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This essay is a study of the various attitudes and behavioral habits for music 
consumption and discovery of new music amongst young people in Sweden from a 
receivers perspective. The aim of the study is to review and map out the current 
trends, habits and cultural views on music consumption. An online survey was 
posted and spread on Facebook with 195 respondents as a result. The analyzed result 
and conclusions of the survey was then to be of use for understanding how to market 
and spread new music more efficiently. The study showed that there are three 
dominating sources of music for youth in Sweden. Whether it is discovering new 
music, sharing music, or just consuming music through media platforms, the three 
dominating trends are; friends, social media and streaming services. The traditional 
media channels such as TV and radio are losing power compared to earlier 
generations but are still vital for music marketing when working in symbiosis with 
positive audience response. Most of the young people in our study use the 
combination computer-streaming service to listen to music and discover new music 
through friends. They also value music recommendations from friends the most. A 
lot of the young people also discover music through social media, such as Facebook. 
The study showed that the people who discovered music through social media also 
used social media for sharing music. Ergo, we believe the most important channels 
to focus on, if you want to reach as many recipients as possible when marketing and 
spreading new music with young people in Sweden as the target audience, is 
Facebook and Spotify, while also keeping in mind the importance of Word Of Mouth 
and Buzz Marketing.

  0 (45) 
 



 

 

 

Innehåll 
1. Introduktion_________________________________________________ 5 

1.1. Bakgrund _______________________________________________ 5 
1.1.1. Nya förutsättningar _________________________________ 6 
1.1.2. Nätgenerationen ______________________________________ 6 
1.1.3. Radion som marknadsföringsverktyg ______________________ 7 

1.2. Forskningsproblem _______________________________________ 7 
1.3. Syfte ___________________________________________________ 8 

2. Metod _____________________________________________________ 9 
2.1. Deskriptiv metod _________________________________________ 9 
2.2. Datainsamling ___________________________________________ 9 

2.2.1. Mätinstrument _______________________________________ 10 
2.2.2. Mätsituation ________________________________________ 10 
2.2.3. Etiska överväganden __________________________________ 11 

2.3. Urval _________________________________________________ 11 
2.3.1. Avgränsningar_______________________________________ 11 
2.3.2. Generalisering, Validitet och Reliabilitet __________________ 11 
2.3.3. Stickprov___________________________________________ 12 
2.3.4. Bortfall ____________________________________________ 12 

2.4. Värdering av metod ______________________________________ 13 
2.5. Procedur _______________________________________________ 14 

3. Teori _____________________________________________________ 15 
3.1. Mediekulturens socialiseringsprocesser_______________________ 15 

3.1.1. Ungdomen och kulturens omvandlingar___________________ 15 
3.1.2. Ungdom och musik ___________________________________ 16 
3.1.3. Sociala medier_______________________________________ 17 

3.2. Mediestruktur för musikkonsumtion _________________________ 17 
3.2.1. Den nya radion ______________________________________ 17 
3.2.2. Lyssnarhandlingar____________________________________ 18 
3.2.3. Long Tail___________________________________________ 18 

3.3. Mediemakt _____________________________________________ 19 
3.3.1. Massmediebudskapens effekt på människor________________ 19 
3.3.2. Word Of Mouth______________________________________ 19 
3.3.3. Buzz Marketing______________________________________ 20 
3.3.4. Kollektiv intelligens __________________________________ 20 
3.3.5. Opinionsledare ______________________________________ 20 
3.3.6. Tvåstegskommunikation_______________________________ 20 

3.4. Sammanfattning av teori __________________________________ 21 

  0 (45) 
 



 

 

 

4. Resultat ___________________________________________________ 22 
4.1. Plattform och utrustning __________________________________ 22 
4.2. Musikupptäckt __________________________________________ 23 

4.2.1. Musikrekommendationer ______________________________ 24 
4.3. Köp av musik ___________________________________________ 26 

4.3.1. Spelningar __________________________________________ 27 
4.4. Olaglig nedladdning______________________________________ 27 
4.5. Musiklyssnande och smak _________________________________ 28 

4.5.1. Genomsnittligt musiklyssnande _________________________ 28 
4.5.2. Situation för musiklyssning ____________________________ 29 

5. Diskussion och analys________________________________________ 30 
5.1. Plattform ______________________________________________ 30 

5.1.1. Radions nergång _____________________________________ 30 
5.2. Musiktillgång ___________________________________________ 31 

5.2.1. Köp av musik _______________________________________ 31 
5.2.2. Betala för streamingtjänst och Internet ____________________ 32 
5.2.3. Livespelningar_______________________________________ 32 

5.3. Upptäckt och spridning av musik ___________________________ 32 
5.3.1. Vikten av vänner _____________________________________ 33 
5.3.2. Opinionsledare vid spridning ___________________________ 33 
5.3.3. Mediers makt för spridning_____________________________ 33 
5.3.4. Kanaler för upptäckt och spridning_______________________ 34 
5.3.5. Nätgenerationens vanor _______________________________ 34 

5.4. Musiksmak och tid för musiklyssning ________________________ 35 
5.4.1. Musik och gemenskap_________________________________ 35 

5.5. Egen musikaktivitet ______________________________________ 36 

6. Slutsatser__________________________________________________ 37 
6.1. Vidare forskning ________________________________________ 37 

7. Källförteckning _____________________________________________ 39 
7.1. Litteratur ______________________________________________ 39 
7.2. Elektroniska källor_______________________________________ 40 

Bilaga 1 - Undersökningsenkät. __________________________________ 41 
 

 
 

  0 (45) 
 



  
 

1. Introduktion 
De flesta människor i vårt samhälle lever idag med mobil tillgång till internet dygnet 
runt. Med hjälp av det kan vi hålla kontakt med våra vänner och familjer, ta del av 
nyheter, se på videoklipp, TV, lyssna på musik, eller filma och sända högupplöst 
direktsänd video med hjälp av våra Smartphones, multifunktionella mobiltelefoner, som 
vi bär med oss i fickan eller i väskan. Det innebär att vi kan sitta utomhus på ett café 
och dricka kaffe medan vi utför någon av alla de aktiviteter som möjliggörs genom 
mobilt internet. Sedan digitaliseringen av bild och ljudmaterial har innehållsspridningen 
förenklats, en gratiskultur har uppstått på internet, och många stora förändringar har 
inträffat, bland annat folks vanor för musikkonsumtion. Idag är begreppet media utbrett 
i många olika kategorier, inte längre bara TV, radio, tidning och Internet. Utvecklingen 
går ständigt framåt och mediekonvergensen blir tydligare för varje dag som går. Denna 
utveckling ändrar omständigheterna och ramarna för tidigare etablerade system för 
marknadsföring. Vad som var självklart igår har ersatts med nyare och smidigare teknik. 
Det innebär också att det som kan tyckas vara självklart idag kan också vara passé 
imorgon då ett nytt och bättre system knuffar det gamla åt sidan. Förändring sker 
ständigt i alla aspekter av vårt liv och bemöts nästan alltid av motstånd. Vad som är 
intressant är dock att ungdomar verkar vara den grupp människor som är mest öppna 
och benägna att ta till sig nya trender. 
 
I och med gratiskulturens framfart finner vi musikbranschen oerhört spännande att ställa 
in fokus på och följa både nu och i framtiden. Eftersom vi båda är intresserade av musik 
och marknadsföring inom media, har vi valt att fokusera på framförallt hur ungdomar ur 
ett mottagarperspektiv går tillväga för att upptäcka ny musik. Vi vill göra en 
undersökning om var och hur ungdomar upptäcker och tar del av för deras öron ny 
musik. Vi vill lära oss vilka som är de dominerande kanalerna och trenderna hos 
ungdomar just nu. Vi tror själva att sociala medier som Facebook är dominerande just 
nu för dess snabba och effektiva sätt att sprida musik. Detta är vårt antagande och vår 
utgångspunkt innan studien genomförts. Men det kan även visa sig att musikupptäckt är 
väldigt sporadiskt och inte går att fastställa till en enda “bästa” kanal.  
 
1.1. Bakgrund 
Kusek & Leonard (2005) skriver i “The future of music” om hur musik förvandlats från 
ett framträdande och service till en fixerad produkt. Innan grammofonen uppfanns på 
slutet av 1800 talet kunde folk endast lyssna på musik genom att besöka en konsert och 
se ett band eller artist uppträda. Musiken var därmed aldrig spelad exakt på samma sätt 
varje gång, eftersom man aldrig kunde uppnå exakt samma situationer och 
omständigheter vid varje uppträdande. Musik var då en mer dynamisk upplevelse än 
idag. Därefter började musik bli nästan synonymt med det mediet som förmedlade 
musiken. Från vinylskivan, följt av kassettbandet, och sedan CD skivan. Med teknikens 
utveckling började man i högre utsträckning söka efter en statisk perfektion i dessa 
medium för att sälja som produkter, eller “sälja plast” som författarna uttrycker det 
(Kusek & Leonard, 2005:12)  
 
Marknadsföringen av musik var tidigare till största del genom radio och MTV, och det 
vanligaste sättet att upptäcka ny musik var genom livespelningar, musikaffärer, MTV, 
tidningar, word of mouth, och radiolyssning. Idag tar vi del av ny musik genom många 
nya sätt, både aktivt och passivt. Musik används mer än någonsin i reklamfilmer, filmer, 
spel, mjukvara, varuhus, på gymmet och på TV. Människor är mer öppna för ny musik 
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som liknar eller är relaterad till musik som de redan gillar. Lyssnare föredrar att lyssna 
på nya låtar från artister de redan gillar eller som är nära relaterade till de artister som de 
redan gillar. Detta ger en familjär känsla som sätter lyssnaren i en bekväm plats där 
denne kan ge sig ut och utforska ny musik. Kommersiell radio är definitivt inte avsedd 
för att upptäcka ny musik eftersom de spelar musik från topplistorna som ofta repeteras, 
och syftar till att skapa högsta möjliga reklamtid hos lyssnarna. (Kusek & Leonard, 
2005:57f)  
 
1.1.1. Nya förutsättningar 
Patrik Wikström (2006) skriver i sin avhandling “Reluctantly Virtual - Modelling Copyright 
Industry Dynamics” att en förutsättning för att Internet ska kunna fungera som en plattform för 
musik är tillgången till höghastighetsanslutning (Wikström, 2006:145f). 
 
Kusek och Leonard (2005) förklarar att smart mjukvara och musikspecifika sökmotorer 
kommer att ersätta radion som den huvudsakliga källan för ny musik. När det finns mer 
musik tillgängligt än vad man kan lyssna igenom under en livstid blir svårigheten att 
hitta den musik man gillar. Man ska inte underskatta vikten i musikrekommendationer 
genom delandet av spellistor, kollaborativ filtrering, mm. Det digitala nätverket 
tillsammans med smart mjukvara kan enkelt para ihop en artist med en potentiell 
lyssnare genom att kartlägga dess lyssnarvanor. Samtidigt har denna teknologi gett 
upphov till oro över den privata integriteten på grund av dess privata datainsamling. 
(Kusek & Leonard, 2005:154f). Vi kommer framöver att hänvisa till denna 
mjukvaruteknik genom begreppet Liknande artister, en elektronisk tjänst som räknar ut 
och tipsar användaren av streamingtjänsten om artister och band som har likande 
musikstil som de artister och band man redan lyssnar på. 
 
Kusek & Leonard (2005) menar att musikindustrin är idag väldigt levande och i god 
form, det är istället skivbranschen och CD försäljningen som lider av bland annat de nya 
digitala fildelningsteknikerna och Internet. Tillgången till musik har aldrig varit lättare 
för lyssnare och digital musik är den nya tidens radio för internetgenerationen (Kusek & 
Leonard, 2005:6f) 
 
1.1.2. Nätgenerationen 
Kusek & Leonard (2005) skriver om nätgenerationen, dagens ungdomar som är 
uppväxta med tillgång till höghastighetsinternet. På samma sätt som nätgenerationens 
föräldrar integrerade radion och televisionen i deras liv har nätgenerationen tagit till sig 
Internet och dess möjligheter från tidig ålder. Att socialisera och digitalt nätverka online 
är trivialt beteende för dessa ungdomar. Det överflöd av information som dagens 
ungdomar har tillgång till är något som tidigare generationer aldrig haft som möjlighet. 
Denna uppväxt jämsides med den digitala teknikutvecklingen har gjort dessa ungdomar 
till skickliga användare av tv-spel, mobiltelefoner och framförallt webben. Skillnaderna 
på nätgenerationens och tidigare generationers sätt att kommunicera skiljer sig något 
oerhört. Mer tid spenderas online och vid TV-spel än att titta på TV eller lyssna på 
radio. Det är något som har lett till att massmediers inflytande på denna nätgeneration 
har minskat i jämförelse med tidigare generationer.  
 
Dagens ungdomar är mer kritiska till masskommunikation och spenderar istället sin tid 
med att själva leta upp information som de finner intressant. Webben har skapat 
möjligheten för ungdomar att sålla bland ett varierat utbud med olika priser och 
valmöjligheter där de kan få smakprov på många produkter innan de fattar ett köpbeslut. 
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På detta sätt uppnår de ett mer personligt anpassat konsumerande där de verkligen får 
det de vill ha (Kuses & Leonard, 2005:98f).  
 
Eftersom ungdomar blivit mer selektiva och väljer själva vad de vill ta del av för 
innehåll kan det vara viktigt att titta på hur och var de tar del av nytt musikinnehåll, hur 
de förhåller sig till de stora medierna, och vilka källor de värdesätter högst. 
 
