåller 
musik i en vid flora av genrer och stilar. Lyssnarnas tillblivelse, 
eller den musikaliska formeringen av det egna självet, tar sig i vissa 
fall mer explicita uttryck, som exempelvis genom skapande och 
hantering av egna offentliga spellistor. I andra fall sker denna 
tillblivelseprocess på ett mer undanskymt sätt, som i den vardags-
nära användningen av Spotify kan handla om att acceptera att 
lägga till föreslagna och relaterade artister, eller att läsa om 
artisters diskografier eller om upp- och nedgångarna i deras kar-
riär. Oavsett graden av utåtriktad interaktion med Spotify kan 
strömningstjänsten sägas spela en betydande roll i lyssnarnas 
självbildande processer. Av intervjuerna framgår exempelvis hur 
en användare konstruerar sin identitet som välinformerad musik-
expert genom att lyssna igenom och kartlägga en stor mängd 
artister i en specifik genre (Högstadieeleven), Modeinfluencern 
skapar en känsla av tillhörighet och en gemensam historia bland 
barndomsvänner genom en gemensam spellista med Disney-låtar 
till festen, och den unga musikartisten använder Spotify som ett 
nätverk för att bygga en fanbase, och sprida sin musik och för att 
marknadsföra sig själv som artist. 

Samtliga intervjuade befinner sig i olika slags bildningsproces-
ser som innefattar tillhörighet såväl som självformering. Samtid-
igt visar de intervjuade på olika sätt att förhålla sig till Spotify och 
dess innehåll. Medan många uppskattar hur Spotify griper in och 
rekommenderar för lyssnaren hittills okänd musik, upplever sig 
andra irriterade och missförstådda som musiklyssnare. Dessutom 
upplever vissa av deltagarna de ”offentliga” (public) och ”delande” 
(shared) funktionerna hos Spotify som rena tillgångar, medan 
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andra ser sitt musiklyssnande som en personlig aktivitet som inte 
behöver delas med andra. 

Bildning i mötet med musik och Spotify som konstverk 
I analysen av intervjumaterialet framkommer att Spotify framför-
allt ses som en förmedlare av musik i sig, såväl som att musiken 
som förmedlas har olika syften i olika sammanhang, vilket visats 
ovan. Det finns ett fåtal uttalanden som vittnar om starka musik-
upplevelser (jfr Gabrielsson, 2011). Att de är få innebär dock inte, 
att de inte existerar alls. Spotify erbjuder en rad olika funktioner 
och applikationer som bidrar till att användaren kan komma i ett 
tillstånd av ett varande. I det följande belyses informanternas 
dagliga erfarenheter av Spotify, liknade vid ett galleri där musik 
som konst ställs ut. Musikalisk bildning liknas vid ett flanerande i 
gallerier där möten med konstverk bidrar till självformering. 

Spotify som galleri 
När det gäller förhållandet till musik som konstverk vittnar analy-
sen om ett spänningsfält mellan ägande och orientering. Den 
grupp bland de intervjuade som håller ägande av musik högt kan 
sägas bestå av de äldre, liksom de mest musikaliskt initierade. I de 
sammanhang denna grupp refererar till Spotify, är det som en 
tjänst i vilken de orienterar sig musikaliskt. När de hittat vad de 
sökt, kan de införskaffa musiken i form av en skiva eller digital 
version till sin hårddisk. Bildligt talat kan det sägas att användaren 
går till galleriet för att se sig om efter konst att ”köpa in”. I det 
andra fallet handlar det om att gå till galleriet för att erbjuda sig 
själv estetiska erfarenheter i stunden, vilka eventuellt kan åter-
vändas till så länge som ”utställningen” är kvar.  

Det visar sig också att användarna antingen uppför egna gal-
lerier, eller nyttjar gallerier organiserade av galleriägare. De pri-
vata gallerierna utgörs av spellistor baserade på tidigare lyss-
ningar, medvetna sökningar eller utvalda lyssningsförslag från 
andra Spotifyanvändare. Å andra sidan existerar även gallerier 
skapade av kommersiella företag, vilka ger förslag som kontinu-
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erligt genereras och erbjuds av musiktjänsten. Dessa kommersi-
ella gallerier skapar även utställningar med hjälp av algoritmer, 
där nya artister dyker upp samt även nya versioner och tolkningar 
av redan kända verk. 

Besök i galleriet kan också motiveras av en vilja att ändra sin 
historia eller utforska en möjlig musikhistorisk horisont. Exempel 
på detta är deltagare i studien som av en eller annan anledning 
inte haft tillgång till en viss typ av musik tidigare i sitt liv, t.ex. att 
det inte var tillåtet att lyssna på olika artister i metalgenren i det 
religiösa sammanhang som informanten växte upp i. Spotify som 
galleri öppnar här upp för möjligheten att återta det som inte 
tidigare varit givet genom att erbjuda och rekommendera sådana 
genrer för lyssnaren. Med andra ord innebär Spotify en möjlighet 
att bli den man skulle vilja vara. 

Förutom andras och egna spellistor kan också album förstås 
som konstverk. Vissa användare understryker vikten av att lyssna 
på ett helt album från början till slut, eftersom det är så artisten 
tänkt sig att lyssnaren skall erfara musiken. Det ses som viktigt att 
ta del av hela albumet som ett konstverk i sig Dessa användare 
skapar också rum för albumlyssning, utan störande avbrott, och 
med god ljudkvalitet. Album hittas oftast genom att användaren 
utgår från en särskild artist och för att därefter hitta artistens olika 
album vilka då sparas för att vara möjliga att återvända till. På så 
sätt skapas ett galleri, som kan ses som ett tillfälligt ägande av 
musiken. Andra beskyller Spotify för att ha förstört albumlyss-
nandet. Kritiken går in på att album blir snuttifierade genom att 
enskilda låtar lyssnas på i annan ordning än den som producent 
och artist har avsett. En möjlig relation till Spotify som galleri är 
att galleriet kan fungera som en dekorativ fond – för bakgrunds-
lyssning. Metaforiskt handlar det om att t.ex. hålla sin femtio-
årsfest i ett galleri, funktionen är viktig, men inte i fokus. Tavlorna 
i galleriet fyller en viktig funktion men de är inte i centrum för 
festligheterna. På samma sätt är det med musiken som Spotify till-
handahåller, den fyller en viktig funktion men är inte central för 
upplevelsen. 
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Spotify som ett konstverk i sig självt 
En annan relation till Spotify och konst som fenomen är att 
gränssnittet kan förstås som ett konstverk i sig självt. Någon av de 
intervjuade uttrycker att användandet gränsar till något andligt. 
Spotify erbjuder något bortom det vanliga, något som öppnar upp 
den musikaliska världen (Konsulten). Att Spotify-spelaren börjar 
spela upp en låt så snart användaren tryckt på play ger en känsla 
av ”magi”. Erbjudandet av att upptäcka helt ny musik och att få 
återupptäcka det som glömts bort upplevs som helt fantastiskt 
(Kaféägaren). Även om de flesta referenserna till strömnings-
tjänsten relaterar till vardagliga företeelser och något man vant sig 
vid och som bara skall finnas där, framträder en dimension vilken 
bara konstverk har såsom Heidegger beskriver det (Heidegger, 
1960). Konstverket har en potential att kasta människan ut i det 
okända likväl som det kan bidra till att ändra historien för den 
enskilde såväl som för kollektivet. Detta åstadkommer Spotify. 
Genom ”autogenererade” förslag kastas människan tillbaka till 
sina tidigare gjorda erfarenheter och sammanhang; personliga 
historiska tillfällen återupptäcks. Ny musik kan även upptäckas 
och få en avgörande betydelse för användarens kommande his-
torieskrivning av sig själv och sitt liv. Dimensionen av konst 
återfinns i ännu en typ av utsagor från informanterna, nämligen 
för att stänga ute det ordinära och bli inslängd i ett tillstånd som 
kan förstås som ett varande. Den unga artisten lyssnar på musik 
via ear-plugs vilket gör att hela hennes ”kropp fylls med musik”, 
lektorn lyssnar på musik på en sådan volym att han ”dränks i 
musik”. Musiken kan även upplevas som en ”intensiv avslapp-
ning” eller något som inte går att fly ifrån – att bli helt ”fångad i 
musiken”. Sådana upplevelser kan förstås som att bli inkastad i ett 
varande. Detta tillstånd är alltså möjligt att uppnå tack vare 
strömningstjänstens utformning, där musik nås i vitt skilda situ-
ationer och tillfällen, även när användaren är omgiven av andra 
eller annat. 

Spotify som självformering 
Till sist visar resultatet på möjligheter till självformering – att vara 
och bli sig själv i relationen med Spotify. Bland musiker som 
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använder Spotify kan det röra sig om att sprida sin musik till 
andra för att få feedback, dels genom att få information om hur 
många som lyssnar på musiken och inom vilket geografiskt om-
råde det sker, liksom i form av mer konkret feedback via olika 
sociala medier. Sådana processer är viktiga i en artists självfor-
mering, utvecklandet och skapandet av sig själv. Andra perspektiv 
på att bli sig själv handlar om återkommande lyssning på egna, 
andras eller gemensamt skapade spellistor. ”Jag är en som lyssnar 
på norsk hårdrock…” som en deltagare uttrycker sig. Det kan 
handla om att skapa musikaliska rum, eller gallerier, som vi redan 
berört ovan, där historia, nutid och framtid vävs samman. Dessa 
processer kan vara privata såväl som delade och sociala, det kan 
innebära att ensidigt lyssna på en smal genre, eller ett enda album, 
eller att lyssna pluralistiskt, och forma sig själv som en bred 
lyssnare, öppen för det mesta. Det som visat sig i materialet, pre-
senterat inledningsvis, är att självformering kräver musikalisk 
såväl som digital användarkompetens. Annars finns risk att 
Spotify konserverar en bildningsresa och att användaren blir pro-
filerad t.ex. som en ”Moms on Spotify”. Samtidigt utvecklas dessa 
kompetenser i det självformerande arbetet. Med andra ord 
medierar Spotify inte bara musik. Spotify ger även möjligheter till 
tänkande, lärande och blivande, företeelser vilka Heidegger skulle 
kalla ”en ny början” (se kapitel 2). 

Avslutande tankar – bildningens spänningsfält  
I kapitlet har vi behandlat flera olika aspekter av interaktionen 
människa-musik-teknik och visat att musikalisk bildning, i mötet 
mellan människa och Spotify, kan studeras och förstås som ett sätt 
att vara. Ett spänningsfält framträder, där flera motstående par-
visa poler bidrar till förutsättningar för bildning. Vi nämnde in-
ledningsvis metaforen charterresenären i jämförelse med tåg-
luffaren. Charterresenären tar vad den får, eftersom den har en 
färdig ”bild” av vad resan resulterar i och resans eventuella bidrag 
till utveckling och konsekvenser för resenären. Reseföretaget ser 
till att skapa och tillfredsställa de behov resenären tror sig ha. 
Charterresenären kan tillåta sig vara mer tillbakalutad och ta emot 
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och internalisera de ”kanoniserade” eller allmänt sanktionerade 
musikaliska erbjudanden och upptäckter som resan förmedlar. 
Denna resenär är inte i något större behov av förkunskaper eller 
verktyg för att hantera resan eller de platser som besöks. Tåg-
luffaren däremot kastar sig ut i det okända, söker och skapar kon-
tinuerligt mening i sitt umgänge med världen. Denna resenär 
upptäcker att resan kan erbjuda utveckling av olika slag och får 
nya bilder av vad livet kan erbjuda och vad det kräver av resenären 
i form av förmågor och utrustning. Varje plats som tågluffaren 
besöker erbjuder en potential att åka till ett nytt, sedan tidigare 
planerat, resmål. Reseföretag anlitas inte annat än för att fylla 
funktioner på tågluffarens föränderliga resa och för att öppna upp 
för nya äventyr. 

Att vara med Spotify handlar alltså i stora drag om att balan-
sera det som erbjuds och att medvetet använda tjänsten för att 
skapa sin egen musikaliska värld. Det handlar om att balansera 
mellan att tillägna sig en repertoar som liknar den som andra i 
liknande situation erbjudits och att kontinuerligt skapa egna 
meningsfulla musikupplevelser, som hittas först efter ett aktivt 
sökande. Dessutom innefattar balansgången att, å den ena sidan, 
ha musik som en bakgrund i sitt vardagliga liv eller att, å den 
andra, aktivt förhålla sig till musik såväl i vardag som i yrkes- och 
skolliv. Musikalisk såväl som digital kompetens visar sig ha 
betydelse för hur avvägningen mellan dessa sidor tar sig uttryck. I 
alla dimensioner av att vara med strömmad musik, som tagits upp 
i detta kapitel, tillskrivs Spotify olika roller: en mediator av musik, 
en aktör att aktivt interagera med, en konstutställning eller rent 
av konstverk i sig. Utifrån fynden i den studie som presenterats i 
detta kapitel har idéer till vidare studier fötts. I följande kapitel går 
vi bl.a. in på vikten av olika kompetenser, musikaliska såväl som 
digitala, hur lärare använder Spotify i musikklassrummet, samt 
hur kvinnor skapar rum för sig själva i relation till Spotify. 
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Frågor 
 Hur skulle du vilja beskriva rollförhållandena i din an-

vändning av Spotify? Ser du dig som charterresenär eller 
tågluffare – och vilken roll intar Spotify? 

 Hur ser maktrelationen mellan dig och Spotify ut när det 
gäller påverkan av och kontroll över musikaliska val, 
upplevelser och självbilder? 

 I vilka avseenden bidrar Spotify till dina egna upplevelser 
av meningsfullhet och utveckling?  
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7. Nya texter, praktiker och bildningsvillkor – 
om att inte riskera att flyta med i 
mediaströmmen 

Niclas Ekberg 

Är du möjligen en av dem som hörsammat uppmaningen att låta 
Spotify ljudsätta ditt liv?1 Då är du inte ensam utan kan sägas ingå 
i en nätgemenskap bestående av ungefär 130 miljoner människor 
världen över.2 I sådana fall har du förmodligen, via mejl och som 
spellista i applikationen, fått en rekapitulerande berättelse om ditt 
årliga lyssnande. Kanske har du också förvånats över dels mängd-
en timmar som du ägnat åt musikströmning, dels mängden detalj-
information som tjänsteleverantören besitter om dig, dina musik-
preferenser och mer eller mindre representativa smakutflykter: 
Du som lyssnare erbjuds visserligen ett ”soundtrack” som följer 
och delvis formar dina livsaktiviteter, men dina göranden och 
låtanden blir samtidigt ”tracked”. På Spotifys hemsida konstateras 
vidare att det inte bara går att uppbringa den rätta musiken för 
varje situation, utan att Spotify gör denna musik lätt att hitta. Det 
riktas även ett erbjudande till kunden att antingen själv välja den 
musik som hon eller han vill lyssna på – eller överlåta valet till 
Spotify, som dessutom har förmågan att överraska. Redan denna 
enkla överblick av en av musikleverantörens egna marknads-
förande hemsidor väcker både nyfikenhet och frågor som rör 
såväl människans som konstens villkor och möjligheter i vår 
digitaliserade samtid. Även om användningen av Spotifys musik-
strömningstjänst framställs som enkel, behöver det ställas kritiska 
och problematiserande frågor om vad som utmärker villkoren och 

1 ”Soundtrack your life with Spotify” från https://www.spotify.com/us/about-us, 
hämtat 2020-02-06 
2 Siffran avser abonnenter och baseras på Spotifys egna uppgifter på https:// 
newsroom.spotify.com/company-info/, hämtade 2020-05-31 
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förutsättningarna för Spotifyanvändarens teknikmedierade, ut-
forskande och utvecklande möten med konsten, världen och sig 
själv. Här fästs alltså fokus på användningen av strömmande 
musiktjänster men innehåll och resonemang går till stora delar att 
överföra på den generella kompetensdiskussionen i samhället i 
stort, inte minst bland utbildningsaktörer, som avser människans 
möjligheter till lärande, deltagande och bildning i en digitaliserad 
samtid. 

Ett syfte och några utgångspunkter 
Även om vi både utgår från och adresserar specifika funktioner 
och egenskaper i musiktjänsten Spotify handlar innehållet som 
behandlas inte om Spotify i sig. Strömningstjänsten används istäl-
let som ett konkret exempel på såväl sammanförandet av män-
niska-media-teknik som den pågående teknikutvecklingen i rikt-
ning mot maskininlärning och algoritmstyrda interaktionspro-
cesser. Frågorna och problemområdet som här identifieras går på 
så sätt bortom Spotifys egna utsagor och anspråk (som i sig kan 
vara nog så talande och intressanta) och berör bl.a. forskning om 
digital teknik och teknikutveckling samt om teknikanvändning-
ens betydelse för livslångt lärande och delaktighet i samhället. 
Ambitionen är dock att ta frågan ett steg ytterligare, förbi resone-
mangen om individuella kvalifikationer för ett fördefinierat och 
framtidssäkrat lärande. Kapitlets syfte är istället att visa på be-
hovet att anlägga ett öppnare bildningsperspektiv på digital tek-
nikanvändning genom att diskutera den algoritmstyrda ström-
ningsteknikens möjligheter och villkor utifrån kritiska och rela-
tionella litteracitetsaspekter. Därigenom kan frågan öppnas upp 
för andra sätt att på de värden, krav och ansvarsförhållanden som 
utmärker människans relation till och användning av teknik i en 
digitaliserad tid. Innan problem, syfte och ansats ges en avgrän-
sande och fördjupande behandling, bör det vara relevant att ge en 
liten inblick i projektgruppens egna såväl som andras studier, 
vilka har bidragit till tillkomsten av detta kapitel. 
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”Alla studerande lyssnar på musik på nätet” löd en av rubrik-
erna i Internetstiftelsens (2019) återkommande rapport Svensk-
arna och internet. I samma rapport konstaterades vidare att även 
om musiklyssnande via internet är en både utbredd och mång-
facetterad företeelse så intar Spotify en exceptionell position i 
Sverige, med en utbredningtäckning på 70% bland samtliga inter-
netanvändare, varav nära 40% visade sig använda tjänsten dag-
ligen. I åldrarna 12–35 var både den generella andelen och den 
dagliga användningen betydligt högre (Internetstiftelsen, 2019). I 
det avseendet går det att med lätthet relatera till Anja Nylund 
Hagens (2015) avhandling Using Music Streaming Services: Prac-
tices, Experiences and the Lifeworld of Musicking, i vilken hon på-
talar att vardagslivet inte bara har kommit att präglas av den 
oupplösliga föreningen av människa-musik-maskin, därtill har 
användarnas teknikmedierade erfarenheter kommit att samman-
föras med deras levda erfarenhetsvärld. 

Kapitlets utgångspunkt utgörs främst av resultaten i den studie 
som redovisats i föregående kapitel – ”Spotify, ett sätt att vara – 
om musikaliskt blivande och dess förutsättningar” – där inte 
minst de olika drivkrafterna bakom användarnas olika musik-
strömmande aktiviteter tydliggörs. Det handlar om bevekelse-
grunder som bl.a. inbegriper musiklyssning för upplevelsens egen 
skull, strävan efter orientering i ett svåröverblickbart samtida och 
historiskt musikutbud, behovet av ett professionsverktyg som vid-
gar och stärker lärares undervisningsrepertoarer samt en musik-
utövande partner att öva sitt instrumentkunnande tillsammans 
med. En ytterligare relevant aspekt är användningen som en social 
praktik, oavsett om det gäller att tillsammans med andra via 
strömningstjänsten musikaliskt influera och själv låta sig influ-
eras, återfinna och spela musikaliska repertoarer eller återbesöka 
och minnas gemensamma upplevelser. I nämnda kapitel 6 fram-
träder å ena sidan de musikströmmande aktiviteternas bildnings-
möjligheter. Dessa märks inte minst bland de användare som – 
ofta med ett kritiskt förhållningssätt – arrangerar berikande 
musikupplevelser genom att själva försöka formera, välja till och 
välja bort strömningstjänsternas olika funktioner och resurser 
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som står till förfogande. Å andra sidan påtalas en utbredd omed-
vetenhet när det gällde användarnas förhållningsätt till och för-
mågor att hantera tekniken. Det fanns bland användarna ett både 
uppskattande och relativt okritiskt förhållningssätt till kvanti-
fierade och visualiserade användardata, som upplevdes tjäna som 
tidsbesparande, orienterande och riktningsgivande samtidskul-
turella markörer. Dessutom framträder en viss tillit till musik-
tjänstens träffsäkerhet ifråga om lyssnarens personliga musikpre-
ferenser, generella lyssnartyper, genreindelningar och hantering 
av metadata, dvs. att musik och systemanvändare kan matchas på 
ett trovärdigt och systematiskt sätt.  

Studien kan i vissa avseenden sägas visa på ett visst glapp mellan 
dels användares vardagliga teknikaktiviteter och deras relativt 
bekymmerslösa förhållningssätt till den digitala strömningstjänst-
en, dels forskningens mer kritiskt distanserade och teoretiserande 
perspektiv. Sådana perspektivtaganden visar sig exempelvis i de 
teknikrelaterade aspekterna av rumslighet och tidslighet som 
Johansson, Werner, Åker, and Goldenzwaig (2017) anför. De rums-
liga och tidsliga aspekterna betraktas i sammanhanget som ut-
maningar – oavsett om användaren är medveten om dessa eller inte 
– genom obeständigheten som följer med strömningstekniken. 
Denna obeständighet är inte minst uppenbar när det gäller arkiven 
som användaren skapar för att organisera de virtuella musikfilerna 
vilka dock inte låter sig ägas, kvarhållas eller kontrolleras. Vad som 
är där i ena stunden kan vara borta i nästa. En annan utmanande 
aspekt utgörs av vad bl.a. Burkart (2008) benämner som ”digital 
enclosure”, dvs. sättet på vilket tekniktjänsterna mer eller mindre 
märkbart begränsar användarnas musikaliska horisonter och låter 
dem göra sina upptäckter på områden som egentligen redan är väl-
kända för dem (jfr Åker, 2017). 

Det möjliga spänningsfältet mellan, å ena sidan, användarnas 
vardagsnära upplevelser, behov och strävanden, och, å den andra, 
forskarsamhällets teoretiserande förklaringar, perspektivtagand-
en och kunskapsideal är en viktig aspekt att ha i åtanke när digitala 
förmågor, villkor och förutsättningar diskuteras i relation till bild-
ning. Även om denna text avser att sätta ett finger på de spän-
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ningsfält och maktasymmetrier som omger debatten om digitali-
seringen och individens digitala förmågor är den – redan innan 
den tagit form – dock ofrånkomligt förpositionerad i akademins 
teoretiserande läger. Slaget om verkligheten, i betydelsen vem som 
tilldelas rätten att uttala sig om samtidens villkor och utveckling 
såväl som samtidsmänniskans egentliga behov och intressen, av-
görs sällan till gemene mans fördel. Istället analyseras och värd-
eras oftast mänskliga sammanhang, ageranden och strävanden av 
forskare för forskare inom akademin. 

Samtidsberättelser, bildningsmöjligheter och 
kravbilder 
Den flerdimensionella och interrelaterade karaktären på digitala 
musikströmningstjänster som exempelvis Amazon Music, Apple 
Music, Deezer och Spotify – som alltså här sätts i fokus – möjlig-
gör, som konstaterades ovan, en mängd relevanta iakttagelser 
ifråga om såväl människans som konstens villkor och möjligheter 
i vår digitaliserade samtid. I detta kapitel väljer vi att utifrån ett 
kritiskt och relationellt litteracitetsperspektiv på värden, krav och 
ansvarsförhållanden fokusera frågan om vad som utmärker män-
niskans bildningsvillkor i en tillvaro genomsyrad av den algoritm-
styrda strömningstekniken. 

Med utgångspunkt i det andra kapitlets genomlysning av 
begreppet explorativ bildning kännetecknas individens bildnings-
process av ett teknikmedierat, utforskande och medskapande 
möte med konsten, vilket präglas av både distansering och återfin-
nande, frihet och bundenhet, främlingskap och övertagande. 
Denna explorativa bildning handlar om att som individ både se 
möjligheten i och kunna göra en ny och främmande värld till-
gänglig, vilket har en transformerande inverkan på individens 
relation till världen och sig själv. För tydlighetens skull bör til-
läggas att begreppet explorativ bildning, som hämtar inspiration 
från Hans-Georg Gadamers och Martin Heideggers fenome-
nologiska hermeneutik, inte på något sätt placerar människan en-
sam och självständig i sin bildningsresa. Tvärtom, människan står 
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alltid i relation till sina medmänniskor och en alltid verksam kul-
turhistorisk värld. Explorativ bildning låter sig heller inte be-
gränsas till något slags visionärt förhållningssätt eller en till-
tagande självbespeglande insiktsfullhet, utan inbegriper även en 
handlingsdimension som handlar om att kunna iscensätta och 
tillvarata möjligheterna till autenticitet genom ett meningsfullt 
utforskande av det som tillåts vara onyttigt, okänt, annat och icke-
erövringsbart. Ett sådant bildningsperspektiv får konsekvenser 
för hur frågorna inte bara besvaras utan också ställs, när det gäller 
de bildningsrelaterade villkor och förutsättningar som omger an-
vändningen av de framväxande digitala musikströmningstjänst-
erna. 

Föreställningen om en gemensam kulturhistorisk tillvaro, inne-
bär inte minst ett åtagande att inta ett historiskt perspektivseende 
ifråga om samhällsutveckling och teknikanvändning och inse det 
vanskliga i att göra vidsynta sam- och framtidsanalyser från en 
relativ position mitt i det pågående historiska skeendet. Ett his-
toriskt, kritiskt perspektivseende kan vidare bidra till dels en 
vaksamhet inför de föreställningar om samhällets obevekliga ut-
veckling och människans nödvändiga framtidsfärdigheter som 
präglar den allmänna debatten. Dels kan det utgöra ett kritiskt 
tolkningsstöd för att se berättelserna för vad de är, dvs. samtids-
konstruktioner som genomsyras av särintressen och värderingar.  

Den andra centrala föreställningen som inryms i idén om den 
explorativa bildningen kan sägas rikta in sig mot den insiktsfulla 
handlingens tillvaratagande av tillblivandets möjligheter. I tidigare 
kapitel visar vi på kopplingen mellan musik och bildning, och då 
inte minst på betydelsen av användarens musikaliska kunskaper, 
förhållningssätt och förmågor. Att musikaliskt kunna erfara ligger 
på så sätt till grund för en förändrad förståelse av sig själv, andra 
och världen. Denna musikaliska medvetenhet och hanterings-
förmåga avseende musikens form, uppbyggnad, sammanhang 
och funktion visar sig bidra till i vilken grad användaren kan 
forma sin egen bildningsresa (se kapitel 6 för en utförligare redo-
görelse). Det är dock uppenbart att både relationen till och upp-
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levelserna av konst i stor utsträckning också villkoras av män-
niskors hantering av och förhållningssätt till den strömmande och 
algoritmiska digitala tekniken. 

Att i relation till den konstmedierande strömningstekniken få 
dela världen, möta annanhet, upptäcka egna möjliga sätt att vara – 
och utöva sitt personliga och professionella livsprojekt – förutsätter 
dels olika förhållningssätt och perspektivtaganden, dels mer opera-
tiva digitala förmågor. I detta sammanhang blir begreppet digital 
kompetens relevant, för att inte säga näst intill ofrånkomligt, att 
beröra. Begreppets ofrånkomlighet ska förstås mot bakgrund av det 
inflytande den digitala kompetensforskningen har på debatten om 
förutsättningarna för individens autonomi och delaktighet i fram-
tidens digitaliserade samhälle. Men samtidigt som de digitala kom-
petensidéerna förtjänar att uppmärksammas finns det också fog för 
att ifrågasätta dessa och de förgivettaganden om människa, teknik 
och samhälle på vilka kompetensbegreppet vilar. Istället kan det 
vara värdefullt att blicka bortom föreställningarna om digital kom-
petens för att finna andra, mer berikande och inkluderande, sätt att 
förhålla sig till den digitala tekniken, dess användare och använd-
ningens villkor. 

Digital kompetens som lösning och problem 
Digital kompetens representerar något mer än relevanta förhåll-
ningssätt och handlingsrepertoarer som samhällsmedborgare 
behöver kunna för att kommunicera och interagera, vara delak-
tiga och självständiga i en digitaliserad samtid. Kompetensbe-
greppet innebär i sig en ofrånkomlig utmaning riktad mot den 
traditionella synen på kunskapens karaktär, mening och relevans, 
dess villkor och processer. För att bättre förstå kompetensbe-
greppets snabba utbredning behöver det ställas i relation till de 
rådande föreställningarna om ett samtida samhälle vars föränd-
ringstakt aldrig tidigare skådats och där tidigare generationers 
strukturer, värderingar och riktlinjer aldrig varit så otillräckliga. 
Samhället kan beskrivas ha trätt in i en fas som Zygmunt Bauman 
(2009) valde att kalla Liquid modernity. Ett sätt att förstå kom-
petensbegreppets dragningskraft är genom att betänka hur illa 
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lämpat kunskapsbegreppet är i en tid när idéer om beständighet, 
expertis, tradition, normer, kollektiva lösningar och så vidare inte 
längre betraktas som gångbara. Vad som istället behövs är ett mer 
agerande, lättrörligt och flexibelt alternativ till det alltför trögrör-
liga och passiva kunskapskonceptet: In träder kompetensbe-
greppet, som förmår att hantera det föränderliga samhällets (och 
arbetsmarknadens) behov av flexibilitet och individorientering i 
form av både efterfrågestyrda och verkningsfulla förmågor och 
färdigheter som kan tillämpas i specifika kontexter. 

Mot bakgrund av detta kan vi förstå olika forskares, besluts-
fattares och debattörers stora intresse för att, inte minst sedan mil-
lennieskiftet, identifiera och argumentera för tilltänkta uppsätt-
ningar av – och benämningar på – nya och relevanta förmågor. 
Oavsett om förmågorna benämns som future competencies eller 
21st century skills, anses de avgörande för livslångt lärande, sam-
hällsetablering och medborgarskap (jfr Drotner, 2007). Bland des-
sa framtidsförmågor finns vissa som specifikt handlar om digi-
taliseringen av såväl samhälle som våra personliga liv. 

Även om digital kompetens uttrycks i singular inbegriper den 
ett brett spektrum av förmågor som behövs för att kunna delta i 
det samtida informations- och kunskapsbaserade samhället (Hat-
levik & Christophersen, 2013; Zylka, Christoph, Kroehne, Hartig 
& Goldhammer, 2015). I Hatleviks, Gudmundsdóttirs och Lois 
(2015) beskrivning framställs digital kompetens som en flerdi-
mensionell sammansättning av olika färdigheter, kunskaper och 
attityder vilka alla behövs för att få till stånd en kritisk, ansvarsfull 
och kreativ digital teknikanvändning. En sådan användning utgör 
i sin tur en förutsättning för inkludering, professionsutövning och 
individuell såväl som gruppbaserad problemlösning. Det går att 
argumentera för relevansen i det digitala kompetenskonceptet när 
det gäller att förstå möjligheterna till och villkoren för männis-
kans bildning i mötet med den algoritmiska strömningstekniken. 
Inte minst tänkvärt ur bildningssynpunkt är kanske den digitala 
kompetenslitteraturens betoning på förmågan till kritisk reflek-
tion, att etiskt kunna värdera och positionera sig själv (jfr Voogt 
et al., 2013). Också Janssen et al. (2013), erbjuder ett antal digitala 
kompetensbeskrivningar som kan vara värdefulla att i åtanke när 
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bildningens möjligheter diskuteras i relation till digital teknikan-
vändning och strömningstjänster. En av förtjänsterna med deras 
beskrivningar är uppmärksammandet av ett balanserat förhåll-
ningssätt till den digitala tekniken, dvs. betydelsen av att inte låsa 
sig utan vara öppen för andra val och tillvägagångssätt. En annan 
tänkvärd insikt rör, särskilt om kopplingen här görs till de algo-
ritmiska och maskininlärande strömningstjänsterna, betoningen 
på kunna lära om och lära med tekniken, en teknik som samtidigt 
lär sig om och av sina användare. 

Trots en rad vällovliga ansatser och relevanta definitioner, som 
inte stannar vid det operativa och färdighetscentrerade görandet, 
är den digitala kompetensdiskursen behäftad med en rad prob-
lematiska aspekter. En sådan är att den riskerar att bidra till ett 
individualistiskt perspektiv, som leder till skeva diskussioner och 
föreställningar. Detta ska dock inte tolkas som att den digitala 
kompetensforskningen vägrar befatta sig med orättvisor eller 
missförhållanden på strukturell nivå eller på gruppnivå. Däremot 
följer med kompetenskonceptet ett antal ingångsvärden och til-
lämpningar som kan sägas skapa låsningar, snarare än lösningar. 
Ett av dessa ingångsvärden är idén om en lika naturlig som 
obeveklig samhällsutveckling. Ett annat är att det med ett lös-
ningsorienterat och framtidstillvänt angreppssätt går att utforma 
universella modeller för mänskliga målsättningar, ageranden och 
förhållningssätt som sedan varje samhällsmedborgare kan inter-
nalisera och göra till sina egna. Ett ytterligare ingångsvärde är att 
samhällsindivider, som inte hörsammar de normerande behoven 
av självutveckling och anpassning, kommer att drabbas av sam-
hällelig exklusion. Med utgångspunkt i dessa ingångsvärden ris-
kerar de olika kompetenskoncepten att anta formen av lösnings-
fokuserade utanpåverk, lätta att rekommendera men svåra att 
använda för att adressera de grundläggande utmaningarna som 
rör mänsklig tillblivelse i relation till tillvarons digitalisering. För 
att kunna adressera dessa behövs ett kritiskt ifrågasättande av för-
härskande samhällsmodeller och tankeparadigm – och av det 
digitala kompetenskonceptet och de föreställningar som omger 
detta. 
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En god början på den kritiska diskussionen kan vara att dra 
paralleller mellan kompetensbegreppets framryckning och de 
ideologiska strömningar och styrningsmodeller som har präglat 
samhället under de senaste decennierna, ackompanjerade av 
”buzzwords” som individualisering, valfrihet, effektivitet och an-
svarsskyldighet. Det digitala kompetensbegreppet skulle på så sätt 
kunna ses som ett relativt instrumentellt och fogligt koncept, som 
istället för att befria och bemyndiga individen snarare bidrar till 
att stärka en samhällsordning som bygger på idéer om effektivitet, 
nytta och flexibilitet och egenintresset som drivkraft. Tanke-
modellen utelämnar människan åt sig själv och sin inneboende 
kapacitet att anpassa sig till och lära sig verka i en samhällsordning 
och en utveckling som tas för given. Dessutom ger tankemodellen 
inte särskilt stort utrymme åt att diskutera och problematisera 
förhållningssättet till den digitala tekniken som sådan. Den bidrar 
därtill till en endimensionell syn på tekniken, som något att 
acceptera för vad den är och som något att erövra eller välja bort. 
En ytterligare invändning rör idén om explorativ bildning, som 
företräder synen på nytta, användbarhet och effektivitet som 
underordnat det oförutsägbara i individens subjektiva menings-
skapande och tillblivelse. 

Istället för att betrakta Spotifys musiktjänst som en framtagen 
och avgränsad teknikprodukt med en bestämd funktionalitet, 
vilken har att erövras och alltmer effektivt hanteras av mer eller 
mindre teknikdrivna användare, kan tjänsten förstås som något 
betydligt mer tolkningsbart, omförhandlingsbart och komplext. 
Därför behöver litet uppmärksamhet ägnas åt frågan om vad som 
avgör vad teknik ska anses vara och bli. 