1.1.3. Radion som marknadsföringsverktyg 
Patrik Wikström (2006) skriver att mediemiljön har försvagat radions roll som 
marknadsföringsverktyg. Detta beror på uppkomsten av flera andra mediekanaler som 
gjorts tillgängliga och samtidigt fragmenterat publikens fokus. Konsekvensen har blivit 
att skivbolag måste göra sina artister synliga i fler olika mediekanaler. Mediekanalerna 
har i sin tur sänkt risktagandet angående vilket musikinnehåll som ska få spelas hos 
dem, och skapat rutiner och riktlinjer för tilläggning av ny musik. Med andra ord har 
mediekanalerna fler barriärer som skivbolagen måste ta sig förbi. Det innebär att 
skivbolagen måste göra större insatser i marknadsföringen för att få sitt innehåll spelat 
på mediekanalerna. En stor del av radiolyssnarna är nöjda med vad de hör för musik och 
letar inte efter låtarna för att köpa i fysisk form. Den återstående delen av radiolyssnarna 
som faktiskt köper skivor letar istället efter musik som är ny, innovativ eller intressant, 
vilket finns i mindre grad i radiokanalerna. Generellt kan man säga att den delen av 
publiken som lyssnar på radio är de som är ointresserade av att köpa skivor, vilket 
minskar radiokanalens nytta som ett marknadsföringsverktyg. (Wikström, 2006:140f) 
 
 
1.2. Forskningsproblem 
Musikbranschen blev omskakad av internets och gratiskulturens påverkan. Med den 
olagliga fildelningen och piratkopieringen har det blivit svårare för stora artister och 
skivbolag att tjäna pengar på skivförsäljningen som har minskat. Men samtidigt har 
exponering för undergroundmusiker, utan stora skivbolag bakom sig ökat med hjälp av 
internet. Därför tycker vi att det är viktigt att undersöka ungdomars sätt att hitta ny 
musik. Därigenom blir även återkopplingen till tidigare forskningar inom området 
intressant. Vi vill antingen kunna styrka den tidigare forskningen eller kunna utveckla 
den genom att påvisa de nya riktningar, möjligheter och karaktäristiska drag som 
formats på senare tid. Hade tidigare forskning rätt i sina förutsägelser eller har trenderna 
börjat svänga åt andra håll? 
 
Under vår utbildning inom Media Management har vi fått läsa om flera olika teorier för 
marknadsföring och strategisk kommunikation, samtidigt har vi i de mer 
medierelaterade kurserna alltid fått ha en tanke om framtiden. Vi har blivit påminda om 
vikten av att hänga med i utvecklingen inom branschen, tekniskt och trendmässigt. 
Särskilt med dagens nya medier och mediekonvergensen där olika sorters mediespelare 
och plattformar smälter samman för att bilda multimediaverktyg som t.ex. Smartphones 
och surfplattor som kan användas för att lyssna på musik, fotografera, titta på film och 
spela spel. Musikbranschen varit starkt påverkad under de senaste åren och är 
fortfarande i ett slags förvandlingsskede vilket gör vårt val av ämne aktuellt och nyttigt 
för framtida marknadsförare inom branschen. 
 
Enligt oss är frågeställningen viktig för främst två aktörer på marknaden. Dels är det 
viktigt för marknadsförare av musik vid stora skivbolag för att profitera så mycket som 
möjligt på populärmusiken. Det är även viktigt för nya uppkommande artister som 
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befinner sig på stadiet där det viktigaste inte är att profitera på musiken utan snarare att 
nå ut till så stor publik som möjligt för att sprida sitt namn. Utöver artister och 
marknadsförare inom musikbranschen anser vi även att marknadsförare vid andra 
företag kan dra nytta av den kunskapen. Vid en kartläggning av ungdomars sätt att hitta 
ny musik kan man identifiera vilka kanaler som är bra att marknadsföra sig allmänt till 
ungdomar. Även om du inte säljer musik kan du marknadsföra dig via plattformar för 
musik som exempelvis Spotify. 
 
Vad vi tycker oss kunna se idag är hur musikbranschen börjar anpassa sig till de nya 
spelreglerna inom branschen. Skivförsäljningen har sjunkit, men den digitala 
försäljningen på t.ex. iTunes ökar (www.appleinsider.com, 2010). Dessutom har artister 
återigen fått ge sig ut på turnéer för att tjäna pengar och kanske har vi därigenom gått 
till en mer levande musik där det skapas bättre möjligheter för möten mellan artister och 
fans. Denna utveckling är så klart viktigt att följa med på och därför vill vi i vår 
enkätundersökning även ställa frågor som undersöker ungdomars vanor och attityder 
gentemot liveframträdanden. Denna information kan då även bli av nytta för folk inom 
event och festivalbranscher. Något som i sin tur kan leda till en ökad musikkonsumtion. 
 
1.3. Syfte 
Syftet med vårt examensarbete är att genom en undersökning av ungdomars vanor att ta 
till sig, och sprida ny musik, skapa en större förståelse över vilka trender som finns 
inom kanalerna och åt vilket håll utvecklingen går. Vi vill göra ett tvärsnitt i hur 
musikvanorna hos ungdomar ser ut just nu i Sverige, och med denna information ska 
man sedan kunna utläsa vilket medium eller plattform som är vanligast.
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2. Metod 
I detta kapitel kommer vi att förklara hur vi har övervägt och valt metoden vi har 
använt, hur proceduren har genomförts, samt vilket urval som har gjorts för att skapa ett 
underlag för vår undersökning. 
 
2.1. Deskriptiv metod 
Vi använder oss av ett deskriptivt tillvägagångssätt i vår undersökning. Vi vill beskriva 
och redogöra för hur vanorna för studenters musikfinnande ser ut. Att vår metod är 
deskriptiv styrks av Rolf Ejvegård (2009) som i sin bok “Vetenskaplig Metod” skriver 
att den deskriptiva metoden i sig är av ren empirisk art. Detta utesluter dock inte att 
undersökningen i sig kan ha startats av värderande skäl, t.ex. för att ge underlag för 
framtida förbättring eller effektivisering. Vidare berättar Ejvegård (2009) hur den 
deskriptiva metoden lämpar sig utmärkt när man i sin forskning vill skapa en översikt 
av det studerade området. Ejvegård lyfter dock ett varningens finger och framhåller 
vikten av att det är endast det relevanta av den insamlade informationen som ska lyftas 
fram för presentation. Vad som är viktigt för undersökningen avgörs utav författarnas 
framtagna syfte och problemformulering. (Ejvegård, 2009:34)  
 
2.2. Datainsamling 
Bengt Johansson skriver i “Metoder i kommunikationsvetenskap” att 
surveyundersökningar är en vanlig metod inom medie- och kommunikationsforskning 
för att studera mediepublik. Enkäter skickas vanligtvis ut via post, men en allt vanligare 
metod är webbenkäter som skickas ut och samlas in via Internet. Den kvantitativa 
metoden har i allmänhet blivit vanlig bland annat på grund av att statistik och siffror 
utstrålar objektivitet och rationalitet, vilket lämpar sig i en rationellt präglad kultur. 
Kritiker menar dock att metoden leder till överkvantifiering, där fenomen kan tappa sin 
egentliga innebörd. Trots detta är surveyundersökningar vanligen den bästa metod för 
att studera beteenden hos en grupp som inte går att observera direkt. Teknik för 
slumpmässigt urval tillåter en liten grupp att representera en större population, vilket 
medför goda generaliseringsmöjligheter. Det kan dock finnas faktorer som gör att det 
finns avvikelser i urvalet gentemot populationen, men med analysmetoder kan man 
räkna ut hur stora avvikelser det handlar om (Ekström & Larsson, 2010:87f). Detta kan 
sedan användas för att skapa en överblick utav den undersökta populationens attityder, 
beteenden, och vanor inom undersökningens specifika område. 
 
Bengt Johansson lägger särskild vikt vid tre frågor vid utformandet av 
frågeundersökningen. Vem man ska fråga. Hur man ska fråga. Hur man ska analysera. 
(Ekström & Larsson, 2010:88f) Vid utformning av formulär ska man ha i åtanke att 
respondenterna svarar på sin fritid, och är det allt för omfattande frågor finns risken att 
respondenterna varken har tid eller lust att svara på undersökningen. Därför är det 
viktigt att överväga vilka frågor man verkligen vill ha svar på. Man bör inleda 
undersökningen med intresseväckande men inte kontroversiella frågor. Frågor som är 
nära varandra innehållsmässigt bör också placeras intill varandra. Demografiska 
uppgifter som ålder, kön, utbildningsnivå bör placeras i slutet av undersökningen 
eftersom de inte är lika intressanta att svara på och kan sänka motivationen hos 
respondenten om dessa frågor kommer tidigt. (Ekström & Larsson, 2010:102f) 
Hur vi gick tillväga för att utföra vår datainsamlig redovisas för under ”Procedur. 
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2.2.1. Mätinstrument 
För att skapa en så tydlig överblick som möjligt av vår undersökning valde vi att 
använda oss av en enkät med tjugotre frågor, vilken bifogas som Bilaga 1 - 
“Undersökningsenkät” i slutet av uppsatsen. Frågorna berörde ungdomars användande 
och förhållningssätt till plattformar, medier, tjänster och relationer i relation till upptäckt 
av för respondenternas öron ny musik. Enkäten avslutades sedan med frågor kring kön, 
ålder och utbildningsnivå.  
 
Annika Eliasson (2010) skriver i sin bok “Kvantitativ metod från början”, att det vid 
insamling av kvantitativ data finns fyra olika slags variabler. Dessa variabler är 
nominalvariabler, ordinalvariabler, kvotvariabler och intervallvariabler (Eliasson, 
2010:37). I vår enkät inkluderade vi frågor som genererade svarsmaterial av alla dessa 
variabler. Nominalvariabler går inte att rangordna utan kan endast skiljas åt. Ett vanligt 
exempel av en nominalvariabel är kön. Ordinalvariabler går att rangordna, dock förtäljer 
inte materialet exakta mått mellan variablerna i rangordningen. Typiska frågor med 
ordinalvariabler är frågor där svarsalternativen mäts, stämmer helt - stämmer - stämmer 
till viss del - stämmer inte alls. Intervallvariabler går att rangordna med ett tydligt mått 
mellan svarsalternativen. Kvotvariabler är lika intervallvariabler och behandlas på 
samma sätt av analysprogram (Eliasson, 2010:38). 
 
2.2.2. Mätsituation 
Vi skapade en offentlig Facebookgrupp där alla med ett konto kunde söka sig in på och 
delta i undersökningen. Enkäten skapades i digitalt format på internet med hjälp av 
Google Forms, ett verktyg för att skapa webbenkäter, för att minska 
distributionskostnader men också förenkla insamlingen av data. Nationalencyklopedin 
beskriver Facebook som en webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande 
där man interagerar främst genom text och bild. Användare ges möjligheten att dela 
med sig av kontaktuppgifter, personliga biografier och fotografier, och kommunicera 
med varandra bland andra funktioner (Nationalencyklopedin, 2011) 
 
Deltagarna i enkätundersökningen hade två veckor på sig att besvara enkäten då den 
fanns tillgänglig online. Eftersom respondenterna kunde välja själva ifall och när de 
ville delta i undersökningen kunde detta ske när som helst på dygnet och från vilken 
internetuppkopplad enhet som helst. Vi hade därmed ingen koll på i vilken situation 
respondenten befann sig då de utförde vår enkät. Det innebär att respondenterna kan ha 
svarat på frågorna i varierande situationer gentemot varandra och inte haft samma 
omvärldsförutsättningar. Någon kan t.ex. ha suttit på bussen och svarat på sin 
mobiltelefon på väg till jobbet medan en annan kan ha varit uppe sent vid sin dator och 
svarat under alkoholpåverkan. Respondenterna kan ha varit i olika sinnestämningar, 
engagemang- och seriositetsnivå. Detta har vi dock ingen uppfattning om. Vi kan därför 
t.ex. inte helt säkert garantera att ingen av respondenterna skulle vara äldre än den 
angivna maxåldern men ha utgett sig för att vara yngre. Vi tror dock inte att detta är 
något vanligt förekommande i det material vi har samlat in. Vi tror inte heller att det 
skulle ha en avgörande effekt för vårt resultat om någon enstaka person har svarat 
oärligt på sin ålder. Vi tror inte heller att frågorna är så pass avancerade att 
respondenternas mätsituation skulle påverka undersökningen till den grad att den 
sjunker i trovärdighet.  
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2.2.3. Etiska överväganden 
Enligt vetenskapliga rådets (2011) publicering om god forskningssed bör individer som 
deltar i forskningen skyddas från skada eller kränkning (www.vr.se, 2011). För att 
säkerställa respondentens trygghet som individ förklarade vi genom 
försättsinformationen på enkäten att undersökningen är anonym och inte lagrar IP-
adressen eller någon annan information som kan leda till identifiering. Den enda 
information som lagras är svaren på de frågor som ställs på enkäten. Undersökningen 
var frivillig men genom att berätta lite om vårt examensarbete samt tacka för eventuellt 
deltagande hoppades vi på att få tillräckligt många respondenter till undersökningen. 
 
2.3. Urval 
I “Statistiska Metoder” skriver Körner & Wahlgren (2010) om att populationen för en 
undersökning definieras genom att sätta en ram över de individer man vill undersöka. 
Urvalsramen bör vara stor nog för att rymma den målpopulation man vill undersöka, 
annars kan man råka ut för undertäckning, då vissa individer som egentligen ska ingå i 
populationen uteblir. Det är enklare att hantera en övertäckning, vilket innebär att vissa 
individer som faller utanför målpopulationen ändå har hamnat inom urvalsramen, 
genom att helt enkelt sortera bort dessa respondenter (Körner & Wahlgren, 2010:13). 
 
Vi valde att begränsa vår urvalsram till ungdomar, vilket vi själva definierar som 
individer upp till 30 år. Genom att använda oss av det sociala nätverket Facebook nådde 
vi våra kontakter som tillsammans utgjorde totalt 1600 utgångspersoner för att sprida 
enkäten till (detta med hänsyn till antalet gemensamma kontakter vilka räknades bort) . 
Vi uppmanade även dessa att dela med sig om undersökningen till sina respektive 
vänner för att hoppas få ytterligare spridning. 
 
2.3.1. Avgränsningar 
Vid genomförandet av vår undersökning har vi valt att avgränsa vårt studieobjekt till ett 
stickprov av ungdomar i åldrar upp till 30 år, bosatta i Sverige. Anledningen till att vi 
har valt ungdomar i just dessa åldrar är att vi anser att de är en viktig målgrupp för 
musikbranschen. Sernhede (2006) skriver i boken “Ungdom och kulturens 
omvandlingar” att populärmusiklyssnandet är det största fritidsintresset bland ungdomar 
och nästan en besatthet (2006:38f).  Generellt sett är ungdomar i dessa åldrar stora 
konsumenter av musik, väl medvetna om de plattformar och möjligheter som finns 
online, dessutom är de en av de viktigaste målgrupperna som många musikgenrer och 
artister riktar sig till, varpå det blir intressant att undersöka just denna grupp människor i 
Sverige. 
 
2.3.2. Generalisering, Validitet och Reliabilitet 
I “Metoder i kommunikationsvetenskap” skriver Ekström & Larsson (2010) om 
giltighet och tillförlitlighet, även kallat för validitet och reliabilitet. Inom vetenskapen 
krävs att argument ska vara giltiga, dvs. att de är relevanta och har med saken att göra, 
samt att de är tillförlitliga, dvs. att de är utförda på ett korrekt sätt och är riktiga, 
(Ekström & Larsson, 2010:14f). Ekström & Larsson (2010) förklarar hur all vetenskap 
ska kunna ge kunskap, inte bara om den enskilda studien, utan även mer generell 
kunskap utifrån vad som har undersökts. De poängterar dock att forskare bör vara 
försiktiga med sina generaliseringar, till skillnad från hur man till vardags kan uttala sig 
i generella termer som t.ex. myter och fördomar. Inom vetenskapen måste man kritiskt 
fråga sig om man har grund till sina påståenden. Urvalet görs så att det i största möjliga 
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mån blir en statistisk representativ kopia i mindre skala av populationen man vill 
generalisera kring.  Från dessa observationer drar man sedan slutsatser som gäller den 
större populationen, vilket kallas en induktiv slutledning. (Ekström & Larsson, 
2010:17f). 
 
Huruvida våra kontakter på Facebook kan ge en rättvis och generaliserande bild av 
ungdomars musikvanor kan självklart diskuteras. Man kan å ena sidan tänka sig att 
eftersom respondenterna är mer eller mindre våra egna vänner och bekanta, eller på 
något sätt relaterade till oss och således bör vara lika oss kring 
musikkonsumtionsbeteendet, kan resultatet tappa sin generaliserbarhet angående 
svenska ungdomar i allmänhet. Å andra sidan bör de flesta respondenter i 
undersökningen inte ingå i vår närmsta umgängeskrets. Uppskattningsvis har vi 5-10 
vänner som är våra närmaste, men även dessa anser vi kan skilja sig enormt i smak och 
vanor, och vid 195 respondenter bör detta ha mindre påverkan på studien. Därför bör 
våra Facebookkontakter vara en acceptabel utgångspunkt. Det kan handla om kontakter 
som delar andra gemensamma nämnare än musik, t.ex. gamla arbetskollegor, 
skolkamrater, barndomsvänner, och kan skilja sig avsevärt från våra egna musikvanor.  
 
Vi upplever därför att undersökningen kan hålla en god generaliserbarhet kring 
ungdomars musikvanor trots att utgångspunkten för urvalsramen är våra egna 
Facebookkontakter. Urvalsramen behöver inte vara geografiskt homogen och innehåller 
därför en population som inte är lokalt bunden, vilket kan leda till en ökad 
generaliserbarhet angående ungdomar i Sverige. Detta kan vi dock inte säga med 
säkerhet eftersom vi inte efterfrågat bostadsort och inte heller kan utläsa sådan data 
utifrån IP-adresserna från respondenternas enkäter. 
 
2.3.3. Stickprov 
Eliasson (2010) berättar att ju större grupp man genomför en undersökning på desto 
svårare blir det att genomföra en totalundersökning. En totalundersökning är när man 
kan undersöka hela gruppen. Om man inte har möjlighet att genomföra en 
totalundersökning på sin population får man ta fram ett stickprov som ska besvara ens 
frågor (Eliasson, 2010:44). Eftersom vår undersökning går ut på att undersöka 
ungdomars sätt att finna ny musik har vi fått ta fram ett stickprov då vi inte har haft 
möjligheten att fråga alla ungdomar i hela Sverige. Vårt stickprov blev ungdomar på 
Facebook i åldrar upp till 30 år med utgångspunkt från våra egna kontakter. Efter 
knappt 2 veckors tid under April månad 2011 hade vi fått 195 respondenter till vår 
undersökning. Vid diskussioner med vår handledare rekommenderades 100-200 i antal 
respondenter, dels för att få in en hanterbar mängd empiri men även ta hänsyn till 
eventuellt bortfall, och uppnå god generaliserbarhet. 
 
2.3.4. Bortfall 
I boken ”Statistiska metoder” beskriver Körner & Wahlgren (2010) hur man bör 
utforma sin undersökning för att minska antalet bortfall. Man bör använda ett enkelt 
språk, undvika ledande frågor och begränsa antalet frågor för bästa resultat. Ifall 
frågorna upplevs kränkande eller är känsliga för individen kan risken för svarsbortfall 
vara särskilt stor, och ifall de väljer att svara ändå kan detta ske slarvigt, felaktigt eller 
ofullständigt. Externt bortfall eller individbortfall innebär att en individ avstår helt från 
att delta i undersökningen. Internt bortfall eller partiellt bortfall uppstår när 
respondenten avstår från att svara på enstaka frågor (Körner & Wahlgren, 2010:14). 
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Eftersom enkäten är utformad i digitalt format uppstår inget externt bortfall, dvs. att alla 
som väljer att delta i undersökningen och uppfyller ålderskraven räknas in i stickprovet 
tills vi uppnått de antal respondenter vi söker, eller tills tidsperioden för undersökningen 
är avslutad. Det uppstod dock dubbelposter av några enstaka respondenter vilka vi fick 
radera och anse som externt bortfall. Dessa var helt identiska poster inkomna vid 
samma tidpunkt vilka vi antog berodde på att respondenten råkat klicka för att skicka in 
enkäten upprepade gånger, eller någon annan slags teknisk olycka. För att undvika 
interna bortfall försökte vi undvika känsliga, integritetskränkande frågor. Den fråga som 
vi tror kan uppfattas som något känslig för respondenterna är: Laddar du ner musik 
olagligt från internet? Vi poängterade dock anonymiteten i enkäten med tanke på 
känsliga frågor som huruvida respondenten laddar ner copyrightskyddad musik eller 
inte.  
 
I vårt fall nådde vi 206 respondenter innan tidsperioden för undersökningen var 
avslutad. Efter borträknande av bortfallen hade vi slutligen 195 respondenter. 
 
2.4. Värdering av metod 
Vi hade till en början tänkt göra en enkätundersökning i pappersformat och dela ut på 
skolor och bibliotek i Kalmar stad, både på gymnasie- och högskolenivå. Vår tanke var 
då att försöka nå ungdomar genom ett slumpmässigt urval och därmed uppnå en hög 
nivå av generaliserbarhet angående ungdomar i Kalmar. Vid närmare eftertanke 
övervägde vi att inte göra det eftersom alla ungdomar inte är studenter, och på samma 
sätt är alla studenter inte ungdomar. Gymnasiestudier är inte obligatoriska i Sverige, 
dvs. att det finns ungdomar som kanske har hoppat av skolan, arbetar eller gör något 
annat, vilket innebär att man hade riskerat en undertäckning av populationen vid denna 
metod. På samma sätt hade vi kunnat nå individer som är över 30 år på t.ex. 
högskolenivå, som ändå är studenter, men inte ryms i vår urvalsram, och skapat en 
övertäckning. Men eftersom övertäckning är lättare att hantera är detta problem inte av 
lika stor vikt. Utöver detta hade även pappersmetoden tagit längre tid och resurser. Vi 
valde därför efter övervägande samt konsultation med vår handledare att bestämma oss 
för en internetenkät. 
 
Fördelarna med en internetenkät för vår situation innebar förutom ekonomiska fördelar 
att vi fick en större spridning framför allt geografiskt, och kunde nå många ungdomar 
över hela Sverige, samt en effektiv datainsamling utan hänsyn till tidsaspekten. 
Respondenterna kunde därmed utföra enkäten när det passade dem själva tidsmässigt 
utan vår närvaro. Eftersom vi utlovat anonymitet försökte vi inte heller ta reda på 
varifrån respondenten kommer, och därmed kan vi inte heller undersöka den 
geografiska spridningen som respondenterna har. På detta sätt behövde vi inte heller 
begränsa oss till studenter, utan även få individer som inte studerar men ändå ingår i 
populationen ungdomar. Detta för att ge en högre generaliserbarhet angående 
ungdomar. Vi uppskattar att Facebook används främst som en social 
fritidssysselsättning och genom att sprida enkäten där kan vi minimera känslan av att bli 
störd under viktigt arbete. Därför tror vi att respondenter är mer benägna till att faktiskt 
svara på frågorna. 
 
En nackdel med att sprida enkäten på Facebook är att vi riskerar att missa ungdomar 
som inte använder sig av Facebook vilket kan ge en lite avvikande bild av ungdomars 
musikvanor. Vi tror samtidigt att majoriteten av dagens ungdom i Sverige som har 
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tillgång till Internet också är aktiva på Facebook. Enligt checkfacebook.com, som 
presenterar statistik över Facebookanvändare, finns det drygt 4,2 miljoner 
Facebookanvändare i Sverige. Av dessa är 37,2% (drygt 1,56 miljoner personer) upp till 
24 år, och hela 60% (drygt 2,52 miljoner personer) är under 35 år (checkfacebook.com, 
2011). Statistiska centralbyråns siffror över Sveriges befolkning visar att 3,9 miljoner 
Svenska invånare är under 35 år. (scb.se, 2011). Det innebär att en väsentlig del av 
Sveriges ungdomar figurerar på Facebook och därför kan ett stickprov på ungdomar på 
Facebook vara någorlunda representativt för ungdomar i allmänhet i Sverige. Samtidigt 
måste vi ha i åtanke att ungdomars beteendemönster kring musikupptäckande kan skilja 
sig mellan Facebookanvändare och icke-användare. 
 
2.5. Procedur 
Enkätundersökningen gjordes tillgänglig på internet under två veckor i April 2011 och 
publicerades till våra kontakter på Facebook. En offentlig Facebook sida skapades med 
information och länk till undersökningen som alla användare kunde nå oavsett om de 
var våra kontakter eller ej. Vi uppmanade även respondenter att dela med sig av 
undersökningen och sprida den vidare till deras respektive kontakter. Vi erbjöd inget 
arvode till respondenterna, utan tackade enbart för deras hjälp. När antingen 
tidsperioden på två veckor hade gått ut eller gränsen på 200 respondenter hade nåtts 
skulle vi avsluta enkätundersökningen.  
 
Google Forms fungerar som så att den automatiskt och i realtid tar fram deskriptiv 
statistik, grafer och diagram över alla svar per fråga, dvs. antal svarsalternativ som valts 
och det procentuella värdet i relation till det totala antalet respondenter. Dessa kunde 
enkelt sparas för senare hantering. Däremot erbjöd inte Google Forms någon 
jämförande analytisk statistik mellan variabler i korrelation med varandra. För att 
möjliggöra detta förde vi över vår empiriska data till det statistiska analysprogrammet 
SPSS. SPSS står för Statistical Package for the Social Sciences och är ett av de mest 
använda programmen när det kommer till att analysera kvantitativ data inom 
samhällsvetenskaplig forskning (Bryman & Bell, 2005:274). Empirin presenteras i 
resultatkapitlet. 
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3. Teori 
Teorin är uppdelad i tre huvudsakliga perspektiv kring media. Det första handlar om 
mediekultur och hur man formas efter de kulturella normerna som råder under ens 
uppväxt. Det andra perspektivet handlar om mediestrukturen dvs. vilka 
konsumtionsplattformar och kommunikationssätt som används av musiklyssnarna. Det 
tredje handlar om mediemakten och vikten av mottagarpublikens tycke och handlingar 
för musikspridningens framgång. 
 
3.1. Mediekulturens socialiseringsprocesser 
Jan Carle (2010) skriver i Per Månsons bok “Moderna samhällsteorier” och redogör för 
Bourdieus sociologiska tankar kring begreppet habitus. Enligt Bourdieus teorier färdas 
en människa under sitt liv igenom många olika sociala miljöer. Alla dessa miljöer 
skapar erfarenheter hos människan som återspeglas i personens handlingar och uttryck. 
Därför menar Bourdieu att en individs habitus är den miljö där individens kollektiva 
handlingar anses naturliga. Men likaväl som omgivning och miljö formar individens 
habitus, påverkar individens habitus hur strukturen i samhället är formad. Vissa miljöer 
är starkare habitusformare än andra, t.ex. är den kontext och livsmiljö vi har under vår 
uppväxt grundläggande för vår habitusutformning och finns med individen under hela 
livet. Habitus är ständigt uppdaterande då individer under sin livsfärd ständigt möter 
folk med förhållandesätt utanför individens eget habitus. Individen har själv viljan att 
bestämma vilka förhållandesätt man vill ta till sig mer utav och därigenom binda in i sitt 
eget habitus. (Månson, 2010:406f) 
 
Jostein Gripsrud skriver i “Mediekultur, mediesamhälle” (2002) om hur människors 
habitus indirekt påverkar ens sätt att tänka och agera. De sociala och kulturella 
beteendereglerna som råder på platsen man växt upp på påverkar även vilken social nivå 
man hamnar på i livet. Ett exempel är en undersökning som gjordes i Norge som visade 
att barn till högutbildade är mer benägna att studera på högskola eller universitet. 
Gripsrud (2002) förklarar hur etermedierna hjälper oss att skapa en rytm i vardagslivet 
från att vi går upp på morgonen till att vi lägger oss på kvällen, och skapar en slags 
normaltidsschema för ett normalt liv. På morgonen visas morgonnyheterna innan vi går 
till skolan eller arbetet. Under natten visas programmen som barnen inte bör se, därmed 
vet man att det är läggdags för barnen, annars följer man inte ett normalt schema 
(Gripsrud, 2002:94f). 
 
Uppväxten kan därmed lägga en viktig grund för ungdomarnas musikvanor genom de 
kollektiva och naturliga handlingarna kring musiklyssnande, musiksmak, och det 
tekniska tillvägagångssätt eller utrustning som används vid musiklyssnande.  
 