Teknik som given utgångspunkt eller 
interrelationell process 
Man behöver inte dyka särskilt djupt i vare sig teknikfilosofiska 
eller kunskapssociologiska föreställningar för att inse att olika 
uppfattningar, om vad teknik är och vad som avgör teknikens an-
vändningssätt, resulterar i stora skillnader när det exempelvis 
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gäller hur digitala teknikinvesteringar och kompetenshöjande in-
satser motiveras och utformas. De skiftande föreställningarna om 
teknik får också en avgörande betydelse för hur frågan om den 
digitala teknikanvändningens relation till bildning ska förstås. I 
den mer teknikdeterministiska ringhörnan finns företrädare som 
betonar teknikens inneboende egenskaper och givna ändamåls-
enlighet. Det gäller på så sätt för användaren att kunna avkoda 
och anta teknikens erbjudanden3 om interaktion och användning 
för att på mest effektiva sätt kunna använda den som instrument 
för att uppnå olika syften och mål. Synen på teknikanvändning 
blir här relativt neutral, kanaliserande och instrumentell, vilket 
också gäller för synen på förmågorna. 

I den andra ringhörnan, till vilken denna text sällar sig, åter-
finns ett mer socialkonstruktionistiskt perspektiv på teknik såsom 
föränderlig, förhandlingsbar och svåravgränsad. Sociologerna 
Pinch och Bijker (1997), som representerar ett sådant synsätt, har 
visat att teknik ofta inte utvecklas, introduceras eller används i 
enlighet med någon enkel och linjär ursprungsidé om använd-
ningssätt och betydelse. Istället avgörs teknikens funktion, be-
tydelse och mening genom de uppfattningar och praktiker som 
slutligen blir tillräckligt dominerande inom olika sociala sam-
manhang. Pinch och Bijker motsätter sig också skarpa gränsdrag-
ningar mellan människa och teknik och talar istället om socio-
tekniska ensembler för att visa på det utsiktslösa i att försöka 
identifiera gränser för var det mänskliga slutar och det tekniska 
tar vid. Detta teknikperspektiv sätter inte bara fingret på bild-
ningens villkor i en digitaliserad tid, där resonemangen om av-
görande insikter och förmågor inte låter sig begränsas till att en-
bart handla om den digitala teknikhanteringens beståndsdelar 
och kvaliteter. Istället behöver resonemangen också inkludera 

3 Utmärkande för retoriken inom detta område är ofta talet om ”affordances” 
vilket kan förstås som teknikens egna anvisningar eller inbjudningar om inter-
aktion med användaren, utifrån sin givna och specifika karaktär. Detta förhåll-
ningssätt vilar oftast i mer eller mindre uttalad utsträckning på ett biologistiskt och 
behavioristiskt teknikperspektiv, vars mest kände företrädare är James Jerome 
Gibson, som med sitt verk ”The Ecological Approach to Visual Perception” (1979) 
kom att befästa ett specifikt sätt att tala och tänka om teknik. 
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sociala och existentiella aspekter. Det socialkonstruktionistiska 
teknikperspektivet sätter även ett finger på en specifik bildnings-
aspekt i bemärkelsen att idén om mänsklig tillblivelse i vissa avse-
enden kan sägas gå utöver klassiska föreställningar om for-
meringen av ett avgränsat mänskligt subjekt, ett eget själv. Istället 
kan bildningsbegreppet öppnas upp för tillblivelse som ett slags 
överskridande subjekt, ett subjekt som upphäver förgivettagna 
åtskillnader mellan det mänskliga och det materiella, mellan det 
sociala och det tekniska. 

I vårt projekt har vi exempelvis kunnat se prov på ovan 
nämnda sociala förhandling om teknikens mening och funktion, 
där strömningstekniken för Spotifyanvändarna blir till många 
olika saker: En spelpartner att ”jamma” med, ett undervisnings-
verktyg, en lanseringsarena för artister, en rekognoseringstjänst 
för överblicka den strida strömmen skivsläpp, ett sökbart arkiv för 
musikhistorisk eller musikgeografisk bildning, en tidskapsel att 
nyttja med sina vänner för att återuppleva gemensamma minnen 
eller ett sätt att musikaliskt minnas sina bortgångna nära och kära 
(se utförligare resonemang i kapitel 6). De digitala musikström-
ningstjänsterna kan på så sätt inte betraktas som tillhörande en 
avgränsad teknisk domän, med givna funktionaliteter och betyd-
elser, som användare har att identifiera, bemästra och kanalisera. 

Teknikmedierad bildning, omvälvning eller 
exkludering? 
Ett perspektiv som fäster fokus på socio-tekniska interrelationer 
och teknikens mening som föremål för förhandling och tolkning 
får alltså följdverkningar för hur frågan om relationen mellan 
digitala teknikhanteringen och bildning ska formuleras och 
besvaras. Det blir här uppenbart att frågan inbegriper aspekter på 
makt och autonomi, vilket bl.a. tydliggörs när förhållandet mellan 
människa och teknik uppmärksammas. Genom att ta utgångs-
punkt i den kritiska teoribildningen kan både Selwyn och 
Feenberg bidra med ytterligare perspektiv på villkoren för män-
niskans relation till digital teknik. Gemensamt för de båda är för-
ståelsen av människan som positionerad i sociala och kulturella 
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strukturer, vilka distribuerar makt och resurser samt säkerställer 
olika gruppers särintressen. Selwyn, tillsammans med Facer 
(2014) betonar i ”The sociology of education and digital tech-
nology: past, present and future” den politiska dimensionen av 
vad de betecknar som en pågående produktion av såväl teknik 
som teknikanvändning. Istället för att betrakta tekniken som en 
inkluderande kraft, påtalar de problematiken i teknikens tydliga 
roll som upprätthållare och förstärkare av ojämlika och exklu-
derande sociala strukturer. 

Mitt i uppropen om behoven av kompetenser och olika upp-
sättningar av framtidsfärdigheter behöver vi alltså ha i åtanke att det 
råder stora variationer i individernas sociala omgivningar och kul-
turella sammanhang samt en skev fördelning av materiella resurser 
mellan olika teknikanvändare. Förutsättningarna för ett själv-
ständigt utforskande och en utveckling av digitala färdigheter och 
förhållningssätt är, som Selwyn (2004) påtalar, ytterst ojämlika. 
Dessa förutsättningar beror i mångt och mycket i vilken utsträck-
ning användaren blir inlemmad i den förhärskande kulturen och 
tillåts göra de där rådande attityderna, smakerna, idealen och mål-
bilderna till sina egna. Enligt Selwyn är det på så sätt inte alla för-
unnat att, med utgångspunkt i förmågan att utöva kontroll, göra 
fria val och rikta sina aktiviteter, utveckla en meningsfull teknik-
användning. En ideal hantering och användning av den digitala 
tekniken kan visserligen sägas inrymma uppenbara explorativa 
bildningsmöjligheter – men det är emellertid en möjlighet som inte 
omfattar alla. 

Det framstår som alltmer centralt att i diskussionerna om vill-
koren för bildning, i en tid av digital teknikanvändning, adressera 
skillnaderna i såväl fördelning av resurser som tillträde till olika 
sociala och kulturella sammanhang. Selwyns resonemang om 
meningsfull teknikanvändning blir aningen provokativt eftersom 
meningsfullheten inte avgörs av individen själv utan av en sank-
tionerande omvärld. Det stämmer till eftertanke, inte minst om 
resonemanget överförs till frågorna om vad bildning är och hur 
den tar sig uttryck. Vidare framgår att människans teknikmedier-
ade tillvaro i mångt och mycket präglas av skeva maktförhål-
landen och risk för exkludering. Det kan därför vara på sin plats 
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att visa på hur tekniken även kan utgöra en frigörande motkraft 
gentemot rådande maktförhållanden. 

I den tidiga artikeln Subversive rationalization: Technology, 
power, and democracy (1992) argumenterar Feenberg för en krit-
isk och tolkande ansats ifråga om studier av teknikens användning 
och betydelse. I flera avseenden överensstämmer hans ansats och 
analys med de kritiska perspektiv som Selwyn företräder. En av 
poängerna som Feenberg levererar är dock att analysen inte kan 
stanna vid en beskrivning eller ett konstaterande av de rådande 
orättvisorna och de skeva maktförhållandena. Istället bör teknik, 
teknikutveckling och teknikanvändning betraktas utifrån ett kon-
fliktperspektiv, som en arena för kamp mellan olika sociala 
grupper när det gäller deras skiftande värderingar, känslor och 
förhoppningar ifråga om teknikens betydelse och mening. Även 
om den digitala teknikanvändningen i sig inte raserar rådande 
maktstrukturer i samhället så kan nya tekniklösningar skapa ett 
utrymme för ett slags strukturomstörtande verksamheter och 
andra sociala formeringar. Den digitala och algoritmstyrda 
strömningstekniken behöver alltså inte nödvändigtvis uppfattas 
som en enda funktionsbärande och fixerad företeelse, som an-
vändaren har att förhålla sig till och lära sig att hantera på ett 
specifikt sätt. Istället kan de digitala plattformarna och tjänsterna, 
som exempelvis Spotify, betraktas som ett sakernas parlament där 
olika grupperingar agerar utifrån sina – inte sällan rivaliserande – 
intressen. 

Om än indragen på en komplex arena där olika parter med 
skilda drivkrafter möts finns det ändå möjlighet att i strömnings-
tjänsten Spotify, och andra digitala tjänster, se ett utrymme för en 
explorativ bildningsdimension. I detta utrymme kan dels den in-
strumentella synen på både människa och konst som ett medel 
utmanas, dels kan perspektivet på teknik skiftas till att handla om 
mening och möjliga sätt att vara, snarare än funktion och nytta4. 

4 För en utförligare diskussion om bildningens möjligheter och villkor i samman-
förandet människa-musik-maskin, se artikeln Evolving Bildung, technology and 
streaming art av Ekberg och Schwieler (2020). 
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Kritiska och konfliktorienterade utgångspunkter och argu-
menterande framställningar, som här exemplifieras genom Feen-
berg och Selwyn, bidrar med ytterligare perspektiv på hur vi bör 
närma oss frågan om villkoren och förutsättningarna för den 
musikströmmande människans bildning. En av de viktigaste sam-
mantagna insikterna är kanske att även om bildning börjar och 
slutar hos individen så bör frågan om teknikmedierad bildning 
inte adresseras som en individuell angelägenhet eller ansvarighet. 
En annan viktig insikt är att digital teknik och digital teknikan-
vändning inte är företeelser som låter sig klämmas in i linjära syn-
sätt på samhälleliga framsteg och individuell utveckling. Istället 
för förenklade modeller för digitala förmågor och digital hand-
lingsberedskap skulle andra begrepp och koncept kunna tillgripas, 
vilka skulle göra det lättare att uppmärksamma de komplexiteter, 
konfliktförhållanden och maktasymmetrier som finns inbäddade 
i diskussionen om de krav och förväntningar som följer med 
digitaliseringen av samhället. Det vore förmodligen mer fruktbart 
och meningsfullt att närma sig frågan om den teknikanvändande 
samtidsmänniskans bildningsvillkor genom andra begrepp, som 
t.ex. literacies eller litteracitetspraktiker. Förtjänsterna i dessa 
begrepp ligger i att de möjliggör en förståelse av samtidens olika 
digitala och algoritmiska tjänster och lösningar som ett slags text. 
Det är en text som visserligen har sina regler och ramar och 
genomsyras av intressen och skeva maktförhållanden, men som 
också är inbegripen i kontinuerliga meningskonstruktioner och 
omförhandlingar. 

Vändningar, kritiska läsningar och digitala 
litteracitetspraktiker 
Om fokus förskjuts från individen och det egna ansvaret och 
istället fästs på de bakomliggande politiska och ekonomiska struk-
turer som skapar ojämlika individuella förutsättningar, vilket 
exempelvis Knox och Bayne (2014) förordar, behöver vi tänka 
annorlunda kring autonomi, inkludering – och förmågor. Då 
gäller det, likt Goodfellow och Lea (2007) föreslår, att överge 
synen på färdigheter och kompetenser som vore de förlagda inom 
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och ägda av individen – och istället se på dessa som olika skiftande 
och pendlande uppsättningar av socialt och kulturellt situerade 
praktiker. Detta är något som förmodligen kan gå att åstadkomma 
inom de konceptuella ramar som omger kompetensbegreppet, 
men som kan antas bjudas hårt motstånd på grund av den starka 
kopplingen individ–kompetens. Istället kan en mer farbar väg 
vara utforska begreppet ”digital literacy”, men då använda plural-
formen ”literacies” – vilket här benämns som litteracitetspraktiker 
– för att betona det interrelationella förhållandet mellan individen 
och det sociala, kulturella och ekonomiska sammanhanget. 

Språk och språklighet alltid intagit en mer eller mindre fram-
trädande position i den konstruktionistiska uppfattningen. Det är 
genom språket och våra språkhandlingar som vi både tolkar och 
representerar världen och positionerar oss själva och andra i denna. 
Den konstruktionistiskt relaterade kantringen inom samhälls-
vetenskaplig teori och filosofi, benämnd som den språkliga vänd-
ningen, har på så sätt öppnat upp för en vidgad syn på text: De sam-
manhang som sociala aktörer genom språket såväl orienterar sig i 
som genom sina interaktioner medskapar utgör därmed ett slags 
textvärldar fyllda av mening och maktförhållanden. Våra verk-
lighetskonstruktioner blir tolkningsbara texter, liksom våra me-
ningsskapande handlingar (jfr Ricoeur, 1973). Utifrån ett mer 
uppenbart synsätt blir Spotify blir följaktligen en sammanflätad 
textkomposition sammansatt av meningserbjud-anden i form av 
ljudande musik, bilder, symboler, skriftliga databasrepresenta-
tioner, texter och symboler, interna hyperlänkar, externa länkar till 
relaterade webbplattformar, integrerade vänaktivitetsflöden, osv. 
Även om musiktjänsten inbjuder till användargenererade val – i 
form av olika möjliga läsvägar, upprättande av egna kataloger och 
spellistor samt anpassning av funktioner och gränssnitt utifrån 
användarens egna preferenser – bör inte tjänstens foglighet över-
drivas. Den verkar samtidigt som en språkligt performativ aktör, 
som har en inverkan på hur användaren interagerar med och väljer 
musik såväl som hur användaren positionerar sig själv i förhållande 
till den digitaliserade samtidskulturen. En algoritmisk strömnings-
tjänst som Spotify kan därtill delvis liknas vid en föränderlig text, 
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som är verksam i och mottaglig för användarnas meningsskapande 
förhandlingar och omförhandlingar. 

Den vetenskapsfilosofiska kantringen när det gäller språkets 
ställning och betydelse har alltså inneburit att innebörden av att 
vara läs- och skrivkunnig har vidgats. Förmågor att hantera text, s.k. 
literacies, handlar till syvende och sist om olika förmågor att kunna 
orientera sig i och förstå, hur vi positionerar och blir positionerade 
i en språkligt konstruerad verklighet. Därtill behöver vi betrakta 
både föreställningarna om och de praktiker vilka omger dessa vid-
gade läs- och skrivkunnighetsförmågor som genomsyrade av olika 
intressen, makt- och exkluderingsambitioner. Literacypraktiker 
kan beskrivas som situerade och bör därigenom betraktas utifrån de 
specifika sammanhang och tidpunkter som de formeras i. Därtill  
kan de sägas ge uttryck för såväl bestämda synsätt på människa och 
kunskap som hegemoniska maktanspråk. 

Vilka intressen, maktanspråk och exkluderingsmekanismer 
kan då sägas prägla Spotify som ett slags textvärld där människa-
musik-maskin sammanförs och interagerar? En kritisk läsning 
kan ta fasta på hur den vinstdrivna musikströmningstjänsten inte 
agerar utifrån något altruistiskt uppdrag utan istället gör män-
niska och konst till medel. En annan läsning, som är i linje med 
exemplen i tidigare kapitel, fokuserar de riktade musikerbjud-
andena och konstruktionen av specifika användartyper som 
exempelvis ”moms” (mammor, vars musiksmak uppenbarligen 
kan ges en enhetlig kategorisering) och ”early tech adopters”. 
Erbjudandena och kategoriseringarna visar på hur denna text-
praktik inte bara agerar ”match-maker” mellan mänskliga och 
musikaliska parter utan även rekonstruerar dessa parter genom 
att dela upp, dela in och hänföra världen, konsten och människan 
i och till olika förutbestämda kategorier. I denna värld finns 
således inget vara, som inte inryms under en kategoriserande eti-
kett, inte en människa som utifrån en rationalistisk och psyko-
logiserande model of man inte kan positioneras under en allmän-
giltig lyssnartyp. 

Här, i skiftet mot att tala i termer av digitala literacypraktiker 
istället för digitala kompetenser, vidgas frågan om bildningsmöj-
ligheternas villkor och förutsättningar i användarens möte med 
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de digitala musikströmningstjänsterna. Det innebär ett skifte av 
fokus från vad användaren har att utveckla och göra, till vad som 
görs mot användaren. Därtill vidgas frågan till att adressera vad 
vi, i egenskap av sociala medaktörer, sammanslutningar eller 
institutioner, har att göra ifråga om vad som görs mot använd-
aren. 

Litteracitetspraktiker i praktiken 
Bildning, den individuella dimensionen till trots, företas i ett 
socialt sammanhang och står i relation till den transformativa 
kraften, de berikande värdena och referenserna i konsten, kul-
turen och traditionen. Bildningens sociala dimension innebär 
dock även att bildningens villkor och förutsättningar är ojämlika 
på grund av att de är genererade i den rådande sociala ordningen 
med ojämlika maktförhållanden, som tar sig uttryck i en skev för-
delning av ekonomiska, sociala och kulturella resurser. Därför är 
det inte fruktbart att behandla frågan om bildningens villkor och 
förutsättningar för den digitala, musikströmmande användaren 
som om det vore ett individuellt ansvarsområde.  

Kompetensbegreppet har här framställts som en utmanare, 
och i allt fler avseenden som en ersättare till ett alldeles för oelas-
tiskt och trögrörligt kunskapsbegrepp. Vidare har begreppet en 
tydlig association till en nutida fas där de nyliberala samhälls- och 
styrningsmodellerna har varit förhärskande och verkat med stöd 
av ledord som individualism, valfrihet, ansvarighet, konkurrens 
och effektivitet. I det avseendet framstår kompetensbegreppet 
som aningen förbrukat. Istället kan det vara mer relevant att tala 
om literacypraktiker, vilket bl.a. skulle öppna upp för att betrakta, 
i detta fall, den musikströmmande människans bildningsvillkor 
som något mycket mer komplext och dubbelriktat. 

Så, hur skulle förhållningssätt och praktiker, vilka kan anses 
särskilt betydelsefulla för den digitala, musikströmmande an-
vändarens bildning, kunna formuleras? Här nedan följer fem for-
mulerade aspekter av litteracitetspraktiker, vilka bör ses som öm-
sesidigt förhandlingsbara förhållningssätt och praktiker vilka kan 
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möjliggöra bildning. Den första litteracitetspraktiken avser för-
mågan att målmedvetet låta sig (för)ledas. Här inbegrips prak-
tiserandet av ett förhållningssätt som går ut på att medvetet 
underkasta sig strömningstjänsternas styrning genom de algorit-
mer som opererar inom företagens framtagna och illa passande 
modeller av den musiklyssnande människan. På så sätt handlar 
det om att som användare låta sig styras för att själv kunna styra 
(de egna möjligheterna till bildning). Det förutsätter vidare någon 
form av målbild kring vem jag vill vara och tillåta mig att bli som 
konsterfarande människa, men även praktiska förmågor att både 
med stöd av och gentemot tekniken söka infria dessa målbilder. 
Beroende på vem användaren vill vara och låta sig bli som musik-
lyssnare i relation till denna tjänst kan dessa förmågor ta sig olika 
uttryck. För vissa kan det handla det om att aktivt och simultant 
söka interagera med algoritmerna bakom strömningstjänsten i 
syfte att förbättra träffsäkerheten. Interaktionen kan exempelvis 
handla om att avbryta uppspelningar av musik som ej tilltalar, 
blockera specifika autogenererade urval av artister och låtar eller 
avaktivera funktioner som möjliggör att tjänsten tar vid med 
fortsatta uppspelningar med autogenererade förslag på mer eller 
mindre relaterad musik. Användaren som värdesätter en mu-
siktjänst som tillhandahåller musikerbjudanden som överens-
stämmer med de personliga preferenserna kan behöva göra egna 
överväganden huruvida den digitalt strömmade musikupp-
levelsen i första hand har sitt främsta värde som en individuell 
eller en delad social företeelse. För den individuellt orienterade, 
som utforskar maskininlärningens potential och värde för det 
personligt präglade musikupptäckandet och musiklyssnandet, 
betalas ett ofrånkomligt pris – i form av kontaminerad maskin-
inlärning avseende kontoinnehavarens individuella smakpre-
ferenser – för att ställa sin kontoprofil till förfogande för gemen-
samma och turtagande musikuppspelningar bland vänner. För att 
inte tala om kontaminationen det innebär att axla ägarskapet av 
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en inom familjen jämkad julspellista eller med strömningstjänst-
ens hjälp komponera en spretig generations- och genreöverskrid-
ande musikquiz.5 

Den andra handlar om förmågan till fokus dvs. att tillskapa tid 
och kraft i en digitaliserad och kringflackande tillvaro, präglad av 
excessiva utbud och erbjudanden, till att utforska, fullfölja och att 
nysta i lösa och tilltrasslade trådar i en fragmentarisk samtidskul-
turell väv. Genom vad som skulle kunna sägas vara ett sätt att 
bejaka ett tillstånd av nuvaro möjliggörs upptäckter av nya dimen-
sioner och helheter som kan fungera som nya referenser för den 
egna utvecklingen såväl som nya utblickar mot sig själv. 

Den tredje möjliggörande litteracitetspraktiken gäller förmåg-
an till gränsöverskridande, vilket handlar om att tänka, blicka och 
agera utanför de digitala tjänster som, trots sina skevheter och 
otillräckligheter utger sig för att tillhandahålla allt och tillgodose 
allas preferenser. Gränsöverskridandet, som i sig utgör en viktig 
aspekt i bildning, handlar dels om beredvilligheten att korsa 
gränser till andra digitala såväl som analoga resurser för att exem-
pelvis få nya referenser till och förslag på hittills oupptäckta 
musikgenrer eller artister, vidga de egna musikhistoriska kun-
skaperna, anskaffa saknade eller otillräckliga metadata kring det 
musikaliska verket, eller ta del av musik som användaren blivit 
varse inte tillhandahålls i den egna streamingtjänsten.  

En fjärde avser förmågan att upplåta plats åt konstupplevelsen 
dvs. att utarbeta sätt och tillvarata situationer som medger digital 
teknikanvändning som går på djupet och tillåts beröra och skapa 
mening. Ett sådant sätt och tillvaratagande skiljer sig från sträv-
andena att genom svepande överblickar och en mängd stickprov 
skaffa sig en generell kunskap om och kunna uppvisa en känne-
dom om uppmärksammade eller populära musiklanseringar. 

5 Användaren som försöker etablera någon form av ”ge-och-ta”-relation till 
strömningstjänsten, dvs. att ”lära” den lyhördhet och följsamhet, för förstås en 
ojämn kamp. Som bl.a. framgår av Burkarts framställning (se kapitel 3) står sig 
användarens interaktioner och preferenser rätt slätt i jämförelse med avtalen 
mellan strömningsföretaget och skivbolagens om marknadsföring och artistex-
ponering. 
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Utöver det aktiva och tillägnande lyssnandet kan en annan kom-
petensaspekt utgöras av förmågan att genom dels applikations-
inställningar avseende ljudkomprimering och normalisering, dels 
val och placering av ljudutrustning kunna adressera ljudkvali-
tetens och ljudbildens betydelse för upplevelsen. Det handlar om 
både ett förhållningssätt till och en hantering av tekniken som gör 
att konstupplevelsen tillåts bli vad den kan bli.  

En ytterligare praktik tar fasta på förmågan till subversiv mot-
läsning, dvs. en kritisk meningstolkande läsning präglad av miss-
tro: ”Vad gör detta sammanhang, där jag sammanförs med musik 
och maskin, med mig som människa? Vad gör det med min 
relation till musiken?” Det är en förmåga som tar fasta på vikten 
av självmedvetenhet och ett kritiskt ideologiskt perspektiv-
tagande, som bygger på en insikt om att jag själv, som individ, i 
första hand är ett medel och inte ett mål i mötet med teknik-
tjänsten. Det kritiska perspektivtagandet innebär även en öppen-
het för att välja andra alternativa referenspunkter, överge tjänsten 
och välja andra tjänster, sammanhang eller gemenskaper som kan 
visa på andra möjliga sätt att vara. 

Bildning blir här, genom anknytningen till digitala littera-
citetspraktiker, en fråga och en utmaning för såväl individen som 
sociala aktörer, nätverk och institutioner. Inte minst riktas ut-
maningen till olika institutionella aktörer, som exempelvis skolan, 
musikskolan, folkhögskolan och högre utbildning. Det handlar här 
om att i den befintliga rollen som reproducent av den sociala ord-
ningen också söka främja individernas förutsättningar att, som 
digitala användare och i mötet med strömmande konst, se den 
transformerande möjligheten i och kunna göra en ny och främ-
mande värld tillgänglig. Än mer utmanande blir det för institution-
erna att öppna sig för subversivitet och konflikt och låta den egna 
synen på bildning, bildningens villkor och uttryck utmanas och 
omförhandlas i dialog med olika individer och grupperingar. 

Avslutning 
I detta kapitel görs ett försök att sätta fingret på bildningens vill-
kor och möjligheter i en digitaliserad samtid där människan i allt 
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större utsträckning överlåter till lärande maskiner och algoritmer 
att välja ut relevanta aspekter och erbjuda anpassade upplevelser 
av världen. I den argumentation som förs framhålls en mängd 
spänningsfält och de oavgjordheter, osäkerheter, olikheter och 
motsättningar vilka kännetecknar, och borde få känneteckna, 
mänsklig tillvaro och tillblivelse. Häri kan bildningens möjlig-
heter sägas ligga. Den strömmande tekniken kan i den bemärk-
elsen bidra till människans utforskande av världen, sig själv och 
sina oavgjorda möjligheter, att i en egen identitetsformerande 
process bli till som ett oefterlikneligt subjekt. 

Samtidigt finns det sidor av den digitala tekniken och ström-
ningstjänsternas utformning som står i skarp kontrast till bild-
ning. Det tillskapas exempelvis inte mycket till bildningsutrymme 
i strömningsföretagens kategoriseringar av och interaktioner med 
människan som typifierad teknikanvändare, kulturell varelse och 
konstkonsumerande kund. Kritiken som här riktas mot ström-
ningsföretagen, inbegriper i flera avseenden även de rådande 
diskurserna om digital kompetens och framtidsfärdigheter. Den 
tar sin utgångspunkt i avgjordheten, där människans möjligheter 
och målsättningar tenderar att framställas som förutbestämbara 
och universella. 

Istället riktas en appell till förmån för synen på den explorativa 
bildningens inneboende subversivitet. Det är ett synsätt som tar 
ställning mot föreställningar och praktiker som idealiserar det 
erövrande, befästande, verkningsfulla, tillrättalagda och ända-
målsenliga. Allt går inte att passa in och kan inte värdesättas uti-
från funktion. Subversiviteten inbegriper också synen på tek-
nikens mening och användning som oavgjord och förhandlings-
bar: Mänskligt agerande förändrar tekniken, samtidigt som tek-
niken förändrar människans sätt att vara och agera. Den digitala 
tekniken kan därtill bidra till att motverka befintliga strukturer, 
vilka dels positionerar användaren som subjektet i relation till 
andra dels reglerar hur användaren tillåter sig själv att tänka om 
vem hon/han kan vara och bli. 

Kritiska och ömsesidiga litteracitetspraktiker framhålls som 
alternativ till de digitala kompetenskoncept som erbjuder model-
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ler utifrån föreställningar om en önskvärd, nödvändig och fram-
tidssäkrad mänsklig tillvaro. Istället för koncept som adresserar 
digitala färdigheter som en fråga om individuell ansvarighet och 
anpassning till en framtida samhällsmodell behövs en ansats som 
både ger utrymme för bildning och överlåter denna process till 
subjektet, som ändå inte lämnas ensamt. Bildningens villkor och 
förutsättningar utgör på så sätt en gemensam utmaning och ett 
gemensamt projekt, som innefattar frågor som rör jämlikhet, 
inkludering och våra djupaste demokratiska värderingar. 

Frågor 

 Hur kan, med utgångspunkt i en socialkonstruktion-
istisk syn på teknik och föreställningen om digitala lit-
teracitetspraktiker, lärares och studenters krav på fler 
fortbildnings- och utbildningsinsatser i digital kompe-
tens förstås – och utformas? 

 Vilka är värdena respektive farorna i att utveckla gene-
rella modeller för digitala förmågor och färdigheter? 

 I vilken utsträckning och på vilka sätt har din/er använd-
ning av olika strömningstjänster bidragit till bildnings-
upplevelser? 

 Är frågorna om vad mänsklig bildning innebär och hur 
den kommer till uttryck en fråga som bara kan avgöras 
av det erfarande subjektet – eller något som en (aka-
demisk) omvärld bör definiera och avgöra? 
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8. Musikundervisning i samspel med Spotify 
– didaktiska möjligheter och utmaningar med 
strömmad musik i klassrummet 

Cecilia Ferm Almqvist  

Strömmande medier ser ut att ha blivit en naturlig del i lärares 
professionella liv. Strömmad musik, främst distribuerad genom 
företaget Spotify, ljuder, mer eller mindre frekvent, i de flesta 
svenska klassrum. Därmed blir relationen mellan strömning, 
undervisning och lärande intressant utifrån flera pedagogiska och 
didaktiska aspekter. Området täcker in flera underområden defi-
nierade av vilken utbildningssituation som avses. Det är möjligt 
att via skolrelaterade internetsidor hitta spellistor för klassrum, 
och tips av slaget: Sju sätt att använda Spotify i klassrummet, eller 
motiverande anthems på webbsidor som Teachers’ Toolkit, rikt-
ade till lärare i form av allmändidaktiska tips. Att Spotify används 
för musikalisk bildning och lärande utanför klassrummets väggar 
har redan konstaterats i den här bokens tidigare kapitel, och vi har 
dessutom kommit fram till att olika förhållningssätt och förmågor 
i form av och digital kompetens är nödvändiga för att hantera 
strömningstjänsten på ett sätt som skapar möjligheter för musi-
kalisk bildning. I en tidigare genomförd intervjustudie med en 
dans- och en musiklärare (Ferm Almqvist, 2020), blev det tydligt 
att lärare verkligen använder strömmande tjänster, och då inte 
minst Spotify, på medvetna sätt i sin professionella gärning. 
Spotify visade sig vara en aktör i lärares didaktiska arbete i såväl 
grund- som gymnasieskolan. Något som såg ut att behöva ut-
forskas närmare var dock hur strömmande musik används och 
fungerar i musikundervisning, inte som bakgrund eller motiver-
ande input, utan som ett verkligt pedagogiskt redskap i planering, 
genomförande och dokumentation av undervisning. Därför 
genomfördes studien, som presenteras i detta kapitel, med det 
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specifika syftet att beskriva och kritiskt reflektera över hur en 
strömmande tjänst – som Spotify – medverkar och används i 
undervisning och lärande av musik i grundskola, gymnasium, 
kulturskola och lärarutbildning, ur ett didaktiskt perspektiv på 
fenomenologisk grund 

För att uppnå syftet med studien var det nödvändigt att få in-
blick i och försöka förstå människors erfarenheter av att använda 
Spotify i musikklassrummet. Därför intervjuades två musiklärar-
utbildare (som också arbetar som musiklärare i grundskolan), fyra 
musiklärare, en danslärare, och två elever som studerade vid hög-
stadiets musikprofil. Fokus i intervjuerna låg på deras Spotify-
användning, och vilken betydelse Spotify upplevdes ha (haft) i 
musikundervisningssituationen. Intervjuerna genomfördes på 
samma sätt som beskrivits i kapitel 5, vilket innebär att intervju-
erna stimulerades av deltagarnas egna Spotify-interface, och 
dokumenterades med det digitala kommunikationsverktyget 
Zoom. De utskrivna intervjuerna analyserades med ett hermeneu-
tiskt-fenomenologiskt förhållningssätt, vilket resulterade i teman 
som visade sig kunna relateras till planering, genomförande och 
dokumentation av musikundervisning. Som analytiskt redskap 
används fenomenologisk didaktik. 

Planera, genomföra och dokumentera under-
visning i musik med Spotify  

Ja, jag tror att jag använder Spotify mer i mitt musiklärarliv 
än vad jag gör för egen del. 

Baserat på analysen av materialet blir det möjligt att säga att 
Spotify har utgjort en revolution för lärare som använder inspelad 
musik i sin undervisning. Flertalet av dem ser Spotify som ett 
yrkesverktyg, och sätter den egna lyssningen i bakgrunden. Till-
gängligheten till ett så omfattande musikaliskt material som 
Spotify erbjuder, ser ut att underlätta tidigare vanor avseende 
musikanvändning bland musik- och danslärare, men också öppna 
för nya didaktiska möjligheter på grund av tillgänglighet ”i 
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8. Musikundervisning i samspel med Spotify 

stunden” – som ett pedagogiskt musikarkiv utan begränsningar i 
tid och rum.  

Ja, men det fanns ju en tid där jag hade en stor väska med CD-
skivor som man kånkade runt med, mellan skolor och sådär, 
det är helt galet. Eller att man ska köpa någonting på iTunes 
eller sådär. Så det här är ju en otrolig möjlighet. 

Att slippa släpa med sig stora väskor med CD-skivor, eller beställa 
musik på posten och vänta några veckor innan den kan användas, 
eller be elever ta med sin musik långt i förväg, utgör avsevärd 
förändring gällande undervisningens förutsättningar. 

Ja, förut satt jag och brände skivor du vet. Så att dagens teknik, 
när den funkar då är det ju helt fantastiskt. Och alla möj-
ligheter som finns, att dela med sig och sådär. Det som är nu 
är att nu kör jag med min mobil, och min Dropbox på hög-
skolan. Jag har inte med mig en massa skivor. Det finns inte 
ens en CD-spelare där, det finns nog nån men jag tror inte den 
funkar. Så jag kör min telefon. Det har tagit ända till nu. /…/ 
Jag höll fast i min CD-spelare och mitt sätt att tänka på och 
det har funnits en CD-spelare, det gör det ju här med och då 
har man kört på så länge det har gått. Men nu ser det inte ut 
så i den musiksal jag är på högskolan utan nu är det en liten 
högtalare som man kopplar in bara i sin mobil. Så då gäller 
det att ha grejerna där. 

Utbildningssammanhangen förändras, musikbibliotek läggs ned 
(vilket togs upp i kapitel 3) och didaktiska handlingar förändras. 
Det är inte heller bara den smidiga tillgängligheten till musik i 
undervisningssituationen som har förändrat musik- och dans-
lärares didaktiska handlingar, utan även planering, genomför-
ande och dokumentation av undervisning visar sig ha omskapats 
på genomgripande nivå. Inställningen bland deltagarna ser lite 
olika ut beroende på ålder, och övrig vana att använda digitala 
medier. Samtliga deltagare i studien har en grundlig musikalisk 
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erfarenhet, vilket också ger dem möjlighet att vara aktiva i Spotify-
användande som elever och lärare i musiksammanhang. 

Jag känner igen, att jag är liksom motsträvig först, nej men 
vad är detta. Vad ska det där ge? Men sen går jag liksom all in. 

Analysen visar på att lärare har gjort Spotify till sitt pedagogiska 
redskap, och har samtidigt släppt in Spotify, tillsammans med 
andra strömningsrelaterade applikationer och tjänsteföretag i sin 
didaktiska gärning. 