3.1.1. Ungdomen och kulturens omvandlingar 
Ove Sernhede inleder i boken “Ungdom och kulturens omvandlingar” (2006) med att 
förklara hur den senmoderna livsvärlden kännetecknas av individualisering och tvingat 
den moderna människan till att bli en “sökare” efter vad han eller hon tror på, och är 
inte längre bundna till kategorier som klass, kön, etnicitet, ras, och nation.  Trots denna 
strävan “framåt” mot nya livsstilar finns ett behov av att återvända till säkra, 
igenkänningsbara, traditionella identitetsmönster. I det senmoderna samhället är dock 
tradition inte något som automatiskt överförs från föräldragenerationen, utan något som 
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väljs precis som en livsstil. Livsstilar och kulturer agerar i de distinktionsprocesser som 
skiljer mellan olika grupper i samhället och upprätthåller en social hierarki. Dock har 
finkulturen tappat den höga status som den tidigare haft, och är inte längre en måttstock 
som annan kultur kan värderas i relation till. Finkulturen har istället blivit som en 
subkultur bland många. Ungdomsgenerationen kan numer avskiljas som en egen social 
kategori eftersom den innehåller avgränsningar gentemot andra ungdomar likaväl som 
mot äldre generationer, och gränsen mellan ungdom och vuxenliv har blivit otydligare. 
Som ung genomgår man en fas av identitetsskapande baserat på samhälleliga och 
psykologiska faktorer. Sernhede (2006) förklarar hur de moderna ungdomskulturerna är 
bundna till mediernas globalisering av kultur och livsstilar. Många av 
ungdomskulturerna har rötter utanför Sveriges gränser, framför allt svart, 
afroamerikansk, och karibisk kultur. Dessa har utryckts i framför allt dans-, musik-, och 
klädstilar. Paradoxalt nog kan man leva i en tid där allting är möjligt, samtidigt som ens 
habitus är svår att ändra på, vilket kan skapa en frustration som uttrycks i ett sökande 
efter sig själv, men även uppgivenhet och apati (Sernhede 2006:13f). 
 
Sernhede (2006) ger exempel på den sociala särbehandling som ungdomar får på olika 
plan i samhället, som i bostads- och arbetsmarknaden, att ha svagt inflytande på 
arbetsplatser, maktlöshet med mera. Ungdomar är tvingade till att övergå till vuxenlivet 
genom att utforma och överväga sin identitet. I denna fas tillbringas mindre tid med 
föräldrar och mer tid med vänner, vilka i en högre grad påverkar individens identitet och 
omvärldsrelation. Kamratgruppen ger utrymme att experimentera med den egna 
identiteten. Till skillnad från vuxna som är mer rotade i vanor och rutiner, är 
ungdomarna kollektivt mer öppna och flexibla och kan snabbare uttrycka sig via 
musikaliska och visuella stilar. Trots ungdomarnas maktlösa position utvecklar de 
därför en märkbar kulturell kreativitet, och kan reflektera samtiden under samhällets 
yta. Dessa stiluttryck och symboler kommer främst från medierna och den kommersiella 
tonårsindustrin och hjälper individen att skapa sin egen stil i sitt identitetssökande. 
(Sernhede, 2006:33f) 
 
3.1.2. Ungdom och musik 
Sernhede (2006) förklarar att musiklyssnandet har en väldigt central roll i moderna 
ungdomars liv, och populärmusiklyssnandet är det största fritidsintresset bland unga. 
Det har blivit så stort att det inte går att jämföra med t.ex. idrott (Sernhede, 2006:38f).  
 
Sernhede (2006) skriver att ungdomskulturens uttryckssymboler har som funktion att 
visa vem man är eller vem man vill vara. Begreppet stil har blivit svårskiljt från 
identitet, och används för att markera identiteten utåt mot omvärlden. Identitet vänder 
sig också inåt mot individens psykologiska strukturer och därmed blir en länk mellan 
individens inre och yttre omvärld. I en rådande rationalitet lämnar skola och arbetsliv 
inte stor plats åt känslomässiga uttryck och behov, då individen söker sig till musik, 
bild, och kroppsliga uttrycksformer. Musiken besitter egenskaper som gör det möjligt 
för individen att lära känna sitt inre psykiska landskap. Att utöva estetisk verksamhet 
innebär också att utveckla sin kompetens inom icke-diskursiva språk. Till skillnad från 
diskursiva språk som det verbala språket med bestämda betydelser, är icke-diskursiva 
språk uppbyggda av representativa symboler, vilka bär upplevelseformer som är svåra 
att översättas till ord. Icke-diskursiva språkens mångtydighet och oklarhet kan därför nå 
djupare än diskursiva språk (Sernhede, 2006:58f). 
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3.1.3. Sociala medier 
I boken “Marknadsföring och kommunikation i sociala medier” förklarar Lena Carlsson 
(2009) att människor alltid har kommunicerat med varandra, bytt erfarenheter, skvallrat, 
tipsat, och rekommenderat produkter. Jämfört med tidigare är kan kontaktnätet vara 
betydligt större utan geografiska gränser, den sociala aktiviteten kan ske mer frekvent, 
för att dela med sig av åsikter och trender.  Det blir lätt att sprida sina åsikter vidare 
 
Carlsson (2009) beskriver begreppet “Sociala Medier” som: 
“... webbrelaterade tjänster där man kan konversera, ta del av och utbyta information, 
knyta kontakter och så vidare. Ofta består de sociala medierna av så kallat 
användargenererat innehåll. Det vill säga innehåll skapat av användarna, 
konsumenterna, till skillnad från innehållet i traditionella medier som produceras av 
journalister och skribenter.” (Carlsson 2009:8f) 
 
Carlsson (2009) delar upp användarna av sociala medier i flera olika typer. Det finns 
kreatörer som publicerar innehåll och material, kritiker som recenserar och 
kommenterar produkter och tjänster, samlare, deltagare, samt åskådare som läser, 
lyssnar, och tittar på innehåll. Den dominerande andelen av användare av sociala medier 
är just åskådarna (Carlsson, 2009:22). Dessa nya förutsättningar skapar nya 
beteendemönster och vad som anses vara normalt för dagens ungdomar gentemot 
tidigare generationer.  
 
3.2. Mediestruktur för musikkonsumtion 
Dagens musikkonsumtion kan se olika ut. I följande delkapitel kommer vi ta upp vilka 
plattformar som används och hur har radions roll förändrats, samt förändringen av 
marknaden från hit- till nischmarknad, som innebär större utrymme för de mer 
koncentrerade stilarna av musik. 
 
3.2.1. Den nya radion 
Dennis & DeFleur (2009) berättar i sin bok “Understanding media in the digital age” 
hur radion idag har utvecklats och skapat omfattande nya möjligheter för radiolyssnare 
världen över. Frammarschen av bland annat satellitradion, high definition radion, 
möjligheten att lyssna på radio genom mobilen och framförallt radiostreaming genom 
Internet har tagit radiolyssnande till en helt ny nivå. Radiokanalernas målgrupper har 
gått ifrån att vara passiva lyssnare till aktiva användare av radio. Möjligheterna till 
interaktion inom e-radio tillåter användaren att gå utanför sitt geografiska radionät och 
ta del av sändningar från alla delar av världen, ladda ner inspelade sändningar som man 
kanske missat, samt skapa en närmre kontakt med radiopersonligheterna genom 
bloggföljande och e-postande med favorit DJ:s. (Dennis & DeFleur, 2009:170f) 
 
Men lyssnarnas möjligheter är inte allt som har ökat i utvecklingen, även 
radiostationerna kan dra nytta av denna progression. Dennis & DeFleur (2009) skriver 
vidare att det digitala användandet av radio har medfört enklare kartläggning av lyssnare 
genom den digitala tekniken. Den information som radiostationerna kan förvärva, så 
som demografiska och geografiska uppgifter om sina lyssnare kan användas för att 
anpassa och effektivisera reklamen och marknadsföringen under sändningarna (Dennis 
& DeFleur, 2009:170f). 
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3.2.2. Lyssnarhandlingar 
Wikström (2006) skriver om den andel lyssnare som utför handlingar relaterade till 
musiken de gillar, som en drivande kraft för skivbolagen som äger musiken i fråga. De 
skivbolag som har mer attraktiva portfolios med personligheter och musikaliskt innehåll 
når en bredare publik. En annan viktig faktor är närvaron i högt ansedd media. Inom 
hela denna publik som nås finns den andel som reagerar positivt på innehållet, 
momentet i processen kallas för Audience Approval. Denna grupp är väldigt viktig för 
branschen men kan inte generera direkta intäkter för skivbolagen. Det är istället 
handlingarna de utför som traditionellt ska skapa intäkter, genom t.ex. att köpa en skiva, 
gå på konserter, köpa handelsvaror med mera, vilket Wikström (2006) kallar för 
Audience Action. Men alla handlingar behöver inte generera pengar för skivbolagen, det 
kan handla om att skapa blandband, dela med sig av låtar via nätverk, blogga, sända 
studentradio, etc. Wikström (2006) poängterar att det finns en tidsmässig förskjutning 
mellan Audience Approval och Audience Action som inte sker samtidigt, eftersom det 
tar tid att bygga acceptans och sedan bestämma sig för att utföra en handling. Dessa två 
moment ingår i en återkopplande cykel tillsammans med musikinnehållets 
medienärvaro samt exponering för publik, vilket i god samverkan kan förstärka 
responsen hos publiken. Denna cykel som kallas The Audience-Media Engine kan även 
motarbeta en artist eller musikorganisation då framgång kan bli nästan omöjlig att nå. 
Ny teknologi har möjliggjort att lyssnarhandlingarna kan utföras på bättre och mer 
sofistikerade tillvägagångssätt jämfört med tidigare, men detta publikdeltagande är i 
grunden strukturerad på samma sätt oavsett om man köper en CD i butiken eller 
publicerar en hemgjord musikvideo på Youtube. The audience-media engine är ett 
exempel på ett typiskt kaotiskt system som är svårt att förutsäga eller kontrollera och är 
väldigt känsligt för förändringar i sin inledande fas, trots användandet av olika 
strategier. (Wikström, 2006:116f) 
 
3.2.3. Long Tail 
“Under allt för lång tid har vi varit slavar under den minsta gemensamma nämnarens 
tyranni, plågade av hjärndöda sommarhittar och konstruerade poplåtar” (Anderson, 
2007, s.16). 
 
I boken “Long tail” skriver Chris Anderson (2007) om sitt egenmyntade begrepp Long 
Tail. Begreppet har kommit från den situation där musikkulturens stora hitlåtar tappar i 
styrka och försäljningen går ifrån att handla om att sälja mycket av de få hitlåtarna till 
att sälja mindre av fler produkter. Anderson menar att om vi under 1900-talet hade en 
hitorienterad underhållningsbransch så kommer 2000-talet präglas av en nischorienterad 
nöjesbransch. Omvandling har skett från en tid då 20 procent av utbudet stod för 80 
procent av försäljningen. Innan den digitala frammarschen var underhållningen mer 
bunden till den fysiska världen. Detta möjliggjorde en monopolliknande kontroll över 
hyllplatserna i skivbutiker och bokaffärer där de stora hitprodukterna, backade av stora 
förlag, var de som köptes in eftersom den fysiska världen satte en förvaringsgräns på 
hur mycket som fick plats på hyllutrymmet. I och med dagens digitaliserade värld med 
digitala, i stort sett oändliga förvaringsutrymmen har denna 80/20-regel förvandlas till 
något Anderson (2007) kallar för “98-procentsregeln”. Denna regel innebär att det finns 
en oerhört stor nischmarknad där 98 procent av utbudet säljs minst en gång per kvartal 
(Anderson, 2007:17f). Detta är intressant ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom vi vill 
undersöka ungdomarnas musikköparvanor genom att se hur ofta de köper fysisk 
respektive digital musik samt hur ofta de går på spelningar och hur mycket de är villiga 
att betala för att se sin favoritartist uppträda live. 
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3.3. Mediemakt 
Olof Petersson (2009) skriver i “Opinionsbildning” om hur mediernas makt har gått från 
förenkling till komplexitet. Detta beror på att medier är olika, människor är olika och 
deras sociala miljöer är olika. Även samhällskulturer är olika och 
mottagaromständigheterna är olika. Vissa forskare säger att det numera verkar omöjligt 
att över huvud taget säga någonting generellt om mediers makt eftersom allting har 
blivit relativt. Istället tar de mer hänsyn till de psykologiska processer som styr 
människors attitydbildning (Petersson, 2009:179f). Hur står sig då de traditionella 
medierna gentemot t.ex. sociala medier och användargenerat innehåll angående 
musikspridning och musikupptäckt?  
 
Petersson (2009) menar att människor primärt uppfattar exponerade budskap som berör 
dem personligen, och tvärt om bortser från budskap som inte upplevs relevanta, eller 
inte stämmer överens med ens förhandsinställningar. Även om individen uppfattar ett 
budskap fungerar den selektiva perceptionen som ett filter mellan medier och 
medborgare, som kan inhämta budskapen ur andra aspekter än de som sändaren vill 
förmedla. Vidare kan tolkningen av mediernas budskap skilja sig starkt beroende på 
personlighet, kön, utbildning, kunskaper och erfarenheter. Acceptans och konsonans till 
budskapet är viktigt för att så småningom leda individen till ett beteende, att köpa en 
viss produkt eller på annat sätt reagera enligt sändarens önskemål. Vid nya handlingssätt 
eller förändringar av gamla vanor ställs förändringsprocessen inför en extra hög tröskel 
(Petersson, 2009:180f).  
 
3.3.1. Massmediebudskapens effekt på människor 
Severin skriver i “Communication Theories” (2010) om de första teorierna om 
masskommunikationens effekter på människor. De tidigaste uppfattningarna var att 
massmedia hade stor påverkan på människor genom de The Bullet Theory eller The 
Hypodermic Needle Theory. Det innebar att människor var enkla och sårbara måltavlor 
för massmedias meddelanden. Under 1960 talet presenterade Joseph Klapper The 
Limited-Effects Model vilket såg att människor hade stort motstånd mot 
massmeddelanden. Detta motstånd berodde på faktorer som psykologisk filtrering av 
meddelanden, och delade åsikter med andra individer. (Severin, 2010: 12f)  
 
Severin (2010) skriver om en av Schramm’s kommunikationsmodeller som handlar om 
att överföring av ett budskap endast sker mellan två individer när det sker inom de 
bådas erfarenhetsfält, eftersom det är den enda delen av signalen som är gemensam för 
dem (Severin, 2010:58). Det innebär att den del av signalen som inte är gemensam 
mellan parterna inte överförs. Det kan därför vara intressant att jämföra ungdomar som 
har vänner med liknande musiksmak, dvs. en form av gemensam sfär, mot de som inte 
har det, för att se om de finns några skillnader vid musikrekommendationer. 
 
3.3.2. Word Of Mouth 
Fill (2006) skriver att såväl opinionsledare som följare i målgruppen kan influeras av 
varandra och att interaktion är en av de karaktäriserande dragen vid framgångsrik 
kommunikation. Word Of Mouth är en viktig byggsten för att nå fram i processen mot 
denna framgångsrika kommunikation. Det personliga inflytandet i Word Of Mouth är 
något som konsumenter använder för att stödja och stärka deras beslut kring 
konsumering. Word Of Mouth har ett förtroende hos konsumenter som en robust och väl 
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ansedd källa. Detta för att andra konsumenters kritik anses av konsumenter som opartisk 
och då eget vinstintresse inte finns blir källan pålitlig. Även beteenden kan ses som 
Word Of Mouth. Exempelvis om en person bär kläder av ett visst märke eller en t-shirt 
med ett tryck av ett rockband. I en undersökning som Dyson genomförde kom man fram 
till att 70 procent av deras försäljning genererades genom att kunderna blev 
rekommenderade av vänner och familjemedlemmar, som i vissa fall gick så långt som 
att ringa upp människor i deras umgängeskrets och erbjuda sig att låna ut några av deras 
maskiner (Fill, 2006:42f).  
 
3.3.3. Buzz Marketing 
I boken “Marknadsföring och kommunikation i sociala medier” beskriver Carlson 
(2009) hur Buzz Marketing går ut på att göra ett budskap, företag, eller en produkt så 
intressant att folk på eget initiativ vill sprida den vidare. På samma sätt som en nöjd 
kund kan sprida ett gott rykte vidare och kan vara en viktig “säljare” för organisationen, 
kan även negativ kritik spridas med blixtens hastighet. Man bör därför respektera 
missnöjda kunder. En del forskning har visat att människor överlag delar med sig av 
information om det skänker dem tillfredställelse. Det kan handla om 
produktengagemang, självbekräftelse, hjälpsamhet, intresse för budskapet, eller 
missnöje. Andra forskare menar att människor naturligt delar med sig av erfarenhet till 
vänner och bekanta. (Carlsson, 2009:39). I vårt fall när det handlar om musiksmak och 
rekommendationer kan det t.ex. handla om självbekräftelse angående den genren man 
tillhör eller gruppen man identifierar sig med. Detta är i likhet med Word Of Mouth 
teorin ett kraftfullt sätt att sprida ett budskap. 
 
3.3.4. Kollektiv intelligens 
Anderson (2007) skriver att Word Of Mouth har blivit en av krafterna bakom fenomenet 
Long Tail. Genom privatpersoners recensioner, rekommendationer och betyg på allt 
ifrån bloggar, Yahoo och Myspace växer trender fram. Trendsättarna idag är inte en 
coolare superelit som Anderson kallar det, utan det är miljoner av oss vanliga 
människor som skapar trenderna. När tillgängligheten av musik och kultur finns i 
överflöd så ökar efterfrågan av kompetenta råd för att sålla bland mängden av nischer 
(Anderson, 2007:135f).  
 
3.3.5. Opinionsledare 
I boken “Simply marketing communications” beskriver Chris Fill (2006) opinionsledare 
som karismatiska, självsäkra personer med en hög social status inom sina grupper. 
Opinionsledare är av samma samhällsklass som den tilltänkta målgruppen och vinner 
därför ofta förtroende då de kan vara övertalande utan att anses ha en bakomliggande 
agenda. Det är även vanligt att opinionsbildare konsumerar stora mängder media och 
håller sig frekvent uppdaterade. Därmed vinner de också förtroende då de ofta besitter 
mer kunskaper kring produkten/tjänsten i fråga (Fill, 2006:44). På samma sätt som detta 
kan användas i marknadsföring kan självsäkra personer med hög social status utöva ett 
inflytande över musiktrender inom sina grupper. Opinionsledare kan vara en viktig del i 
en lyckad kommunikationsprocess, detta illustreras ytterligare genom tvåstegsmodellen 
där opinionsledare spelare en nyckelroll.  
 
3.3.6. Tvåstegskommunikation 
Till skillnad från enstegsmodellen som har en enkel tanke med kommunikationen, där 
en organisation kan kommunicera med sin tilltänka målgrupp genom att utforma sitt 
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meddelande och sedan välja en kanal att kommunicera meddelandet igenom, berättar 
Fill (2006) att tvåstegsmodellen erkänner kraften av det personliga inflytandet. 
 
En opinionsledare har möjlighet att sprida organisationens meddelande till personer i 
målgruppen som inte träffades av meddelandet när man sände det. Opinionsledaren kan 
även stärka intrycket av meddelandet hos de som träffades utav det. Tvåstegsmodellen 
visar att massmedier inte har en allsmäktig genomslagskraft hos målgruppen utan att 
den snarare fungerar bäst med komplement som opinionsledare. Massmediernas roll blir 
då mer att sprida information, medan det personliga inflytandet i interpersonella 
nätverka är nödvändigt för att övertyga personerna i målgruppen (Fill, 2006:36f). Detta 
är också något som är applicerbart för musikbranschen. Ett skivbolag kan exempelvis 
göra en låt till en hit endast genom att mata ut låten i radio och på MTV, i dagens läge 
när folk sållar bland mängder av musik för att hitta det de gillar kan det vara viktigt för 
skivbolag att hitta opinionsbildarna för att nå en högre genomslagskraft. 
 
3.4. Sammanfattning av teori 
Gripsrud (2002) menar att de sociala beteendereglerna från uppväxten påverkar vilken 
social nivå man hamnar på i livet.  Carle (2010) förklarar att en individ ständigt 
upplever erfarenheter som formar ens habitus till den miljön där individens kollektiva 
handlingar anses naturliga. Sernhede (2006) skriver att ungdomar genom går en fas av 
identitetsskapande, och att den moderna människan har blivit en sökare efter vad han 
eller hon tror på. Ungdomskulturen är dock bunden till mediernas globalisering av 
livsstilar, i en period då kamratgruppen betyder mycket för ungdomarna och 
populärmusiklyssnandet är det största fritidsintresset bland unga. 
 
Kusek & Leonard(2005) förklarar hur nätgenerationen är uppvuxen med 
höghastighetsinternet och överflöd av information, vilket gjort dem mer selektiva. Mer 
tid spenderas online och kommunikationssätt har förändrats, vilket har minskat 
massmediernas inflytande på denna generation jämfört med tidigare. 
Wikström (2006) förklarar att de lyssnarhandlingar som ungdomar utför kring musik 
efter att positivt reagerat på innehållet är ett vitalt moment som bör ske i symbios med 
skivbolagens marknadsföring för att ytterligare förstärka responsen hos publiken. Detta 
bildar en cykel som kallas ”The audience-media engine”. 
 
Anderson (2007) skriver att vanliga privatpersoners recensioner, rekommendationer, 
och betyg på internet har blivit den nya grunden för trender till skillnad från en tidigare 
superelit. Carlsson (2009) menar att människor alltid har bytt erfarenheter, skvallrat och 
tipsat, men nuförtiden kan kontaktnätet vara betydligt större utan geografiska gränser, 
vilket förenklar spridningen av åsikter vidare, exempelvis genom sociala medier.  Både 
positiva och negativa rykten kan sprida sig blixtsnabbt.  Vissa forskare säger att 
vidarespridningen av information kan handla om bland annat självbekräftelse, 
hjälpsamhet, engagemang, intresse eller missnöje. Fill (2006) menar att Word of mouth 
har ett starkt inflytande då källan är opartisk och inte har ett vinstintresse.
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4. Resultat
I detta kapitel redovisas relevant data som bearbetats från ungdomarnas enkätsvar och 
har direkt anknytning till problemställningen. Ha i åtanke att i vissa flervalsfrågor har 
respondenten haft möjlighet att välja fler än ett alternativ och skapa kombinerade svar, 
varför den procentuella totalsumman kan överstiga 100%. Sådana tabeller eller diagram 
markeras med *.  
 
För totalt 195 respondenter i vår undersökning var genomsnittsåldern 23 år. Den yngste 
var 14 år och de äldsta var 30 år. Könsfördelningen var 63% män och 37% kvinnor. 
33% av ungdomarna var själva aktiva inom någon form av musikverksamhet. 
 
4.1. Plattform och utrustning 
Vid frågan om vilken plattform som ungdomarna använder vid musiklyssning får vi 
fram data som visar hur streamingtjänster och mp3 bibliotek har etablerat sig som de 
huvudsakliga plattformar som ungdomar använder sig av vid sitt musiklyssnande. 54% 
av alla ungdomar använder sig utav mp3 bibliotek och 78% använder sig av 
streamingtjänster.  
 
Diagram 4.1 Plattform för musiklyssnande 

 

Fysiska skivor: 16% 
Mp3 bibliotek: 54% 
Streamingtjänster: 78% 
Radio: 16% 
TV: 2% 
Annat: 1% 

Diagrammet visar vilken plattform som används vid musiklyssnande. * 
 
Diagram 4.2 Utrustning vid musiklyssnande 

Dator: 89% 
Musikanläggning/hemmastereo: 27% 
Mobiltelefon med musikspelare: 45% 
Mp3 spelare: 34% 
Bilstereo: 12% 
Annan: 2% 

Diagrammet visar vilken teknisk utrustning som används vid musiklyssnande. * 
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Resultatet kring vilken teknisk utrustning respondenterna huvudsakligen använde sig av 
vid sitt musiklyssnande visade att datorn är här den mest brukade tekniska utrustningen 
för musiklyssnande med 89% av ungdomarna som användare. Mobiltelefoner med 
musikspelare tar en andra plats med 45% av ungdomarna som använder sig av det. 
 
Genom att korsa dessa två tabeller kunde vi ta fram de fyra vanligast förekommande 
metoderna för att lyssna på musik hos ungdomar: * 
 

1. Användandet av dator i kombination med streamingtjänster. 71,8% 
2. Användandet av dator i kombination med mp3 bibliotek. 49,7% 
3. Användandet av mobiltelefon med streamingtjänster. 39,5% 
4. Användandet av mp3 spelare och mp3 bibliotek. 24,6% 

Listan är baserad på följande tabell: 

Tabell 4.3 Kombination av plattform och teknisk utrustning för musiklyssnande 

Teknisk utrustning och 
plattform 

Fysiska 
skivor 

Mp3 
bibliotek Streamingtjänst Radio TV 

Dator 14,4% 49,7% 71,8% 13,8% 1,0%

Hemmastereo 10,8% 19,5% 19,0% 4,6% 1,0%

Mobiltelefon 6,7% 21,5% 39,5% 8,2% 1,0%

Mp3spelare 5,6% 24,6% 26,2% 5,6% 0,5%

Bilstereo 5,1% 6,7% 9,2% 3,6% 0,5%

Tabellen visar andelen ungdomar uppdelade efter vilken teknisk utrustning (vertikal stapel) de 
använder och vilken plattform för musiklyssnande (horisontal stapel). * 
 
4.2. Musikupptäckt 
Vår studie visar att ungdomar är aktiva i sitt sökande efter ny musik då 69% gör det ofta 
och 26% gör det ibland, vilket tillsammans utgör totalt 95% av respondenterna. 5% 
upptäcker ny musik passivt. De vanligast förekommande upptäcktsmetoderna hos de 
aktivt sökande är genom vänner, sociala medier och mjukvarutjänster som hittar 
liknande artister. Hos de passiva musikupptäckande ungdomarna är vänner och radio det 
mest förekommande tillvägagångssättet, följt av sociala medier.  
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Tabell 4.4 Huvudsaklig musikupptäckt hos passiva och aktiva sökare av ny musik 

Huvudsaklig musikupptäckt Passivt Aktivt 

Radio 2,6% 28,2 

TV 0% 20,5 % 

Tidningar 0,5% 9,7% 

Vänners rekommendationer 3,1% 52,8% 

Mjukvara som räknar ut “liknande artister” 0% 49,7% 

Vänners spellistor på streamingtjänster 0% 39,5% 

Sociala medier 1,5% 50,2% 

Bloggar 1,0% 32,8% 

Musikforum och communities 1,0% 28,2% 

Annat 0% 4,6% 
Tabellen visar huvudsaklig musikupptäckt uppdelat på passivt och aktivt musiksökande. * 
 
4.2.1. Musikrekommendationer 
Även bland de musikrekommendationer som värderas högst är det vänners 
rekommendationer som är det mest frekventa svaret med 50% av ungdomarnas tycke. 
Näst störst andel var ungdomar som värdesatte musikrekommendationer från folk de ser 
upp till, 21%. 
 
Diagram 4.5 Rekommendationer om ny musik som värderas högst 

Vänner: 50% 
Partner/Sambo: 5% 
Familjemedlemmar: 4% 
Branchmänniskor: 11% 
Folk jag ser upp till: 21% 
“Liknande artister”: 5% 
Andra: 5% 

Diagrammet visar vilka musikrekommendationer som ungdomar värderar högst. 
 
Resultatet för hur respondenten delar med sig av sina egna musikrekommendationer 
visar att det är sociala medier och verkliga samtal som är de spridningsmetoder med 
störst andel ungdomarnas. 70% föredrar att rekomendera folk till musiklyssnande via 
sociala medier och nästan lika många, 69% föredrar verkliga samtal. Även delandet av 
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spellistor på t.ex Spotify visade sig vara populärt med 36% av respondenterna som 
använder sig av metoden. 
 
Diagram 4.6 Spridning av egna musikrekommendationer 

Verkliga samtal 69% 
Delning av spellistor ex. Spotify 36% 
Sociala medier ex. Facebook 70% 
Blogginlägg på Internet 13% 
Inlägg på forum/communities 12% 
Annat sätt 4% 

Diagrammet visar hur ungdomar delar med sig av sina musikrekommendationer. * 
 
När resultatet för de två största kanalerna för ungdomars upptäckande av ny musik ställs 
i relation till hur ungdomar själva delar med sig av sina rekommendationer så visar det 
att de som upptäcker musik genom sociala medier själva använder sociala medier till 
största del för att rekommendera andra. Hos de ungdomar som upptäcker ny musik via 
rekommendationer från vänner visar resultatet att de föredrar att rekommendera andra 
om musik de gillar via verkliga samtal. 
 
Tabell 4.7. Upptäckt av ny musik via sociala medier i relation till egna rekommendationer  

Upptäckt via 
sociala medier 

Verkliga 
samtal 

Dela 
spellistor 

Sociala 
medier Blogga

Forum/ 
Communities Annat

Nej 32,6% 16,1% 23,3% 6,7% 6,7% 1,0% 

Ja 37,3% 20,2% 46,6% 6,7% 5,7% ,5% 
Tabellen visar hur folk som upptäcker ny musik genom sociala medier föredrar att i sin tur 
sprida musiken vidare. * 
 
Tabell 4.8 Upptäckt av ny musik genom vänner i relation till egna rekommendationer  

Upptäckt 
genom vänner 

Verkliga 
samtal 

Dela 
spellistor 

Sociala 
medier Blogga

Forum/ 
Communities Annat

Nej 23,3% 14,5% 31,6% 5,7% 7,3% ,0% 

Ja 46,6% 21,8% 38,3% 7,8% 5,2% 1,6% 
Tabellen visar hur folk som upptäcker ny musik genom vänner föredrar att i sin tur sprida 
musiken vidare. *  
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4.3. Köp av musik 
Följande diagram visar respondenternas musikköparvanor både i digital och fysisk 
form. Resultaten är nästan identiska, och skiljer sig endast med några få procentenheter. 
 