Det har väl blivit att man har gjort det till sitt redskap helt 
enkelt. Kan jag nog säga. Och har gjort det till en kanal, kan 
man väl säga till både elever och studenter och även till 
föräldrar. 

Med kanal avses här möjligheten att dela med sig av fokus för 
undervisning i form av spellistor. Ett sådant grepp bidrar till att 
själva musikundervisningen kan flyttas i tid och rum, elever och 
föräldrar kan ta del av musik innan och efter den behandlats i 
klassrummet, och musik tillgänglig i hemmet breddas och likställs 
oberoende av socioekonomisk bakgrund, förutsatt att uppspel-
ningsenheter finns tillgängliga. En sådan intenderad spridning av 
musik skulle kunna bidra till såväl individuell som social musi-
kalisk bildning.  

I den fortsatta texten presenteras och reflekteras över hur rela-
tionen mellan lärare, elever, teknik och musikaliskt innehåll, med 
andra ord musikundervisning i samspel med Spotify, visat sig i 
form av de didaktiska aktiviteterna planering, genomförande och 
dokumentation i det material som analyserats. 

Planering: samla och organisera musik i relation 
till specifik undervisningskontext 
När det gäller planering av undervisning framgår det tydligt att 
lärarna använder Spotify för att hitta musik, såväl förutsättnings-
löst som mer specifikt riktat, med syfte att organisera musik i 
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relation till specifika årskurser, teman, grupper och situationer. 
Intentionen är att erbjuda eleverna möten med och erfarenheter 
av musik för att utveckla olika typer av förmågor. Dessutom ingår 
i planeringsfasen att förmedla musik, att kommunicera den med 
hjälp av kroppsliga, ljudande och visuella (Ferm, 2004) symboler 
som har varierande funktioner i specifika sammanhang. Till sist 
kan också planeringen i relation till Spotify handla om att 
upptäcka listor som är kopplade till tryckta läromedel, men som 
distributörerna har valt att mediera genom Spotify. 

Att samla musik – didaktiska val av innehåll i ett flytande landskap 

… eller jag jagar hela tiden. Att hitta musik som jag vill an-
vända. För det är en så stor, det är en så viktig del i [dans]-
undervisningen på något sätt. Så jag kan nästan inte göra det 
av någon annan anledning. 

Att samla musik med hjälp av Spotify kan handla om att förut-
sättningslöst lyssna på det tjänsten erbjuder via algoritmer baserat 
på tidigare lyssning. Som citatet visar bidrar Spotifys närvaro till 
att landskapet för ”jakten” sträcker ut sig i tid och rum, vilket kan 
bidra till att lärares didaktiska handlingar tränger undan möjlig-
heten till privat lyssning. ”Jo det här är jag [release radar] nu ska 
jag se om det har kommit några nya releaser som kunde va nåt för 
undervisning.” Deltagarna betonar också att ett förutsättningslöst 
sökande kan leda till en breddad genrekännedom. Landskapet 
visar sig i hela sin variation, och uppmanar läraren att göra didak-
tiska val. 

Men Gud vilken fin låt. Alltså, så jag bara, den här. Och så 
plankade jag den direkt när jag kom till skolan. Det var på väg 
till skolan. Så plankade jag den direkt, och så körde jag den i
Luciatåget. Och alla bara: Åh, vilken fin låt. 

Det finns dock en medvetenhet om att landskapet är begränsat, 
och justerat, så som det visar sig t.ex. i form av Discovery och 
Release Radar beroende på lärarens tidigare lyssning, med hjälp 
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av algoritmer. Detta leder till nya didaktiska handlingar för att 
erbjuda elever möten med viss typ av musik, strategier för att 
komma förbi de barriärerna. 

…och här har vi ju alla länder, och då söker jag. Här har vi ju 
då topp 50 Indonesien. Och då hittar jag spellistor och sådana 
saker. Och då kan jag hitta musik som jag aldrig skulle hitta 
annars. Och så tar jag utgångspunkt i det. Här ser man i och 
för sig att det är ganska inspirerat av väst, men ofta så är det 
ett sätt att hitta musik som jag inte skulle hitta annars. Och så 
går jag till Youtube för att visa det för eleverna då. 

Landskapet Spotify erbjuder kan med andra ord breddas med 
hjälp av andra strömmande tjänster som exempelvis Youtube. 
Förutom ett så kallat förutsättningslöst lyssnade som grund för 
samlande, visar materialet också på att lärarna ”jagar” mer speci-
ficerat, t.ex. baserat på vad en elev/grupp önskar att lyssna på, 
sjunga eller spela, ett bestämt temainnehåll, eller en bestämd akti-
vitet. Det kan handla om att hitta en låt som passar att dansa en 
specifik dans till. Ett specifikt sammanhang kan vara en skolkör, 
och ett specifikt tema kan vara FN-dagen. Här kan Spotifygräns-
snittet guida i landskapet, om än på algoritmstyrda sätt. 

Det är en otrolig tillgång, i mitt jobb också, att man kan liksom 
söka, ja men, related artists. Om det är en artist som man an-
vänt väldigt mycket, och så behöver man förnya sig och hitta 
liknande, väldigt snabbt. 

Lärare i olika former av grupper guidar också varandra i land-
skapet och delar tips med varandra, och med elever, vilket utgör 
ett sätt att utöka sin samling. Det blir också tydligt att ”ägandet” 
av samlingarna är kollektivt och just delat. Dels delas tips i ”for-
mella” sammanhang, knutna till en specifik undervisningskon-
text. 

Ja men precis, det är det ju. Och den här tror jag att jag har 
fått av någon. Men, jag delar ju listor…dels så delar jag ju 
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8. Musikundervisning i samspel med Spotify 

listor med eleverna. Jo, men så att jag lägger ut det på lärplatt-
formen, en länk. På en skola har vi Facebook-grupper, då kan 
man lägga länkar där. 

Dels sker delandet i mindre formella grupper, som t.ex. 
Facebook-grupper för lärare, eller mellan kollegor via olika digi-
tala kanaler. 

Ja, dels delas låtar via FB, eller Whatsapp eller sms. Och sen är 
det lite nördigt, vi är ju flera kollegor som undervisar i samma 
[dans-]teknik. Åh, det här är en bra ”cirkulationslåt”, eller det 
här är en bra ”diagonallåt”, eller det här är … så det är också 
jätteskönt att man kan få ganska snabba tips, Och då har man 
ju den i sin … har man lyssnat på den så har man ju den. Att 
den är sparad så. 

När det gäller äldre elever och studenter vittnar materialet om att 
lärare delar musik dels för att de lärande skall få tillfälle att bygga 
upp en egen samling, men också för att lärarna får möjlighet att 
bredda sig med hjälp av kollegors utvalda låtar.  

Det är mycket Shazam:ande under lektionerna. Och det är ju 
bra. 

Det blir tydligt att bedriva undervisning med Spotify för med sig 
ett antal tjänster och digitala applikationer. Shazam–låtarna ham-
nar också i en specifik Shazam-lista, som kan bearbetas vidare vid 
senare tillfälle. Spotify blir därmed en aktör i sammanhanget, men 
hur en lärare hanterar denna aktör verkar inte finnas i fokus för 
undervisningen inom lärarutbildningen, vilket jag kommer till-
baka till. Valt och tilldelat innehåll samlar lärarna i listor i relation 
till specifika sammanhang och situationer: 

Flamenco, ingen aning, jo just det. Det var då, när jag skulle 
börja med folkmusiktemat, så tänkte jag att jag skulle spela lite 
annan folkmusik, för dem, från andra länder. Och kolla vad 
de har för koll, och då blev det, och då blev det mycket som 
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du ser här, irländskt, och flamenco, och säckpipa … men med 
det skulle jag ju vilja göra en lista, så att jag har den klar. Så 
det här kan jag alltid göra alltså, jag har inte ens kollat vad det 
står här. Jag håller inte på och kollar så här, senast spelade, jag 
bara kör nu, nu, nu liksom. Men det här är ju jättebra. 

Att samla tips i listor utgör en övergång till att organisera musik i 
relation till specifika undervisningssituationer, att strukturera sin 
samling på didaktisk grund 

Att organisera sin samling – strukturera musik på didaktisk grund 

När det gäller organisering av musik som en förberedelse för 
undervisning visar materialet på att det innefattar lärarnas list-
skapande, samt hur listorna relateras till varandra, och till under-
visningen. Listor skapas, som nämnts, i relation till teman, års-
kurser, lektioner, grupper och specifika aktiviteter, allt med syfte 
att erbjuda eleverna möten med musik som bidrar till utveckling 
av musikaliskt kunnande. Vissa av lärarna har ordnat listorna i 
relation till varandra, medan andra låter dem ligga i tidsordning, 
blandat med privata listor av olika slag. 

Och framförallt gör jag listor. Med låtar i som jag känner att 
jag behöver komma åt snabbt, eller om jag ska komma ihåg 
sådär, den här skulle jag vilja använda till advent nästa år, eller 
så, så är det ju supersmart, att lägga i spellistor. Och mer och 
mer, för varje gång som jag gör ett nytt tema, som senast så 
gjorde jag tema folkmusik, med årskurs fyra, så inser jag att 
jag kanske inte ska hålla på med mina skivor, som jag gör, så 
mer och mer så gör jag spellistor, med de grejer som jag bru-
kar använda. 

Det blir med andra ord möjligt att säga att lärare bygger och organi-
serar sin samling, vilken de lutar sig tillbaka på i undervisnings-
situationen, och som de kontinuerligt uppdaterar. Det finns också 
de som förlitar sig på kollegors listor, eller samlingar, vilka inför-
livats i samlingen eller som de söker upp när ett behov visar sig. 
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Jag har inte sorterat såhär, men jag vet vilka kompisar som 
gjort det om jag behöver något särskilt. 

Vissa listor är mer generella och finns för att välja ur, och där 
hamnar många av de exempel som hittas mer förutsättningslöst, 
eller som baserar sig på elevers önskningar. 

Ja, men där lägger jag ju också in grejer som jag tror att jag 
kommer att behöva och sådant som jag har använt. 

Andra listor i samlingen fungerar som banker av musik som pas-
sar till ett visst tema, där eleverna själva kan välja en låt för att 
träna på en viss musikalisk kunskapsdimension, uttryckt i kurs-
planen. Ytterligare en anledning till att skapa en lista är att doku-
mentera vilka låtar som sjungs och spelas i en specifik årskurs. 
Materialet visar på en variation vad gäller hur samlingen är 
organiserad i relation till en lärares totala undervisning. Att det är 
möjligt att använda Spotify för pedagogisk organisation av förin-
spelad musik med fokus på lyssning eller musikanvändning står 
dock klart. En av de intervjuade berättar att hon har skapat listor 
för varje kurs vid de olika skolor där hon undervisar, och ibland 
för specifika moment. Hon har sorterat listorna i Spotify så att de 
kommer i ordning; överordnade teman, underordnade teman, 
och sedan nytt överordnat tema. Vidare ligger låtarna i listorna i 
den ordning de kommer i lektionen, samlingen är organiserad i 
detalj, på didaktisk grund. 

Så den [listan] kan rulla på. Oftast stannar jag ju emellan, men 
det skulle kunna gå. 

Med andra ord blir listan en reell guide genom lektionen, den 
anger vilken aktivitet som pågår och vilken som följer därefter, 
den ger form och dynamik åt lektionen. Organiseringen kan också 
styras av att läraren vill visa på variationer av en viss låt och ha 
dem samlade i en bank eller lista. 
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Ja, där ja, det är just bara Beethoven faktiskt, för att jag sparar 
på hans femma. De har gjort så himla många roliga versioner. 
Så jag har faktiskt ett gammalt kassettband som jag tar fram, 
med en version från 80-talet som jag liksom inte har lyckats 
hitta någon annanstans och jag vet liksom inte hur jag ska gå 
tillväga med det heller, jag kanske kan shazama den. När jag 
tänker efter. 

Samspelet med Spotify visar sig här också kräva att läraren inser 
dess begränsningar och kan komplettera med andra medier, i det 
här fallet ett kassettband. En ytterligare del av planeringsarbetet i 
relation till Spotify innefattar att finna och hämta hem listor som 
är kopplade till kommersiella läromedel, tillgängliga genom tryck 
eller som digitala källor. Ett exempel är Utbults kapitelbaserade 
material Musik i Skolan, som låter den musik läromedlet relaterar 
till finnas tillgängligt via Spotify (se kapitel 3). En av deltagarna 
tror också att det kommer att bli vanligare att hela material 
distribueras via Spotify. 

Alla vill vara där, det är där alla är. 

En sista aspekt av att som lärare organisera sin musiksamling med 
hjälp av Spotify kan sägas vara möjligheten att ladda ned musik, 
så att den finns på plats vid undervisningstillfället, även om nät-
verkstillgången inte är optimal eller ens existerar. Det blir möjligt 
att säga att det flytande landskapet därmed under en begränsad 
period blir fixerat. Här visar det sig att lärarna kan behöva göra 
urval på grund av begränsat utrymme på sin enhet. Om det fixer-
ade landskapet innehåller låtar från andra källor, om en Spotify-
organiserad undervisningslista kräver att låten finns på hård-
disken, kan detta medföra ytterligare problem. Undervisningen 
blir på så sätt inte oberoende av rum eller uppspelningsenhet. 
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8. Musikundervisning i samspel med Spotify 

Att transformera sin samling – didaktisk kommunikation av 
strömmande musik 

Den sista aspekten av planering i relation till Spotify handlar om 
att förmedla och kommunicera den musik en lärare samlat på sig. 
Det blir möjligt att tala om en transformativ fas i den didaktiska 
processen. Dels kan det handla om att förmedla musiken i kling-
ande form, vilket kräver att enheten kan kopplas samman med en 
ljudanläggning. 

När jag har min körs terminsavslutning i juni i Hagaparken 
till exempel, då är det den [bluetoothhögtalare] som gäller. 
Och nu har jag varit så modig de två sista åren så att jag har 
kört listan på min telefon. Jag är ju så gammaldags, och så oro-
lig för att det helt plötsligt ska hända något så att det inte ska 
funka så jag har kört med en sån här sladd. Men tidigare an-
vände jag en CD-spelare som jag har med en bränd skiva med 
låtarna på. Men bakgrunderna då som vi använder i kören. 

Dels kan den transformerande fasen handla om att kommunicera 
musik via kroppsliga, ljudande eller visuella symboliska uttryck, 
då musiken inte förmedlas direkt i klingande form. Den behöver 
med andra ord kommuniceras på något sätt för att kunna an-
vändas t.ex. i musicerande aktiviteter. Ett sätt som lärarna an-
vänder sig av är att lära sig musiken utantill, för att sedan kunna 
förevisa med hjälp av röst och instrument. Här blir det med andra 
ord tal om en transformation till en alternativt klingande form. 

Men då försöker jag lyssna på dem någon gång så att jag kan 
låtarna som de vill göra. 

I andra fall behöver läraren transformera musiken till andra sym-
boler eller uttrycksformer, en form av översättning som brukar 
kallas notera eller planka. Denna fas kan sägas var en övergång till 
själva genomförandet av undervisning. Det kan handla om att 
använda översättningar som kollegor formulerat, så som noter, 
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C. Ferm Almqvist 

kompskisser eller basgångar, men det kan också handla om att 
planka själv. 

Och så plankade jag den direkt när jag kom till skolan. Det var 
på väg till skolan. Så plankade jag den direkt, och så körde jag 
den i Luciatåget. 

Att hantera förmågan att transformera klingande musik till kom-
munikationsbara symboler ser med andra ord ut att vara viktigt. 
Med det har fokus förflyttats till själva genomförandet av under-
visning i relation till, eller i samspel med, Spotify. 

Genomförande: musicera, dansa, komponera, uppleva och 
reflektera 
Spotify tillskrivs en viktig betydelse i musikundervisningen men 
kan sägas få litet skilda funktioner beroende på om aktiviteterna 
avser musicerande, dans, komposition, lyssning eller reflektion. 
Som nämnts tidigare kompletterar lärarna sin Spotifybaserade 
samling med Youtube och egna skivor då en specifik låt, artist 
eller inspelning inte finns tillgänglig via Spotify. Till skillnad från 
vad som framkom i den planerande fasen, finns det exempel på 
lärare som inte vill använda Spotify i själva klassrummet, utan där 
väljer Youtube för att hålla eleverna utanför sitt privata musikal-
iska landskap. Den pedagogiskt organiserade musiksamlingen an-
vänds alltså i själva undervisningssituationen på olika vis, men 
dessutom samspelar de flesta av deltagarna i studien med Spotify 
i stunden. 

Det är just det här som … men jag får mycket här i skolan. 
Alltså ibland har ju vi rena önskegånger. När de får önska 
låtar. Då har jag lite regler kring det och så. Att det måste vara 
ok låtar att lyssna på och så. Och då får jag ju lära mig vad som 
är inne och känt … och vad barnen gillar. Ja, det är jättehäftigt 
verkligen. 
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8. Musikundervisning i samspel med Spotify 

Även eleverna kan få i uppgift att leta efter musik i stunden, som 
förlaga inför musicerande, men också till komponerande, och i 
reflekterande aktiviteter, vilket jag kommer tillbaka till. Det blir 
tydligt att samspelet med Spotify erbjuder en maktdelning, vad 
gäller val av innehåll mellan lärare och elever. Som redan kon-
staterats är även Spotify med och inverkar på vad som är möjligt 
att välja i den enskilda situationen, baserat på algoritmer, juridiska 
avtal och tekniska förutsättningar. De didaktiska handlingarna 
fördelas med andra ord på flera parter. 

Musicera – att spela och sjunga med Spotify 
När det gäller musicerande aktiviteter visar materialet att det 
handlar om att använda musik medierad via Spotify för att sjunga 
till, och att spela till, t.ex. för att träna något specifikt instrument 
som bas eller trummor. 

Idag körde jag trummor med årskurs tre, intro till trumsetet, 
och då får de först klappa de olika rytmerna som ingår, och 
sedan så överför vi det till rytminstrument. Och då har jag lagt 
fem låtar i en spellista som heter Trummor. Och då är det låtar 
som är väldigt bra och har tydlig puls. Och som är sköna, att 
låtsastrumma till, jag har en sån här, ja låtsastrumstockar eller 
vad man säger, hemma … vad kallas det för … ja, men såna 
som inte är riktiga trumstockar. Som är hoprullade av papper. 
Superbra, jag lärde mig det på någon kurs. Då låter det inte så 
mycket och så spelar de mot ryggstödet. Och så övar de, och 
så turas de om med att få spela på trumsetet. Och då har jag 
lagt fem låtar där som, jag som är … de har lite olika tempo, 
ja, och som jag också har märkt att eleverna tycker är bra. Och 
då kan det vara Michael Jackson, och det kan vara den här 
Stressed out av 21 pilots. Den är de väldigt förtjusta i och den 
är så tung liksom. En bra trumlåt. 

Musicerande aktiviteter innefattar också att spela till strömmad 
musik för att vara delaktig i ett musikaliskt sammanhang, som att 
spela med boomwhackers till en låt i lämplig tonart. Eller att spela 
till med ensembleinstrument, innan låten ”sitter” och ensemblen 
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kan spela själv. Då använder en av lärarna Slowdowner, en mobil-
anpassad applikation som kan kombineras med Spotify där tempo 
och tonart kan justeras, för att tempot ska bli enklare att förhålla 
sig till, och kanske också tonarten. Ofta används också Spotify för 
att visa på en förlaga, på ett ”original” inför musicerande, vilket 
jag återkommer till. Dock kan nämnas att Spotify erbjuder flera 
förlagor, vilket dels erbjuder möjlighet till tolkningsfrihet, och 
dels kräver kritisk reflektion. 

Komponera 
Musik strömmad via Spotify används som nämnts även som för-
laga då musik skall komponeras. Ett exempel är en lärare som ger 
i uppgift att sätta samman bild och musik till en reklamfilm. Då 
används den strömmade musiken för att uppmärksamma elever-
na på hur musik kan användas i reklamfilm. 

Ja, och sen reklam, gör ju jag också ett tema, det är ju det som 
mynnar ut i en reklamrapp där, för femmorna, och då, det här 
tycker jag är jättefascinerade, vilken musik de har använt i 
reklamer, och vilken, men åh, jag älskar det här, det är ju ock-
så, det är ju påverkan det handlar om, vad gör musiken. Med 
reklam och så vidare, och sen så slutar jag med att spela den 
här Det handlar om bajs med Vibafemba. Då blir de lite  
chockade. Inte så nu för tiden, det var mer förr. Det finns så 
mycket annat nu. Som är helt emot mediavärlden och så. Och 
sen så gör de egna reklamrappar där de får bestämma sig om 
de ska vara för eller emot eller kanske göra en liten parodi på 
reklam och nu har ju alla en egen [surfplatta]. Och nu ska de 
då jobba i [ett musikproduktionsprogram] och gå in själva 
och göra och hitta på loopar och så. 

Men redan existerande musik medierad via Spotify används också 
i komponerande av film, alltså den existerande musiken bildsätts. 
En av lärarna berättar att hen skapade en lista tillsammans med 
eleverna på specifika teman inför att skapa en musikal. Exempel-
vis sökte de efter låtar som skulle representera delar av ett liv som 
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8. Musikundervisning i samspel med Spotify 

Ung och vild, Far och son, och begravningen. På det sättet erbjuds 
Spotify vara en aktiv del i en skapande process.  

Dansa 
När det gäller dans som musikaliskt uttryck används den medier-
ade musiken på flera sätt. Aktiviteter som exemplifieras i mate-
rialet är såväl att koreografera och skapa danser, som att röra sig 
strukturerat eller mer lekfullt i relation till musik. 

De här är ju bra att ha som såna här härliga, alla är ute och 
dansar. 

Dansläraren letar, organiserar och använder musik inte minst för 
specifika övningar för specifika åldrar, enligt en specifik progres-
sion. 

Det handlar ju mer om … jag är ute efter den här kvalitén i 
musiken, för att jag ska göra en sån här övning … en hopp-
diagonal. Eller en tondue eller nånting. Eller så vill jag ha 
trummor till exempel … mer … och då har jag några som jag 
har använt i 100 år som jag tröttnade på … och då kan man 
liksom söka sig vidare. 

Att tillgängligheten Spotify erbjuder gör det möjligt att direkt söka 
sig vidare i landskapet för att hitta rätt och upptäcka nytt, vilket 
kan sägas vara en distinkt kvalitet med tjänsten som inverkar på 
läraryrket. När det gäller att koreografera och skapa danser visar 
materialet att läraren tänker ut hur rörelserna i relation till mu-
siken skall se ut, i relation till olika pedagogiska aktiviteter. Dans-
aktiviteter där Spotify är delaktigt innefattar också att utveckla 
danser tillsammans med eleverna, liksom mer improvisatoriska 
övningar. Även klassiska danser förekommer, då i kombination 
med idrottsämnet, som exempel i materialet. Även då medger 
samspelet med Spotify att snabbt hitta ett antal passande låtar, 
som lärarna direkt kan diskutera och välja emellan.  

177 



 

 

 

 
 

 

 
 

C. Ferm Almqvist 

Uppleva och reflektera 
När det gäller att uppleva musik distribuerad via Spotify och i en 
eller annan form reflektera över den musikaliska upplevelsen 
framkommer flera olika syften i materialet. Det handlar om att 
lyssna för att skapa en formskiss för vidare musicerande, att lyssna 
för att få ett intryck av groove, karaktär, struktur och genrespeci-
fika drag, för att lära om, eller att kunna musicera i linje med, för-
lagan. Vidare rör det sig om att lyssna för att skapa sin egen 
musikaliska kanon och för att lära känna varandra inom gruppen, 
eller att koppla musikuttryck med känslostämningar. Dessutom 
uppmuntras eleverna att reflektera över musikuttryck för att 
förstå en kultur eller ett historiskt skeende. Återigen fördelas makt 
och ansvar mellan lärare och Spotify självt, både vad gäller vilken 
musik som bearbetas, och vad gäller vilka musikaliska tider och 
rum eleverna bjuds in till. Reflektionen syftar även till att eleverna 
ska utveckla ett kritiskt och öppet förhållningssätt till musik, att 
lyssna bredare, eller att lyssna mer noggrant. Flera av lärarna 
understryker vikten av att i klassrummet erbjuda något annat än 
det eleverna lyssnar på hemma, eller på fritiden, för att bidra till 
utveckling, och hjälpa dem förstå vad som faktiskt är tillgängligt. 

Ja, men den här paletten som finns. Nej, inte som finns, det 
finns mer, men det jag kan bjuda på. 

Dansläraren menar också att det inte bara är repertoarmässigt 
eleverna behöver breddas, utan att även rörelserepertoar får möj-
lighet att breddas och fördjupas i mötet med varierad musik. 
Kroppen får olika möjligheter och uppmanas att sträcka ut sig, 
formas och uttrycka sig i olika musikaliska landskap. 

Alltså det breddar ju…jag tänker att det inspirerar kanske till 
nya rörelser på något sätt, sen nya och nya, men alltså det kan 
vara ett sätt att utmana sig rörelsemässigt också, att man 
lyssnar på annan musik. 
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8. Musikundervisning i samspel med Spotify 

Att lyssna kritiskt och noggrant tas med andra ord upp av de 
intervjuade. Ett exempel som uppmärksammas är då en elev hade 
med sig en låt där refrängen innehöll ”I pull down your under-
wear”. Den intervjuade frågade eleven om han visste hur refräng-
en gick, och då samtalet ledde till att läraren förstod att budskapet 
var mer bildligt, eftersom artisten var mobbad och menade ”Jag 
ska sätta dit dig och då kommer du att stå där med byxorna nere.” 
Den intervjuade strök under vikten av att vara lyhörd som lärare, 
i relation till Spotify och elevers användande. Med andra ord fun-
gerar Spotify som en relationsskapande mötesplats, som, vilket 
nämnts tidigare, lärare och elever äger tillsammans. Det är vare 
sig läraren eller eleven som har med sig kassettbandet eller skivan, 
utan i samspel skapas platsen, eller utrymmet.  

Att lyssna på en låt innan den ska spelas, eller kanske i pro-
cessen när låten övas in är ett vanligt förekommande skeende 
bland de intervjuade lärarna, om än det musikaliska utrymmet 
skall delas, vill lärarna i vissa sammanhang ha ett försprång, känna 
till stigarna i landskapet, för att kunna bedriva intenderad under-
visning i samspel med Spotify. 

Och Beatles, ja, då sjöng jag Eight days a week, vet du Ulla 
Wiklund. Hon har gjort en översättning, eller en egen svensk 
text på Eight days a week som heter, (sjunger) Gör ett försök 
heter den. Och den kör jag med lågstadiekören. Jag bara älskar 
den och den handlar om det här med känslor. Och då vill ju 
de höra originalet. Och sjunga till originalet. Och då hittar de 
på, ska vi inte också göra så här (visar rörelser och sjunger) 
Jaha, tycker ni sa jag. Och då gjorde de det. Ja, men så är 
dagens barn. Och det hade de aldrig kommit på om vi inte 
hade lyssnat på Beatles. Det gav dem idén att de också skulle 
klappa där. 

Att lyssna och tillsammans skapa en formskiss över en låt som 
skall spelas blir en form av gehörsträning. Aktiviteten innefattar 
att urskilja de byggstenar som formar den specifika låten, för att 
sedan kunna utföra den tillsammans, på ett sätt som liknar för-

179 



 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

C. Ferm Almqvist 

lagan. Det kan handla om taktart, tonart och harmonier, basgång-
ar, instrumentspecifika uttryck, betoningar och dynamik. När det 
gäller att lyssna för att få kännedom om specifika genrers karak-
tärsdrag framkommer i materialet flera olika exempel. Några vari-
anter som visar sig är att spela upp favoritmusik, skapa egna listor 
på ett tema, eller beskriva musik från egen kulturell bakgrund, för 
att på så sätt ge möjlighet till att elever lär känna varandra, att 
vistas i varandras musikaliska världar, och att bli sig själva som 
musikaliska individer. 

… och såsom exempel på musik som de då ska beskriva så har 
de fått lyssna och fått beskriva vad det är för text, vad det är 
för rytm och så vidare. Det har jag använt den till mycket. 

När det kommer till att förstå musikens historiska utveckling, 
förekommer i materialet exempel på hur organiserade Spotify-
listor används som grund för upplevelse och analytisk reflektion. 
En elev i intervjugruppen berättar om att de uppmuntras att 
lyssna på japansk musik och analysera den, för att få förståelse för 
japansk kultur. Det här är också exempel på hur Spotify används 
i ämnesöverskridande undervisning, i det här fallet samhällskun-
skap och musik. Landskapen sträcks ut utanför klassrummet, vilk-
et också sker på friluftsdagar och högtidsdagar. Till sist beskrivs 
en klassisk aktivitet i klassrummet, att lyssna på musik och koppla 
till känslor på olika sätt. 

Musik och känslor, det är tvåorna. Som jag jobbar mycket 
med det. Ja, de får lyssna på mycket och försöka beskriva hur 
de känner. Och hur musiken låter och så. Där har jag ett
ganska långt tema på några veckor i alla fall. I Årskurs två. Jag 
tycker det är jätteviktigt att man kan sätta ord på hur det låter 
och hur det känns och så lyssnar vi på väldigt mycket olika 
musik då. 

Det blir tydligt att Spotify finns med som aktör i processer där det 
förväntas att elever utvecklar kompetens inom områdena musi-
cera, komponera, dansa och uppleva samt reflektera över musik. 
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8. Musikundervisning i samspel med Spotify 

Tillgängligheten bidrar till att detta kan göras på distinkt nya sätt. 
Frågan är vilken roll strömningstjänsten har i det didaktiska 
arbetet, hur dess juridiska, ekonomiska och tekniska förutsätt-
ningar inverkar på lärarens didaktiska val och därmed elevernas 
möjligheter. Detta återkommer jag till senare i kapitlet. 

Invitera till och dokumentera musikalisk bildning 
I analysen av intervjumaterialet framträdde klart att lärare an-
vänder Spotify dels för att bjuda in elever och föräldrar till att få 
insikt i, och dels få möjlighet att träna vidare på, det musikakti-
viteterna fokuserar inom ramen för skolan. Det handlar om att 
visa föräldrar vad barnen gör och har gjort i skolans verksamhet, 
och dokumenterandet kan också syfta till att eleverna ska kunna 
förbereda sig, eller fortsätta att fördjupa sin kunskap, enskilt eller 
i familjens sällskap. De musikaliska mötena och landskapen i 
hemmet breddas, och medger att barn och föräldrar kan upptäcka 
och bildas tillsammans. 

Ja, listor, så de kan sjunga i bilen hemma, så de vet vad vi 
sjunger och spelar liksom. 

I vissa fall tvingar Spotify läraren att bjuda in till en annan version 
än den som används i själva undervisningssituationen, på grund 
av att den valda inte finns tillgänglig. Läraren delar ett annorlunda 
landskap med föräldrarna för att ge dem inblick, och eleverna 
möjlighet att fördjupa sig hemma. 

Ja, men för mig är det ju fantastiskt, och så att det kommer ju 
in mer och mer musik. Till exempel Wela Langa det är en 
afrikansk jätterolig låt som man kan dansa till, och den finns 
liksom. Och jag använder ju inte den här inspelningen när jag 
använder den utan då gör jag det ju på mitt sätt, men jag läg-
ger in den här, och då kan de ju sjunga den hemma och på så 
sätt lever den ju vidare liksom. 

Sammanfattningsvis blir det möjligt att se vad Spotify blir och 
vilka roller strömningstjänsten får i det musikdidaktiska samspel 
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som konstitueras i planering, genomförande och dokumentation 
av undervisning, där förutom lärare, elever och musik, även ingår 
andra tjänster och applikationer. Musikaliska landskap öppnas 
och öppnar sig, på olika sätt beroende på vem som har tilldelats 
och tar sig makt. Om än det är läraren som väljer innehåll, eller 
avgör när eleverna skall tilldelas makt i den didaktiska situa-
tionen, är Spotify tydligt med och inverkar på vad som är möjligt 
att bjuda in till, beroende på algoritmer, samt juridiska, ekono-
miska och tekniska faktorer. Och när eleverna tilldelas makt att 
välja, blir de också inbjudna till ett tekniskt, ekonomiskt och 
juridiskt sammanhang de inte har kontroll över, och som kan 
erbjuda musik som i sin tur för med sig kvaliteter läraren inte har 
intenderat. Därmed blir det tydligt att lärarens kunnighet när det 
gäller att ”ta makten över” Spotify blir viktig, liksom förmågan att 
reflektera över vad som är tillgängligt och inte, och vilka strategier 
som kan utjämna maktbalansen. I samtliga faser av didaktisk 
aktivitet gäller det med andra ord att läraren öppnar upp för att 
eleverna får möta musik på sina villkor, att få kastas ut i det 
okända, eller får fördjupa och reflektera över det redan kända, 
men samtidigt inte tar ett allt för stort steg bakåt, och riskerar att 
Spotify tar över som didaktisk aktör (jfr Ferm Almqvist & 
Leijonhufvud, 2017). 

En annan aspekt är samspelet med andra strömmande tjänster 
och medföljande applikationer som nämnts i kapitlet. Väljer 
läraren att använda Shazam, Tiktok, Slowdowner eller Youtube, 
gäller det att ha koll på hur de aktörerna verkar i sammanhanget, 
och att ha strategier även för hur de bör hanteras i det enskilda 
fallet. Den egna relationen till musik är viktig när det gäller att 
mötas i det musikaliska landskapet, vilket också det handlar om 
närhet och distans. Att en av lärarna väljer att inte använda 
Spotify i klassrummet eftersom hen inte vill blanda fritid och pro-
fession, kan få konsekvenser i det sammanhanget, kanske blir 
distansen för stor? 

Genom kapitlet har det visat sig på vilka sätt Spotify faktiskt 
utgjort en revolution för musikundervisning, som deltagarna ut-
trycker det, eller annorlunda uttryckt, har en särskiljande effekt. 
Tillgängligheten erbjuder frihet såväl som ansvar, variation såväl 
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8. Musikundervisning i samspel med Spotify 

som massivitet, individuell som kollektiv, essentiell såväl som 
existentiell bildning, förflyttning i tid och rum, och den bjuder in 
föräldrar att vara delaktiga samtidigt som det kan vara en risk att 
fördela ansvar till dem. Det blir tydligt att Spotify i relativt hög 
grad blir en aktör, ett innehåll, och en samhällelig omgivning i 
relation till undervisningen. Kanske blir Spotify rent av aktör, 
stoff och omgivande samhällelig kontext vilket gör den relevant 
att behandla som ett föremål för lärares lärande, och därmed 
också för musiklärarutbildning. 