Diagram 4.9 Köp av fysiska skivor 

 

Några gånger i månaden: 4% 
En gång i månaden: 4% 
Några gånger om året: 14% 
En gång om året: 9% 
Sällan: 69% 

Diagrammet ovan visar hur respondenterna svarat på frågan “Hur ofta köper du fysiska 
skivor?”. 
 
Diagram 4.10 Köp av digitala skivor 

Några gånger i månaden 6% 
En gång i månaden 5% 
Några gånger om året 15% 
En gång om året 4% 
Sällan 70% 

Diagrammet ovan visar hur respondenterna svarade på frågan “Hur ofta köper du digital 
musik?”. 
 
Tabell 4.11 Total konsumtion av skivor, fysiskt och digitalt 

Köper musik Några ggr/mån En ggr/mån Några ggr/år En ggr/år Sällan 

Några ggr/mån 0,5% 0,5% 2,1% 0% 1,0% 

En ggr/mån 1,0% 0% 0,5% 0% 2,6% 

Några ggr/år 2,6% 0,5% 2,1% 0% 8,7% 

En ggr/år 0% 0,5% 0,5% 2,1% 5,6% 

Sällan 2,1% 2,6% 10,8% 1,5% 52,3% 
Tabellen visar andelen ungdomar och hur ofta de köper köper digital musik (horisontellt stapel) 
jämfört med fysisk musik (vertikal stapel). 
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4.3.1. Spelningar 
Resultat visar att de flesta ungdomar, totalt 48,2%, går på livespelningar några gånger 
om året. Den största andelen med 22,6% är villiga att betala upp till 600kr för att se sin 
favoritartist live. Kombinerat finner vi dock den största andelen hos de ungdomar som 
går på spelningar några gånger om året samt är villiga att betala upp till 400kr, 11,3% av 
ungdomarna. 

Tabell 4.12 Hur ofta respondenterna går på livespelningar och vad de är villiga att betala 

 En eller 
flera 
gånger i 
veckan 

Några 
gånger i 
månaden 

En gång i 
månaden 

Några 
gånger 
om året 

En 
gång 
om året

Sällan 
eller 
aldrig 

Totalt 

Upp till 
200kr 

0% 1,5% 1,0% 0% 0% 2,6% 5,1% 

Upp till 
400kr 

0,5% 2,6% 0% 11,3% 4,1% 3,6% 22,1%

Upp till 
600kr 

0,5% 1,5% 2,1% 10,3% 2,1% 6,1% 22,6%

Upp till 
800kr 

0,5% 1,5% 1,5% 8,2% 1,5% 0% 13,2%

Upp till 
1000kr 

0% 2,1% 1,5% 8,7% 0,5% 3,1% 15,9%

Mer än 
1000kr 

0% 3,1% 2,1% 9,7% 1,5% 4,6% 21% 

Totalt 1,5% 12,3% 8,2% 48,2% 9,7% 20% 100% 
Tabellen visar andelen ungdomar i undersökningen uppdelat på hur ofta de går på livespelningar 
och hur mycket de är villiga att betala för att se sin favoritartist live. 
 
För att jämföra frekvensen som ungdomar går på livespelningar mot hur ofta de besöker 
musikfestivaler visar det sig att den största andelen ungdomar, 26% besöker sällan eller 
aldrig musikfestivaler men går ändå på livespelningar några gånger om året. Näst största 
andelen på 16% går på festivaler ungefär en gång per år och livespelningar några gånger 
om året. 
 
4.4. Olaglig nedladdning 
För att jämföra köpfrekvensen mot andelen som laddar ner musik fick vi fram att totalt 
70% av respondenterna laddar ner copyrightskyddad musik, ofta eller ibland. 
 

  27 (45) 
 



 

Diagram 4.13 Vanor kring illegal nedladdning 

 

Ja, ofta 35% 
Det händer ibland 35% 
Det har hänt tidigare 24% 
Nej, aldrig 5% 

Diagrammet ovan visar hur många av respondenterna som laddar ner copyrightskyddad musik. 

De flesta ungdomar som ofta eller ibland laddar ner copyrightskyddad musik använder 
sig också av streamingtjänster, 53,4%. Totalt 94,9% laddar antingen ner musik olagligt 
eller streamar musik, eller en kombination av båda. Andelen ungdomar i 
undersökningen som inte använder streamingtjänster och aldrig heller laddat ner 
copyrightskyddad musik var 0%.  

Tabell 4.14 Streamingtjänst och, eller nedladdning 

Laddar ner copyrightskyddad 
musik 

Använder inte 
streamingtjänster 

Använder 
streamingtjänster 

Ja, ofta eller ibland 16,9% 53,4% 

Det har hänt tidigare, men inte 
längre 

5,1% 20,0% 

Nej, aldrig 0% 4,6% 
Tabellen visar andelen ungdomar som laddar ner copyrightskyddad musik uppdelat på 
användandet av streamingtjänster. 
 

4.5. Musiklyssnande och smak 
Vid frågan om musiksmak fick respondenten svara om deras familj, partner respektive 
vänner har liknande smak. 93% av ungdomarna svarade att deras vänner har helt eller 
delvis liknande musiksmak. 79% av de ungdomar som hade sambo eller partner (60% 
de totala antalet ungdomar) svarade att de hade helt eller delvis liknande musiksmak 
som deras partner. 54% av alla ungdomar delade helt eller delvis samma musiksmak 
som deras familjemedlemmar. 
 
4.5.1. Genomsnittligt musiklyssnande 
Nedan följer resultatet av ungdomarnas egna uppskattade tid för genomsnittligt 
musiklyssnande per dag i relation till om ens sambo/partner har liknande musiksmak, 
och om deras familj har liknande musiksmak. Enligt dessa har ungdomarna längst 
genomsnittligt tid för musiklyssnande när deras partner har liknande musiksmak, 5:15 
timmar/dag. Näst längst tid spenderar ungdomar som ej har sambo eller partner, 4:45 
timmar/dag. Den längsta genomsnittliga tiden för musiklyssnande finns även hos de 
som har helt liknande musiksmak som deras familj, med 5:57 timmar/dag. 
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Tabell 4.15 Partnerns musiksmaks påverkan på genomsnittligt musiklyssnande 

Partner har liknande musiksmak Genomsnittligt musiklyssnande i timmar/dag 

Stämmer helt 5:15 

Stämmer delvis 3:40 

Stämmer inte alls 4:01 

Har ej sambo/partner 4:45 
Tabellen visar ungdomars genomsnittliga musiklyssnande i timmar/dag i relation till 
partner/sambos musiksmak. 
 
Tabell 4.16 Familjens musiksmaks påverkan på genomsnittligt musiklyssnande 

Familjen har liknande musiksmak Genomsnittlig musiklyssnande i min/dag 

Stämmer helt 5:57 

Stämmer delvis 3:44 

Stämmer inte alls 4:39 
Tabellen visar ungdomars genomsnittliga musiklyssnande i timmar/dag i relation till familjens 
musiksmak. 
 
Vi fann knappt några skillnader mellan genomsnittlig tid musiklyssning i relation till 
vänners musiksmak, där alla tre kategorier låg mellan 4:06 och 4:18 timmar/dag, vilket 
skiljer 12 minuter från högsta och lägsta nivå. 4:16 timmar/dag var genomsnittstiden för 
alla ungdomar. 
 
4.5.2. Situation för musiklyssning 
Vid frågan om i vilken situation respondenterna lyssnade på musik visade sig 87% av 
respondenterna lyssna på fritiden. En stor del av deltagarna i undersökningen lyssnade 
också vid resor. Över lag så var det många som uppgav att de lyssnade i flera om inte 
alla situationer. Vissa gav även andra situationer som svar, då främst städning.  
 
Diagram 4.17 Situationer i vilka respondenterna lyssnar på musik 

 

På fritiden: 87% 
På arbetsplats/skola: 46% 
Under resor: 69% 
Under träning: 39% 
Annan situation: 10% 

Diagrammet visar andelen ungdomar efter vilken situation de lyssnar på musik. * 
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5. Diskussion och analys 
I detta kapitel försöker vi dra slutsatser och värdera resultaten för att kunna verifiera 
eller falsifiera hypoteser eller teorier, och även jämföra likheter och olikheter med 
tidigare studier. Vi kommer även försöka att tolka och förklara fenomenen kring 
musikkonsumtionsbeteende. 
 
5.1. Plattform 
Kusek & Leonard (2005) förklarar hur nätgenerationen är uppvuxen med 
höghastighetsinternet med nya kommunikationssätt jämfört med tidigare generationer. 
Våra resultat visar också att datorn eller mobiltelefonen i kombination med ett mp3 
bibliotek eller streamingtjänst är den dominerande lyssnarplattformen idag för 
ungdomar. En stor del lyssnar på resande fot samt under andra situationer utöver den 
vanligaste som är på fritiden, exempelvis hemma. Därför tror vi att mobiltelefoner med 
internetuppkoppling för streaming eller mp3 uppspelningsförmåga har blivit en av de 
största plattformarna för musiklyssning.  
 
Den dominerande plattformen som används är streamingtjänster som t.ex. Spotify eller 
liknande. Vi tror att detta kan bero på enkelheten och färre antal moment för att för att 
spela upp eller upptäcka ny musik. Med exempelvis Spotify kan man få tillgång till i 
princip all musik från de stora internationella skivbolagen genom att söka efter namn 
eller titel i sökfältet och sedan trycka på play. Vid användandet av MP3 bibliotek måste 
man lägga till minst ett moment, själva nedladdningen av musiken, vilket kan vara 
besvärligt eftersom musiken kan hittas på olika webbsidor från gång till gång. Vid 
nedladdning av MP3 kan det handla om olaglig nedladdning av musik som ofta 
lokaliseras på oärliga webbsidor, med syfte att sprida reklam, virus, spam, eller 
liknande. I andra fall kanske det är svårt att hitta just den musik man vill ha för att ladda 
ner olagligt, vilket gör streamingstjänsterna till ett lagligt, enkelt och problemfritt 
alternativ. 
 
 
5.1.1. Radions nergång 
Dennis & DeFleur (2009) menade att den nya radion har skapat nya möjligheter för 
radiolyssnande bland annat genom högre kvalité, möjlighet att välja radioprogram att 
lyssna på i efterhand, lyssnade genom mobiltelefonen med mera. Publiken har gått från 
passiva till aktiva lyssnare. Vi vill dock tro att denna teori har blivit inaktuell på kort tid 
efter att streamingtjänster har uppstått och blivit den vanligaste formen av 
musiklyssning då endast 16% av ungdomarna använde radion som plattform för 
musiklyssnande medan 78% använder sig av streamingtjänster. 
 
Vi tror att själva förfarandet för kartläggningen över lyssnares vanor och demografiska 
uppgifter, som Dennis & DeFleur (2009) belyser, går att applicera och troligen sker hos 
streamingtjänsterna på samma vis. Detta tillhör dock marknadsföringsperspektivet 
hellre än mottagarperspektivet hos lyssnarna. 
 
Av de ungdomar som inte aktivt söker efter ny musik visar det sig att radion är den näst 
vanligaste metoden för musikupptäckt efter vänners rekommendationer. Det innebär att 
en stor del av de passivt musiksökande ungdomarna lyssnar på radio. Hos de aktivt 
musiksökande ungdomarna kommer radioupptäckten på delad sjätteplats med 
musikforum och communities, efter vänners rekommendationer, sociala medier, 
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liknande artister, andras spellistor på streamingtjänster, och bloggar. Med andra ord är 
radion ingen primär plattform hos de ungdomar som aktivt söker efter musik. Detta 
stärks av Wikström (2006) som menar att radion som marknadsföringsverktyg har 
försvagats eftersom de som lyssnar på radion är nöjda med det och utför knappt några 
lyssnarhandlingar eller köper musik. 
 
5.2. Musiktillgång 
Trots att streamingtjänster skulle kunna hjälpa musikbranschen förhindra olaglig 
nedladdning genom att erbjuda en stor mängd musik till en månadskostnad eller genom 
att sända reklam emellan låtarna, laddar fortfarande 70% av ungdomarna ner musik 
olagligt. 53,4% av ungdomarna både laddar ner och använder streamingtjänster. En stor 
majoritet, 94,9% laddar antingen ner musik olagligt, streamar musik, eller en 
kombination av båda, vilket tydligt visar hur ungdomar får tag i musik. Att ungdomar 
laddar ner mycket musik trots att det är olagligt tror vi kan relateras till nätgenerationens 
habitus. Dessa ungdomar har växt upp i en miljö där en överväldigande del har ägnat sig 
åt olaglig nedladdning, vilket i sin tur har lett till att nedladdningen har blivit kollektivt 
accepterat som en normal handling och därmed en del av ungdomarnas habitus. Vi tror 
dock att streamingtjänster har hjälpt att sänka andelen som laddar ner olagligt eftersom 
20% av ungdomarna som använder sig av streamingtjänster uppgav att de laddat ner 
tidigare, men inte längre. Vi tror att bekvämligheten hos streamingtjänster har tagit 
plattformen till en ledande position hos ungdomar.  
 
Intressant var att det inte fanns en enda ungdom som aldrig laddat ner musik och 
samtidigt inte använder sig av streamingtjänster. Det tyder ytterligare på att ungdomar 
antingen laddar ner eller streamar musik, och oftast en kombination av båda. 5,1% av 
ungdomarna som inte lyssnade på streamad musik uppgav dock att de har laddat ner 
musik tidigare men inte längre, vilket lämnar dom i en liten grupp som varken laddar 
ner eller streamar musik. Vi spekulerar dock om känsligheten i frågan kan ha påverkat 
respondenterna att svara på ett sådant sätt för att framhäva en positivare bild av deras 
vanor, och att fler eller alla egentligen laddar ner musik olagligt. 
 