Förutsättningar för att kunna samspela med 
Spotify i professionella sammanhang 
Avslutningsvis vill jag med grund i ovanstående reflektera över de 
aspekter i materialet som rör lärarutbildning i musik och dess 
samspel med Spotify. Vad är det en blivande musiklärare behöver 
införliva för att kunna samspela med Spotify på ett professionellt 
sätt? Och hur fungerar Spotify som innehåll i lärarutbildning? 
Även om det ser ut som att Spotify ibland används som substitut 
för en CD-spelare eller grammofon, eller mer transformativt, då 
samspelet med strömningstjänsten blir mer tydligt, är det just ett 
tekniskt kommersiellt företag vi välkomnar in i klassrummet. Att 
använda Spotify på ett medvetet, innovativt och transformativt 
sätt kräver dock musikalisk erfarenhet och (ut)bildning, en ideo-
logisk blick, en filosofisk idé om uppdraget, teoretiska perspektiv 
och en teknisk erfarenhet och insikt. Därmed blir samtliga 
nämnda aspekter viktiga innehåll i musiklärarutbildningen. När 
det gäller planering av undervisning ser det med utgångspunkt i 
materialet ut som att söka nyanserat efter passande musik med 
kvalité är en viktig aspekt, vilket innefattar att förstå algoritmerna 
som barriärskapare, och att ta sig ”bakom” dem, och därifrån 
orientera sig på egen hand i det landskap som erbjuds. Det 
handlar om att kunna skapa listor i relation till olika kunskapsmål, 
undervisningssituationer, grupper, och teman, liksom att or-
ganisera de listorna på fungerande sätt, samt att kunna bygga nya 
listor på redan existerande, samt att kontinuerligt uppdatera och 
re-organisera desamma. Det blir tydligt att digital och musikalisk 
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kompetens hänger tätt samman, med teoretiska och filosofiska 
perspektiv på desamma. Därutöver blir det av vikt att kunna 
förmedla innehållet på ett relevant sätt till det sammanhang som 
avses. Det kan handla om att snabbt kunna ”planka” en låt som 
ska sjungas eller spelas, det kan handla om att guida elever att 
forma en formskiss, eller det kan handla om att få musiken att 
ljuda med kvalitet på ett funktionellt sätt i avsedd musikpeda-
gogisk situation. I klassrummet handlar det om att kunna orien-
tera sig i sina organiserade musikbanker, och att kunna guida 
eleverna i reflektion över det som ljuder i klassrummet. Det 
handlar om att ”ta makten” över och medvetet ”dela makten” med 
eleverna och strömningstjänsten, och samtidigt vara flexibel och 
öppen i stunden. Det är inte självklart att använda musik i reklam-
film, eller att förmedla en kommersiell tjänst, som i sin tur hänger 
ihop med andra kommersiella tjänster. I dokumentation av och 
kritisk reflektion över den egna undervisningen gäller det att vara 
medveten om vad som förmedlas på vilket sätt, och vilka kon-
sekvenser det får att ”kräva” av elever och föräldrar att de ”köper” 
Spotifys tjänster, och allt vad det medför av offentlighet.  

Materialet visar på att ovanstående aktiviteter sker i musik-
klassrum, vilket i många avseenden står i bjärt kontrast mot inne-
hållet i vad som behandlas i lärarutbildning med inriktning mot 
musik och dans. Att strömningstjänsten, liksom komplementära 
appar som Slowdowner och Shazam används i ämnesundervis-
ning som t.ex. sång- och ensembleledningskurser, och även äm-
nesdidaktikundervisning står klart. Exempel på hur och i vilka 
situationer Shazam kan hanteras i det framtida läraryrket behand-
las i metodikundervisningen – såsom dans till musik, musik som 
förlaga till spel, musik att träna trummor till – förekommer, men 
på vilka sätt och vad som krävs för att organisera och genomföra 
undervisning i samspel med Spotify verkar lysa med sin frånvaro 
som i undervisningsinnehåll i didaktik- och metodiksamman-
hang. Att med utgångspunkt i ett ämnesdidaktiskt förhållnings-
sätt och i relation till kursplanerna skapa fungerande listor och 
organisera funnen musik tas inte heller upp som innehåll. En av 
de intervjuade lärarutbildarna säger: 
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8. Musikundervisning i samspel med Spotify 

Nej jag använder inte Spotify på det sättet, utan det är mer 
som en ”kanal” till mig. Men sen kan man ju dela, kan inte du 
dela den där låten till mig, kan de säga. Då kan jag ju skicka 
en länk. Eller att vi delar listor mellan varandra, kollegor lik-
som. 

Frågan är varför denna centrala funktion, att samspela med 
Spotify i den didaktiska processens olika faser tas inte upp. Det 
tenderar att se ut som att utbyte av låtar som fungerar för ett visst 
ändamål görs på ett kollegialt sätt mellan handledare, lärare, stu-
denter, och elever. ”Ja, eller någon student som var här och hade 
någon lektion eller så, så kan det också gå till”, men det meta-
kognitiva reflekterandet, liksom hantverket lämnas därhän. Kan 
det handla om att handledare och lärare tänker att den unga gene-
rationen hanterar Spotify i pedagogiska situationer autodidakt? 

Spotify är ju liksom inget nytt, och alla ser det nog som sitt 
verktyg och använder det på sitt sätt. Alltså, vi har ju ingen 
kurs i hur man använder Spotify, liksom sådär. Men jag upp-
lever det ju som att alla använder det ju i sin undervisning, 
och Youtube ser jag ju också många länkar till. 

Eller kan det vara så att det upplevs som fel att använda en kom-
mersiell tjänst i statligt finansierad utbildning, som man dessutom 
oftast verkar betala för privat? Kanske finns det osäkerhet om vad 
som är legalt och inte, vilket framkommer i intervjuerna. En an-
nan tanke är att vissa lärare inom lärarutbildningen är relativt nya 
själva på att använda Spotify som pedagogiskt redskap och att det 
motverkar drivkraften att ta upp det som innehåll i klassrums-
didaktisk undervisning. 

För det har verkligen varit ibland svårt, det här med att lägga 
så det blir offline, hur hittar jag de här tre små prickarna, gå 
in och lyfta över. Det har bara varit att göra och träna själv. 
Och också ha varit lite såhär tvingad att göra det. För att jag 
har känt såhär, nu vill jag ha en lista. Nu vill jag ha en lista 
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med de här låtarna i. Nu bara måste jag göra det. Men det har 
varit också att ta det här klivet över… 

Att läromedel i ökande grad i sin helhet kommer att distribueras 
av Spotify står klart. Kunde en uppgift i lärarutbildningen vara att 
producera strömmande läromedel som helt eller delvis distribu-
eras via olika strömningstjänster som t.ex. Spotify? Eller blir det 
att göra sig beroende av en kommersiell kraft? Därför bör inslag 
som både tränar handlingsberedskap, fokuserar kritiskt förhåll-
ningssätt och riktar studenten mot att identifiera en pedagogisk 
idé och grund ingå. Samtidigt behöver utbildare och studenter 
och vara öppna för och bidra till en transformerande utbildning 
och dito metoder. 

Frågor 
 Vilka möjligheter och utmaningar ser du med att an-

vända Spotify som ”medspelare” i musikdidaktiska situ-
ationer? 

 Vilka kompetenser behöver lärare utveckla för att kunna 
hantera detta användande på sätt som stämmer överens 
med läroplan, andra styrdokument och ideal när det gäl-
ler att lära musik? 

 Vilket ansvar har lärare i relation till elever och mark-
nadskrafter när det gäller användning av Spotify i klass-
rummet, och vilket ansvar hamnar på eleverna? 

Referenser 
Ferm, C. (2004). Öppenhet och medvetenhet. En fenomenologisk studie av 

musikdidaktisk interaktion [Doktorsavhandling]. Luleå: Luleå tek-
niska universitet. 

Ferm Almqvist, C. (2020). Thinking, being, teaching, and learning with 
Spotify – aspects of existential and essential musical Bildung through 
listening in the classroom. Journal of Music Technology and Educa-
tion, 12(3), 279–298. 

Ferm Almqvist, C., & Leijonhufvud, S. (2017). The Music Teacher in the 
Nexus of Art Origin. Finnish Journal of Music Education, 20(1), 45–58. 
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9. Att skapa musikvärldar för sig själv – 
Genusaspekter av bildning i relation 
till Spotify 

Cecilia Ferm Almqvist  

Tidigare forskning gällande genusaspekter i relation till Spotify 
har bl.a. haft representation av kön i fokus. Det visar sig t.ex. att 
kvinnliga artister erbjuds som lyssningsalternativ i mycket lägre 
grad än manliga artister, oavsett sökväg (Karlsson & Johansson, 
2017). Det blir också tydligt att algoritmer, som styr vad enskilda 
lyssnare erbjuds via Spotify-funktionerna related artists, discover 
och browse, skapar slutna cirklar för musikkonsumtion med avse-
ende på genus (Werner, 2020a). Hur Smirnoff kan användas för 
att jämna ut enskilda användares lyssning avseende kön på artist-
erna, undersöks för närvarande (Werner, 2020b), liksom hur 
estetiska ideal kan promota vissa kvinnliga röster att distribueras 
via Spotify (Muchitsch, 2020). När det gäller användning av 
Spotify bland kvinnor visar Werner och Johanssons (2016) studie, 
som ifrågasätter ett neutralt användande, att idéer om aktivitet, 
värden, expertis och teknik, liksom influenser från familjemed-
lemmar, strukturerades av genusnormer. 

I tidigare kapitel i föreliggande bok har vi visat att musikalisk, 
och till viss grad digital erfarenhet och kompetens, krävs för att 
Spotify skall kunna användas på ett meningsfullt sätt när det gäller 
musikalisk bildning. Dessa förutsättningar ter sig mer avgörande 
för möjligheter till bildning än vilket kön användaren definierar 
sig som. De intervjuer som genomförts i nämnd studie och som 
ligger till grund för kapitel 6 visar att strömningstjänsten an-
vändes för att skapa musikaliska situationer på medvetna sätt 
bland de kvinnliga deltagarna. Därmed blev det intressant att 
intervjua fler personer för att öka kunskapen om hur de som 
definierar sig som kvinnor använder Spotify för att skapa världar 
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för musikalisk bildning. Åtta kvinnor mellan 14 och 60 år som 
studerade eller undervisade i musik intervjuades på samma sätt 
som var fallet i kapitel 6 och 8, och materialet, de transkriberade 
intervjuerna, analyserades med ett hermeneutisk-fenomeno-
logiskt förhållningssätt (van Manen, 1990). Följande forsknings-
frågor formulerades: Vilka självformerade situationer kan uppstå 
i kvinnors interaktion med Spotify? På vilka sätt skapas möjlighet 
för musikalisk bildning? Vad möjliggör och hindrar kvinnor att 
skapa sina egna musik(aliska)världar? Vad väljer musikaliskt och 
digitalt erfarna och kompetenta kvinnor att använda Spotify till? 

Kvinnors möjligheter till bildning i musikliv, 
musikutbildning och hemmiljö 
Styrdokument och policies i Sverige understryker att musik skall 
vara tillgänglig för alla oavsett diskrimineringsgrunder, som t.ex. 
kön. Dock visar det sig att musiklivet producerar och reprodu-
cerar könsstrukturer som leder till en ojämlik situation (Ganetz et 
al., 2009). Män är överrepresenterade i musikindustrin och fort-
farande är vissa musikinstrument konnoterade till män respektive 
kvinnor (Hallam & Chrech, 2009). Dessutom står det klart att 
traditionellt kvinnligt kodade instrumentval bland män ger stort 
utrymme för uttryck och utveckling, medan traditionellt manligt 
kodade instrumentval bland kvinnor erbjuder det motsatta 
(Green, 2010). Även i musikutbildningssammanhang kan lik-
nande mönster identifieras (Borgström-Källén, 2014; Ferm Alm-
qvist & Hentschel, 2019). Där blir lärarens roll viktig för att bidra 
till det som styrdokumenten initierar så att kvinnliga elever inte 
riskerar att utvecklas till det ”andra” musikaliska könet, som upp-
muntras att utveckla omsorg i stället för musikalisk kompetens 
(Persson, 2019; Ferm Almqvist, 2017). 

Liliestam & Bossius (2012) understryker att kvinnor ofta släp-
per sitt musikintresse när de bildar familj, att ingen pratar om sin 
mammas skivsamling, medan mannens skivsamling speglar hans 
biografi, mannen fortsätter med sitt musikintresse även efter 
familjebildning. Samma studie visar också att många av de kvinn-
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9. Att skapa musikvärldar för sig själv… 

liga informanterna berättade likartade historier om hur de under-
ordnar sig sina mäns eller sambos musikintresse. De överlåter åt 
männen att skaffa musik till hemmet, ladda ner musik och till och 
med att musicera. Studien identifierar dessutom flera exempel på 
att kvinnor upphör att spela musik när de gifter sig, eller flyttar 
ihop. Dessutom pekar resultatet på att människors musikintresse 
ofta är ganska smalt. Klassisk musik, jazz och folkmusik har enligt 
forskarna en svag ställning och de konstaterar att dessa genrer 
knappt existerar i de intervjuades sinnevärldar. Istället ser det ut 
som att gemene man i hög grad har ett förhållande till väster-
ländsk pop- och rockmusik, där könsrollerna relativt sett är kon-
servativa (Hallam & Chreech, 2009). 

Vi har visat i tidigare kapitel i den här boken, att det krävs både 
musikalisk och digital kompetens för att skapa sig rum för musikal-
isk bildning i relationen med Spotify (jfr Björck, 2010). En män-
niska behöver vara framåtlutad, aktiv, medveten, lyhörd och kritisk 
för att inte ”köpas” av techföretaget, utan istället skapa sig möj-
ligheter för essentiell och existentiell bildning (se kapitel 6 samt 
Fleischer & Snickars, 2018). Med andra ord innefattar holistisk 
musikalisk bildning, lärande i och om musiken självt, respektive 
lärande om sig själv, livet och världen i stort (se kapitel 6 för vidare 
utredning av begreppen). För kvinnor ser det ut som att det krävs 
mer än så. Det verkar finnas en risk för att ”omsorg” är det som 
driver kvinnors spotifyanvändning i hög grad, om inte medvetna 
steg tas över strukturella barriärer, eller rent av att dessa aktivt 
adresseras, undermineras och bryts ned, genom olika, samlade och 
specifika, initiativ. Samtidigt visar Werner (2018) att utrymme 
(space) är viktigare än plats (place) när det gäller att skapa ”musik-
världar” i samverkan med digital teknik. Hon betonar att utveck-
lingen går från mobilitet till rörelse; i samspel med musik och teknik 
skapas utrymmen inom och mellan vilka människor kan röra sig. 
Därmed blir det virtuella utrymmet viktigare än var samspelet med 
tjänsten äger rum (jfr DeNora, 2000), det viktiga blir förutsättning-
ar för samspel med teknik och musik (Hennion, 2015). Tillgång till 
teknik och tid blir med andra ord avgörande för att digitalt och 
musikaliskt kunniga människor ska kunna skapa världar för mu-
sikalisk bildning på likvärdig grund. Förväntningar från omgivning 
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och från kvinnor själva har tidigare visat sig var något som bidrar 
till ojämlikhet i sammanhanget när det gäller egna utrymmen för 
musikalisk bildning (Baker, 2004). 

Analysen av intervjuerna som låg till grund för detta kapitel 
visade att kvinnor använder Spotify för att skapa rum för andra 
och för sig själva, men också för att dela värld med andra för 
musikalisk bildning. Grovt tolkat ser det ut som att yngre kvinnor 
i högre grad skapar världar för sig själva, medan de äldre (de över 
40) inte har eller tar sig utrymme för att använda Spotify på det 
sättet, utan i första hand skapar tillfällen för professionell använd-
ning och omsorg för andras musikaliska bildning (jfr Ferm 
Almqvist & Hentschel, 2019). Deltagarna kan med andra ord 
sägas befinna sig på ett spänningsfält, där omsorg utgör den ena 
ytterkanten och självförverkligande den andra. I den fortsatta 
texten belyser jag teman som visat sig ge en bild av den ena sidan 
av spänningsfältet; Spotifyanvändning där kvinnor skapar världar 
för musikalisk bildning åt sig själva. Hur kvinnor skapar dylika 
världar för andra ryms inte inom ramen för detta kapitel. 

Att skapa musikvärldar i relation med Spotify 
De åtta kvinnorna som intervjuats är som nämnts mellan 14 och 
60 år gamla, de studerar musik på olika nivåer, eller undervisar i 
musik i skola och lärarutbildning och är alla musikaliskt erfarna 
och utbildade. Frågan är då hur det ser ut när det gäller dessa kvin-
nor, musik och relationer när Spotify kommit tydligare in i bilden 
jämfört med hur det såg ut bland de kvinnor i Liliestam & Bossius 
studie (2012). Det visar sig i föreliggande studie att den 60-åriga 
kvinnan, som numer bor ensam, uttrycker att det är underbart att 
själv kunna bestämma vad hon lyssnar på. Tidigare då hon bodde 
med en man och hans dotter, var det någon av de som bestämde 
vad som spelades hemma, vilket hon i och för sig tyckte var 
lärorikt (jfr Lilliestam & Bossius, 2012). Den 45-åriga kvinnans 
barn bestämmer vad som ljuder i hemmet. Det förekommer också 
att hon lyssnar med sina lurar, men då är det oftast med syfte att 
organisera listor för andra, privat och yrkesmässigt. Den yngsta 
kvinnan vittnar om att det är papporna i de två hem hon lever som 
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styr över det gemensamma lyssnandet, vilket harmonierar med 
Lilliestams och Bossius fynd. De övriga yngre kvinnorna lever i 
mer jämställda hem, förutom en som är nöjd med att låta pojk-
vännen styra vad som spelas offentligt i hemmet. När det gäller 
det gemensamma lyssnandet dominerar bakgrundslyssning, till 
städning, matlagning eller till bjudningar. I de flesta andra sam-
manhang lyssnar kvinnorna medvetet, och vill helst inte bli 
störda. Den 37-åriga kvinnan berättar om att familjemedlem-
marna turas om att bestämma över den gemensamma lyssningen, 
men att hon också har en överenskommelse med sin man om att 
ostört få lyssna på musik hemma i sina noise cancelling-hörlurar 
samtidigt som hon genomför hushållssysslor. 

Ja, alltid. Det [noise-cancelling] är lite frihet. Jag har ju små-
barn, så då kan jag säga att nu är jag upptagen med hushålls-
arbete och om du vill mig något behöver du gå bort till mig 
och knacka mig på axeln. Så jag är ju tillgänglig om det är 
något viktigt, men då kan de inte tjata hela tiden. Det tycker 
jag är bra. Ja, verkligen, det är så att, jag har ju en man, och 
han är mycket mer tålmodig och snäll än jag på ett sätt, så om 
jag har jobbat eller är sliten eller så, så kan vi komma överens 
om att nu får jag en timma för hushållsarbete. Och så kan han 
ta barnen. Och då gör jag ju något förnuftigt, men jag får 
slappna av. 

Citatet visar på att 37-åringen skapar en värld med möjlighet för 
musikalisk bildning genom tillgång till tid och teknik. Denna 
kvinna har också en relation som är avhängiga spellistor med 
musik distribuerade via Spotify, vilken tydligt bidrar till såväl es-
sentiell som existentiell bildning, begrepp jag återkommer till. I 
övrigt skapar sig kvinnorna mestadels musikvärldar för lyssning 
när de reser, promenerar eller tränar. För att skapa världarna visar 
det sig också att de kontinuerligt förhåller sig till omvärlden. Det 
kan handla om att förhålla sig till det (andra) ungdomar eller 
vänner lyssnar på, det som är populärt, att ”glänta på dörren” och 
se om de vill släppa in eller gå ut på upptäcktsfärd. 
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Den yngsta kvinnan vittnar om att hon försöker lyssna på det 
som är populärt enligt topplistor på Spotifys interface, eller något 
som är rekommenderat av ”vänner” via sociala medier, men oftast 
”stänger hon dörren” igen, och lyssnar på den 80-talsmusik hon 
gillar bäst. 

Men också om det är en populär artist, då tänker jag, ”jag kan 
ju kolla vem det är.” Så börjar jag lyssna. Ja, det är när jag 
tänker att ”nu måste jag komma tillbaka till 2000-talet” och 
lyssna på saker som andra gör. Så då tar jag någon ”random”S 
spellista och lyssnar på den. 

Ett annat exempel är när samma informant ville komma ifrån 
Billy Idols deppiga repertoar och försökte lyssna på Good Moods. 

Ja, det är såna här klassiska, ”I love you” och sånt. Och, jag 
förstår inte sånt. När jag lyssnar på en låt så är det en låt bara. 
Mer än att ”den här låter betyder kärlek” så tänker jag inte. 
Om jag blir glad av en låt  då  är det  mer  ”åh, den  här låten  
lyssnade jag på när jag var och badade” typ. Så då lyssnar jag 
på den igen. 

Citatet visar på vad rörelse, samspelet med teknik och musik, er-
bjuder; det blir möjligt att röra sig till en lycklig baddag. De äldre 
som arbetar som lärare ”gläntar också på dörren” då de ber elever 
berätta vad de gillar och lyssnar på. Vissa öppnar upp och tycker 
det är intressant, medan andra inte ”klarar av det” och istället 
”öppnar dörren” och erbjuder ett annat ”smörgåsbord” utifrån 
egna erfarenheter av vad musikalisk bredd kan utgöra. 

Men jag har väl spelat Nirvana… jo, det var någon elev säkert 
som gillade Nirvana och så lyssnade vi på det. 

Ett annat sätt att använda Spotify som visar sig, med syfte att kliva 
in i andra världar, är att använda funktionen som visar var 
artisterna håller konserter. Inledningsvis nämnde jag två perspek-
tiv, att skapa rum åt andra, och åt sig själv, vilka utgör ytterkanter 
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av ett spänningsfält, och i mitten av spänningsfältet kan feno-
menet ”att dela musikvärld” placeras. Innan jag kommer in på hur 
ytterligheten ”för sig själv” visar sig, vill jag dela med mig av den 
37-åriga kvinnans berättelse om hur hon utvecklar en relation, 
och därmed öppnar för bildning, musikaliskt såväl existentiellt 
som essentiellt, via en delad Spotifylista. 

Att dela värld 
Att skapa rum för musikalisk bildning i gemenskap med andra 
förekommer bland de intervjuade mestadels på professionell nivå, 
vilket redan framgått, såväl i det här kapitlet som i kapitel 7. Men 
det förekommer också att detta sker i privata sammanhang, som 
en form av ett relationellt sammanhang, en relationell musikalisk 
värld, där människor, teknik och musik samspelar och där holis-
tisk bildning föregår. I den fortsatta texten vill jag, som nämnts, 
dela Ingers (i 35 årsåldern) berättelse om en spellista hon skapat 
och utvecklat tillsammans med en vän, som inte är en pojkvän, 
men heller inte bara en vän. Världen erbjuder henne att bli sin 
fulla potential, att finnas som kvinna på varierade sätt, att för-
djupa sig musikaliskt, och med andra ord skapa mening i och 
förstå livet och omvärlden. I det följande får vi ta del av Lisas 
berättelse. 

Jag vet ju flera som har spellistor som en del av en eller annan 
form av förhållande. Jag tror det är ganska vanligt. Eller i alla 
fall…jag vet om folk som har gjort slut via spellistor. Inte så 
väldigt allvarliga förhållanden, men till exempel de som av-
slutat en dating-period med en låt i en gemensam spellista. Ja, 
det är kanske lite märkligt. För jag har den här spellistan här, 
som jag har tillsammans med han som inte är min man, och 
inte min pojkvän, men inte bara min vän. Och detta är en lista 
som vi har haft sedan i april kanske. Där vi delar låtar till-
sammans. Så du ser att det är 988 sånger. Vi kommer att ha 
klarat av 1000 sånger innan nyår liksom. En del av det är att 
vi delar sånger som är intressanta och bra. Och så delar vi 
musik för att gå på konsert tillsammans eller så. ”Vad tycker 
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du om dem, de spelar i ”staden”?” Och en del är att vi kom-
municerar via sånger. Vi fyller ofta på varannan gång, och 
ibland är det någon som lägger in flera låtar, och titlarna säger 
någon om temat för kommunikationen. Det är den lista jag 
hör mest på. Ofta, om jag inte vet vad jag har lust att lyssna på 
så tar jag shuffle på den här listan. Och en tredje del är att om 
vi är tillsammans så lyssnar vi ofta på den här listan. Både som 
bakgrundsmusik, och så är det ganska kul att diskutera sång-
erna tillsammans. Eller som en tävling om vem som klarar att 
känna igen sången fortast. Det är mycket amerikanskt, 
country, i den riktningen. För det har vi gemensamt. Så är det 
en del disco och pop. Och lite funk. Gammal funk och 
gammal disco. Och så klassisk country, det är det en del av. 
Vissa av artisterna har vi lyssnat på tillsammans. Sen har vi 
Matt Maltese, Frank Sinatra och Nina Simone. Det här är vårt 
sätt att kommunicera på, både på distans och nära, men vi 
pratar också när vi ses och så, men listan är liksom kärnan i 
relationen. Jag har ett system för hur jag lägger in låtar i listan. 
Jag har en lista som heter ”Tja, kanske” och där lägger jag till 
låtar som eventuellt kan kvala in. Ofta läser jag recensioner 
och ser vilka som har spelat tillsammans. Ibland kan tipsen 
komma genom tidningar, till exempel att jag ser att på den här 
konserten skall den och den vara förband till någon intressant 
artist. Och då vill jag kolla upp det. Och då går jag kanske till 
artistens sida på Spotify och läser om den. Och då händer det 
att det är länkat till en text som visar vem som har producerat 
och så. Eller så använder jag ”fans also like” och då kan jag se 
både genre och geografiskt vem som kan ligga i närheten. Och 
utifrån det kan jag ha lagt till på listan ”tja, kanske” utan att 
ha lyssnat, eller inte ha lyssnat så väldigt noga. Och kanske då, 
får de gå vidare till den här listan ”Jo, kanske.” Och då är det 
så att jag tror att jag antagligen kan lägga till låten till den 
största listan. Ibland kan jag hitta en sång som jag vet att jag 
vill lägga till i listan men, men det kanske inte passar precis då 
av en eller annan orsak. Då hamnar de istället på listan 
”Säkert.” Och den är ganska kort. För några sånger har jag 
kanske tänkt, åh perfekt till en födelsedag, eller perfekt till en 
eller annan situation. Huruvida de går vidare eller ej bygger 
dels på om musiken är bra, och dels på att texten behöver ligga 
ungefär inom området för vad jag tycker att jag kan säga till 
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9. Att skapa musikvärldar för sig själv… 

honom. Om du förstår. Sedan har vi några ytterligare listor 
som vi delar, till exempel ”Jul”. Den hör jag nästan aldrig på 
för det är nästan en slags Spotifydiskussion. Jag gillar inte 
julmusik. Men han gillar julmusik. Så han försöker överbevisa 
mig om att julmusik är bra. Jag är tveksam, men han försöker. 
Det är Lasse som lägger till mest. Jag är inte så förtjust, men 
ibland hittar jag något som jag då lägger till, men i det stora 
hela är det han som försöker överbevisa mig. Jag säger att det 
är julmusik för att det är bjällror med. Och vi har valt att inte 
lägga till julsånger på den riktiga listan för att inte förstöra 
den. Vi ses då och då, men inte så ofta som vi vill. Går det lång 
tid emellan när vi lägger till något så är det lite dumt. Lasse ser 
fram emot att jag ska lägga till något, och jag ser fram emot 
att han ska lägga till något. Så det är viktigt för mig att det inte 
går för lång tid, eller att han vet varför. Igår eftermiddag då la 
vi till båda två, så jag försöker att lägga till någon om dagen. 
Därför är viktigt för mig att jag hittar en fin sång att lägga till 
om det är min tur. Det syns när jag varit upptagen och inte. 
Det är nästan som en dagbok. Om det syns när vi började, jag 
måste bara allra längst ned. Det började egentligen redan 
innan vi hade pratat ihop oss om hur vårt förhållande skulle 
se ut. Det började med att jag skulle på semester till en plats 
utan internettäckning och skapade en lista med sånger jag 
ville ha med mig. Så sa jag; ”om du ser några sånger som 
saknas, så kan du lägga till dem”. Så då kom till en och sen 
började han lägga till många. Och sen tog det lite tid innan vi 
hittade en fason på både det här och på oss. I början var det 
fortfarande så att vi la till flera sånger på en gång. Och då var 
inte texten så viktig. Men så vid ett eller annat tillfälle så…jag 
är osäker nu på var det var, kanske i april, så började vi lite 
mer med varannan gång. Det är fortfarande han som lägger 
till mest, för han har ju hört mycket mer musik hela livet än 
jag. Och gradvis blir texten viktigare. Så när jag lade till 
”Falling in love with you” då kände jag mig ”ohohoh”. Och 
här är det en period. En med hjärta lade Lasse till, och då 
tänkte jag då lägger jag till en med hjärta, och då fick jag till-
baka en till med hjärta. Så då höll vi på och hade varannan 
hjärtesång ganska länge. Och så bröt han med ”The world 
spins” Jag tror inte vi pratade om  det  heller, men då för-
ändrade vi. Ja, det är en lista som jag tycker väldigt mycket om 
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faktiskt, som jag har lagt ned mycket jobb på. Vi delar också 
andra listor, med specifikt fokus, som till exempel Sinatra och 
Hurula. Ja, det hade varit annorlunda utan honom, verkligen 
väldigt annorlunda. 

Berättelsen visar att existentiell och essentiell bildning (se kapitel 
6) är intimt sammankopplade såväl med varandra som med 
musik, teknik, i världen där relationen har sitt ursprung och ut-
vecklas. Först öppnade kvinnan dörren för Lasse, och med det för 
relation, känslor, och nya musikupplevelser. Dörren öppnas också 
mot andra världar, som sociala medier, konserter, och fysiska mö-
ten där explorativ musikalisk bildning med listan som utgångs-
punkt äger rum. Den musikaliska värld som Lisa och Lasse skapar 
tillsammans ger Lisa möjlighet att röra sig mellan och utveckla 
olika dimensioner av sig själv, som kvinna och som musikerfaren, 
om än hon fysiskt befinner sig i hemmet tillsammans med man 
och barn. I samspelet med teknik och interface skapar hon struk-
turer för att uttrycka precis det hon vill i relationen, samtidigt som 
hon kastas in i det okända med hjälp av Lasses lika genomtänkta 
uttryck och bidrag.  

Att skapa musikvärldar för sig själv 
Som nämndes tidigare är de kvinnor som deltar såväl musikaliskt 
erfarna och kunniga som relativt digitalt kompetenta. Om de inte, 
beroende på ålder, ser Spotify som något självklart i sina liv, så är 
de (som inte levt med det hela sitt liv) överens om att musik-
tjänsten utgjorde en revolution när den kom, att det blev möjligt 
att lyssna på i princip vad som helst, var som helst och när som 
helst. De har också överlag goda tekniska förutsättningar för sitt 
användande, såsom gott om mobildata, eget abonnemang, bra 
hörlurar och hyfsade ljudanläggningar. I det följande kommer jag 
att presentera på vilka sätt vissa av kvinnorna skapar musikvärldar 
åt sig själva i sitt dagliga liv. Teman som vuxit fram ur analysen är 
hur kvinnor skapar musikvärldar på väg, världar för träning, 
världar där inget stör, världar för att vara i det okända, världar för 
fördjupning, och världar för eget musikaliskt uttryck. 

196 



 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

9. Att skapa musikvärldar för sig själv… 

Musikvärldar på väg 
Digitala musikvärldar på väg är något som syftar dels på de situ-
ationer kvinnorna skapar åt sig när de reser (jfr Werner, 2018), 
och dels på musikaliska världar som öppnar för ”resor mot” icke 
digitala sammanhang, som en konsert. Alla utom en av de inter-
vjuade lyssnar på musik i hög grad när de åker med kollektivtrafik, 
men också på längre resor. De dagliga resorna är tillfällen då de 
kan vistas i sina musikaliska världar, vare sig de sker med bil eller 
kommunala transportmedel. Dock betonar flera av dem att de inte 
uppskattar att bli avbrutna, och att den riktigt goda lyssningen 
inte kan föregå i kollektivtrafiken, vilket också framträder i 
Werners (2017) studie. Medan vissa uppskattar resor för att de 
erbjuder tid till lyssning, betonar andra att de lyssnar för att få 
tiden att gå. 

Jag lyssnar på musik när jag kan, egentligen när jag går, eller 
sitter på t-banan, eller när jag ska göra hushållsarbete och kan 
göra det utan att bli avbruten. 

Flera av deltagarna lyssnar på musik i relation till konserter, såväl 
på väg ”dit” som ”därifrån”. Det är ett sätt att förbereda sig för att 
kliva ut i en fysisk musikvärld, och att avgöra vilka som är värda 
att besöka, likväl som att skapa stämning inför ett konsertbesök. 
Samtliga riktningar för rörelse kräver medvetenhet och viss tek-
niskt kunnande, men inte minst förväntningar på att det är möj-
ligt att prioritera tid och resurser för att gå på konsert. Även här 
blir det tydligt att relationen människa-musik-teknik gör det möj-
ligt att röra sig mellan situationer och tillstånd, vilket kvinnorna 
tar vara på. 

Rum för träning 
Att strömmad musik används vid träning är inget nytt fynd, det 
framkommer även i Werners (2018) studie. Samtliga deltagare 
förutom den yngsta, använder Spotify för att skapa sig musik-
världar för träning på ett medvetet sätt. En av dem använder färd-
iga träningslistor, skapade av Spotify, och väljer då utifrån 

197 



 

 

 

 

 
 
  

 
  

 

 

 
 

  

 

 

C. Ferm Almqvist 

”tempo” och ”groove”. Det ska vara lagom fängslande musik, så 
att yrkesanvändandet (som musiklärare) av musiken inte tar över. 
Att musiken skall vara lagom distraherande, så att träningen inte 
blir för tråkig, är ett annat motiv för en av deltagarna som sätter 
ihop sina träningslistor själv. Ett tredje motiv är att sorlet i 
träningslokalen skall hållas ute, vilket egentligen kräver noise can-
celling-hörlurar, vilket den intervjuade planerar att skaffa för 
träning. 

Ja, det är musik som jag kan träna till. Och den har jag inte 
jobbat så mycket med ännu. Men det är Robyn, och St. 
Vincent och lite sånt. Och då går det strikt på energi och 
tempo, och så behöver det funka i ganska stökig miljö. För då 
använder jag airpods, och de har inte brusdämpning. Så det 
är inte alla låtar som funkar. Men så behöver musiken vara 
intressant nog för att jag ska kunna bli lite distraherad av den. 

Den äldre kvinnans träningslistor är trettio minuter långa efter-
som hon spelade in dem på kassettband då hon började träna med 
musik långt innan Spotifys existens. Hon gick på den tiden i var-
dagsrummet och klockade för att få lämpliga beat. Nu har hon 
återskapat listorna med hjälp av Spotify och de är fortfarande 30 
minuter långa, på grund av att två träningspass fick plats på ett 
kassettband. Hon rör sig tillbaka i tiden, eftersom den musik hon 
gillade på den tiden fortfarande ger energi i träningen. 

Jo, för det är ju lite viktigt också, märker jag i alla fall, att jag 
gillar låtarna. Att jag tycker det är lite skönt också att man kan 
sjunga med lite eller så, ta några danssteg där på gångvägen. 

Att ta vara på möjligheter att vara i en musikvärld samtidigt som 
träning föregår, och vice versa, ser ut att utgöra tillfällen för 
musikalisk bildning, som förutom tid, kräver såväl utrustning 
som ett visst musikaliskt och digitalt kunnande.  
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9. Att skapa musikvärldar för sig själv… 

Att skapa världar där inget stör – att avgränsa hörandet 
Något som redan nämnts är att det för deltagarna ibland är viktigt 
att stänga ute ljud har, för att kunna ta del av musiken i stället för 
ljudet runt om, vilket kvinnorna gör på ett medvetet sätt. Men det 
kommer också fram i materialet att kvinnorna även uppskattar 
när det är tyst omkring dem. Inte minst betonas det av de som 
ägnar sig åt musik under dagarna. För några är det nödvändigt att 
skapa tystnad runt sig, eller att skapa världar där det blir möjligt 
att arbeta, slappna av eller somna. Vissa av deltagarna kan välja 
att ha det tyst hemma eller på arbetet, medan andra behöver 
använda Spotify för att skapa ett så tyst och lugnt sammanhang 
som möjligt. Den yngsta kvinnan understryker att ”Nej, jag gillar 
när det är helt tyst. Annars kan inte jag jobba”, och att det är bra 
att klasskamraterna lyssnar på musik i lurar under lektionerna, 
eftersom det då blir det tyst kring henne. Annars använder hon 
Spotifys brusljud, naturljud och ”quiet moments” för att ”ta ut” 
andra ljud, dels när hon ska ta igen det som varit omöjligt att 
koncentrera sig på i skolan, och dels när hon ska försöka sova. 
Hemma finns småsyskon som låter och stör friden. 

Ja, det är väldigt stökigt i klassrummet, och så försöker jag, 
eller när jag ska sitta hemma och det låter mycket och så 
försöker jag koncentrera mig, och de säger ju att det är så bra 
att lyssna på sånt. Och så måste jag ha tyst, och mina ”recent 
played” består nästan alltid av mina ”white noise”, ”Intense 
Studying” och sån’t. 

Även de äldre använder Spotify när de inte kan sova. Trots att det 
kan vara ett tecken på ojämlikhet att kvinnor behöver skapa 
tystnad för att t.ex. arbeta ikapp, eller att kunna sova, syns det i 
materialet att kompetensen att göra detta finns. De intervjuade 
delar också med sig av exempel på hur ljudvärldar skapas som är 
möjliga att arbeta i. 

Och detta är en lista som kan användas för att jobba till, om 
jag måste ha något ljud till, men det brukar jag oftast inte. [Det 
krävs] att jag måste kunna dem, väldigt, väldigt, väldigt bra. 
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Det behöver vara musik som jag har hört så många gånger att 
jag inte hör den längre. 

Det musikaliska och tekniska kunnandet används och utvecklas 
också i arbetet med att skapa världar med annat fokus än lyssning. 
Listan används i situationer där det är för stimmigt för att vara 
möjligt att koncentrera sig. Om endast noise cancelling, utan 
musik, används blir enligt informanten hennes tinnitus i stället 
för störande. 

Att skapa världar för att vara i det okända 

[när jag hittade] R. Kelly var ju att jag läste en artikel om 
honom. Han är ju omskriven som ett musikaliskt geni. Så då 
ville jag kolla upp det. Jag ville bilda mig. 

För att komma in på hur kvinnorna faktiskt skapar världar för 
egen musikalisk bildning kommer jag här att presentera hur de 
väljer att hantera Spotify för att ordna världar där de kan vara i det 
okända. Det kan vara listor Spotify erbjuder dem, listor de hittar 
via Spotifyvänners listor, vänners tips, nytt de hittar själva, listor 
de skapar själva och listor skapade med andra appar, så som 
Tiktok eller Shazam. Umgänget med listorna erbjuder såväl 
musikalisk bredd som djup. 

Nej, men att jag träffar på nya artister. Ny typ av musik, som 
jag inte skulle söka upp själv, som jag får antingen via kom-
pisar, eller via Spotify. Så att det breddar mig också. 

När det gäller listor som Spotify erbjuder visar några av de inter-
vjuade att de uppskattar erbjudna listor grundade på tidigare lyss-
ningar, så som Daily mixes och Liknande artister och menar att de 
kan bli överraskade i mötet med dessa automatgenererade förslag. 
Och det förutsätter att världar skapas där umgänget kan ske, 
återigen kommer hushållssysslor i kombination med enskildhet 
upp som möjlighet för musikalisk bildning. 
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9. Att skapa musikvärldar för sig själv… 

Men ibland, när jag står och diskar eller när jag gör så här lite 
tråkiga saker, då brukar jag … och då har jag … då har jag 
märkt att man kan hitta såna här som de har satt ihop åt en. 
På Spotify. Jätteroligt. Jätteroliga listor med låtar som…och 
också … och om man har en lista så kan det var så ”det här 
kanske du också gillar” och sånt är ju ganska kul tycker jag. 
När de överraskar en från Spotifys håll. 

Andra kvinnor använder dylika listor till att få tips för att sedan 
gå in och lyssna på någon artists hela album, eller att ta del av, och 
”planka” en låt för det egna musicerande. New releases verkar an-
vändas än mer medvetet för att tillåta sig vara i det okända. Då 
lyssnar de igenom hela albumet för att skapa sig en uppfattning 
om helheten, men för att lyssna igen krävs det att musiken 
uppfattas som väldigt bra, uttrycker de tillfrågade. 

Ja, den kollar jag egentligen varje fredag och ser, jag ser mest 
på artisterna då om det är någon som har släppt något jag har 
lust att lyssna på. Men nu är det ju december så då är det 
mycket nyversioner av gamla sånger. 

Dock finns det en medvetenhet om att det blir allt vanligare att 
artister släpper singlar regelbundet under en längre tid, innan al-
bumet kommer, vilket komplicerar albumlyssning. Även att lyss-
na på topplistor för att se vad som är aktuellt och eventuellt få sig 
något ”nytt till livs” förekommer. De intervjuade följer dessutom 
listor som förmedlas via Spotify men är skapade i samverkan med 
t.ex. en musiktidning, en TV-serie, eller en blogg, för att få möj-
lighet till att hitta nya tidigare okända musikupplevelser. 

Det är några listor jag följer för att de är bra listor för de blir 
uppgraderade kontinuerligt och jag kan hitta sånger och fin 
musik i. Som den här NBHAP [Nothing but hope and pas-
sion]. Som är kopplad till en musikblogg. 

Sådana typer av okända världar kräver också ett relativt aktivt 
användande, det kräver tid och utrymme att vara närvarande i 
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dem. Detsamma gäller att skapa sig världar via vänners listor, tips 
eller musicerande. Det förutsätter en känsla för vilka vänner som 
ligger lagom nära ens egna preferenser. De intervjuade letar och 
hittar naturligtvis ny musik själva också; låtar, album, artister, via 
sökfunktionen på interfacet. En grundläggande musikkännedom 
utgör en utgångspunkt, men också nyfikenhet, eller albumens 
framsidor som ”artwork”, hur ”skivorna visar sig” kan vara in-
gångar till det nya och okända. Ibland går sökandet via en grupp 
som troligen är de som spelat in låten, eller så testas en playlist på 
måfå: 

Ja, det var bara sådär, nu ska jag sitta i bilen, jag laddar ned 
något. Eller jag har inget att lyssna på, jag testar att hitta något. 

Utifrån sitt sökande skapar deltagarna också egna listor för att 
skapa nya musikupplevelser åt sig själva. De sparar album, och 
även låtar, som de planerar att lyssna på, för att veta var de har 
dem. Det kan röra sig om nya artistsamarbeten, nya album, eller 
intressanta kopplingar mellan redan kända musikaliska aspekter. 
Vissa listor ligger dessutom nedladdade för offline-lyssning, vilket 
är en strategi kvinnorna använder sig av för att vara redo för wifi-
lösa situationer. De intervjuade kvinnornas medvetenhet och 
kunnande visar sig också i hur de refererar till andra som lyssnar 
mer okritiskt på det Spotify erbjuder, och ”kan sätta på vilka 
random-listor som helst”. 

Till sist kan rum för det okända skapas i samarbete med andra 
Spotifykompatibla appar så som Shazam och Tiktok, och inte 
minst breddas det för deltagarna okända här med funktionen 
”Related Artists”. Samtliga förhållningssätt kräver musikalisk och 
till viss del teknisk kännedom och kunskap vilket de intervjuade 
har. De ”köper inte vad som helst”, och de visar en vilja till  
bildning, på flera plan. Samspelet med tekniken ger dem möjlighet 
till detta, liksom förväntningarna på vem som kan göra vad, som 
nämndes ovan. 
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9. Att skapa musikvärldar för sig själv… 

Att skapa världar för fördjupning av det redan kända 
Medan att skapa världar för det okända handlar om breddning 
som en del av en musikalisk bildning, att gå från det kända till det 
okända för att göra det okända känt, kommer här tillfällen till 
fördjupning att tas upp, där bildningen handlar om att gå från det 
kända till det okända. Ett sådant förhållningssätt bygger på en 
musikalisk erfarenhet och kompetens som grund, att användaren 
vet vad den letar efter, och vilken grund den är ute efter att bygga 
vidare på eller fördjupa. Att i princip all musik finns tillgänglig 
när som helst, ses som en unik förutsättning i sammanhanget. 

Hanteringen av Spotify i det här sammanhanget ser ut att 
handla om att hitta det redan kända och fördjupa sig med det som 
grund, men också om att ”blocka” artister de inte är intresserade 
av. Att fördjupa sig kan handla om att bli än mer insatt i och 
utforska en redan känd artists musik. Här används funktionen 
New Releases som Spotify vid tiden för studien delar med sig av en 
gång i veckan, varje fredag, men även sökfunktionen. Det kan 
också handla om att lyssna på redan känd musik av en redan känd 
artist. Flera av de intervjuade vittnar om att de lyssnar på samma 
artist och album många gånger. Återigen handlar det om aktiva 
val och handlingar som medger musikalisk bildning i relation till 
tekniken. 

Keith Jarret det är inspiration från min lärare på folkhög-
skolan. Han spelar ju så vackert. Så honom brukar jag lyssna 
på ibland. 

Sökmotorn används också för att hitta en speciell låt av en speciell 
artist. Om de tillfrågade inte minns titeln på låten kan de ”Googla” 
upp texten för att hitta titeln, eller använda listor där de vet att 
låten finns med, för att hitta sig fram. I vissa fall används Youtube, 
då sökningen via Spotify misslyckas, på grund av att låten faktiskt 
inte finns tillgänglig där. Specifika album söks också upp för att 
fördjupa musikalisk erfarenhet. Det kan vara att en film eller ett 
TV-program innehåller musik som de tillfrågade lyssnat på tidi-
gare i livet, och blir intresserade av att höra igen. Det finns en hel 
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repertoar av sökstrategier som används för att återskapa dylika 
världar för musikalisk bildning. 

Och här, det var något program på TV där jag hörde Misa 
Criolla i bakgrunden, och så kom jag på ”Gud vad jag älskade 
den skivan.” Som jag då gick och letade fram bland mina LP-
skivor, jag har kvar liksom en skivback. Jag gick till Spotify 
och då tyckte inte jag det lät som på den LP-skivan. Och jag 
har fortfarande inte riktigt hittat. Jo, den här (innan) det är 
han som är dirigent på LP-skivan. Och då tror jag att jag 
hittade i alla fall två delar av Misa Criolla från den LP-skivan. 
De var de rätta. Jag såg på min LP-skiva vem det var och så 
sökte jag på honom. För innan dess var det sådär tramsigt 
publikfriande sådär. Jag ville ju ha det där som jag hade lyss-
nat på. På 80-talet eller nå’t sånt. Och då är det ju helt fan-
tastiskt som sökmotor alltså, och att man kan hålla på. 

Deltagarna uttrycker att de kan bli väldigt upplyfta av att höra 
album av artister de går in för att lyssna på under en period. ”Här 
lyssnade jag på alla Lalehs skivor, och jag blev väldigt upplyft av 
den senaste.” De aktiva kvinnorna betonar betydelsen av att lyssna 
på hela album, inte minst första gången de tar del av en specifik 
artists nya musik. För dessa kvinnor blir spellistor mer använd-
bara i bakgrundssammanhang och i sammanhang där de vet att 
de kommer att bli avbrutna. Det är viktigt att skapa sig förutsätt-
ningar för att ”komma in i musiken”. Här blir centreringen till 
relationslistan hos den 37-åriga kvinnan ett undantag. I relations-
listan, som beskrivs i berättelsen ovan, blir albumlyssnandet satt i 
bakgrunden, till förmån för lämpliga låtar att dela med honom 
som inte är bara en vän. En av de intervjuade som förmedlar 
egeninspelad musik via Spotify tar också upp att hon kan bli 
irriterad på människor som inte lyssnar på helheten. 

Till exempel när en ny skiva släpps. Då bör man sätta sig ner 
och lyssna [på hela skivan]. 
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9. Att skapa musikvärldar för sig själv… 

Hon betonar att det är viktigt hur skivan är sammansatt och i 
vilken ordning låtarna kommer, vilken känsla och energi de olika 
låtarna ger och hur de samspelar med varandra. ”Man vet att sånt 
har ganska stor betydelse”. Flera av de intervjuade håller med om 
detta resonemang och att ”shuffle” bör undvikas.1 

Jag tycker om … i alla fall de bästa albumen har ju en drama-
turgi i sig, en eller annan form av historia och det tycker jag 
är fint att kunna följa med på. Hela helheten i albumet. 

När det gäller att skapa musikvärldar för egen fördjupning an-
vänds med andra ord Spotifys erbjudanden på ett kritiskt sätt. 
Fokus ligger på att hitta det lyssnaren letar efter. Listor för en 
specifik genre eller tidsepok kan användas för att ”hitta rätt”. 
Algoritmbaserade listor som Daily mixes är dock inget deltagarna 
vittnar om att de använder i de sammanhangen. Dock tyder 
materialet på att information om artisterna, ”om”, kan hjälpa 
kvinnorna att skapa sig rum för musikalisk fördjupning. 

Att skapa rum av god kvalitet 
När det gäller att skapa musikrum för sig själva, har det blivit 
tydligt att de intervjuade i relativt hög grad är noga med vad de 
lyssnar på, vilken inspelning de väljer, och att lyssnandet föregår i 
ett sammanhang där de inte riskerar att bli avbrutna. De visar 
också medvetenhet om att de är musikaliskt kunniga, och kan 
välja medvetet, med hjälp av sin digitala kompetens. En av de 
intervjuade jämför sitt förhållningssätt med sin mans förhåll-
ningssätt till Spotify som i hög grad väljer färdiga topplistor, 
medan hon själv handplockar bidrag till sina spellistor. 

Min man kan ju klicka på ”bäst just nu” och då kan han ju 
få…då kan det ju komma allt. Att han inte har samma. Han 
[maken]vet inte musik. Förlåt P!!! Jag har ju mer, jag vill ha 

1 Freemium erbjuder dock endast shuffle-uppspelning. 
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det precist. Den sången ska jag ha, eller den artisten. Åh, vad 
behöver jag nu? Mer så. Sådär. Vi använder det väldigt olika. 

En annan aspekt är förstås ljudkvalitet, vilket togs upp specifikt i 
kapitel 5. Några av de tillfrågade är medvetna om att det är möjligt 
att välja hur musiken ska låta genom ljudinställningar i Spotifys 
programvara, och har i de fallen valt den högsta ”strömningskva-
liteten”. Samtliga är dock medvetna om vilka hörlurar de vill ha, 
och de med ekonomisk möjlighet har också sett till att skaffa sig 
utrustning de är nöjda med när det gäller lyssning som inte är 
”bakgrundslyssning”. 

Ja, jag är väldigt nöjd med de jag har, det är de nyaste bästa 
Sony-arna. De är jag väldigt nöjd med. 

Kvinnorna som deltar i studien är med andra ord inte bara digitalt 
och musikaliskt kunniga, aktiva och medvetna utan de ser också 
till att skapa rum med så god ljudkvalitet som möjligt. De ut-
vecklas därutöver musikaliskt och tekniskt av att vistas i världarna 
de skapar, och frågan är hur detta förhåller sig till hur de kvinnor 
som nämns i Liliestams och Bossius studie relaterar till musik. 
Vilka nya möjligheter ger Spotify som tidigare tillgänglighet av 
musik inte kunde erbjuda? Och vad är det som gör att vissa 
kvinnor kan ta vara på de möjligheter som Spotify erbjuder? 

Att skapa världar för eget musikaliskt uttryck 
Det blir tydligt i analysen av materialet att kvinnorna använder 
Spotify för att skapa rum för eget musicerande eller dans, såväl 
amatörmässigt som professionellt. 

Ja, och då fick alla önska sin bästa danslåt. Jag hade ett tjej-
party. Ett kvinnoparty. 

Att använda strömmad musik som förlaga för eget spel är också 
vanligt förekommande. 
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9. Att skapa musikvärldar för sig själv… 

Om det är någon låt man jobbar med, så lyssnar jag på låten, 
kanske samtidigt som jag spelar den, försöker planka den, 
eller när jag ska lära mig text så lyssnar jag på låten från 
mobilen och så har jag texten, så det blir ju många timmar 
varje dag. 

Att ”planka” kan handla om att lära sig på gehör, för att kunna 
spela. ”Så noter är inte min grej, och då är ju Spotify väldigt bra. 
Då får man det med en gång.” Men ibland kan det handla om att 
översätta det musikaliska uttrycket till någon form av kommu-
nikationssymboler, vilket också togs upp som strategi i under-
visande sammanhang i kapitel 8. Den yngsta deltagaren får också 
tillfälle att träna på att ”planka” och notera musik i sin hög-
stadieskola genom att få i uppgift att göra en formskiss. 

Vissa av deltagarna lyssnar också på musik för att arrangera 
låtar för en speciell kompgrupp eller ensemble, och då kan låtarna 
vara sparade i någon form av spellista. Det förekommer också att 
spellistor delas med andra precis som de är, och skickas till med-
musiker föra att de ska kunna förbereda sig för en repetition eller 
ett ”gig”. Sådana spellistor kan sägas befinna sig i gränslandet 
mellan att skapa rum för sig själv, eftersom det är ens egna musi-
cerande som är målet för delningen, och att skapa rum för andra 
eftersom listan som delas samtidigt blir en grund för andras 
musicerande. 

Ja, men så …det är ju det allra goaste, om de…det är klart att 
det kan vara bra att ha. Det beror sig på vem man spelar med, 
men många är ju väldigt duktiga, så då är det bra, också när 
det gäller enklare låtar, då räcker det med att man skickar en 
länk och så spelar men när man träffas. 

Vissa av deltagarna använder Spotify som artister, med andra ord 
delar de sin musik till en publik via det kommersiella företaget. 
Samtidigt kan det också sägas vara en värld för egen upplevelse. 
Att skapa en värld där egenkomponerad musik delas, ses här som 
en situation för att uttrycka sig själv. Världen som skapas bjuder 
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in andra, men är ett sammanhang där ens budskap beskrivs, gest-
altas och förmedlas. Det kan sägas att musikvärlden skapas för att 
användas för att skapa sig själv som artist. 

Om en låt har fått 25 unika lyssningar, då syns den i appen. 
Den visar 30 av 600 spellistor som låten är med på, då räknas 
även privata listor in. Om en lista får följare, och just en låt 
lyssnas på, då syns det i appen. Kul att se, lätt att bli beroende. 

På Spotify finns också möjlighet att beskriva sig själv som artist 
med ord och bild, på sin så kallade ”artistsida”. Det är dessutom 
möjligt att skapa spellistor med låtar och andra artister man som 
artist vill synliggöra. Artister kan med andra ord marknadsföra 
varandra. Informanter i studien som tillika är artister berättar 
även att andra medier, som dagspress och musiktidningar, upp-
muntrar dem att skapa spellistor på Spotify. Hamnar en artist på 
en lista som Spotify skapat, öppnas en väg till dennes musikvärld 
för många lyssnare. Om än Werners (2020a) forskning visar på 
hur kvinnliga artister underordnas även i den digitala världen, 
utgör placeringen på en av Spotifys aktuella listor en väg för 
kvinnor att synas med sin musik och ta plats i musiklivet. 

De kvinnor som i studien skapar musik använder också Spotify 
för att få inspiration till sitt skapande. De ”släpper in musik” i sin 
värld som både fördjupar men också breddar för att ge nya 
impulser. Listor med inspirerande musik används även för att visa 
en producent hur den egna musiken ska låta, vilket sound som 
eftersöks. 

Jag tror det finns en koppling. Om man bara lyssnar på det  
man redan tycker är bra och känner till, då är det också svårt 
att komma vidare med sin egen musik, eftersom man bara 
inspireras av samma saker. Samma sound. Man vet inte hur 
musik kan låta, om man inte lyssnar på en massa olika. Tror 
det underlättar om man är intresserad av att höra olika typer 
av musik. De spellistor Spotify skapar så är det ju oftast inom 
ramen för det man redan känner till och tycker om. Men man 
kan klicka sig vidare. 
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9. Att skapa musikvärldar för sig själv… 

De intervjuade som skapar och sprider musik ser heller inget 
alternativ till Spotify, för att sprida sin musik, även om en av dem 
är kopplad till ett skivbolag och även ger ut LP-skivor och dis-
tribuerar musiken till andra strömmande företag. 

Ja, två av mina skivor finns där [på Spotify]. Och det gör ju. 
Alltså, jag använder mig ju inte av CD-skivor själv. Så då är de 
ju döda. Alltså så. Så de måste ju in här fast man inte tjänar så 
mycket på det känns det som. Jag använder ju själv mina egna 
låtar i och med att de finns här. Alltså så, på ett annat sätt. Så 
då blir det ju mera levande. 

Att skapa musikvärldar för sig själv som människa, musikant och 
artist är naturligt och närvarande för deltagarna, inte minst bland 
de yngre. Den musikaliska och digitala kompetensen används och 
utvecklas mycket medvetet. Detsamma gäller tillgång till den 
utrustning som krävs för att skapa världar av god kvalitet. De tar 
steg över, eller börjar riva ned de strukturella murar som tidigare 
forskning har visat omgärdat kvinnors musikanvändning. Dock 
är det flera, inte minst de äldre, som i första hand är engagerade i 
andras musiklyssning och musikanvändning i sitt användande av 
Spotify, de skapar musikvärldar åt andra, på fritiden såväl som i 
arbetet. 

Avslutande kommentar  
Resultatet av de analyserade intervjuerna visar, till skillnad mot 
tidigare forskning, att kvinnor kan vara såväl aktiva som tekniskt 
initierade och hantera de utmaningar som följer med musikan-
vändning via det kommersiella algoritmbaserad techföretaget 
Spotify. Dock har kapitlet visat på att det kräver en hel del i det 
genusstrukturerade samhället, för att användningen skall utmana 
det Lilliestam & Bossius konstaterar i sin studie, att kvinnor lägger 
det egna musikintresset åt sidan, och i högre grad ägnar sig åt om-
sorg, i sin musikanvändning. Det kan vara en generations-, eller 
åldersfråga, men samma tendenser visar sig bland grundskole- och 
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C. Ferm Almqvist 

gymnasieelever i aktuell forskning med fokus på genus och musik-
undervisning (Ferm Almqvist & Hentschel, 2019). Männens och 
pappornas roller är starka konstaterar Werner och Johansson 
(2016), och det syns till viss del även här i den unga kvinnans 
uttalande som vem som bestämmer på vad som skall lyssnas på i 
hemmet. 

Det är hoppfullt att de yngre i studien skapar sina egna 
musikaliska världar, och tillåter sig själva att ”nörda ned sig” i 
album, artister och musikstilar, men det ska sägas att materialet 
också visade på att kvinnorna, speciellt de äldre använder sina 
kompetenser till att skapa rum åt andra i hög grad. Kapitlet visar 
på en mängd självformande situationer, där såväl essentiell som 
existentiell bildning föregår. I samspelet människa-musik-teknik, 
grundade på aktiva val skapar kvinnor möjlighet för explorativ 
bildning. Frågan är igen vad det är som möjliggör och hindrar 
kvinnor att vara och bli till sin fulla potential i nämnda musik-
världar, och hur detta kan uppmuntras tydligare redan i tidig 
ålder. På det temat behöver mer forskning bedrivas. 

Frågor 
 Hur kan kvinnor uppmuntras att skapa musikaliska 

världar för sig själva med hjälp av strömmade musik-
tjänster? 

 Vad hindrar kvinnor för att göra detta trots musikalisk 
och digital kompetens? 

 Om Spotify är en möjliggörare för kvinnor då det gäller 
att skapa, finnas i och dela musikaliska världar och driva 
musikaliska projekt, vad finns det då för risker med den 
kommersiella aktören i sammanhanget? 
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10. Ljudande konst – bildning, språk, 
och teknik 

Elias Schwieler 

I det här kapitlet kommer fokus att ligga på språkets inverkan och 
påverkan på teknologi och ljudande konst samt hur detta i sin tur 
förhåller sig till explorativ bildning. Främst kommer kapitlet att 
handla om ljudande konst i form av poesi, en genre som har en 
lång tradition av att vara just ljudande, dvs. olika former av talad 
poesi. 

De fyra begreppen ljudande konst, språk, explorativ bildning 
och teknik undersöks i kapitlet ur olika perspektiv, men viktigt att 
påpeka är deras inbördes ömsesidiga förhållande till varandra. 
Kapitlet inleds med en genomgång av bildning och språk i för-
hållande till hermeneutik och hur denna tolkningslära förutsätter 
språket som grund. Därefter undersöks språket i relation till tek-
nik och teknologi. Såväl teknologins möjligheter och begräns-
ningar, som dess positiva aspekter, tillika dess faror diskuteras. 
Två böcker som specifikt behandlar ljudande konst refereras i 
kapitlet, nämligen Doing Cultural Studies: The Story of the Sony 
Walkman (du Gay et al., 1997) och Spotify Teardown: Inside the 
Black Box of Streaming Music (Eriksson et al., 2019). Dessa böcker 
representerar hermeneutiska tolkningar av ljudande medier, dvs. 
musikspelaren Sony Walkman och strömningstjänsten Spotify. 
Det tredje avsnittet i kapitlet behandlar poesi och litteratur som 
ljudande konst. Speciellt poesi diskuteras och hur denna genre 
genom historien har varit en talad form av poesi, en form som 
genom strömmande medier har fått ett nytt uppsving. Två exem-
pel på poesi genom strömmande medier ges, nämligen Shane 
Koyczans dikt ”To This Day” och Neil Hilborns ”OCD”. Den 
talade poesins relation till och plats inom strömmande medier 
behandlas också i avsnittet. Avsnitt fyra försöker reda ut och 
sedan knyta samman bildning, explorativ bildning och ljudande 
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konst. Den didaktiska traditionen inom poesi och litteratur be-
handlas och jämförs med hur icke-didaktisk poesi kan verka 
bildande. Den explorativa bildningen diskuteras, främst utifrån 
Martin Heideggers tänkande, vilket leder till en reflektion över 
den talade poesins relation till explorativ bildning och hur lyss-
naren bereds möjligheter till explorativ bildning genom ljudande 
konst. Kapitlets sista avsnitt består av en sammanfattning av de 
fyra föregående avsnitten. 

Det övergripande syftet med kapitlet är alltså att undersöka 
relationen mellan ljudande konst, explorativ bildning, ström-
mande medier och språket som en hermeneutisk grund för lyss-
narens existentiella och epistemologiska möte med talad poesi och 
litteratur. 

Bildning och språk 
Att tolka texter och konstverk av olika slag, såsom skulpturer, 
målningar, poesi, eller musik är en genre som ofta förknippas med 
hermeneutiken, dvs. tolkningsläran. Syftet med hermeneutik är 
strävan efter att förstå, tydliggöra och förklara olika fenomen, 
såsom poesi eller musik. I nyare tid har hermeneutiken även ut-
vidgat sin tolkningsrepertoar till att t ex inkludera populärkultur-
ella fenomen. Ett banbrytande exempel på det är tolkningen av 
musikspelaren Sony Walkman som genomfördes av Paul du Gay, 
Stuart Hall, Linda Jones, Hugh Macay och Keith Negus (1997) i 
boken Doing Cultural Studies: The Story of the Sony Walkman. 
Författarnas syfte med boken var just att vidga tolkningen av kul-
turella fenomen genom att analysera Sony Walkman som ett case 
ur i huvudsak två perspektiv: det substantiella och det epistemo-
logiska. Med det substantiella perspektivet menar de en tolkning 
av företeelser ur ett empiriskt förhållningssätt, alltså att analysera 
fenomen genom observation och erfarenhet av dem; med det epis-
temologiska perspektivet fokuserar författarna på kunskapen om 
olika fenomen. I dessa två perspektiv ingår att analysera fenomen 
genom tolkning av tecken, bilder, trosföreställningar och språk. 
Med Sony Walkman som case ville författarna påvisa hur viktiga 
kulturella praktiker och institutioner har blivit i våra liv, men 
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10. Ljudande konst – bildning, språk, och teknik 

också ge ett exempel på hur ett kulturellt fenomen kan analyseras 
och tolkas i den disciplin som har fått namnet ”Cultural Studies” 
(s. 1–2). Vi kommer i kapitlet att få tillfälle att återkomma till Sony 
Walkman-caset, eftersom det har så tydliga och viktiga berörings-
punkter med det case som är vår utgångspunkt i den här boken, 
dvs. Spotify.1 

Ett av de viktigaste verktygen i hermeneutiken är språket. Det 
är genom språkförståelsen av de fenomen som analyseras fram-
träder och kan tolkas vidare. Som en av de viktigaste föregångarna 
inom hermeneutiken, Friedrich Schleiermacher (1959), uttryckte 
det: ”Allt som förutsätts i hermeneutiken är blott språk” (s. 38).2 
Detta citat blev välkänt genom att Gadamer (1990) i sitt huvud-
verk Wahrheit und Methode  (Sanning och metod) använde det 
som motto till tredje delen som behandlar just språkets roll i her-
meneutiken. Det är språket som bestämmer både det herme-
neutiska objektet, dvs. det fenomen som tolkas, och den herme-
neutiska akten, dvs. själva tolkningen i sig. Detta, i sin tur, för oss 
närmare relationen mellan bildning och språk, nämligen genom 
att anta hermeneutiken som den länkande aktivitet som knyter 
samman bildning och språk. 

Som redan nämnts har bildning en lång och brokig historia, i 
vilken begreppet fått anta många skepnader och betydelser. I den 
här boken har vi exempelvis valt att förstå bildning som en explo-
rativ aktivitet som syftar till att undersöka vår upplevelse och 
erfarenhet av konst och musik genom strömmande medier, och 
dessutom vidga vår förståelse och utveckla vår kunskap om och 
genom konst genom att använda strömmande medier, så som 
Spotify.3 Vårt perspektiv på bildning bryter alltså med den instru-
mentella och formaliserade användningen av begreppet som 
betonar ett förutbestämt och planerat program för att uppnå 

1 För vidare läsning och fördjupning om fenomenet Walkman, se Michael Bull 
(2001) och (2002). 
2 Min översättning av ”Alles Vorauszusetzende in der Hermeneutik ist nur 
Sprache”. 
3 Se kapitel 2 för en genomgång av bildningsbegreppet och dess positionering inom 
ramen för den här boken. 
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bildning. Den fria explorativa bildningen och den mer instrumen-
tella bildningstraditionen beskrivs väl av Sven Erik Nordenbo 
(2002) i artikeln ”Bildung and the Thinking of Bildung”. I vår 
tappning av bildningsbegreppet är det när vi språkligt översätter 
objektet för vår tolkning som det framträder som en herme-
neutisk möjlighet, och så leder till att vi explorativt kan tillägna 
oss objektet, eller fenomenet, i fråga. Genom att sätta ord på vår 
upplevelse av fenomenet kan vi tolka det hermeneutiskt och på så 
sätt just bilda oss en uppfattning om det, en uppfattning eller per-
ception som sedan kan leda till en utvecklad erfarenhet av och 
kunskap om fenomenet. Språket har, med andra ord, en mycket 
viktig funktion inom både bildning och hermeneutik. Det är 
språket som, så att säga, utgör grunden och förutsättningen för 
hur vi hermeneutiskt tolkar ett fenomen. Vi kan alltså säga att det 
är genom språk och hermeneutisk tolkning det vi här benämner 
bildning utvecklas. Uttryckt annorlunda, genom en akt av explo-
rativ utforskning, i vilken fenomenet framträder för oss, t ex 
genom att lyssna till en dikt läsas upp på Spotify, sätter vi ord på 
vår upplevelse och kan så tolka fenomenet och på så vis utveckla 
en kunskap om det. Detta utgör ett exempel på det vi kallar explo-
rativ bildning. 

Människan använder sig alltså av språk för att lägga grunden 
till vår bildning. Hur fungerar då språket som grund för bildning 
genom den hermeneutiska erfarenheten? Språket är, som sagt, av 
yttersta vikt för Gadamer i hans hermeneutiska tolkningsfilosofi, 
vilket vi har visat i kapitel 2. Och det är, som nämnts, i del tre av 
Gadamers (1990) magnum opus Sanning och metod som han 
främst utvecklar sin idé om språkets plats i hermeneutiken. Det vi 
kan peka på som specifikt knyter an bildning till Gadamers 
hermeneutik är den vikt han ger de två begreppen tolkning och 
förståelse. Dessa begrepp är, i sin tur, beroende av språket. Språket 
är således det medium som gör tolkning och förståelse möjliga. 
Tolkning och förståelse genom språk är inte, understryker 
Gadamer, en aktivitet som endast är möjlig för det skrivna ordet 
eller talade språket, utan även konstverk, såsom en staty eller ett 
musikstycke, kan tolkas och förstås genom samma proces. Som 
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Gadamer skriver: ”Verstehen und Auslegen sind auf eine unlös-
liche Weise ineinander verschlungen” (s. 403), i min översättning: 
”Förståelse och tolkning är på ett oupplösligt sätt samman-
bundna”. 

För explorativ bildning betyder detta att språket har en avgör-
ande betydelse, på samma sätt som för tolkning och förståelse. Det 
är genom språket människan kan sätta ord på det utforskande sätt 
som konst erfars och på så vis bildas en förståelse för vad konst-
verket vill säga. Människan gör så att säga konstverket till sitt 
genom den hermeneutiska process som språket öppnar upp för. 
Och det är i och med sökandet, eller undersökandet, som språket 
leder in på den explorativa bildningens väg. 

Språk och teknik 
Den grundläggande betydelse språket har för bildning, herme-
neutik, och så för tolkning och förståelse, avspeglas även i männis-
kans förhållande till, förståelse och användning av, teknologi. I 
kapitel 2 utvecklade vi förhållandet mellan bildning och teknik 
utifrån Martin Heideggers analyser av teknik och speciellt män-
niskans aningslösa nyttjande av teknik. Men, det är dock viktigt 
att påpeka att Heidegger inte endast ser faror med teknologi i sig, 
utan det är specifikt i människans ogenomtänkta nyttjande och 
utnyttjande av teknologi som faran ligger. Heidegger understryk-
er därför hur nödvändigt det är att människan antar ett mer 
reflexivt och mediterade förhållningssätt gentemot teknologi, dvs. 
ett förhållningssätt Heidegger (1959), med ett nästintill oöversätt-
bart ord, benämner Gelassenheit och utvecklar i boken med sam-
ma namn. Att låta saker och ting vara och på så sätt öppna upp för 
det oförutsedda är det förhållningssätt som kännetecknar det 
Heidegger menar med Gelassenheit. 

Det Heidegger menar med Gelassenheit resonerar med den syn 
på explorativ bildning som vi utvecklar i den här boken. Det gör 
det lätt att också se hur motsatsen till Gelassenheit mer refererar 
till idén om bildning som en formaliserad och instrumentell 
modell för utbildning. Så som teknologi ofta används i formell ut-
bildning drar detta användande mer åt ett oreflekterat utnyttjade 

217 



 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
 
    

  
 

 

E. Schwieler 

av teknologi än som ett sätt att bidra till ett explorativt under-
sökande, vilket bidrar till ett lärande grundat i det oförutsedda och 
det oberäkneliga.4 Den springande punkt som utgör skillnaden 
mellan dessa två sätt att förhålla sig till teknik och bildning är, som 
sagt, språket. Det är därför nödvändigt att mer i detalj utröna rela-
tionen mellan just språk och teknologi. Vi kommer följaktligen, 
som utlovat, att åter referera till boken Doing Cultural Studies: The 
Story of the Sony Walkman (du Gay et al., 1997), för att posi-
tionera och ge sammanhang till språkets förhållande till teknologi. 
Boken är vidare relevant eftersom den behandlar musikteknologi, 
vilket gör det möjligt att sedan utveckla vårt resonemang till att 
inkludera strömmande medier, mer specifikt Spotify som ström-
ningstjänst. 