 
5.2.1. Köp av musik 
Eftersom svarsresultaten är nästan identiska mellan frekvensen fysiska respektive 
digitala köp ska man dock inte anta att det är samma ungdomar som har svarat likadant 
på båda frågorna.. Med andra ord finns det ungdomar som sällan köper digital musik 
men ändå köper fysisk musik och tvärt om. Därför kan de 69% respektive 70% av 
ungdomarna som sällan köper musik vara missvisande för den totala mängden köpare. 
Den totala andelen som varken köper digital eller fysisk musik är totalt 52,3%. Det 
innebär dock att 17% av de som sällan köper fysiska skivor ändå köper digital musik en 
eller flera gånger per år, och 17,9% av de som sällan köper digitala skivor ändå köper 
fysiska skivor en eller flera gånger per år. Omvänt kan man säga att 47,7% av 
ungdomarna köper digital eller fysisk musik en gång per år eller oftare.  
 
När 70% av ungdomarna laddar ner musik olagligt uppger även 52,3% av dem att de 
sällan eller aldrig köper musik, varken fysisk eller digital. Detta betyder dock inte att de 
inte lägger pengar på att lyssna på musik, eftersom 47,7% köpte digital eller fysisk 
musik en gång per år eller oftare. Detta ser vi dock som en väldigt låg frekvens och 
anser att köp av musik sker i väldigt låg utsträckning bland ungdomar i Sverige. 
För att koppla detta till long tail teorin där Anderson (2007) menade att 98 procent av 
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utbudet säljs minst en gång per kvartal, kan vi styrka detta genom att säga att nästan 
hälften av ungdomarna köper musik, men inte särskilt ofta, dvs. en gång per år eller 
oftare. Long tail teorin är dock inte enbart begränsad till ungdomar.  
 
5.2.2. Betala för streamingtjänst och Internet 
Vi frågade inte huruvida ungdomarna betalade regelbundet för deras streamingtjänst, 
eller använde sig av en gratisversion. Därmed missade vi att undersöka ett annat sätt att 
betala för att lyssna på musik, vilket också kan anses vara köp av musik eller köp av 
tillgång till musik. Vidare kan man diskutera om betalandet av internettillgången i 
datorn eller mobilen, vilket är en förutsättning för streamad musik som är den vanligaste 
användningsmetoden, också är ett sätt att lägga pengar på musiklyssnande. Vi vill dock 
inte se det så eftersom mobiltelefoner och datorer med internetuppkoppling kan 
användas till väldigt många andra aktiviteter än just musiklyssning. 
 
Trots att nedladdning av copyrightskyddad musik är olagligt men verkar vanligt 
förekommande och accepterat, samt att köp av musik sker sällan, tror vi att dessa vanor 
kommer att följa med denna generation ungdomar upp i höga åldrar. Precis som tidigare 
generationer som ansåg radion som den naturliga musikkällan kommer dagens ungdom 
att se på streamingtjänster på liknande sätt. Vi spekulerar att nedladdning och streaming 
kommer att fortsätta vara den starkaste formen av musikanskaffning, och köp av musik i 
dagens bemärkelse, dvs. att köpa enstaka album eller singlar kommer att sjunka i 
frekvens. Köp av prenumeration på streamingtjänster kan komma att bli den nya 
standardiserade formen av musikköp. 
 
5.2.3. Livespelningar 
Utöver köp av fysiska och digitala skivor kan man även konsumera musik genom 
livespelningar och festivaler. Vårt resultat visade att ungdomar oftare går på 
livespelningar än köper musik. Då endast 31% konsumerar fysiska skivor en gång om 
året eller oftare, och mindre än 30% konsumerar digital musik under samma tidsram, 
väljer fler ungdomar att konsumera livemusik. 42% av ungdomarna uppger att de går på 
festival en gång om året eller oftare. När vi tittar på hur många som går på 
liveuppträdanden under samma tidsram så växer antalet till hela 82%. Av detta drar vi 
slutsatsen att ungdomar inte saknar viljan att spendera pengar på musik. Snarare tror vi 
att en attitydförändring har skett hos ungdomar i och med gratiskulturens frammarsch 
hand i hand med den tekniska utvecklingen och möjligheten till gratis åtkomst av 
musik. Ungdomars attityd har således ändrats till en situation där skivor och mp3 låtar 
ses som något som borde vara gratis, likt promotion för en artist inför artistens 
liveuppträdande som nu är vad som genererar levebrödet. 
 
5.3. Upptäckt och spridning av musik 
Vi fann att en stor andel ungdomar, 95% söker ofta eller ibland efter ny musik. Vi 
upplever att stämmer detta i enlighet med Sernhedes (2006) teorier om ungdomars 
sökande efter sin egen identitet vilka uttrycks genom exempelvis stil och musiksmak.  
 
Streamingtjänstens framväxt återspeglas även i hur ungdomar huvudsakligen upptäcker 
ny musik. 49,7% av ungdomarna uppgav att de använder sig av Liknande artister. Även 
när det kommer till att dela med sig och sprida musik finns streamingtjänsten med som 
den tredje största vägen att dela med sig av sin musik igenom. 36% av ungdomarna 
sprider musik de gillar genom att dela med sig av sina spellistor via streamingtjänster. 
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Det näst vanligaste sättet att upptäcka musik hos ungdomarna är genom sociala medier. 
Över hälften av alla ungdomar (50,2%) hittar ny musik via sociala medier som t.ex. 
Facebook. Utöver detta så visade sig även sociala medier vara den största kanalen för 
ungdomar att själva sprida musik igenom. Hela 70% av ungdomarna delar med sig av 
sin musik via sociala medier.  
 
 
5.3.1. Vikten av vänner 
Något som genomsyrar resultatet av vår undersökning är vikten av vänner, vänners 
rekommendationer och interaktionen med vänner. Med 52,8% av respondenternas tycke 
är vänner det vanligaste sättet som ungdomarna upptäcker ny musik genom. 69% av 
ungdomarna föredrar att dela med sig och sprida musik genom verkliga samtal och 50% 
av ungdomarna anser att vänners rekommendationer är de som väger tyngst. Vid 
rekommendationer om ny musik verkar interaktioner mellan vänner vara den överlägset 
vanligaste och mest inflytelserika kanalen vid upptäckt och spridning av ny musik. 
 
Tar man sedan en närmare titt på de två andra stora kanalerna, sociala medier och 
streamingtjänster, inser man att sociala medier är ytterligare en form av interaktion 
mellan vänner. Genom att exempelvis koppla ihop sitt Spotifykonto till Facebook 
möjliggör man interaktion mellan vänner streamingtjänster och sociala medier. Med 
detta i åtanke blir det lätt att dra paralleller till teorin. Då vänners rekommendationer 
anses vara de högst ansedda samt att de flesta ungdomar upptäcker ny musik genom just 
rekommendationer från vänner så förstår man vikten av word of mouth som Fill (2006) 
beskriver, och den interpersonella kommunikationen vid spridning av musik. Vi räknar 
även in detta som en form av lyssnarhandling enligt Wikström (2006). Att på något sätt 
diskutera, blogga, rekommendera, och dela med sig av musiken är en vanligt 
förekommande viktig cykel för marknadsföringen av musik.  Detta kan också kopplas 
samman med Carlsson (2009) förklaring av buzz marketing som publikens funktion 
som ”säljare” när de gillar produkten (i det här fallet musiken) så pass mycket att de 
självmant vill sprida den vidare. De flesta ungdomar värdesätter vänners 
rekommendationer högst som kompetenta råd för ny musik. De sprider sin musik via 
länkar på Facebook och de bloggar om musik. De är del av den kollektiva intelligensen 
som Andersson (2007) beskriver som är dagens trendskapare.  
 
5.3.2. Opinionsledare vid spridning 
Vi tror att det både inom och utanför de flesta grupper finns personer med lite större 
inflytande och som eventuellt är lite bättre pålästa, uppdaterade och engagerade 
angående musik inom sin grupp. En hel del ungdomar (21%) angav att de värdesatte 
rekommendationer från folk de såg upp till. På så vis kan vanliga människor bli en del i 
kommunikationsprocessen. Opinionsbildare kan t.ex. vara den där vännen du har som 
alltid spelar nya låtar för dig när du kommer på besök, med sin karisma kan denna vän 
förstärka ditt intryck av låten, spela den på fester när du är på bra humör och är mer 
mottaglig för ny musik. Du träffades inte av låten direkt, du har inte hört den på radio 
eller sett musikvideon, men tack vare din kompis roll i tvåstegsmodellen har låten nu 
nått dina öron.  
 
5.3.3. Mediers makt för spridning 
Skivbolagens förmåga att paketera en artist efter ett säljande koncept och sedan genom 
massmedia skjuta ut den som i The Bullet Theory, som Severin (2010) berättar om, har 
förändrats. Något som vi hoppas och tror kan leda till en starkare kärna av bra musik när folket 
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själva skapar trenderna. När skivbolagens kraft i massmedia sjunker måste istället satsningarna 
ligga på de artister som först hittar stöd underifrån hos folket. 
 
Peterssons (2009)  förklarande att makten har gått från enkelhet till komplexitet, vilket gör det 
svårt att uttala sig om makten. Enligt våra resultat är dock mediemakten angående förmedling 
av musik låg. Endast 11% av våra respondenter värdesatte rekommendationer från 
branschmänniskor, exempelvis recensenter. Med de stora valmöjligheter för individualiserad 
smak har massmediernas makt minskat, vilket även Kuses & Leonard (2005) tar upp. Vi tror 
dock att området musik som är baserat på smak och tycke gör det ännu svårare för 
massmedierna att behålla sin makt, eftersom det inte går att definiera rätt eller fel, bra eller dålig 
musik. Samtidigt menar Wikström (2006) att det är viktigt för musiker att synas i högstatus 
media i samklang med publikens positiva tycke för att förstärka spridningen av musiken. Med 
det sagt tror vi att massmediers makt angående musik har sjunkit, men är trots det fortfarande 
väldigt effektiv för musikspridning när den överensstämmer med publikens smak. Skivbolagen 
som marknadsför musiken är därmed någorlunda beroende av publiken. 
 
 
5.3.4. Kanaler för upptäckt och spridning 
Vi ställde de två största kanalerna för upptäckt av ny musik (vänners rekommendationer 
& sociala medier) i relation till hur ungdomarna själva spred musiken vidare för att se 
om det fanns några liknande mönster i deras beteenden vid dessa olika situationer. 
Resultatet talade ett tydligt språk. Det visar sig att 46,6% av de ungdomar som 
upptäcker ny musik via sociala medier även själva sprider musiken vidare via denna 
plattform. Det näst mest använda sättet för att sprida musiken vidare är genom verkliga 
samtal (38,3%), vilket tyder på en hög känsla för den interpersonella interaktionen vid 
spridning av ny musik. För de ungdomar som upptäcker musik genom vänners 
rekommendationer var dessa siffror omvända vilket tyder på ett tydligt samband mellan 
hur man upptäcker ny musik och hur man själv sprider den vidare. De som upptäcker ny 
musik genom vänners rekommendationer använder sig till största delen (46,6%) av 
verkliga samtal för att sprida musiken vidare, men även genom sociala medier (37,3%). 
Vi tror att en viktig faktor för detta är just den icke-vinstdrivande attributen hos vänners 
rekommendationer som ytterligare förstärker trovärdigheten, vilket Fill (2006) beskrivit 
med word of mouth. Själva rekommendationen kan i sin tur grunda sig i individens 
behov av självbekräftelse, engagemang eller hjälpsamhet, eller missnöje, i enlighet med  
vad Carlsson (2009) beskriver. Carlsson (2009) menade också att den dominerande 
andelen användare på sociala medier är åskådare, med andra ord konsumenter av det 
innehåll som läggs upp. Vi spekulerar i att dessa i kontrast mot opinionsbildarna inte 
syns så mycket inom dessa medier och gör mindre väsen av sig. Detta skulle således 
förstärka vikten av att synas på sociala medier som musiker trots att man inte direkt 
uppfattar konsekvenserna av det. 
 
 
5.3.5. Nätgenerationens vanor 
Dagens ungdomar en del av den så kallade nätgenerationen. Uppfödda och infödda med 
internet som ett självklart inslag i deras liv. När internet och tekniken sedan tillsammans 
ändrar de etablerade ramar som finns för musikkonsumtion och spridning av musik är 
nätgenerationen väldigt snabb på att anpassa sig och ta till sig de nya förhållningsregler 
och sätt som följer med utvecklingen. Eftersom vi undersökte svenska ungdomar så kan 
man även anta att de har väldigt goda förutsättningar för att hänga med i denna 
utveckling då Sveriges infrastruktur av höghastighetsinternet är ett av de bättre i världen 
som Wikström (2006) beskrivit. Något vi också nämnde tidigare var det faktum att 
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massmediernas inflytande hos denna nätgeneration har minskat då nätgeneration istället 
är självförsörjande sökare utav för dem intressant information.  Detta är något som 
speglas i resultatet från enkätundersökningen. Detta stämmer också i enlighet med 
Kusek & Leonard (2005) som menar att överflöd av information har gjort denna 
generation mer selektiva, med minskat inflytande från massmedia. 
 
Något annat som nätgenerationen också förde med sig var att massmedier och skivbolag 
har fått svårigheter med att bibehålla sin maktposition och rent utav har tappat i 
inflytande. Detta pratar även Wikström (2006) om. Detta beror på alla de nya vägar som 
har öppnats digitalt för såväl producenter och artister som för konsumenterna. Dessutom 
har konsumenterna nu mera även ökad möjlighet att själva påverka både konsumtion 
och trender.  
 
5.4. Musiksmak och tid för musiklyssning 
Sernhede (2006) menar att ungdomen är en period då individer umgås mer med sina 
vänner och mindre med föräldrar, en fas där en individs habitus till hög grad påverkar 
individens identitet och omvärldsrelation. Därför ter det sig naturligt att 93% av 
ungdomarna svarade att deras vänner har helt eller delvis liknande musiksmak. 
Ungdomar som har familjemedlemmar med helt eller delvis liknande musiksmak 
motsvarade drygt hälften, 54%, av ungdomarna.  
 