Vi har tidigare berört boken Doing Cultural Studies: The Story 
of the Sony Walkman utifrån perspektivet hermeneutik och då hur 
tolkningsprocessen har utvecklats genom ”Cultural Studies” till 
att inkludera tolkningar av populärkulturella fenomen. Som titeln 
på boken gör gällande vill författarna skriva berättelsen om Sony 
Walkman-spelaren. Redan här är det alltså tydligt hur språket gör 
sig gällande. Genom språket som medium framträder fenomenet 
Sony Walkman och formas till en text, en berättelse som spårar 
upp en viss väg, som i sin tur både är en tolkning och en text som 
kan tolkas. Läsaren följer den utstakade vägen och skapar sig en 
bild av vad berättelsen kan och vill säga. Vad är det då denna 
berättelse tar i beaktning? Återigen ger bokens titel en ledtråd, 
som lyder ”Doing Cultural Studies”. Boken försätter sig med 
andra ord att utföra en studie i kultur, närmare bestämt den kultur 
som kan sägas ha lagt grunden till uppfinningen Sony Walkman, 
men också den kultur som Sony Walkman fungerar som en 
metonymi för, dvs. hur Sony Walkman speglar den kultur vi lever 
i, eller snarare levde i då Sony Walkman var som mest populär. 
Det är således kultur som begrepp som boken fokuserar på och 

4 För en grundlig analys av Heideggers begrepp Gelassenheit och teknologi i 
förhållande till utbildning, se James M. Magrini och Elias Schwielers (2018) bok 
Heidegger on Literature, Poetry, and Education after the ”Turn”: At the Limits of 
Metaphysics, speciellt kapitlet ”Rethinking Gelassenheit in Heidegger’s Turn: 
Releasing Ourselves to the Original Event of Learning”. 
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även föreslår en tolkningsmodell för, nämligen den författarna 
benämner ”the circuit of culture” (s. 3). Denna ”krets” av kultur-
ella processer innehåller fem variabler utifrån vilka Sony Walk-
man som kulturellt fenomen tolkas i boken: 1) Representation, 2) 
Identitet, 3) Produktion, 4) Konsumtion, och 5) Reglering. 
Författarna kvalificerar valet av variabler med att ”to study the 
Walkman culturally one should at least explore how it is repre-
sented, what social identities are associated with it, how it is pro-
duced and consumed, and what mechanisms regulate its distri-
bution and use” (s. 3). Och det är genom språket som medium 
som den explorativa berättelsen författarna skriver om Sony 
Walkman som läsarens tolkning av deras berättelse blir möjlig. 
Författarna skulle till och med kunna sägas utföra en övning i 
explorativ bildning. 

Även om författarna argumenterar för att kretsmodellen med 
sina fem variabler är möjlig att applicera på vilket kulturellt feno-
men som helst, vilket tvivelsutan är sant, måste det sägas att andra 
variabler är möjliga, för att inte säga nödvändiga, beroende på vad 
det är för fenomen som ska tolkas – fenomenet ger tolkningen. 
Det är alltså fenomenet som bestämmer vilka tolkningsmöjlig-
heter som bäst lämpar sig för fenomenet ifråga. Om tolknings-
ramen appliceras på vilket fenomen som helst finns risken att 
tolkningarna blir desamma, eller i alla fall mycket lika varandra, 
oavsett hur stor skillnaden är mellan de tolkade fenomenen. Det 
står dock klart att boken, med sitt fokus på populärkultur, intro-
ducerar ett nytt perspektiv i hermeneutiken. Det faktum att boken 
behandlar en musikspelare utifrån perspektiven kultur och tekno-
logi gör den även extra intressant för vår studie av Spotify som 
fenomen. 

Hur kan vi då närma oss just strömmande medier, specifikt 
Spotify, som en teknologi utifrån begreppen språk och explorativ 
bildning? I en bok som har tydliga likheter med, men som också 
skiljer sig från, Doing Cultural Studies: The Story of the Sony 
Walkman är en bok om Spotify, med titeln  Spotify Teardown: 
Inside the Black Box of Streaming Music, författad av Maria 
Eriksson, Rasmus Fleischer, Anna Johansson, Pelle Snickars och 
Patrick Vonderau (2019). Bokens syfte återfinns, inte oanat, i 
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titeln, som ger ledtrådar till hur författarna har valt att utföra sin 
studie.5 Det är återigen språket som spelar en avgörande roll i hur 
läsaren uppfattar författarnas projekt. De använder också språkets 
möjligheter för att leda läsaren in på det spår de själva har valt att 
följa. ”Spotify Teardown” signalerar med ordet ”teardown” mer 
än en betydelsemöjlighet. Ordet är således i grunden tvetydigt, för 
att inte säga mångtydigt. Förutom den mest förekommande be-
tydelsen, dvs. att riva ner (t.ex. ett hus), har ordet olika tekniska 
betydelser, såsom ”product teardown”, vilket innebär att ta isär, 
nedmontera en (ofta teknisk produkt) för att synliggöra de 
enskilda delarna och på så sätt avslöja produktens uppbyggnad 
och komposition. I textsammanhang kallas detta för analys. En 
ytterligare teknisk innebörd av ordet används inom kommunikat-
ionsteori, där ”teardown” betyder att en krets eller signal bryts. 
Den betydelse författarna själva hänvisar till är ”product tear-
down”, alltså en form av analys, men använt i ett tekniskt sam-
manhang (s. 9). De skriver dock att de använder ordet även på ett 
bildligt sätt med betydelsen, som de skriver, ”a form of creative 
engagement with our research object” (s. 9). 

Det är emellertid i undertiteln de kanske mest intressanta 
orden att anknyta till hittas, nämligen ”black box”. En ”black box” 
innehåller, skriver författarna, det som inte längre behöver syn-
liggöras men som fortfarande är en del av den utvecklade produk-
ten, t ex hur Spotify började som en piratsajt för nedladdning av 
musik. Med andra ord betecknar ”black box” det som användaren 
inte märker eller behöver ta hänsyn till för att använda en pro-
dukt, t ex kan vi använda en smartphone utan att veta hur den 

5 Även om studiens uttalade ansats signalerar många beröringspunkter med 
Actor-Network-Theory (ANT) och filosofen Bruno Latours (2005) tänkande, vill 
jag i min läsning av studien uppmärksamma att trots deras anammande av ANT 
har språket en avgörande betydelse för deras analyser, speciellt i deras 
framställning av studien. 
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tekniskt är uppbyggd och fungerar.6 Med andra ord, en ”black 
box” kan innehålla sådant som ett företag vill hålla undangömt för 
forskare och allmänhet att ta del av. Boken Spotify Teardown: 
Inside the Black Box of Streaming Music är således ett försök till 
att riva upp och analysera det Spotify som företag helst vill hålla 
hemligt. För att uppnå syftet med boken skriver författarna en 
berättelse, precis som var fallet med författarna till Doing Cultural 
Studies: The Story of the Sony Walkman, och använder så språket 
för att genom en hermeneutisk process tolka och förstå innehållet 
i Spotifys ”black box”. Eller som författarna skriver: ”This book 
traces, on various levels, the process of Spotify’s becoming” (s. 9). 

För att kunna förhålla oss till teknologi på ett explorativt sätt 
är det alltså nödvändigt att använda språket som medium för att 
kunna tolka och förstå teknologins olika fenomen. De två exem-
plen, dvs. Doing Cultural Studies: The Story of the Sony Walkman 
och Spotify Teardown: Inside the Black Box of Streaming Music, 
visar språkets betydelse för möjligheterna att tolka och förstå tek-
nologin som begrepp och fenomen. Dessutom visar exemplen på 
språkets nödvändighet i människans relation till teknologin för att 
kunna möta den på ett mer reflexivt sätt och undvika att falla in i 
ett instrumentellt och beräknande förhållande till den. Genom 
språket ges möjligheten att öppna de svarta lådor som är den del 
av teknologin och varje annat fenomen som uttolkaren av den 
hermeneutiska processen möts av. Den svarta lådan är, med andra 
ord, det som brukar benämnas den eller det Andra, alltså det helt 
främmande, och som läsaren och uttolkaren med språket som 
medium måste närma sig med den reflekterande öppenhet som 
Heidegger kallar för Gelassenheit. 

6 I kapitel 8, ”Sociomateriality and Learning”, i boken The Sage Handbook of 
Learning (2015), beskriver Tara Fenwick vad som menas med en ”black box”: 
”Latour delineates matters of fact from matters of concern. Matters of fact are all 
those things that are assumed to be decided, certain and settled. Like a car that we 
drive without really knowing how it works, these things are ‘black boxes’ that are 
used in practice without critical questioning about how and why they were 
constructed. Black boxes can be ‘facts’ but also practices, policies, texts and tools 
in everyday work” (s. 7). 
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I mötet med ljudande konst i form av poesi och litteratur 
genom strömmande medier antar språket ännu en dimension 
som är nödvändig att begrunda. Precis som är fallet med teknologi 
är språket en förutsättning för den hermeneutiska process som 
mötet med poesi och litteratur ger upphov till. Det är om poesi 
och litteratur som ljudande konst nästa avsnitt handlar. 

Poesi och litteratur som ljudande konst 
När en läsare låter poesi tala till sig, eller att en viss dikt säger 
någonting till läsaren som slår an, är det något annat än att 
referera till en muntlig litterär eller poetisk tradition. Med en 
muntlig litterär eller poetisk tradition menas hur diktare och 
författare i denna tradition framställer och representerar det lit-
terära eller poetiska verket genom att läsa upp det eller recitera 
det. Faktum är att poesi ur ett historiskt perspektiv för det mesta 
har varit en muntlig aktivitet, som bygger på en tradition av 
muntligt berättande. T.ex. var Homeros Illiaden och Odyssén 
muntliga berättelser med en komplicerad historia vad gäller deras 
ursprung.7 Det är främst kalligrammet, och den så kallade kon-
kreta poesin inom modernismen, som genom grafiskt experi-
menterande fäster större vikt vid det grafiska arrangemanget av 
ord och bokstäver än vid det talade ordet.8 Dock ska det sägas att 
de uttalat visuella kalligrammen har en lång historia som går till-
baka till antikens Grekland och även finns representerade i 
Mellanösterns, Japans och Kinas gamla poetiska traditioner. Men, 
oavsett om läsningen av det litterära eller poetiska verket sker tyst 
i ensamhet eller om det reciteras eller läses upp inför publik kan 
det självfallet tala till läsaren. Att verket talar till läsaren betyder 
att det har slagit an en ton och att läsaren på något sätt känner en 

7 För en detaljerad översikt av den muntliga litterära traditionen, se J. M. Foley 
(red.) (1986), Oral tradition in Literature: Interpretation in Context. 
8 Det kanske mest kända exemplet på visuell eller konkret poesi i modern tid är 
Guillaume Apolinaires diktsamling Calligrammes från 1918. För en studie om 
konkret poesi, se Greg Thomas (2019), Border Blurs: Concrete Poetry in England 
and Scotland. 
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förståelse för och berörs av det som uttrycks. Med andra ord över-
sätter läsaren det han eller hon läser eller hör till något som är 
betydelsefullt. Den litterära eller poetiska händelsen sätter så 
igång en tolkningsprocess inom läsaren som driver henne eller 
honom att försöka förstå. Ofta händer det att läsaren måste läsa 
eller lyssna många gånger innan han eller hon känner sig hemma 
i verket och börjar tillägna sig en förståelse för det. Det kan alltså 
med rätta sägas, med Gadamer, att den hermeneutiska processen 
är beroende av tolkning och en vilja att förstå och att denna 
process nödvändigtvis sker genom språket som medium. 

I och med ny teknologi, så som strömmade medier, har till-
gången till ljudande konst blivit större, till vilken talad poesi till-
hör. Med stor säkerhet har dessa nya medier, vad gäller poesi, 
dragit till sig en ny och sannolikt också något annorlunda publik 
än den som upptäckt poesi och litteratur på mer traditionella sätt. 
Det har även blivit lättare för poeter och författare att bygga upp 
en publik och nå ut till den genom dessa nya medier. Ett exempel 
på en poet som fått stort internationellt genomslag genom ström-
mande medier är den kanadensiska poeten Shane Koyczan, främst 
genom antimobbningsdikten ”To This Day”. På Spotify har den i 
dagsläget över 3 500 000 lyssningar. Dikten finns också i en ani-
merad version på Youtube med hela 24,080,742 ”views” (2020-01-
14).9 Att dikten har blivit så populär beror troligtvis inte endast på 
att den finns till hands på t ex Spotify och Youtube, utan till stor 
del på diktens ämne och dess relativt okomplicerade och rätt-
framma språk. Den talar, med andra ord, till en bred publik. Ett 
annat exempel på en poet som nått en stor publik, delvis genom 
strömmande medier, är Neil Hilborn, speciellt med dikten 
”OCD”,10 en förkortning för Obsessive Compulsive Disorder. Hil-
born är något mer alternativ eller subversiv jämfört med Koyczan, 
men har över 15 000 000 ”views” (2020-01-15) på Youtube. Vad 
som är intressant med dessa siffror är att de vida överstiger vad de 
allra flesta poeter kan räkna i sålda exemplar av i skrift tryckta 

 https://www.youtube.com/watch?v=ltun92DfnPY&list=FLyMXQFay57bBj 
bqg85GhFXw&index=6&t=210s 
10 https://www.youtube.com/watch?v=vnKZ4pdSU-s&t=4s 
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diktsamlingar. Strömmande medier, inklusive Spotify, har således 
en mycket stor inverkan på spridningen av poesi till en publik som 
troligen inte skulle köpa en diktsamling i tryck eller låna en på ett 
bibliotek. Dock, vad gäller Spotify, kräver de att en poet eller 
författare går igenom ett produktionsbolag för att få sitt verk 
publicerat, till skillnad från Youtube där poeter och författare kan 
publicera sig utan mellanled i form av ett produktionsbolag eller 
liknande. Det sker alltså en kvalitativ bedömning för att bli publi-
cerad på Spotify, en bedömning som inte existerar på Youtube.11 

Det måste dock strykas under att varken Youtube eller Spotify 
är objektiva förmedlare av sitt innehåll, dvs. den musik, poesi, lit-
teratur och annan konst som finns representerad på deras platt-
formar. De är vinstdrivande företag som, precis som Facebook 
och andra sociala medier, använder sig av algoritmer för att, i 
slutändan, optimera sin vinst. Detta står helt klart efter en läsning 
av boken som tidigare refererats, nämligen Spotify Teardown: 
Inside the Black Box of Streaming Music. Vi har även behandlat 
detta i andra kapitel i den här boken. I Spotify Teardown skriver 
författarna hur de ser på Spotify som förmedlare av musik: ”[W]e 
prefer to treat Spotify as a ’mediator’ […], that is, as an actor that 
transforms, translates, and modifies the meaning of the elements 
it is supposed to carry” (s. 15). Det skulle alltså kunna hävdas att 
den hermeneutiska processen, i större eller mindre utsträckning, 
påverkas av Spotify som förmedlare av plattformens innehåll. 
Precis som språket fungerar Spotify som ett formande (tecken)-
system som, till en del, bestämmer förutsättningarna för hur lyss-
naren tolkar och förstår det han eller hon lyssnar på. Emellertid är 
den här situationen inte helt ny. Förlag har alltid haft en stor 
inverkan på vilken typ av poesi och litteratur som ges ut och precis 
som Spotify är dessa förlag vinstdrivande. Men det är viktigt att 
påpeka att med den nya teknologin har även nya metoder ut-
vecklats av företagen för att, än mer effektivt, kunna styra våra val 

11 Det ska tilläggas att förutom nya och mer alternativa poeter och författare finns 
självfallet ett antal ”klassiker” representerade både på Spotify och Youtube, så som 
Paul Celan, James Joyce, T. S. Eliot, m.fl., som i gamla inspelningar läser upp sina 
verk. På följande länk kan vi höra James Joyce läsa ur sin Finnegans Wake: 
https://www.youtube.com/watch?v=M8kFqiv8Vww (2020-01-15). 
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när vi använder deras tjänster. Den här situationen styr självfallet 
även frågan om bildning och det vi kallar explorativ bildning i den 
här boken. 

Bildning, explorativ bildning, och ljudande konst 
Hur än begreppet bildning tolkas är det svårt att undgå dess kopp-
ling till kunskap. När vi talar om bildning och ljudande konst, mer 
specifikt poesi och litteratur genom strömmande medier, menas 
alltså kunskap dels om poesi och litteratur i sig, dels den kunskap 
som didaktiskt förmedlas genom poesi och litteratur, dels kun-
skap om poesi och litteratur medierade genom strömmande 
medier. Det är således en skillnad mellan poesi och litteratur som 
kunskapsobjekt, om vilka vi kan söka kunskap, och poesi och 
litteratur vars syfte är att föreskriva en viss typ av kunskap. 
Däremot kan vi närma oss didaktisk litteratur och poesi som 
kunskapsobjekt oavsett deras uppenbara intention. Vad gäller 
litteratur och poesi som förmedlas genom strömmande medier 
gäller samma uppdelning, med det tillägget att vi även kan under-
söka mediet som förmedlare av litteraturen och poesin i fråga. 
Och den övergripande frågeställningen i den här boken är just hur 
ljudande konst förmedlas genom strömmande medier och vilka 
möjligheter och hinder detta får för begreppet bildning. 

Vad gäller bildning genom didaktisk litteratur och poesi går 
denna genre tillbaka till västvärldens äldsta kända poet, alltså 
Hesiodos (ca 650–600 f. Kr.) som med sitt verk Verk och dagar 
gjorde den didaktiska litteraturen till den dominerande genren 
under lång tid. Bildningsromanen, som under modernare tid var 
den didaktiska litteraturens mest framträdande och betydande 
genre, kan sägas ha sitt ursprung i Goethes Wilhelm Meisters 
Lehrjahre (1795) (Wilhelm Meisters läroår), även om romanen av 
många inte anses kunna reduceras till endast en bildningsroman. 
Nämnas bör också Rousseaus Emile, ou de l’éducation (1762) 
(Emile eller Om uppfostran), som även om den inte kan placeras 
in i genren bildningsroman behandlar närliggande ämnen, dvs. 
barnuppfostran och utbildning. I Sverige finner vi den didaktiska 
s.k. lärodikten representerad av den svenska skaldekonstens fader 
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George Stiernhielm, vars epos på hexameter, Hercules (1658), var 
ämnad som en moralisk varning till adliga unga män vid hovet. 

Bildning genom poesi och litteratur har således varit vanligt 
förekommande genom litteraturhistorien och kan spåras även i 
nutida litteratur och poesi. Eftersom vi här vill undersöka hur 
bildning genom strömmande medier kan utvecklas till det vi 
kallar explorativ bildning är det passande att undersöka hur poesi 
och litteratur gestaltar sig som bildande via Spotify. Genom 
Spotifys medskapande aspekt infinner sig frågan om dess nor-
merande eller till och med censurerande drag. Som vi redan 
påpekat är Spotify ett vinstdrivande företag som genom algorit-
mer och användardata har som mål att styra användarnas lyss-
ningsvanor. Redan här blir det tydligt att den medskapande funk-
tionen begränsar lyssnarnas frihet och även bestämmer konst-
verkens synlighet. Detta är dock inte något som är specifikt för 
Spotify eller strömmande medier, utan är en effekt av relationen 
mellan marknad och konst i stort. I en sådan situation är det t ex 
konst-, musik- och litteraturkritikers uppgift att lyfta de estetiska 
värdena som motvikt mot de ekonomiska värden som driver bok- 
och musikförlag. En kritiker kan i större utsträckning ha en 
bildande funktion på konsumenter och användare, än t ex förlags-
redaktörer, men samtidigt styrs läsare och lyssnare likväl av de 
normerande estetiska värden som kritikerna anammar. Det 
handlar alltså inte om explorativ bildning i den bemärkelse vi 
använder begreppet, utan om en instrumentell bildning, om än 
utifrån estetiska premisser. 

Hur kan då lyssnare och läsare, givet den normerande, instru-
mentella och beräknande kraft som alltid finns där som med-
skapande i vår konstupplevelse, både analogt och digitalt, ändå 
hänge sig åt det vi kallar explorativ bildning? Som vi beskriver i 
kapitel 2 är utgångspunkten att ta ett steg tillbaka, i Heideggers 
bemärkelse, vilket betyder att sträva efter att urskilja den inram-
ning som är förutsättningen för en konstupplevelse. Och det är 
precis förutsättningarna för konstupplevelsen som den här boken 
syftar till att tydliggöra. Dessa förutsättningar utgör både de 
begränsningar och samtidigt de möjligheter som står tillbuds för 
att förhålla sig explorativt till den upplevelse som erfars. Det är 
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först när lyssnaren eller läsaren är medveten om förutsättningarna 
som hon eller han kan uppleva konstverket som en händelse i sig. 
Lyssnaren eller läsaren måste alltså göra konstupplevelsen som 
händelse till sin egen, dvs. det som Heidegger på tyska kallar 
Ereignis. Det som avslöjas i den händelse som utgör upplevelsen 
är det som låg förborgat och i väntan på att upptäckas och således 
avtäckas. Detta kan åstadkommas just genom att lyssna till den 
väg, eller snarare de vägar som öppnas upp genom konstupp-
levelsen som händelse. Det är alltså konst som möjlighet, och inte 
som en bestämd eller till och med förutbestämd intention, som 
lyssnaren eller läsaren gör till sin egen i det vi kallar explorativ 
bildning. Explorativ bildning är, med andra ord, inte en genväg 
till bildning, utan tvärtom något som kräver tid och ansträngning. 
Explorativ bildning kräver att lyssnaren eller läsaren utmanar sig 
själv genom att öppna sig för det främmande, vilket betyder det 
främmande även i människan själv. 

Strömmande medier så som Spotify leder således in på en väg 
som lyssnarna måste göra till sin egen och Spotify som med-
skapande medium ger lyssnarna möjligheter som inte stått dem 
till buds innan de hade tillgång till strömmande medier. Att t ex 
lyssna till Shane Koyczans ”To This Day” på Spotify innebär att 
dras in i ett poetiskt medskapande genom den teknologi som 
Spotify utgör och där möjlighet att komma till den upplevelse som 
genom hans röst får lyssnarna att se och lyssna till sig själva så som 
de inte förut var. Lyssnarna kan komma till den insikten, och göra 
den till sin egen, genom det Shane Koyczan uttrycker i sista 
strofen av dikten: ”But our lives will only ever always / Continue 
to be / A balancing act / That has less to do with pain / And more 
to do with beauty”. Det är just här, genom ordet ”but” (men), som 
lyssnarna bjuds in till att göra dikten till sin egen. Allt det i livet 
som leder upp till modet att säga ”men”, något annat är också 
möjligt, det är där som lyssnarna, i en akt av explorativ bildning, 
kan anamma Heideggers ord: ”Vi måste lyssna oss till den väg som 
leder till den plats till vilken vi själva tillhör”.12 

12 Min översättning av Heidegger (1981): ”Es gilt hineinzuhören in das, wohin wir 
selbts gehören” (s. 20). 
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Avslutning och sammanfattning 
Den övergripande fråga det här kapitlet har försökt besvara är hur 
explorativ bildning förhåller sig till strömmande medier (speciellt 
Spotify) samt litteratur och poesi. För att närma oss frågan har det 
varit nödvändigt att undersöka hur tolkning och förståelse knyter 
an till bildning och strömmande medier ur ett teknologiskt 
perspektiv. Det klarlades att språket har en övergripande förmed-
lande roll i den hermeneutiska processen och att för att kunna 
genomföra tolkningar av konstverk, som leder till kunskap och 
förståelse, måste först språkets grundläggande betydelse tydlig-
göras. Språket öppnar upp den hermeneutiska processen som gör 
explorativ bildning till en möjlighet. 

Även vår undersökning av teknologin som förmedlare av 
konst genom strömmande medier visade att språket är av största 
vikt. Genom exemplen musikspelaren Sony Walkman som analy-
seras i boken Doing Cultural Studies: The Story of the Sony Walk-
man och den digitala plattformen Spotify som analyseras i Spotify 
Teardown: Inside the Black Box of Streaming Music stod det klart 
att det tolkande subjektet måste förhålla sig hermeneutiskt till 
teknologiska fenomen som Sony Walkman och Spotify för att 
undvika att endast förstå dem instrumentellt som tekniska pro-
dukter utan även som fenomen som är medskapare av mening 
och betydelse. Att förstå teknologi som något mer än teknik, dvs. 
objekt vars hela mening kan avslöjas genom mätning och beräk-
ning, öppnar också för en inblick i dess ”svarta låda”, alltså den 
eller det Andra, det främmande som undandrar sig all bestämning 
och monologisk mening. Och det är just i utforskandet av det 
främmande och ambivalenta, genom att förutsättningslöst reflek-
tera över teknologi och konst, som explorativ bildning utvecklas. 

Ljudande konst i form av talad poesi och litteratur har varit en 
framträdande genre i litteraturhistorien och kan sägas ha fått ett 
uppsving genom strömmande medier. På både Spotify och 
Youtube kan vi hitta poesi som har miljontals lyssningar, vilket 
vida överstiger vad en författare eller poet kan hoppas på genom 
bokförsäljning och utlåning på bibliotek. Till exempel har den 
kanadensiska poeten Shane Koyczans dikt ”To This Day” över 
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15,000,000 lyssningar på Youtube och över 3,000,000 på Spotify. 
Som vi påpekade är dock varken Spotify eller Youtube objektiva 
förmedlare av sitt innehåll, utan måste ses som medskapande i 
tolkningen och förståelsen av dess innehåll. Detta har självfallet 
konsekvenser för såväl bildning som explorativ bildning, eftersom 
det innebär en styreffekt som påverkar hur lyssnaren väljer, upp-
lever och erfar det material som finns tillgängligt i strömnings-
tjänsternas arkiv. 

Trots de begränsningar som strömmande medier, så som 
Spotify, innebär för upplevelsen av och förståelsen för konst, 
måste det ändå sägas att de medför möjligheter som inte stått till 
buds tidigare. Vad gäller utforskandet av poesi och litteratur pek-
ade vi på det poetiska medskapande som teknologi så som Spotify 
medför, vilket också är det som öppnar för explorativ bildning till 
följd av att lyssnaren förutsättningslöst tillåter sig att lyssna även 
till det som inte låter sig förklaras genom ytlig och ensidig infor-
mation, mätning och beräkning. Den explorativa bildningen 
kräver, med andra ord, att lyssnaren anstränger sig att lyssna till 
det som bringar förundran, dvs. det som Platon och Aristoteles 
kallar thaumazein och som de båda höll som filosofins början. 

Frågor 
 Hur upplever du skillnaden mellan att lyssna på litte-

ratur och poesi på Spotify mot att läsa litteratur och poesi 
i bokformat 

 Hur kan dessa sätt (strömmade och analoga) att ta del av 
litteratur och poesi komplettera varandra? 

 Hur ser du på bildning kontra explorativ bildning i 
relation till litteratur och poesi på strömmande medier? 
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11. Ett fenomenologiskt perspektiv på den 
gränsöverskridande forskningens villkor och 
möjligheter 

Niclas Ekberg & Cecilia Ferm Almqvist 

Den här boken ger inte bara perspektiv på bildningens uttryck, 
villkor och möjligheter i skärningspunkten mellan strömmande 
medier, konst och användare. Projektet i sig, och de olika studier-
na som utformats genom olika slags samarbeten mellan forskare 
från skilda fält och discipliner, möjliggör också en ökad förståelse 
för den gränsöverskridande forskningens villkor och möjligheter. 
I detta kapitel tittar vi därför närmare på de projektdeltagande 
forskarnas egna erfarenheter av att bedriva denna typ av forsk-
ning. Vi försöker därtill förstå deras upplevelser av den gräns-
överskridande forskningens såväl värden som utmaningar med 
stöd av ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv på kommuni-
kation och meningsskapande.  

Ett projekt tar form 
Initiativet till forskningsprojektet togs 2015 av den blivande pro-
jektledaren, som framförde ett antal idéer och riktade förfråg-
ningar om en förutsättningslös, gemensam brainstorming om 
möjliga forskningssyften, till kollegor från den egna institutionens 
olika avdelningar vid lärosätet. En viktig aspekt är här att lärosätet 
erbjöd stimulansmedel för uppstart av forskningsprojekt som på 
något sätt bedömdes fästa fokus på Gränsöverskridande Konst och 
Teknik. Utgångspunkten för detta projekt var intresset för 
betydelsen av den pågående förändringen och utvecklingen avse-
ende människors relation till musik i en tid av digital media 
streaming och tjänster som bygger på maskininlärningsteknik. 
Ansatsen var att bidra med en ny och vidare förståelse av vad sam-
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manförandet människa-konst-teknik kan betyda för samtids-
människan och hennes omgivande institutioner och samman-
hang, genom att rikta frågorna mot bildningens innebörd, villkor 
och möjligheter.  

Befintlig forskning visade tydligt på forskningsinitiativets 
gränsöverskridande karaktär, på så sätt att frågorna i olika ut-
sträckning inbegriper filosofiska, mediepedagogiska, ekono-
miska, juridiska, tekniska, medie- och kommunikationshistoriska 
och genusteoretiska aspekter (jfr Burkart, 2009; Ferm Thorgersen 
et al., 2015; Leijonhufvud, 2018; Nylund Haugen, 2015). För att 
tillvarata och upprätthålla den gränsöverskridande dimensionen 
anordnades i formeringsskedet ett antal symposier och 
workshops med olika representanter från såväl vetenskapliga dis-
cipliner som musikbransch för att gemensamt formulera frågor 
och problematisera projektansatsen för att därefter utveckla en 
forskningsansökan. Representanterna rekryterades både utifrån 
projektledarens egna nätverk och genom att relevanta nationella 
och internationella aktörer kontaktades. Ur den organiska och 
skiftande sammansättningen av aktörer, där vissa kom och gick 
under processens gång, formerades den slutliga projektgruppen 
om sex deltagande forskare. Dessa representerade fälten medie-
vetenskap, musikpedagogik, litteraturvetenskap, ljudteknik och 
pedagogik. 

Under den treåriga projektperioden kan forskargruppens 
arbete delas in i fyra aktivitetsformer. Den första utgörs av gemen-
samma interna överläggningar och problematiserande diskus-
sioner avseende hur olika teorier och koncept kan tolkas, ut-
forskas och tillämpas. Särskilt fokus har lagts vid begreppet Bild-
ning, som kom att utgöra både utgångspunkt och föremål för 
utforskandet. Därutöver har också stor uppmärksamhet ägnats åt 
frågor som rör tolkning och tillämpning av fenomenologi och 
fenomenologisk hermeneutik, vilka har utgjort de huvudsakliga 
vetenskapsfilosofiska och -teoretiska utgångsperspektiven. Kon-
tinuerliga diskussioner har dessutom förts avseende dimensioner 
och definitioner av musik och konst, själva musik/konstupp-
levelsen, de kvalitativa aspekterna av ljudande konst, synen på 
teknik, teknikutveckling och teknikanvändning, osv. Den andra 
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aktivitetsformen utmärks av utåtriktade, externa överläggningar 
och de perspektivbrytande och problematiserande diskussionerna 
vid nationella och internationella konferenser, avseende pro-
jektets löpande konceptutvecklingar, preliminära forsknings-
resultat och tolkningar. Den tredje aktiviteten, empiriska under-
sökningar, databearbetningar samt resultatformuleringar, har 
främst ägt rum inom mer eller mindre tvärdisciplinära sub-
grupperingar, dvs. tillfälliga och uppgiftsspecifika samarbetskon-
stellationer mellan två eller tre personer i forskargruppen. Dessa 
aktiviteter har också fått betydelse för, och har behandlats – eller 
åtminstone berörts – i, de gemensamma interna diskussionerna, 
men har i synnerhet haft en avgörande betydelse för de utåtrik-
tade, externa överläggningarna. Den fjärde formen av aktiviteter, 
som också står i en ömsesidig relation till de övriga, utgörs av 
produktion av vetenskaplig text i form av konferenspaper och ar-
tiklar – samt förstås även denna gemensamma, projektsamlande 
och resultatspeglande populärvetenskapliga bok. Dessa olika 
aktivitetsformer kan sägas utgöra deltagarnas främsta referens-
ramar för de samlade reflektionerna över det gränsöverskridande 
forskningsprojektets värden och utmaningar. 

Gränsöverskridande forskning som företeelse  
Litteraturen ger vid handen att forskningssamarbeten bedrivs i 
skiftande former och under olika benämningar. Det är därför inte 
särskilt lätt att peka ut givna och samlande definitioner – eller 
praktiker för den delen – som på ett tydligt sätt ringar in sådan 
forskning som sammanför forskare från olika ämnesområden. De 
flesta skulle nog skriva under på att vad som i detta kapitel 
benämns som gränsöverskridande forskning handlar mer eller 
mindre om genomgripande och djupgående samarbeten mellan 
två eller flera representanter från skilda discipliner, exempelvis 
när det gäller utveckling av teoretiska modeller och metoder, eller 
genomförande av datainsamling och analys. Dessutom villkoras 
samarbetet allt som oftast av de specifika tidsramar som avgränsar 
ett enskilt projekt. 
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Forskningssamarbeten skulle kunna placeras längs en skala som 
anger graden av disciplinöverskridande forskningsaktiviteter. I 
början av den skalan skulle den specifika samarbetsformen team 
science kunna återfinnas, såtillvida att den helt enkelt avser ömse-
sidigt forskningssamarbete som bedrivs av två eller fler forskare, 
formerade i mindre team eller större grupper (Cooke & Hilton, 
2015). En sådan forskargrupp behöver dock inte i sig innebära 
några disciplinära överskridanden, även om flera utmaningar och 
värden i ett samarbete kan betraktas som gemensamma. Dessa 
disciplinära överskridanden återfinns istället i vad som ibland 
benämns som translational science. Beteckningen markerar en per-
spektivförskjutning bort från synen på forskning som en individuell 
och uni-disciplinär strävan, i riktning mot forskning som en lag-
insats vilken säkerställer behoven av många olika tvärvetenskapliga 
färdigheter (Coller, 2008). Olika överskridande forskningsper-
spektiv återfinns i vad som benämns som: 

multidisciplinär forskning – som involverar forskare från flera 
vetenskapliga ämnesområden, vilka under samarbetet dock 
bibehåller förankringen inom sina respektive områden, 

interdisciplinär forskning – där forskare från flera discipliner 
utformar integrativa bidrag för att kunna adressera, eller 
utveckla, frågor och problem som ej låter sig underkastas 
enskilda metoder eller ansatser, 

samt i transdisciplinär forskning – här sker ett överskridande 
av traditionella discipliner i syfte att föra fram nya perspektiv 
och åstadkomma banbrytande bidrag och därtill vidgas synen 
på bedrivande av forskning genom att inkludera intressenter, 
avnämare och allmänhet.1 

1 För mer läsning, se DeHarts (2017) referenser till Borrego och Newsander (2010), 
Hall et al. (2008), Nash (2008) samt Stokols et al. (2008). 
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Designforskaren Matthias Held (2016) utvecklar vidare skill-
naderna i nivå på forskningsutbytet mellan inter- och transdiscip-
linära forskningsansatser: 

Transdisciplinarity as a form of cooperation between dis-
ciplines is more far reaching than interdisciplinarity both in 
its intensity and process continuity. This whole process is 
designed to be undertaken by teams whose members come 
from diverse disciplines and perspectives. Consequently, 
exchange is not limited to some phases of cooperation or dis-
ciplinarity but extends to the accomplished results. (s. 188) 

Utan att föregå analysen av det empiriska materialet kan sägas att 
det specifika projekt som här behandlas och diskuteras har rört 
sig mellan dessa ovan nämnda forskningsansatser, dvs. det känne-
tecknas av det gränsöverskridande, som har tagit sig såväl inter-
disciplinära som transdisciplinära uttryck. I den följande texten 
presenteras kapitlets teoretiska utgångspunkter, metoden för 
studien av projektdeltagarnas erfarenheter samt analysens resul-
tat. Till sist diskuteras ett antal utvalda resultatteman med hjälp 
av de teoretiska begreppen och med kopplingar till den gränsöver-
skridande forskningspraktikens villkor och möjligheter. 