Musiksmaken hos familj och partner verkar ha ett samband mellan hur mycket tid man 
lägger på att lyssna på musik. Hos ungdomar med partner eller sambos med liknande 
musiksmak är genomsnittstiden för musiklyssning högre än de som har delvis liknande 
eller inte alls liknande musiksmak, med 5:15 timmar/dag. De ungdomar som ej har 
partner eller sambo kommer på andraplats med 4:45 timmar/dag, gentemot de som har 
partners med delvis eller inte alls liknande musiksmak. Detta tror vi kan bero på den 
sociala aktivitet som musiklyssning kan vara när man är i ett sällskap. Vid olika 
musiksmak kanske man inte kan komma överens om vilken musik som skall lyssnas på 
tillsammans. Ungdomar med en familj som har liknande musiksmak är den kategori 
som lyssnar längst på musik med en genomsnittstid på 5:57 timmar/dag. Familjen som 
är en viktig del av individens habitus påverkar troligen ungdomars vana att lyssna på 
musik, särkilt om man delar samma musiksmak. Vi tror självklart också att det kan bero 
på andra faktorer som exempelvis att familjen har ett större musikintresse gentemot 
andra familjer som inte delar samma musiksmak som deras ungdomar. Vi kunde inte 
hitta större skillnader i genomsnittstid för musiklyssning relaterat till musiksmaken hos 
ungdomars vänner. 
 
5.4.1. Musik och gemenskap 
Severin (2010) beskrev Schrams kommunikationsmodell angående den gemensamma 
sfären. Det som är gemensamt mellan två parter överförs, förstås, och kommuniceras 
därmed bättre än det som inte är det. Vi tror därför att ungdomar med delad 
musikgemenskap hos deras vänner, partner eller familj också förstår varandra bättre, 
litar på varandras rekommendationer, samt lyssnar mer på musik tillsammans socialt.  
 
Musik därmed kanske kan fungera som relationsförstärkare inte bara hos kamratgänget 
utan även i parförhållanden och familjerelationer. Vidare kan vi också tillägga att 
genomsnittstiden för musiklyssning är en uppskattning som ungdomarna själva fått 
göra, vilket kan försvaga reliabiliteten i svarsresultatet. 4:16 timar/dag som är den 
genomsnittsliga tiden för ungdomarna. Detta kan tyckas vara ganska mycket vid första 
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anblick. Däremot har vi inte tagit hänsyn till om ungdomarna har sekundärlyssnat 
passivt i bakgrunden, eller aktivt. Resultatet visar att de flesta lyssnar på musik under 
fritiden (87%) och när de reser exempelvis till och från skola (69%), vilket man kan 
tänka sig vara aktivt lyssnande. 46% lyssnar på arbetsplatsen eller i skolan och 39% 
lyssnar under träning, vilket vi vill klassa som passivt lyssnande, som även kan förklara 
varför genomsnittstiden för musiklyssning är så hög till synes. 
 
5.5. Egen musikaktivitet 
En tredjedel av ungdomarna svarade att de själva var aktiva i någon form av 
musikverksamhet som exempelvis produktion, spela i band, skriva, sjunga och rappa 
med mera. Vi tror att nätgenerationens tillgång till information, kunskap samt dagens 
teknik har bidragit till att fler har möjlighet att bli producenter av musik och annat 
kulturellt innehåll. Kommunikationskanalerna har bidragit till att fler som vill också kan 
marknadsföra sina produktioner till vänner, bekanta, forum för likasinnade, samt 
branschmänniskor i hopp om större spridning. Carlsson (2010) skrev att sociala medier 
innehåller en stor mängd användargenererat innehåll. Idag är det inte ovanligt att en 
privatperson kan ladda upp egna produktioner på Youtube och få miljontals tittare. Med 
tanke på folkets makt tror vi att större skivbolag kan plocka upp oberoende artister efter 
publikens påtryckningar underifrån i större utsträckning än tidigare. 
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6. Slutsatser 
Vad kan vi då dra för slutsatser efter att ha genomfört vår undersökning? Hur ser 
ungdomars musikvanor ut idag? 
 
Först och främst anser vi att det finns en grundläggande skillnad i dagens ungdomars 
attityder och beteendemönster vid musikkonsumtion, gentemot tidigare generationer. 
Den så kallade nätgenerationen, ungdomar som är uppväxta med internet och insatta i 
den webbaserade och teknologiska utrustningens utveckling har tagit till sig 
gratiskulturen som en del av deras habitus. Undersökningen visade att stora mängder av 
ungdomarna laddar ner och streamar musik, samtidigt som knappt hälften köper musik 
fysiskt eller digitalt men då väldigt sällan. Det tas emellertid igen ekonomiskt då stora 
delar av ungdomarna ofta går på livespelningar och är beredda att betala för att lyssna 
på musik live. Något som tyder på att det ändå finns en vilja att betala för musik. 
Skillnaden är att inspelade låtar ses som något som borde vara gratis, men att se låten 
framföras live, komma nära inpå artisten och skapa ett möte mellan artist och fans är 
något som är värt att betala för. 
 
När det kommer till plattformar och teknisk utrustning så visar det sig att lejonparten av 
ungdomarna använder sig av kombinationen dator och streamingtjänst. Alltså används 
datorn för att spela upp musiken och mjukvaran som musiken spelas genom är 
streamingtjänster så som Spotify eller Youtube. Andra kombinationer som var vanliga 
var dator och mp3 bibliotek, samt mobiltelefon och streamingtjänst, något som vi tror 
beror på smartphonens framväxt som nu har gjort det möjligt att ha Spotify i sin 
mobiltelefon, vilket är ett av de nyare fenomenen som har armbågat sig in och tagit plats 
på marknaden. 
 
Vid upptäckt och spridning av ny musik finner vi tre stora giganter. Allra störst visar sig 
vänners inflytande vara. De flesta ungdomar upptäcker ny musik genom vänners 
rekommendationer och de flesta anser även att det är vänners rekommendationer som 
man värderar högst vid rekommendationer om musik. Vi hittade även samband som 
visar att de som upptäcker ny musik genom vänner även föredrar att sprida musiken 
vidare genom verkliga samtal. Näst största kanalen för upptäckt av ny musik var sociala 
medier som Facebook. Fenomenet Facebook tar en allt större plats i ungdomars vardag 
och även här hittades samband som visar att de som upptäckte ny musik via sociala 
medier även själva använde sig av sociala medier för att sprida musiken de gillar vidare. 
Den tredje av de kanaler som utskiljde sig från mängden är streamingtjänsternas 
mjukvarutjänster som kallas för “liknande artister”. Ganska många ungdomar delade 
även med sig av sin musik genom att dela sina spellistor på streamingtjänsterna till 
vederbörandes facebookkontakter.  
 
6.1. Vidare forskning 
Som vidare forskning vill vi först och främst rekommendera till en uppföljning av vår 
studie inom några år, där ett tvärsnitt undersöks för att studera hur musikvanorna ser ut 
just då i jämförelse mot hur det såg ut när vi genomförde vår undersökning. Detta för att 
musikbranschen är en så omväxlande bransch med rapida utvecklingar och 
förändringar. 
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Ett intressant sätt att gå djupare i ämnet och komplettera vår studie hade varit att 
undersöka ungdomars attityder till reklam och marknadsföring inom de stora 
plattformarna för musikupptäck, lyssnande och spridning. Hur ställer sig ungdomar till 
reklaminslag i Spotify? Hur kan man marknadsföra effektivt till dem som har Spotify 
premium (betalversionen utan reklam)? Vilken sorts reklam godtar ungdomar i 
sammanhanget? Är tiden förbi för marknadsföring och reklam som försöker ta plats? 
Ska man satsa på att finnas i bakgrunden och låta nätgenerationen själva välja vad de 
vill ta del av för att inte väcka dåliga konnotationer genom att folk blir störda av t.ex. 
pop-ups och reklaminslag mitt i låtlistan på Spotify?  
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Bilaga 1 - Undersökningsenkät. 
Hej! Vi är två studenter på Linnéuniversitetet vid namn Andreas Tauber och Parham 
Pazooki som skriver ett examensarbete inom media och kommunikationsvetenskap. Vi 
är väldigt tacksamma om ni kan delta i vår enkätundersökning om ungdomars 
musikvanor, det tar bara några minuter. Undersökningen är helt anonym och kommer 
endast att användas för att framställa resultatet i vårt examensarbete. IP adresser, eller 
annan information som kan möjliggöra identifiering, kommer inte att lagras. Tack på 
förhand! 
 
* Frågor markerade med stjärna måste svaras på. 
 
Vilken plattform använder du mest för ditt huvudsakliga musiklyssnande? *  
Kryssa för lämpligt antal alternativ som stämmer in på dig. 

• Fysiska skivor (ex. CD- eller LP-skivor) 
• Mp3 bibliotek (ex. iTunes, Winamp) 
• Streaming tjänst (Spotify, Youtube eller liknande) 
• Radio 
• TV 
• Annan (var god ange):  

 
Vilken teknisk utrustning använder du för ditt huvudsakliga musiklyssnande? * 
Kryssa för lämpligt antal alternativ som stämmer in på dig. 

• Dator 
• Musikanläggning/hemmastereo 
• Mobiltelefon med musikspelare 
• Mp3 spelare 
• Bilstereo 
• Annan (var god ange):  

 
I vilken situation lyssnar du oftast på musik? * 
Kryssa för lämpligt antal alternativ som stämmer in på dig. 

• På fritiden 
• På arbetsplatsen/i skolan 
• När jag reser (t.ex. till & från arbete/skola/träning) 
• När jag tränar 
• Annan (var god ange):  
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Vilken genre lyssnar du på huvudsakligen? * 
Kryssa för lämpligt antal alternativ som stämmer in på dig. 

• Hiphop/Rap 
• RnB 
• Rock 
• Hårdrock 
• Punk 
• Reagge 
• Dancehall 
• Metal 
• Pop 
• Soul 
• Jazz 
• Klassiskt 
• Dansband 
• Techno/Trance 
• Country 
• Singer/Songwriter 
• Indie 
• Schlager 
• Folkmusik 
• Annan (var god ange):  

 
Söker du aktivt efter ny musik som du gillar? *  
När vi talar om "ny musik" syftar vi på tidigare oupptäckt musik. Det innebär att du kan 
upptäcka både äldre och nyare låtar som du tidigare inte hört, vilka är "nya för dina 
öron" så att säga. Välj ett alternativ. 

• Ja 
• Ibland 
• Nej 

 
Hur upptäcker du huvudsakligen ny musik? * 
Kryssa för lämpligt antal alternativ som stämmer in på dig. 

• Genom radiolyssnande 
• Genom TV tittande (ex. musikkanaler, filmer, reklamfilmer) 
• Genom tidningsläsande 
• Genom rekomendationer från vänner eller familj 
• Genom tjänster som hittar "liknande artister" ex. på Spotify eller Youtube 
• Genom andras spellistor på streamingtjänster som ex. Spotify eller Youtube 
• Genom sociala medier som ex. Facebook eller Twitter 
• Genom bloggar på internet 
• Genom musikforum/communities på internet 
• Annat sätt (var god ange):  
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Vilka musikrekommendationer värdesätter du högst? * 
Välj ett alternativ. 

• Vänners rekommendationer 
• Partner/sambos rekommendationer 
• Familjemedlemmars rekommendationer 
• Rekommendationer från branchmänniskor (ex. recensenter, radiopratare, 

bloggare, skribenter mm.) 
• Rekommendationer från folk jag ser upp till (ex. artister, kändisar mm.) 
• Mjukvarutjänster för att hitta "liknande artister" 
• Annan (var god ange):  

 
Hur delar du med dig av dina egna musikrekommendationer? *  
Kryssa för lämpligt antal alternativ som stämmer in på dig. 

• Genom verkliga samtal 
• Genom att dela med mig spellistor på streamingtjänster som Spotify 
• Genom sociala medier som ex. Facebook eller Twitter 
• Genom att blogga på internet 
• Genom att publicera inlägg i forum/communities på internet 
• Annat sätt (var god ange):  

 
Hur bra stämmer följande påståenden in på dig? Min familj har liknande 
musiksmak som jag. * 
Välj ett alternativ. 

• Stämmer helt 
• Stämmer delvis 
• Stämmer inte alls 

 
Hur bra stämmer följande påståenden in på dig? Min partner/sambo har liknande 
musiksmak som jag. *  
Välj ett alternativ. 

• Stämmer helt 
• Stämmer delvis 
• Stämmer inte alls 
• Har ej sambo/partner 

 
Hur bra stämmer följande påståenden in på dig? Mina vänner har liknande 
musiksmak som jag. *  
Välj ett alternativ. 

• Stämmer helt 
• Stämmer delvis 
• Stämmer inte alls 

 
Hur länge lyssnar du på musik en genomsnittslig dag? *  
Var god specifiera en uppskattning i minuter per dag. ex 60 min. 
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Hur ofta går du på musikfestivaler? * Välj ett alternativ. 

• Flera gånger per år 
• Ungefär en gång per år 
• Sällan 
• Aldrig 

 
Hur många livespelningar går du på om året bortsett från festivalspelningar? *  
Välj ett alternativ. 

• Några gånger i veckan 
• En gång i veckan 
• Några gånger i månaden 
• En gång i månaden 
• Några gånger om året 
• En gång om året 
• Sällan 
• Aldrig 

 
Hur mycket är du villig att betala för att se din favoritartist live? *  
Här kan du räkna med eventuella kostnader för resa och boende mm.  Välj ett alternativ. 
Upp till 200kr 
Upp till 400kr 
Upp till 600kr 
Upp till 800kr 
Upp till 1000kr 
Mer än 1000kr 
 
Är du själv aktiv i någon form av musikverksamhet? * ex. skriver, sjunger, spelar 
instrument, eller producerar, eller är på något annat sätt involverad i musikbranchen.  
Ja 
Nej 
 
Om du svarade ja på föregående fråga, var god specifiera vad för typ av 
musikverksamhet du utför. ex. spelar gitarr i ett band 
 
Hur ofta köper du fysiska skivor? * Välj ett alternativ. 

• Några gånger i månaden eller oftare 
• En gång i månaden 
• Några gånger om året 
• En gång om året 
• Sällan 
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Hur ofta köper du digital musik? * Välj ett alternativ. 

• Några gånger i månaden eller oftare 
• En gång i månaden 
• Några gånger om året 
• En gång om året 
• Sällan 

 
Laddar du ner copyright-skyddad musik (olagligt) från internet? * Välj ett 
alternativ. 

• Ja, ofta 
• Ja, det händer ibland 
• Det har hänt tidigare, men inte längre 
• Nej, aldrig 

 
 
Ålder * 
 
Vilken utbildningsnivå har du? * Ange din högsta pågående eller avslutade 
utbildningsnivå. Välj ett alternativ. 
Grundskolenivå 
Gymnasienivå 
Högskola/Universitetsnivå 
 
Kön * 
Man 
Kvinna 
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