Livsvärldsfenomenologiska perspektiv på pro-
vinsiella överskridanden  
För att kunna säga något om fenomenet gränsöverskridande 
forskning ur ett deltagarperspektiv, har vi använt oss av Schütz 
sociologiska fenomenologiska tankar och begrepp, som presen-
teras nedan. Teorin utvecklades under första halvan av det förra 
seklet av den amerikanske sociologen och fenomenologen Alfred 
Schütz (1899–1959). Hans tankar om hur förhållandet mellan 
mänsklig agens och sociala strukturer, såväl som hur olika sociala 
verkligheter uppstår, upprätthålls och delas av interagerande och 
erfarande subjekt, har fortfarande relevans för förståelsen av den 
gränsöverskridande forskningens villkor. Av särskild betydelse 
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för analys och argumentation blir Schütz perspektiv på männi-
skors möjligheter såväl som utmaningar att kommunicera och 
dela erfarenheter med varandra från sina skilda livssammanhang, 
dvs. de åtskilda meningsprovinser (se nedan) där olika verklig-
hetsuppfattningar råder. 

Livsvärden, multipla realiteter och meningsprovinser 
Ett tydligt tema i Schütz texter är intresset för att konfrontera 
samhällsvetenskapliga metoder med den manifesta vardagliga 
realiteten, vilket hade sin grund i en vilja att förstå världen som 
subjektivt erfaren – en ”livsvärld”. Redan 1945 formulerade 
Schütz frågor med hög grad av relevans för tvärvetenskapliga akti-
viteter. För honom kondenserades spänningsförhållandet mellan 
den uppdelande och teoretiserande vetenskapen och den delade 
och levda vardagsvärlden ned till en tvådimensionell utmaning. 
En av dessa utmanande dimensioner gällde hur det teoretiserande 
självet, i sitt vetenskapliga tänkande, förhåller sig till och adres-
serar den pragmatiska vardagsvärlden, som enligt honom utgör 
det viktigaste och mest grundläggandesammanhanget. Den andra 
delen av utmaningen gäller hur teoretiserande aktiviteter och 
insikter kan bedrivas och kommuniceras intersubjektivt (Schütz, 
1945). 

Schütz utveckling av fenomenologin introducerar begreppen 
”interaktion” och ”subjektivitet”. I sin analys av livsvärlden bidrar 
han därtill med en förklaring som innefattar tanken om multipla 
realiteter, där olika mänskliga aktivitets- och erfarenhetssamman-
hang har sina egna överenskomna värden, villkor, normer och 
logiker och som dessutom bygger på människans individuella 
perspektiv på sin livsvärld. Det råder på så sätt radikala skillnader 
mellan vad som konstituerar de olika livsvärldarna. Ett sådant 
förhållande innebär skiftande villkor för vem subjektet kan vara 
och komma att bli i exempelvis drömmens, fantasins, littera-
turens, lekens eller vetenskapens skilda världar. Schütz (1945) ut-
gångspunkt är att människor erfar en mångfald av skilda aspekter 
i livet och engagerar sig i en mängd olika sammanhang, alla med 
sina specifika värden och med olika relevans för hur människor 
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erfar sig själva och andra: ”To call a thing real means that this 
thing stands in a certain relation to ourselves” (s. 533). Dessa 
realiteter avgör vilka vi är och vilka vi har möjlighet att bli, t.ex. 
som forskare. 

När det gäller utforskandet av den gränsöverskridande forsk-
ningens villkor, utmaningar och möjligheter erbjuder Schütz ett 
uttryck, som gör det möjligt att fördjupa förståelsen för hur 
erfarenheterna av ett forskningsprojekt kan knytas samman med 
föreställningen om multiple realities, vilka är åtskilda från var-
andra. Det handlar om uttrycket slutna meningsprovinser (finite 
provinces of meaning). Schütz (1967) visar att erfarande och kun-
skapsbildning i – men också kunskap om – den mångdimen-
sionella världen, utgörs av subjektiva, intersubjektiva och trans-
subjektiva konstruktioner och processer. Detta innebär att olika 
verkligheter eller världar uppvisar skilda ontologiska och episte-
mologiska karaktärer: kunskapsgrunden för och betydelsen av 
drömmens värld skiljer sig med andra ord radikalt från, exem-
pelvis, den vetenskapliga världens. Varje värld kan betraktas som 
en sluten meningsprovins, som kan tillskrivas en specifik verklig-
hetsdimension, eller som Schütz (1945) formulerar det, ”a specific 
accent of reality” (s. 554). Även om olika ”världar”, eller menings-
provinser, agerar som interrelaterade delar i en sammansatt 
verklighet är de, enligt Schütz, ändå kringgärdade av gränser och 
är också så pass olikartade att möjligheter till överföring, 
transformation alternativt att dela erfarenhet och mening mellan 
dem är kraftigt beskurna. För att förstå de villkor, utmaningar och 
möjligheter som karaktäriserar kommunikation över och delande 
av uppfattningar mellan verklighetens olika provinser behöver 
den vardagliga världens särställning och betydelse först klarläggas. 

Den vardagliga världen ges en speciell ställning i Schütz för-
ställning om mångfaldiga verkligheter. Människans vistelse i 
denna utmärks av ett specifikt intresse för och praktiskt engage-
mang i världen – och livet som sådant. Här innefattas såväl 
kroppsliga som tidsliga aspekter. Dessa manifesteras i olika in-
grepp i och modifieringar av världen, en värld som människan 
står i ett tidsligt förhållande till: utifrån sin nuvaro, som bärs upp 
av egna och andras erfarenheter, projiceras förväntningar om en 
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tilltänkt och tillskapad framtid. Redan från födelsen tillhanda-
håller den levda vardagsvärlden det erfarande subjektet ”saker” 
som på förhand är historiskt definierade och begreppsliggjorda av 
samhället, och som dessutom är kulturellt laddade med mening. 
Sådana saker ger riktning och stöd i människors strävan efter att 
definiera såväl berikande och socialt legitima mål för sina egna 
handlingar som vägar att gå för att nå målen på bästa sätt. Livs-
världen organiseras genom vad som av Schütz (1944) beskrivs i 
termer av sociala grupperingars kulturella mönster (cultural pat-
terns of group life), definierade som genomförda handlingar vilka 
på ett upphöjt och distanserat sätt kan betraktas ur ett tredjeper-
sonsperspektiv. Med andra ord, gör mönstren som innefattar 
regler, värden och krav det möjligt för individer att få tillgång till 
och definiera metoder som hjälper dem att orientera sig i och bli 
en del av olika sociokulturella sammanhang. Häri, i rörelserna 
över och mellan olika sociala domäner, med sina specifika kul-
turella mönster, konstitueras den levda erfarenheten. Och genom 
individens tolkningar av dessa erfarenheter tillskapas känslan av 
mening. 

I sina utläggningar om multipla realiteter försöker Schütz 
(1945) klargöra förhållandet mellan den vardagliga världen och 
den vetenskapliga världen (som kännetecknas av vad han 
beskriver som teoretisk vetenskaplig kontemplation). I sin argu-
mentation visar Schütz hur människan – som den sociala, 
agerande och erfarande varelse hon är – ständigt lämnar sitt var-
dagliga liv och träder in i andra roller och världar som i någon 
mån är artificiella. När människor lämnar den vardagliga världen 
och går in i andra världar, drivs de av en vilja att göra världen mer 
förståelig, vilket också aktiviteter i olika vetenskapliga världar 
syftar till. Schütz konstaterar att teoretiskt tänkande, och dess 
tillhörande handlingar och framställningar sker inom ett givet 
meningssammanhang i en specifik vetenskaplig värld. Att gå in i 
en specifik vetenskaplig värld eller kontemplation skapar en 
trygghet för forskaren, som där lär sig tillämpa förhärskande 
vetenskapliga begrepp, metoder, teorier och angreppssätt. Varje 
vetenskaplig värld är med andra ord förkonstituerad och överförd 
till forskaren genom sin historiska tradition och inom dessa 

238 



 

 
 
 

 

 

 

 

11. Ett fenomenologiskt perspektiv… 

världar finns regler gällande vetenskapliga procedurer som garan-
terar att datainsamling, analys och resultat blir trovärdiga. 
Forskaren blir, enligt Schütz (1945), på så sätt upptagen i ett slags 
diskursivt universum och lär sig anamma de begrepp och teo-
retiska koncept, värderingar och tankesätt, problemformu-
leringar, metoder och lösningar som har kommit att bli rådande 
bland kollegorna i denna slutna meningsprovins. Det finns ett 
antal påtagliga problem och utmaningar som följer med vistelsen 
i det vetenskapliga tänkandets säregna provinser. Ett av de mest 
betydande är att en berikande kommunikation om forskningens 
betydelse och relevans för vardagen inte kan utgå från vetenska-
pens slutna meningsprovins. För Schütz blir lösningen på prob-
lematiken att återfinna i relationen till den vardagliga världen, där 
kommunikation, utbyte och förståelse inte hämmas av att sub-
jektiviteten, tidsligheten, den fysiska existensen och det när-
varande orostillståndet och osäkerheten sätts inom parentes.  

I sin artikel Crossing the Finite Provinces of Meaning. Experi-
ence and Metaphor behandlar Gerd Sebald Schütz slutna 
meningsprovinser och problematiken avseende gränsöverskrid-
ande och överföring av kunskap och mening mellan dessa pro-
vinser. Med hänvisningar till den franske filosofen Paul Ricoeur 
påtalar Sebald (2011) symbolernas, och närmare bestämt meta-
forens, funktion och betydelse som en innovativ, meningsskap-
ande och interrelationell semantisk brobyggare mellan det teo-
retiska tänkandets meningsprovinser och den vardagliga världen. 
Ett medvetet och innovativt arbete med språket skulle på så sätt 
kunna utgöra en aspekt av att etablera ett kommunikativt utbyte 
och en vi-relation. Användningen och utvecklingen av språket 
blir därmed en viktig del i att kontinuerligt kunna gå in i och ut 
ur den vetenskapliga världen från och till det vardagliga livet. 
Genom att på olika sätt kunna behålla ett ben i vartdera läger 
utvecklar forskaren sig själv och sin kapacitet att kommunicera 
sina insikter och erfarenheter, samt sin förmåga att vidga hori-
sonten mot nya och relevanta frågeställningar och problem.  
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Deltagarnas individuella reflektioner 
För att komma åt fenomenet gränsöverskridande forskning ur ett 
deltagarperspektiv ombads varje projektdeltagare att bidra med 
empiriskt material till kapitlet genom att dela med sig av sina egna 
reflektioner över aktiviteter genomförda i det tvärdisciplinära 
projektet. De individuella reflektionerna dokumenterades skrift-
ligt, med utgångspunkt i några riktningsgivande frågor. Reflek-
tionerna mejlades till den ena av kapitelförfattarna för samman-
ställning.2 Den mottagande författaren bearbetade det inkomna 
materialet på sådant sätt att avsändarens identitet inte skulle 
framgå innan det lades fram för den andra kapitelförfattaren för 
gemensam tolkning och bearbetning. Modellen för dataanalys 
kan sägas vara öppet tematiserande, i linje med Brauns och 
Clarkes (2006), samt även Maguires och Delahunts (2017), 
rekommendationer. Analysen kan vidare sägas utgå från det 
manifesta i innehållet, vilken redogörs för i resultatdelen, medan 
en mer latent tolkning av resultatet tillförs i den efterföljande 
texten. I diskussionen relateras analysens resultat till Schütz filo-
sofiska tankar. 

Frågorna som tjänade som deltagarnas utgångspunkter var 
följande: 

 Vilka gränsöverskridande aspekter har du upplevt som 
mest framträdande i projektet?  

 Kan du delge några intryck och reflektioner kring per-
sonliga, professionella och vetenskapliga värden och ut-
maningar, som kan relateras till projektets gränsöver-
skridande karaktär? 

 Utifrån det förmånliga läget att nu kunna praktisera 
efterklokhet: Vilken är den viktigaste insikten, som du 

2 Av etiska skäl valde vi att fördela sammanställningsarbetet på så sätt att den 
projektledande medförfattaren skulle få möta och analysera materialet i ett 
avidentifierat format. Det bör också tilläggas att vi, som ansvariga för studien, har 
eftersträvat transparens gentemot och förankring bland våra deltagande kollegor. 
Samtliga i gruppen har därför fått ta del av, granska och komma med synpunkter 
på resultatframställning och tolkning under arbetets gång 
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tar med dig till nästa gränsöverskridande forsknings-
projekt? 

Innan kodnings- och tematiseringsarbetet inleddes lästes mate-
rialet, bestående av de sex reflektionerna, noggrant igenom i sin 
helhet för att skapa en övergripande bild av innehållet och en 
känsla för likheter och skillnader. I nästa fas kodades identifierade 
meningsenheter i form av fraser, delar av meningar, och en eller 
flera meningar. Var och en av de skapade koderna bestod i ett eller 
flera ord, som ansågs fånga och representera något meningsfullt 
som fanns latent (men ibland också explicit) i de olika texten-
heterna. I takt med att bearbetningsprocessen fortskred kom som-
liga koder att återanvändas. De kodade enheterna grupperades 
sedan i olika tentativa teman. Efter en ny genomläsning av origi-
nalmaterialet (för att säkerställa att fragmentiseringen inte hade 
förvanskat avsändarnas resonemang och ställningstaganden) 
bearbetades kodningen på nytt, på så sätt att vissa textenheter 
genomgick en omkodning medan vissa koder slogs samman eller 
gavs reviderade benämningar. Därefter återupptogs tematiser-
ingsarbetet som mynnade ut i sex övergripande teman, vilka 
åskådliggör informanternas mest framträdande upplevelser, 
erfarenheter och insikter vad gäller deras deltagande i det gräns-
överskridande forskningsprojektet. 

Resultatavsnitt 
I följande avsnitt presenteras den tematiserade bearbetningen av 
projektdeltagarnas skriftliga reflektioner kring de tre utdelade 
frågeställningarna. Bearbetningen mynnade ut i sex teman, vilka 
samtidigt utgör resultatavsnittets underrubriker: (i) Vidgade 
gränser, perspektiv och sammanhang, (ii) Gemensamma koncept, 
definitioner och rekonstruktioner, (iii) Teorins ställning och den ut-
forskande friheten, (iv) Forskningsrön och innovationspotential, 
(v) Ett vetenskapligt identitets- och positioneringsarbete samt (vi) 
Platsen, aktiviteten och framställningen. I anslutning till dessa 
teman identifierades tillhörande underteman eller aspekter, vilka 
åskådliggörs i kursiv i resultatpresentationen. 
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Vidgade gränser, perspektiv och sammanhang 
Ett av de teman som framträder i deltagarnas reflektioner gällande 
att ingå i ett gränsöverskridande forskningsprojekt rör olika upp-
levelser av vidgade gränser, perspektiv och sammanhang. 
Projektet som sådant upplevs som överskridande, inte minst när 
det gäller ambition, utformning och aktiviteter. Från de första 
ämnes- och områdesutforskande mötena till de återkommande 
mötena med den projektgrupp som till slut kom att utgöra 
forskargruppen, beskrivs projektdeltagandet inte bara ha präglats 
av möten med nya människor utan också möten med och 
inblickar i andras ofta särskiljande och mer eller mindre främ-
mande intresseområden, forskningsperspektiv och terminologier. 
En av deltagarna reflekterar kring det första mötet med potentiella 
projektdeltagare och representanter från olika ämnesfält: ”[Bara 
själva] mötet med nya människor, med namn att lära sig, och 
roller, befattningar, livsgärningar och professionssammanhang 
att försöka få ett grepp om – och själv bedöma relevansen av [och 
den egna relationen till] – kändes gränsöverskridande”. Det tvär-
disciplinära har varit påtagligt närvarande genom att samtalen 
och resonemangen har rört sig över och mellan fält som filosofi, 
kunskaps- och tekniksociologi, datavetenskap, medie- och kom-
munikationsvetenskap (historia, ekonomi och juridik), musik-
pedagogik, musikvetenskap, ljudteknik, pedagogik samt språk- 
och litteraturvetenskap (däribland text och literacies) samt psy-
kologi. Projektet har på så sätt medfört inblickar i och förståelse 
för andra forskningsfält, traditioner och terminologier. 

En aspekt av vidgandet är betydelsen av att ges möjlighet att få 
betrakta fenomenet ifråga genom de deltagande kollegornas ögon, 
dvs. att på ett konkret få överta andras perspektiv eller förskjuta 
den egna horisonten i riktning mot andras. Fenomenet som varit i 
fokus är Bildning, medan det specifika fallet som har studerats har 
utgjorts av Spotify, som ett utvalt exempel på en digital medie-
strömningstjänst. Deltagarna beskriver hur befintliga föreställ-
ningar gällande båda dessa företeelser har berikats och vidgats, 
t.ex. när det gäller förståelsen av Spotify som en didaktisk och 
bildande resurs, en levd erfarenhet med betydelse för människor i 
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deras vardag, och inte först och främst som ett tekniskt-ekono-
miskt projekt. 

En annan aspekt rör tillträdet till nya, hitintills obekanta 
aktörer och deras kollegor, andra fält och deras nätverk och forskar-
grupper. Deltagarna beskriver det gränsöverskridande i de sätt på 
vilket projektet öppnat upp för andra forskningssammanhang, 
framställningar och vetenskapliga samtal. Det handlar inte minst 
om de nationella och internationella konferenser som hela eller 
olika konstellationer i gruppen har medverkat i. Genom att med-
verka på konferenser i musik, musikpedagogik och musikproduk-
tion såväl som om i informations-, kommunikations- och medie-
vetenskapliga konferenser har projektdeltagarna kunnat ta del av 
vetenskapliga framställningar, problemformuleringar och reflek-
tioner som inte hade erbjudits inom de egna ursprungliga nät-
verken. Utöver konferenserna påtalas även den vidgande bety-
delsen av att skriva för vetenskapliga tidskrifter i ämnesfält bort-
om det egna, och att därigenom underkasta sig en gransknings-
process och kritiska granskare med något annorlunda – men inte 
desto mindre intressanta eller relevanta – perspektiv och ingångs-
värden. 

Projektet beskrivs därtill ha kommit att innebära vidgade sam-
manhang och förmedlade kontakter, som dessutom möjliggjort 
tillträde till hittills oanade informanter, forskningsobjekt och 
spännande case. 

Gemensamma koncept, definitioner och rekonstruk-tioner 
Ett annat tema som framträder i deltagarnas reflektioner kring att 
ingå i ett gränsöverskridande forskningsprojekt fäster fokus på det 
meningsskapande arbetets centrala betydelse när det gäller att 
identifiera, definiera och omförhandla de sätt på vilka begrepp 
och koncept kan förstås och tillämpas inom ramarna för det 
gemensamma forskningsprojektet. Det gemensamma begrepps-
definierande arbetet beskrivs som avgörande för ett framgångsrikt 
gränsöverskridande forskningsprojekt. Det framgår att vissa 
interna samarbeten inom forskargruppen, som sträcker sig över 
disciplingränserna, medvetet har avsatt avsevärt med tid för att 
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diskutera och tillsammans utforma fungerande gemensamma 
teoretiska och begreppsliga ramverk för att kunna forska och, inte 
minst, skriva publikationer tillsammans. En av deltagarna delar 
med sig av följande resonemang: 

Att kunna bygga utifrån en tvärvetenskaplig utgångspunkt 
kräver gemensamt arbete med definitioner och förklaringar 
av begreppsvärldar. Utan detta nödvändiga grundbygge är det 
svårt att bygga vidare uppåt i en sann tvärvetenskaplig anda. 
Man bör inte underskatta att läggandet av själva grunden för 
tvärvetenskapligheten handlar mycket om att göra sin egen 
begreppsvärld begriplig för ett annat paradigm.  

Även om det kan sägas råda samstämmighet bland deltagarna om 
avsaknaden av en gemensam teoretisk bas och vikten av arbetet 
med den gemensamma begreppsförståelsen och meningskon-
struktionen, framträder vissa skillnader när det gäller hur långt 
projektet kom i arbetet med samsyn gällande olika begrepp. 
Somliga upplever att de månatliga projektmötena, med avstäm-
ningar och vissa smärre reflektioner och återkopplingar på var-
andras ansatser och preliminära resultat, har skapat en god känsla 
av helhetsbild och samsyn. Andra upplever istället att den gemen-
samma förståelsen av filosofiska grundantaganden och begrepp 
har varit tidskrävande, utmanande och svåruppnådd. Så här i 
projektets slutfas uttrycker en deltagare att projektgruppen inte 
upplevs stå enad kring begrepp som konst och kvalitet, men heller 
inte kring (det för projektet så centrala) begreppet Bildning. 
Anledningen till detta anses delvis vara att begreppsförståelse och 
definitionsarbete inte har tilldelats adekvat tidstilldelning i pro-
jektet. 

En annan aspekt på temat som lyfts i gruppen, fäster istället 
fokus på individuella egenskaper och initiativ. Här framhålls in-
sikterna om att interdisciplinära och kollaborativa samarbeten 
ofrånkomligen kräver tilltagna gemensamma tolknings- och för-
handlingsutrymmen och, i synnerhet, en ömsesidig öppenhet in-
för alternativa perspektiv och förhållningssätt. Utöver denna 
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öppenhet konstateras dessutom att samarbetsprocessen har myc-
ket att vinna på att det finns ett visst mått av förförståelse hos 
åtminstone en av parterna avseende den andras forskningsfält. 
Detta kan anknytas till en av deltagarnas reflektion om vikten av 
att försöka prioritera att läsa andra deltagares såväl egna som 
rekommenderade artiklar i deras egna fält, dels för den gräns-
överskridande dialogens skull och dels för att berika perspektiven 
på de egna delprojekten. 

Teorins ställning och den utforskande friheten  
Det tredje temat i forskargruppens reflektioner formeras utifrån 
de många tankar och insikter som har att göra med, vad som här 
benämns, teorins ställning och den utforskande friheten. Just att 
den filosofiska dimensionen såväl som den vetenskapsteoretiska 
ansatsen ges ett påtagligt utrymme i deltagarreflektionerna är inte 
särskilt märkligt. Detta eftersom projektets själva syfte är att, med 
utgångspunkt i en genomdigitaliserad och föränderlig samtid, ut-
forska och utmana betydelsen av och användbarheten i ett sedan 
länge etablerat filosofiskt koncept (Bildning). Deltagarreflek-
tionerna kan dock ändå anses säga något mer generellt om teori 
och metod, ontologi och epistemologi som potentiella spännings-
fält i gränsöverskridande forskningsprojekt, som deltagarna både 
kan beskriva och relatera till på olika sätt. 

Det görs bland deltagarna olika reflektioner kring den teo-
retiska ansatsens betydelse för forskningsprojektet i sin helhet så-
väl som grad och behov av samsyn bland deltagarna. Somliga väl-
komnar den samlade fenomenologiska-hermeneutiska utgångs-
punkten med avseende på ett givet begrepp (Bildning), där själva 
närmandet till och arbetet med Bildningsbegreppet upplevs ha gett 
upphov till olika kunskapsgenererande riktningar och forsknings-
aktiviteter. Med utgångspunkt i begreppet har på så sätt olika 
forskningsfält och perspektiv på musik och musikens betydelse 
kunnat kopplas samman. Också den vetenskapsteoretiska och 
filosofiska utgångspunkten upplevs ha varit berikande för forsk-
ningsprojektet, vilket en deltagare beskriver på följande sätt: ”Det 
har känts roligt att i en filosofisk anda förhålla sig till konstnärliga 
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och kreativa upplevelser, vilket tillåter att fokus fästs på den levda 
erfarenheten ifråga om att lyssna och upptäcka musik, både med 
och utan ett musikverktyg som Spotify”. 

Andra deltagare väljer tvärtom att ta sin utgångspunkt i verk-
ligheten, dvs. i själva fallet och fallstudien, som samlande utgångs-
punkt för deltagarna i forskningsprojektet. Det är i att åstadkom-
ma denna samling av forskare med sina olika metodansatser och 
teoretiska perspektiv, kring en given företeelse, som det tvärdis-
ciplinära värdet upplevs ha visat sig. Ytterligare andra uppmärk-
sammar istället den mångperspektiviska ansatsen som på ett 
positivt och möjliggörande sätt upplevs ha låtit projektet pendla 
mellan det empirinära och det teoridrivna, eller till och med speku-
lativa. Det har, som en deltagare reflekterar, gjort det möjligt ”att 
få flera aspekter på saker och ting och kunna närma sig ’saken’, 
och inte bara ’saken’ ur ett perspektiv”. Projektet beskrivs här ha 
rört sig i ett brett spektrum, där ytterligheterna består i å ena sidan 
filosofiska perspektiv på centrala teman och, å den andra, i ett 
empiriskt förhållningssätt som baserar sig på kvantitativa mät-
ningar och beräkningar. Mellan dessa ytterligheter bedrivs en 
tredje form av forskning, som genom både empirinära och teo-
retiserande ansatser förenar båda ytterligheterna. 

Utöver att uppmärksamma den teoretiska ansatsens roll 
reflekterar deltagarna också över sina insikter och lärdomar när 
det gäller hanteringen av teoretiska förhållningssätt och ansatser i 
gränsöverskridande forskningsprojekt. En sådan är fördjupade 
kunskaper om betydelsen av hemvisten i olika vetenskapstradi-
tioner när det gäller skilda synsätt på det empiriska materialets 
soliditet, slutsatsers relevans och uppfattningar om vetenskaplig 
kvalitet. Sådana insikter och lärdomar är inte minst avgörande vid 
publicering inom andra, mer eller mindre angränsande disci-
pliner. En annan reflektion som görs gäller insikten om att behöva 
tänka i termer av teoretisk mångfald. Multiteoretiska ansatser för-
ordas därför som den mest framkomliga vägen för gränsöverskri-
dande projektformationer. En sådan ansats minskar risken för att 
användningen av teori blir ett påklistrat utanpåverk, som inte får 
en genomgripande och sammanhållande betydelse. Det i sin tur 
får som konsekvens att forskningen tenderar att kantra över mot 
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rent empiriska perspektiv – vilket ibland upplevs ha blivit fallet 
när det gäller detta projekt. En deltagare resonerar kring för-
delarna i att låta ämnet för undersökningen ge teorin: ”Den vikti-
gaste insikten för mig är att det är mer fruktbart att välja filoso-
fisk/teoretisk inriktning utifrån forskningsfrågorna än att på för-
hand bestämma en specifik inriktning och sedan försöka pressa in 
den även om den inte alltid passar eller är det mest givande 
teoretiska perspektivet”. 

Forskningsrön och innovationspotential 
Det finns en utbredd känsla bland deltagarna av att ingå i något 
nytt, annorlunda och innovativt när det gäller forskningsidé, 
ämnessammansättning och genomförande. Känslan av att ingå i 
och utgöra ett gott exempel på högkvalitativ, gränsöverskridande 
forskning anses ha stärkts i mötet med andra forskare i olika 
sammanhang, vilka uppges ha uppvisat en påtaglig nyfikenhet och 
ett genuint intresse. I en av reflektionerna beskrivs upplevelsen av 
att ligga i framkant och att ”göra verklighet av vad många letar 
efter i ett gränsöverskridande arbete”. 

En mindre del av reflektionerna ägnas åt att sätta fingret på i 
vilka avseenden det gränsöverskridande projektet har förmått 
bidra till förflyttning av forskningsfronter eller till nya kunskaper 
och rön. Visserligen konstateras det gränsöverskridande forsk-
ningsprojektet bidra till en ökad institutionell förståelse av ström-
mande medier genom att tydliggöra hur svensk IT-utveckling, 
ekonomi, utbildning och kulturpolitik är interrelaterade. Tyd-
ligast riktas dock uppmärksamheten mot projektets betydelse för 
vidgade perspektiv på och nya undersökningsmetoder ifråga om 
ljudkvalitet. Projektet upplevs ha flyttat positionerna avseende 
ljudkvalitet bortom analog kontra digital ljudkvalitet, i riktning 
mot bitströmmars olika kvaliteter och betydelsen av dessa kvali-
teter: tekniska egenskaper har därmed fått mening. De forsk-
ningsmetoder som har utvecklats inom projektets ramar för-
väntas också kunna komma till nytta för andra forskningsprojekt 
som fokuserar ljudkvalitet.  
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En stor del av reflektionerna fokuserar erfarenheter och upp-
täckter som rör vetenskaplig positionsförskjutning på ett mer 
personligt plan. Det handlar delvis om hur de gränsöverskridande 
aktiviteterna, samarbetena och samtalen har tillfört nya perspek-
tiv på forskningsdesign och hur forskningsfrågor kan formuleras. 
Det handlar också om nyvunna insikter om framträdande forsk-
ningsgap eller olika aspekter som kvarstår att utforska. Vidare 
påtalas hur det gränsöverskridande forskningsprojektet genererar 
rörelser och influenser ut i forskarsamhället. Ett exempel utgörs av 
tillkomsten – som initierades av projektet – av ett gränsöver-
skridande specialnummer om strömmande medier i en väl-
renommerad vetenskaplig tidskrift, ett annat av hur en av del-
tagarna tillfrågas om ett granskaruppdrag i en tidskrift i ett annat 
vetenskapligt fält. Ett ytterligare exempel är betydelsen av det 
gemensamma deltagandet i konferenserna och den annorlunda 
vetenskapliga karaktären ifråga om att presentera inför och att 
interagera med ett auditorium från andra discipliner och fält: ”Vid 
presentation inom sitt eget område bygger det som presenteras på 
kanske 90% gemensam kunskapsbakgrund, men vid presenta-
tioner i andra ämnens olika forum, handlar det istället om 10% 
gemensam kunskapsbakgrund”. Utöver intresset och gensvaret 
som de gränsöverskridande framställningarna allt som oftast får, 
anses dessa utgöra tillfällen när de vetenskapliga kunskapshori-
sonterna förskjuts och berikas för alla inblandade på ett särskilt 
påtagligt sätt. 

Forskningsrön handlar inte bara om vad som sägs utan också 
om hur saker sägs och framställs. Det gränsöverskridande sam-
arbetet ger i det avseendet avtryck i förstärkta framställningar och 
publiceringsmöjligheter genom att presentationer och texter 
framförhandlas på ett mer genomgripande sätt, i både peda-
gogiska och kommunikativa hänseenden. Just den gränsöver-
skridande förhandlingsprocessen, som har präglat projektet, för-
anleder en av deltagarna att konstatera att forskningsresultat 
förmodligen behöver värderas utifrån andra värderingsskalor, 
som går utöver de traditionella som dominerar inom respektive 
disciplin: ”(…) höjden på forskningen, sett utifrån den egna 
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disciplinen, kan få svårt att nå samma ’verkshöjd’. Men forsk-
ningsfronten blir ändå en annan så fort det kommer till tvär-
vetenskaplig forskning, så det är ingen förlust, utan snarare ett 
komplement att tänka att bredden är minst lika värdefull som höj-
den.” Det gränsöverskridande forskningsprojektet kan på så sätt 
betraktas som en god början, en såväl innovativ vetenskaplig som 
pedagogiskt framförhandlad och sammanförande intervention 
vars rön och riktningsgivande indikationer i många avseenden 
behöver utvecklas och föras vidare i fortsatt forskning. 

Ett vetenskapligt identitets- och positioneringsarbete 
Även om projektdeltagarna i många avseenden uppehåller sig vid 
den gränsöverskridande forskningens sociala, gemensamma och 
kollaborativa dimensioner framträder också det individuella och 
självformerande positionsarbetet som ett tydligt tema i reflek-
tionerna. Gränsöverskridande forskning uppfattas som ett sätt att 
både få syn på och förflytta sig över egna och andras gränser –  
snarare än ett sätt att försöka utradera dessa: ”Gränsöver-
skridande innebär ju att gränser måste finnas per se. Gränsöver-
skridande blir på så sätt även ett sätt att få syn på gränserna på 
samma gång som man har ett gemensamt riktat fokus som ligger 
utanför varje enskild disciplins gräns.” Det handlar alltså om 
gränsaktiviteter som delvis rör disciplinära aspekter på relevanta 
forskningsområden, vetenskaplig kunskap och kvalitet samt 
vedertagna metoder. Gränsaktiviteterna innefattar dock även 
djupt personliga aspekter såsom egna ontologiska och epistemo-
logiska ställningstaganden, synen på ens egna vetenskapliga 
färdigheter och förmågor samt den egna beredvilligheten till an-
passning och förändring.  

De personliga gränsaktiviteterna beskrivs som ett medvetet 
kliv ut i ett tillstånd av det ännu okända, som i sig kräver en initial 
självpositionering när det gäller den egna synen på världen, kun-
skap och relationen till andra. För somliga tar sig detta okända 
tillstånd väldigt konkreta uttryck, som kan handla om upplevelsen 
av ett förlorat vetenskapligt fotfäste på grund av avsaknad av 
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erfarenhet och kunskap om kollektivt valda datainsamlings-
metoder eller om språkliga och begreppsliga osäkerhetskänslor 
när det gäller att göra sig begriplig bland internationella forskare 
i andra forskningsfält. Det gäller dock, som en av deltagarna 
uttrycker det, ”(…) att var och en är tydlig med ontologiska och 
epistemologiska grunder, liksom vedertagna metoder och förhåll-
ningssätt till forskning, etiska ställningstaganden med mera, och 
att man därifrån kan ta ett steg ut i det okända och fundera på vad 
ska vi sätta i bakgrunden och vad blir viktiga utgångspunkter att 
ta med sig, att diskutera det tillsammans.”  

För att kunna utforska det okända och utifrån en sådan posi-
tion kunna formera gemensamma forskningsaktiviteter påtalar 
deltagarna vikten av att forskarlaget genomsyras av både nyfiken-
het och respekt när det gäller varandras ämnen och deras respek-
tive vetenskapstraditioner. Därtill framförs att ett sådant ut-
forskande också förutsätter en öppenhet för det hitintills osedda. 
Förutom en stor öppenhet för frågor, reflektioner och ifrågasätt-
anden – samt en beredvillighet till egna positionsförflyttningar – 
poängteras deltagarnas kreativa associationsförmåga. Det handlar 
på så sätt om att inte bara identifiera utan att även kontinuerligt 
utveckla gemensamma nämnare och tangeringspunkter. Vidare 
handlar det om att kunna omforma och omformulera ens egna 
begreppsförståelser och tillvägagångssätt på sådana sätt som möj-
liggör anknytning till andra deltagare och deras sätt att bedriva 
och tänka kring forskning.  

Det finns en märkbar skillnad i deltagarnas reflektioner (och 
förmodligen också deras förväntningar) gällande hur frågan om 
öppenheten för det okända och transformationen i riktning mot 
det samfällda, kreativa forskningsarbetet hanterades. Här fram-
håller vissa deltagare projektets förmåga att omhänderta del-
tagarnas vitt skilda vetenskapliga värderingar och traditioner, 
intressen och förhållningssätt: ”Det mest framträdande draget av 
gränsöverskridande är att vi har lyckats inkludera alla perspektiv, 
utan att tumma alltför mycket på de skillnader som karaktäriserar 
de olika ansatsernas grundantaganden om vad som utgör 
forskning.” Andra beskriver mer självkritiskt hur det gränsöver-

250 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

11. Ett fenomenologiskt perspektiv… 

skridande visar sig ha varit mest öppet och friktionsfritt i sam-
arbetskonstellationer med deltagare från relativt näraliggande, 
dvs. mindre gränsöverskridande, discipliner. Dessutom finns det 
somliga som landar i reflektionen att projektet i sin helhet inte 
fullt ut lyckades etablera känslan av trygghet, vilken anses vara en 
viktig förutsättning för såväl den förbehållslösa öppenheten som 
det samfällt kreativa forskningsarbetet: ”Vi har försökt öppna 
ögonen, vågat släppa taget till viss del, men eventuellt har det vi 
utvecklat inte känts tillräckligt tryggt för att vi ska våga ge oss hän 
i det gemensamma.” Forskningsgruppens arbete har därför i viss 
mån fortfarande i projektets slutskede kommit att hämmas av de 
olika disciplinernas traditioner och invanda föreställningar. 
Därtill har vissa deltagare i forskargruppen tillskrivits – eller gjort 
anspråk på – särskilda expertisområden eller projektdefinierade 
uppgifter, som därmed har undandragits i sig nödvändiga, 
gemensamma vetenskapliga diskussioner och processer. Utöver 
kollisionen mellan olika vetenskapstraditioner som sammanförs 
ger deltagarna i sina reflektioner litet olika förklaringar till varför 
trygghet och förbehållslöst samarbete och delaktighet förmod-
ligen utmanas på ett särskilt sätt i gränsöverskridande forskning. 
En sådan förklaring tar sin utgångspunkt i vad som kan liknas vid 
ett undflyende eller en självförminskande attityd. Det handlar om 
att den egna osäkerheten – i fråga om de egna vetenskapliga kun-
skaperna och förmågorna, egna målbilder avseende forsknings-
projektets helhet och delar, andras förväntningar på en själv osv. 
– gör det frestande att skjuta över svårdefinierade processer och 
uppgifter på andra, för att istället ägna sig åt vad man själv upp-
lever sig behärska. En annan förklaring utgår istället från iakttag-
elsen av ett självframhävande förhållningssätt, där den upplevda 
osäkerheten, ackompanjerad av självupplevda krav att påvisa sin 
legitimitet och sitt värde för projektet, gör att deltagare gör an-
språk på olika processer som borde vara gemensamma. Båda för-
klaringarna grundar sig dock i samma känsla av otrygghet. 

Deltagarnas reflektioner visar att gränsöverskridande forsk-
ning i mångt och mycket handlar om att den deltagande forskaren 
själv förmår identifiera, vikta och värdera den egna synen på 
vetenskapliga värden och kvaliteter, vilket mynnar ut i en 
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kapacitet att medvetet kunna värna vissa och offra andra. Vidare 
tydliggör reflektionerna betydelsen av tilltro till den egna veten-
skapliga kompetensen, som utgör en nödvändighet för att del-
tagaren ska känna sig bekväm med att utmana sina egna veten-
skapsideal och den starka vetenskapstraditionen. Detta utma-
nande förhållningssätt kan inte bara läggas på individen utan 
behöver upparbetas gemensamt i forskargruppen, vilket kräver 
kontinuitet och tid. 

Platsen, aktiviteten och framställningen 
Ett ytterligare tema i deltagarreflektionerna representerar värdet 
av det rumsligt situerade, dvs. upplevelsen att få samlas någon-
stans kring något specifikt. För en del upplevs bärbarens skärm och 
den webbaserade videokonferensapplikationen i viss mån ha 
fungerat som en sådan samlande plats. En av deltagarna beskriver 
hur det under projektets gång har blivit alltmer naturligt att i sitt 
eget arbetsrum hemmavid, via webbgränssnittet, åtminstone en 
gång varje månad träffa projektkollegorna boende i Sverige, 
Kanada och USA: ”Här har positionerna, relativt omärkligt, 
flyttats framåt under projekttidens gång både med avseende på 
gemensamma projektmöten och kollaborativa arbetsmöten via ett 
webbaserat videokonferenssystem, men också via gemensamt 
skrivande i delade samarbetsdokument på webben. Det har 
upplevts alltmer naturligt och effektivt.” Även om det råder en 
utbredd enighet om den kontinuerliga kommunikationens och 
dialogens värde när det gäller att skapa en känsla av gemenskap 
och progression i projektet, framhålls oftast otillräckligheten i de 
virtuella sammankomsterna. Istället uppmärksammas de över-
lägsna värdena av de fysiska gemensamma sammankomsterna 
och de vetenskapliga samtalen. De fysiska sammankomsterna 
skapar på så sätt förutsättningar för kollaboration och frigör de 
överskridande möjligheterna på ett sätt som teknikmedierade dis-
tanssammankomster inte förmår göra. Här har projektgruppens 
gemensamma träffar och aktiviteter under konferenser eller vid 
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särskilt arrangerade workshop-, databearbetnings- eller artikel-
skrivningdagar upplevts som särskilt värdefulla. 

En förklaring till varför gemensamma, fysiska sammankom-
ster har visat sig vara förhållandevis betydelsefulla, är att de oftare 
innebär mer tilltagna tidsutrymmen, som i sin tur medger ökat 
fokus. Till skillnad från de virtuella mötena kräver de fysiska sam-
mankomsterna större ekonomiska och tidsmässiga investeringar 
för en kringspridd forskargrupp. Sådana sammankomster omges 
därför av högre förväntningar bland deltagarna och ges en högre 
prioritet i förhållande till andra vardagliga, professionella såväl 
som personliga, åtaganden. På så sätt har diskussioner och ref-
lektioner kring forskningsfrågor, värden och intressen, veten-
skapsfilosofiska förhållningssätt och terminologier blivit djupare 
och mer långtgående. En av de reflekterande projektdeltagarna 
framhåller ett behov av fler fysiska sammankomster, eftersom det 
är ”där vi gått över gränser på olika sätt i olika relationer.” En 
annan deltagare poängterar istället de fysiska sammankomsternas 
värde, genom att de även ger utrymme för det oförväntade och 
spontana. Ett exempel som ges handlar om en gemensam hotell-
frukost, under en av konferensresorna, där ett avslappnat samtal 
tillsammans med par andra projektdeltagare skapade en insikt hos 
deltagaren om den egna omedvetenheten om de andra del-
tagarnas samlade kunskaper. Det blev också ett samtal som bidrog 
till en större förståelse för deras passionerade förhållande till 
ämnesområden med andra traditioner, värden och tankemönster 
– och helt andra begrepp. 

Aspekten att få samlas någonstans kring något specifik avser 
inte enbart den fysiska (eller virtuella) kommunikativa dialogen 
utan inbegriper även värdet i den gemensamma framställningen. 
Med sådana gemensamma framställningar avser deltagarna både 
samarbeten kring konferenspresentationer och vetenskapliga 
publikationer i form av artiklar och bokkapitel. En av forskarna 
konstaterar: ”Att utveckla något tillsammans har jag tyckt varit 
värdefullt” och syftar då framförallt på denna bok. Deltagarna 
framhåller på så sätt det stora värdet i att, inom ramarna för forsk-
ningsprojektet tillsammans delta i ett gemensamt vetenskapligt 
skapande. Detta skapande kan förstås både som en integrerad del 
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i projektets mångskiftande och gränsöverskridande rörelse, och 
som en framställning av något samlande och holistiskt. 

Resultatdiskussion 
De mest framträdande resultaten i ovanstående analys visar på 
vikten av att, som deltagare i ett gränsöverskridande forsknings-
projekt, vara medveten om vilka överenskommelser gällande on-
tologi, epistemologi, metodologi, värden och ideal samt koncept-
och begreppsanvändning som präglar den egna vetenskaps-
världen. Det gäller även att vara villig att ta ett steg ut ur den egna 
disciplinens perspektiv och uttryckssätt. Ett sådant steg är nöd-
vändigt för att på ett nyfiket och respektfullt sätt kunna dels möta 
och kommunicera med andra discipliner, dels bidra till såväl 
formeringen av nya frågeområden som utvecklingen av nya 
vetenskapliga insikter. Det blir också tydligt att det förutom med-
vetenhet om den egna disciplinens förgivettaganden, också krävs 
trygghet för att ta detta kliv. Denna trygghet handlar om att våga 
bege sig ut i och dröja kvar i det okända för att på nya sätt, utifrån 
nya perspektiv och på nya grunder tillsammans kunna utforska 
vardagliga fenomen, såsom strömmad musik och annan ljudande 
konst. 

Insikterna om den gränsöverskridande forskningens villkor 
och möjliggörande förhållningssätt har tydliga beröringspunkter 
med ett av Schütz viktigare teoretisk-filosofiska bidrag till forsk-
ningen, nämligen betydelsen av förankring i den vardagliga 
världen. Trots att åren gått sedan Schütz publicerade sina texter, 
är det fortfarande möjligt att betrakta hans bidrag som relativt 
provokativa och motvalls när de ställs mot förhärskande veten-
skapliga ideal. Med viss referens till fenomenologins centralfigur 
Edmund Husserl använder även Schütz parentessättandet – dvs. 
det medvetna strävandet efter att bortse från sig själv, sina 
värderingar, intressen och engagemang – till en betydelsefull tan-
kefigur. Det blir dock en tankefigur som vänder på resonemangen 
och riktar udden mot vanligt förekommande föreställningar om 
vetenskap som objektiv, distanserad, avgränsad och oförorenad 
av subjektiva avtryck. 
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Istället för att sätta parenteser kring ett oönskat, oroligt och 
vilseledande subjekt behöver parenteserna undanröjas så att 
forskning och kunskap blir meningsfull. För att bedriva relevant 
forskning och gemensamt kunna dela och kommunicera denna 
behöver forskningen alltså återföras till livet självt och bli en del 
av människans vardagliga erfarenhetsvärld: ”To call a thing real 
means that this thing stands in a certain relation to ourselves”, 
som Schütz (1945, s. 533) själv uttrycker det. Forskning blir på så 
sätt inte en lösgjord, abstrakt aktivitet som bedrivs på egna villkor 
inom en egen domän, utan en högst mänsklig angelägenhet, 
situerad i ett här och nu. Av projektdeltagarnas reflektioner fram-
går visserligen att detta specifika forskningssamarbete ibland har 
fastnat i det abstrakt teoretiska och slutna. Det framgår dock också 
att projektet i många avseenden – genom gemensamma språkliga 
omförhandlingar och, inte minst, uppslutningen kring ett konkret 
”case” – har kunnat uppehålla sig vid det vardagliga, som mötes-
plats och utgångspunkt för gränsöverskridande forskningsakti-
viteter. 

Vad vi också tar med oss från Schütz (1945) i reflektionerna 
över resultatet är hans föreställning om den ömsesidigt erkän-
nande Vi-relationens levande, pulserande närvaro, vilken be-
skrivs i följande. ”… only in the We-relation, in which there is a 
community of space and time (a common social environment in 
the pregnant sense), can man with the natural attitude experience 
the other’s self in its unbroken totality …” (s. 571). Just betydelsen 
av denna spatio-temporalt villkorade gemenskap utgör ett tydligt 
tema i projektdeltagarnas egna reflektioner. Det gemensamma 
och vardagliga har på så sätt visat sig vara av avgörande betydelse 
för att individen ska kunna använda hela sig själv och blottlägga 
sina föreställningar, värderingar och övertygelser. Att under kon-
ferenser och gemensamma workshops få vardagliga möjligheter 
och tid till att umgås och lära känna varandra har lagt en grund 
för närhet och förståelse, kommunikation och friare menings-
utbyten. Här finns inte bara den uppenbara kopplingen till Schütz 
utläggning om den vardagliga verkligheten, utan också till 
föreställningen betydelsen av en sammanhållen gemenskap, 
socialt och kroppsligt situerad i rum och tid. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att gränsöverskridande forsk-
ning är något forskare från olika discipliner gör tillsammans i 
delad öppenhet och nyfikenhet. Öppenhet och nyfikenhet är 
kvaliteter som krävs för att få till stånd en kommunikation där 
begrepp, metoder och forskningsintressen förhandlas och ac-
cepteras. Vidare utgör kommunikationen grunden för skapandet 
av nya möjliggörande överenskommelser när det gäller vidare-
utveckling av olika begrepp och deras inbördes relationer. För att 
komma dithän behöver forskare, kontinuerligt under det pågå-
ende forskningssamarbetet, gå in och ut ur sina egna vetenskap-
liga hemvister och, inte minst, ha en förankring i den vardagliga 
världen. En vilja att skapa vi-relationer framstår dessutom som 
nödvändig när det gäller att genomföra fungerande och fruktbar 
gränsöverskridande forskning. 

Avslutande reflektioner 
Ett centralt tema i kapitlet är kommunikationens avgörande 
betydelse. Det krävs således en viss slags kommunikation för att 
inom en multidisciplinär forskargrupp både få till stånd en för-
handling om och nå en bred acceptans för grundläggande värden, 
kunskapssyn, forskningssyften, metodval och begreppsanvänd-
ning. Därtill ska dessa beståndsdelar kunna fogas samman till nya 
helheter som skapar öppningar för hittills okända forsknings-
möjligheter. Att ge utrymme för såväl en intersubjektiv verklig-
hetsuppfattning som ett reellt intresse för vardagsvärldens prak-
tiker visar sig vara en god grund för utformningen. En sådan 
medveten ansats kan då motverka vanemässiga återtåg till en 
”preconstituted world of scientific contemplation handed down 
(…) by the historical tradition of (…) science” (Schütz, 1945, s. 
568). Därmed blir det tydligt att forskare som vill delta i gräns-
överskridande projekt behöver kunna lösgöra sig från den egna 
vetenskapliga traditionen i fråga om vanor, tillvägagångssätt, och 
överenskommelser för att kunna engagera sig i, vara öppna för 
och nyfikna på forskare från andra fält. Resultatet visar på att detta 
uppnåtts i relativt hög grad, men att gränsöverskridande för-
hållningssätt och praktiker också är svåra och utmanande, vilket 

256 



 

 

 

 

 

 

 
 

11. Ett fenomenologiskt perspektiv… 

gör det lätt att falla tillbaka på det trygga. Dock syns tendenser till 
att deltagarna upptäckt nya grepp inom, och i olika utsträckning 
kunnat utveckla, sitt eget område, inspirerade av det multi-
disciplinära kollegiets fleråriga samverkan och kommunikation. 

Schütz fäster fokus på forskarens villighet att återknyta till den 
vardagliga världen för att möjliggöra möten och kommunikation 
kring skilda former av forskning och teoretiska föreställningar. 
Detta kräver både vidsynthet och lyhördhet inom forskargrupp-
erna, och frågan är hur vi kommer dit? Kanske kan praktiska 
intressen, så som hur forskning designas, eller forskningsetiska 
frågor, vilka exempelvis kan röra hur människor involveras, 
positioneras och bemöts utgöra olika sätt att skapa delaktighet och 
engagemang. Ett ytterligare sätt kan vara att intensivt arbeta med 
att förhandla fram ett gemensamt språk som kan delas av flera 
forskningsområden. Sådana språkliga överläggningar kan fram-
mana den ”chock” som Schütz nämner, vilken konstituerar in-
trädet till en annan värld, och en ny gemensam vetenskaplig sfär. 
Även om det inte kommer till explicit uttryck i deltagarnas reflek-
tioner har Sebalds (2011) föreställningar om symbolens och meta-
forens såväl provinsöverskridande som sammanlänkande funk-
tioner i olika sätt gjort sig påminda i projektgruppens överlägg-
ningar: Genom att i de gemensamma utbytena använda olika 
metaforiska beskrivningar av strömningstjänsten Spotify – som 
t.ex. i termer av jukebox, Ge-stell, museum, konsthall, tempel, 
arkiv, marknadsplats etc. – kom den vardagliga världens engage-
mang och erfarenheter att knytas samman med, brytas mot och ge 
nya perspektiv på vedertagna teoretiska koncept. Olika språkliga 
utkast kan utgöra en enkel ingång till att skapa en delaktighet i 
arbetet med att förändra eller göra avtryck i världen, samtidigt 
som det språkliga experimenterandet förändrar den deltagande 
forskarens horisonter och förhållningssätt. 

Det filosofiska förhållningssätt som Schütz företräder impli-
cerar en vändning i riktning mot fenomenologiska utgångspunkt-
er och tankesätt. Essentialism behöver med andra ord ifrågasättas, 
medan en vidare och mer tillåtande syn på Bildning behöver 
bejakas, liksom en öppenhet mot flera diskursiva Själv, vilka 
opererar i olika slags verkligheter. Ett sådant förhållningssätt har 
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präglat forskningsprojektet, vilket har varit frustrerande för vissa, 
och spännande för andra. Vi vill hävda att det skapas rika och 
fruktbara möjligheter när deltagarna i en forskargrupp formeras 
runt övertygelsen om att ”the world and its objects might be 
otherwise than it appears to [me]” (Schütz, 1945, s. 551). Därmed 
överskrids inte bara gränserna för forskarnas egna erfarenheter, 
utan också gränserna för deras individuella reflektioner. Det 
betyder, i linje med det Schützianska perspektivet, att dessa 
forskare går in i en gemensam och livfull närvaro. Denna hållning 
innebär inte att forskarna ger upp sina specifika kompetenser eller 
går in i olika slags kvasivetenskapliga projekt. Istället represen-
terar det en ansats riktad mot den andra, en ansats som erbjuder 
möten mellan människor ”free from theoretical disguise” där 
deltagarna kan vara fullt ut närvarande. Utan sådana möten blir 
forskningen bara multidisciplinär (eller i värsta fall unidiscip-
linär), och inte gränsöverskridande, och leder sannolikt till repro-
duktion av vad alla sammantaget redan vet. 

Detta projekt, som presenteras i denna bok, har befunnit sig i 
spänningsfältet mellan den vardagliga världen och de slutna 
vetenskapliga meningsprovinserna, och har i många avseenden 
varit just gränsöverskridande. Genom beskrivningarna av och 
reflektionerna kring den gränsöverskridande forskningens möj-
ligheter såväl som utmaningar hoppas vi att boken i sin helhet dels 
kommer att upplevas användbar inom flera vetenskapliga fält och 
också kommer att inspirera till nya gränsöverskridande forsk-
ningsansatser. 

Frågor 
 Vad krävs i planeringsfasen inför ett gränsöverskridande 

forskningsprojekt? 
 Vilka utmaningar kan tänkas finnas när det gäller för 

forskare att balansera mellan att finnas i sin disciplinära 
värld och den gemensamma vardagsvärlden? 

 Vad ligger i föreställningarna om finite provinces of 
meaning? Vilka argument och exempel kan användas till 
stöd för att vetenskap bedrivs i specifika och slutna 
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världar, som inte medger meningsfullt utbyte eller mel-
lanmänsklig kommunikation? 

 Vilka är likheterna och skillnaderna mellan en Schütz-
inspirerad gränsöverskridande forskning och den forsk-
ning som bedrivs inom en disciplin när det gäller syn på 
vetenskaplig kvalitet, relevans och kunskapsanspråk? 
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Cecilia Ferm Almqvist & Susanna Leijonhufvud 

Genom att ha tagit del av samtliga kapitel i denna bok, hoppas vi 
att en bildningsprocess föregått, som bidragit till ökad förståelse 
för hur meningsskapande processer i samspelet mellan människa, 
teknik och konst möjliggörs och utmanas i användningen av den 
strömmande musiktjänsten Spotify. Vi har på olika sätt, och i 
olika sammanhang närmat oss hur människans bildningsproces-
ser villkorats, utmanats och möjliggjorts i och med den ström-
mande medieutvecklingen, såväl inom som utom samhällsinstitu-
tioner. Vi erbjuder också insikter gällande skärningspunkten mel-
lan strömmande medier, ljudande konst och användare, från ett 
flertal perspektiv. I den fortsatta texten kommer vi att gå närmare 
in på hur de olika delstudierna presenterade i bokens kapitel 
hjälper till med att fylla projektets syfte. Vi vill också blicka framåt 
och koppla de vetenskapliga utbildningsområden som är rele-
vanta för bokens innehåll samt till det föränderliga samhälle där 
kanske en mängd andra liknande tjänsteföretag kommer att er-
bjuda liknande möjligheter till bildning av framtidens med-
borgare. 

Tekniska, juridiska, etiska och ekonomiska ak-
törer som medskapare av bildning  
När det gäller i vilka sammanhang och på vilket sätt faktorer av 
teknisk, juridisk, etisk och ekonomisk art som kontrollerar möj-
ligheterna för meningsskapande i interaktion mellan det ström-
mande mediet Spotify, konst och människor kan vi konstatera att 
samtliga av dessa tre faktorer alltid finns med och präglar ett an-
vändande på olika sätt. Hur samspelet mellan dessa tre ter sig är 
flytande. I samspelet hanterar och relaterar användaren till konst 
och musik på olika sätt beroende på situation och syfte. Detta 
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yttrar sig på olika sätt. Det kan exempelvis visa sig att det inte alltid 
längre går att få tag på en viss låt som tidigare funnit där, att 
abonnemanget har löpt ut, att nedladdning inte är möjlig på 
grund av att enhetens utrymme är fullt, att strömning inte är möj-
ligt då internet har ”gått ned” eller att ”surfmängden” tagit slut, 
att tjänstens rekommendationer inte passar användarens önske-
mål, osv. Medvetna och resursstarka användare hittar strategier 
för att övervinna dessa tillkortakommande, de använder andra 
medier – exempelvis Youtube – för att få tag i samma sak, de ser 
till att lära sig hur tjänsten fungerar, de införskaffar bättre hör-
lurar för att skapa sig en god ljudmiljö. 

Resultatet av studien visar på att Spotify erbjuder en tjänst som 
används i mycket stor utsträckning. Informanterna i våra olika 
delstudier berättar om utbredd daglig användning, både privat 
och även i professionella sammanhang. Detta ger bilden av 
Spotify som en oerhört betydelsefull aktör när det gäller tillhanda-
hållandet av musik. Baksidan av denna utbredda användning är 
att användare på olika nivåer också bidrar med att ”bygga ned” 
skivbutiker och skivsamlingar. Musik- och danslärare berättar om 
hur tillgången till Spotify hjälper dem i deras professionella var-
dag då de inte längre behöver ”släpa runt på skivor mellan klass-
rum och danssalar”. Även musiker, och samhällsinstitutioner bi-
drar till nedmonteringen. Aktörer såsom bibliotek och Sveriges 
Radio, såväl som lärares tillgång till repertoar, kontrolleras dock 
av tekniska, juridiska och ekonomiska faktorer när de använder 
sig av Spotify som musiktjänst. Å ena sidan erbjuder SR musik till 
sina lyssnare i radioprogram, medan samma musik, som utgör en 
vital del av ett radioprogram, inte alltid är möjlig att lyssna på efter 
programmets sändning via SRs webbsida, SR hänvisar istället till 
strömningstjänster som Spotify och Youtube i och med att SR sak-
nar rättigheter för musiken efter sändningstid. Ett sådant er-
bjudande leder inte alltid till att musiken finns tillgänglig. Dels 
kan musiken vara oåtkomlig, på grund av att aktuell musik inte 
finns tillgänglig på Spotify och Youtube där och då, på grund sam-
spelet med juridiskt-ekonomiska aktörer. Dels kan den version av 
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musikstycket som finns på strömningstjänsterna av olika anled-
ningar också i varierande grad låta annorlunda jämfört med den 
musik som använts i sändningen.  

Strömningstjänsterna bjuder människor på en mycket bredare 
repertoar än som varit möjligt tidigare. Schwielers studie visar att 
en dikt har strömmats många fler gånger än vad försäljningar av 
boken kan tänkas ha bidragit med när det gäller människors upp-
levelse av poesi. Inom skolans väggar visar det sig att Spotify som 
ekonomisk, teknisk och juridisk aktör tar aktiv del i det didaktiska 
arbetet, såväl vad gäller möjligheter som begränsningar. Med 
andra ord blir det tydligt att användaren behöver vara aktiv i rela-
tion till tekniska, juridiska, etiska och ekonomiska aktörer för att 
skapa förutsättningar för bildning.  

Något som framträtt avseende medskapare av bildning i inter-
aktionen mellan nämnda tre aktörer är framför allt betydelsen av 
användarens tidigare musikaliska och teknisk-digitala bildning. 
En redan förvärvad teknisk-digital kompetens, litteracitet, ger 
större möjligheter att navigera och styra den teknisk-digitala 
bildningsresan i samspel med Spotify på samma sätt som att den 
som redan har förvärvat ett visst ett musikaliskt bildningskapital 
kan navigera och skaffa sig än större bildningsmöjligheter i den 
musikaliska terrängen jämfört med den användare som har ett 
mindre musikaliskt kapital. Detta visar dels hur musikalisk bild-
ning utvecklas i relation med andra aktörer och inte bara Spotify. 
Det visar även hur bildning, i detta sammanhang, är en explorativ 
företeelse utan explicit mål och med en styrning som användaren 
till viss del förfogar över själv. 

Ljudkvalitet och möjlighet till musikalisk bildning 
En molnbaserad musiktjänst som Spotify erbjuder inte bara en 
nästintill oöverskådlig celestial jukebox vad gäller antal artister 
eller antal låttitlar. Möjligheten till att härbärgera och distribuera 
musik är så stor att till och med en och samma låt kan finnas till-
gänglig i flera olika mastringar hämtad från olika album. Det är 
även så att en master av en låt kan uppdateras till en ny master av 
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samma låt då kedjan av aktörer i strömningsteknologin upp-
dateras. Som framgår i kapitel 5 erbjuder olika mastringar musik-
en att framträda på något olika sätt, vilket kan konceptualiseras 
som olika kvaliteter av hur musiken låter. Detta innebär att 
samma låt finns tillgänglig i olika versioner, rent ljudmässigt, och 
dessa ”versioner” ger vidare stora möjligheter att bilda sig då 
samma musik kan framträda och låta på olika sätt. Baksidan är 
dock att då en låt framträder för en lyssnare i ett explorativt ut-
forskande av det okända, kan kvaliteten på musikstycket göra att 
stycket inte får möjlighet att träda fram i hela sin potential och att 
lyssnaren därmed inte fångas av det musikaliska budskapet, nog-
grant frammejslat under musikens produktionsfas. Den initierade 
lyssnaren, som ofta har hört låten i andra sammanhang, känner 
till att det kan finnas olika versioner av en låt och kan därmed ha 
en förfinad referens när det gäller hur låten kan låta. För den som 
lyssnar och enbart använder Spotify som distributör av inspelad 
musik kan således riskera att missa den bildningsmöjlighet som 
belyses i kapitel 6, att låta sig bli fångad och hit by the music. 

Den initierade användaren har premiumabonnemang vilket 
möjliggör justeringar av ljudkvaliteten på olika sätt. Det är dock 
långt ifrån alla som känner till att dessa möjligheter finns och vad 
dessa inställningar gör med musiken. Freemiumanvändaren har 
inte samma alternativ och därmed inte tillgång till samma kvalitet 
på inspelningar som ett premiumabonnemang erbjuder. Musiken 
presenteras med ett mindre högupplöst format och strömmas 
med en lägre hastighet vilket får konsekvenser för ljudåtergivning 
en och därmed musikupplevelsen. Här vill vi sätta fokus på att 
kvalitativa aspekter såsom ljudkvalitet behöver beaktas som en del 
av den explorativa bildningens möjligheter. 

Den explorativa styrningen av bildning 
Explorativ bildning sätter fokus på utforskande, navigering och 
upptäckarlust. I de strömmande sammanhangen blir den digitala 
tekniken en nödvändighet för att lyfta fram och presentera 
konsten. På det viset blir tekniken en oundviklig del av konst-
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upplevelsen och utgör därmed hela potentialen för en bildnings-
process. Spotify visar sig ha en stor potential att erbjuda förutsätt-
ningar för ett utforskande på ett plan – ett rikligt och lättåtkomligt 
utbud. Det finns mycket att välja på och det verkar finnas något 
för alla. I denna bok har flera studier låtit informanter berätta om 
hur Spotify på olika sätt har öppnat upp och berikat dem vad 
gäller att upptäcka artister och musik men även poesi, som utan 
strömningstjänsten eventuellt aldrig skulle ha upptäckts. Dock 
bör det understrykas att lyssnare verkar positionera sig något 
olika när det gäller kunskap om musik. Det finns flera exempel 
som visar att de som på olika sätt är särskilt utbildade i musik, 
inom eller utom institutioner, i högre grad använder komplet-
terande tjänster och forum som en del i sin musikaliska bild-
ningsprocess. Det explorativa i deras fall utvidgas till att gälla även 
i andra terränger än endast den Spotify erbjuder. Kanske är det de 
vi namngivit som de initierade lyssnarna som ibland följer 
Heideggers rekommendation att ta ett steg tillbaka, ut ur det för-
givettagna, de allmänt förhärskande sätten att både göra och 
förhålla sig till saker och ting. En slutsats av våra studier är att 
lyssnare kan behöva en ”lärare” som hjälp för att ta detta steg 
tillbaka. Det kan röra sig om en musik- eller danslärare, men även 
en bibliotekarie, en musikläggare på radio, en skivaffärsinne-
havare, ett musikmagasin eller en musikjournalist. Spotify som 
ensam bildande aktör förmår inte helt och hållet att stå för en 
explorativ bildning i detta avseende. ”Lärarens” roll blir viktigare 
än någonsin. 

Utforskandet, som metafor, innehar en primus motor, vilket 
är viljan till utveckling, upptäckarlusten. Denna vilja försöker 
Spotify, på olika sätt att uppmuntra och locka fram. Här befinner 
sig Spotify i en hybridisering, mellan en företagsideologi å ena 
sidan och en traditionell bildningstradition där människan på 
egen hand kan bilda sig själv. Gadamers tankar om att vara öppen 
för det främmande och okända kommer till uttryck i automat-
genererade rekommendationer, låtlistor och lyssningstips från 
vänner eller från de som använder samma abonnemang. Här kan 
lyssnaren få möta det den inte aktivt sökt efter. Resultatet blir att 
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lyssnaren avfärdar upptäckterna som icke relevanta eller anam-
mar dem och låter detta okända bli till det kända för att på så vis 
kumulativt lägga en grund för nya upptäckter och bildningsmöj-
ligheter. Den explorativa bildningens intersubjektiva förhåll-
ningssätt mellan bildning, konst och teknik positionerar tekno-
login som medskapande i bildningsprocessen där människan 
möter konsten. Teknologins roll i den explorativa bildningen är 
inte ett förfrämligande inför människan utan snarare en förut-
sättning för att människan ska bli till i sin fulla potential. Tekniken 
får, i strömning, en slagsida mot konstens inneboende kraft att 
öppna upp för något nytt. Därmed kan tekniken inte inneha 
rollen av den andre utan fungerar snarare som en intersubjektiv 
medskapare som sammanflätas i företeelsen explorativ bildning.  

Att skapa mening med strömmande medier 
Hur och i vilka sammanhang människor skapar mening, bildar 
och bildas, i relation till Spotify grundar sig på ovanstående förut-
sättningar. Boken ger en mängd exempel på hur strömnings-
tjänsten erbjuder specifika former av interrelaterat tekniskt-digi-
talt-musikaliskt erfarande. Spotify möjliggör på så sätt ett skap-
ande av världar för egen och andras musikaliska bildning. Sam-
tidigt innebär inte strömmande musiktjänster ett förbehållslöst 
löfte om bildning, eftersom bildning är en process som inbegriper 
egna och andras förhållningssätt, förväntningar, val och agerand-
en. Viktigt blir, med andra ord, att människor får möjlighet att 
utveckla såväl musikalisk som teknisk-digital kompetens för att 
ha möjlighet att skapa mening i relation till strömmande medier. 
Här fyller inte minst skolan en viktig roll. Dessutom visar projekt-
et att det fortfarande år 2020 finns strukturer som särskilt be-
gränsar underordnade gruppers bildningsmöjligheter i relation 
till strömmande medier, vilka behöver monteras ned eller åtmin-
stone kritiskt diskuteras. Dessa begränsande strukturer fram-
träder bl.a. genom kvinnornas berättelser i kapitel 9, eller genom 
resonemanget i kapitel 3 med referens till Bessney, som belyser 
risken för marginalisering av olika grupperingar. Det blir tydligt 
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12. Outroduktion 

att en god musikalisk-teknisk-digital grund att stå på underlättar 
hanteringen av egna och andras förväntningar, som följer med 
specifika sociala positioner och roller, och därmed kan stärka de 
egna möjligheterna till bildning. Ur ett demokratiperspektiv blir 
även dessa aspekter med andra ord viktiga att ta upp i skola och 
lärarutbildning i samband där strömmad konst kommer i fokus. 
Alla har rätt till musikalisk bildning, och som vi sett krävs det en 
”lärare” att hantera interaktionen med strömmad konst på ett 
funktionellt sätt. Möjligheterna är många, men att ta dem tillvara 
ställer stora krav på såväl lärare och lärarutbildare som på gemene 
man, vilket belyses i kapitel 5–10. I bokens tredje kapitel poäng-
teras att det inte räcker att betrakta Spotify som en teknisk distri-
butionslösning, som drivs av en kommersiell aktör med utgångs-
punkt i nydanande betalningsmodeller. Spotify behöver dessutom 
betraktas som en ideologisk företeelse, vilket ställer förmågan till 
kritisk analys på ytterligare prov. En sådan ideologikritisk blick 
kan bidra till en vakenhet inför de begränsningar strömnings-
tjänsten kan innebära när det gäller vad och vem en musiklyss-
nande människa tillåts vara och bli. Dessa begränsningar gör sig 
exempelvis påminda i klassficeringen av olika lyssnarprofiler, som 
riskerar ha en konserverande inverkan, och leder tillbaka till 
resonemanget om könsroller och klasspecifika beteenden. Det 
framkommer tydligt att de mindre initierade deltagarna i studien, 
vars bakgrunder dessutom inte präglas av någon påtagligare till-
gång till kulturellt, musikaliskt, digitalt, och ekonomiskt kapital, 
”tar vad de får” och har en tendens att stärka sin identitet som 
”mainstreamlyssnare”. Bildning som ”nyanserad lyssning” äger 
inte heller rum i denna grupp, och kraven på ljudkvalitet som 
grund för vidare musikalisk bildning tas inte tillvara. Även bib-
liotek borde ges ett större ansvar när det gäller att fördomsfritt er-
bjuda människor, inte minst de som inte kommer ifrån musi-
kaliskt-digitalt-tekniska kompetenta miljöer, att vara och bli till i 
sin fulla potential i mötet med musik och poesi.  
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Avslutning 
Vi tänker oss att de insikter boken erbjuder kan vara av värde 
inom sammanhang där musikpedagogik, musikvetenskap, peda-
gogik, kulturstudier, sociologi, medie- och kommunikations-
vetenskap, musikproduktion, liberal arts, och ljudteknik studeras. 
De teman boken behandlar och förmedlar vad gäller flera per-
spektiv på explorativ bildning i relation till strömmande medier, 
tänker vi oss kan utgöra en grund för reflektion och vidare hand-
ling i relation till sammanhang där människor, teknik och konst 
interagerar. Vidare föreslår vi att framtida forskning behöver sätta 
strömmande konst i nya tvärvetenskapliga sammanhang. Inte 
minst är det viktigt att fortsätta utforska vad som händer med 
bildning och kunskap då strömmande medier tar plats i män-
niskors umgänge med och utforskande av konst. 
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Explorativ bildning i strömmande medier 

bevarande av ljudande kulturarv, samt mätning och uppfattning 
av dynamik i musik. 
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Vilka bildningsprocesser kan urskiljas ur människors Spotify-
användande? Det visar sig att ett sådant användande är tätt 
sammanfätat med musikalisk- såväl som digital kunskap. Med 
ett fokus på de bildningsprocesser som sker i samspelet mellan 
människa, teknik och musik utmanas förståelsen av vad en 
strömmande musiktjänst som Spotify kan erbjuda. 

”Evolving Bildung in the nexus of streaming services, art and 
users – Spotify as a case” är ett tvärdisciplinärt projekt som 
visar hur människans bildningsprocesser villkoras, utmanas 
och möjliggörs i och med den strömmande medieutvecklingen. 

Södertörns högskola | www.sh.se/publications | publications@sh.se 

Denna bok kan med fördel användas inom utbildningar i 
musikpedagogik, musikvetenskap, musikproduktion, ljudtek-
nik, pedagogik, kulturstudier, sociologi, samt medie- och kom-
munikationsvetenskap. 
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