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Abstract
Följande studie undersöker vilka egenskaper konsumenter letar efter vid val av
musikstreamingtjänst och huruvida det skiljer sig mellan konsumenter med musikalisk bakgrund
och de utan musikalisk bakgrund. Studien undersöker musikkonsumentens nyttjande av
musikstreamingtjänster, vilka egenskaper de värderar högst hos sina musikstreamingtjänster och
vilka egenskaper de saknar. Studien har genom en kvantitativ metod, där en enkätundersökning har
legat till grund för empiriinsamlingen, kommit fram till slutsatsen att musikkonsumenter letar efter
ett stort och brett musikbibliotek, ett bra användargränssnitt, låg kostnad, exklusivt material,
teknologiska funktioner, social interaktion och ljudkvalitet. Studien har även kommit till slutsatsen
att lyssnarvanor skiljer sig mellan olika konsumenter, vi kan se att konsumenter med musikalisk
bakgrund lyssnar mer frekvent och aktivt på musik. I uppsatsen används bland annat Lars Lilliestam
teori om aktiv och passiv lyssning (Lilliestam, Lars, 2009, s. 93). Lars redogör för innebörden av
aktiv lyssning, det är när man ger sin fulla koncentration och uppmärksamhet till musiken.
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1. Inledning
Förr var musikindustrins största inkomstkälla försäljning och distribution av vinyl, cd och kassett.
Det har skett en stor förändring under de senaste två decennierna och idag ser musikindustrin helt
annorlunda ut. Internet och de moderna digitala plattformarna har inneburit stora förändringar för
musikindustrin och möjligheten att ladda ner och dela musik med andra människor har resulterat i
en ny musikgeneration. Det är den digitaliserade generationen som aldrig behövt gå in i en
skivbutik för att få tillgång till musik, utan som enkelt har kunnat hitta vad de letat efter på internet.
Det har skapat förvirring hos unga kring vad som faktiskt är rätt eller fel just på grund av
oklarheterna huruvida nedladdning av musik är olagligt (Kusek & Leonhard, 2005). Idag kan vi
lyssna på musik över internet utan att behöva ladda ner musiken. Detta kallas att streama musik och
det görs från avlägsna servrar och tillgängligheten är obegränsad. Musikindustrin har anpassat sig
till musikstreamingtjänster och de kan inte längre förlita sig på försäljning och distribution av cd,
kassett och vinyl. Jag själv lyssnar väldigt aktivt på musik, men upplever att andra lyssnar mer
passivt, som en bakgrund till andra aktiviteter. Jag upplever att de använder musik som ett
bakgrundsljud, en stämningssättare. I den här uppsatsen vill jag undersöka skillnaden mellan
amatören och den professionella lyssnaren. De människor som är aktivt involverade i musikvärlden,
de som spelar instrument, sjunger i kör, producerar musik, eller på annat sätt har en stark koppling
till musik. Gentemot de människor som regelbundet lyssnar på musik men inte mer än så.

1.1 Syfte och frågeställning
Uppsatsens syfte är att undersöka vad konsumenter letar efter vid val av musikstreamingtjänst och
huruvida det skiljer sig mellan konsumenter med musikalisk bakgrund och de med icke musikalisk
bakgrund. Undersökningen ämnar att bidra med kunskap kring musikstreaming på internet och ge
en djupare förståelse av konsumenternas syn på musikstreamingtjänster.

• Vilka egenskaper letar konsumenterna efter vid val av musikstreamingtjänst?
• Vad är skillnaden på efterfrågan av konsumenter med musikalisk bakgrund och icke musikalisk
bakgrund?
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1.2 Avgränsning
Undersökningen avhandlar inspelad musik tillgängligt på internet, inte livemusik. Enbart
konsumtion av musik som finns tillgängligt på musikstreamingtjänster. Utskicket av webbenkäten
avgränsades till ett socialt medium, Facebook. Enkäten delades i sju grupper och 162 personer
deltog i undersökningen.

2. Tidigare forskning
2.1 Musikindustrin
För att kunna försörja sig i den gamla musikekonomin handlade det om kontroll, ett musikföretag
hade som högsta prioritet att maximera intäkterna från varje enskild intellektuell egendom och att
minimera obehörigas inblandning. I den nya musikekonomin är det fortfarande viktigt att veta hur
varje enskild intellektuell egendom används av konsumenterna, men det är mer eller mindre
omöjligt att reglera och kontrollera det som används. I den nya musikekonomin har betydelsen av
fysisk musikdistribution och massmedia drastiskt minskat, samtidigt som internets betydelse har
exploderat. De nya kommunikationsteknikerna har en annan struktur än de tidigare hierarkierna i
massmedier. Tekniken sänker de hinder som tidigare har begränsat möjligheten att distribuera
information till olika nätverk, möjligheten att ladda upp material är okomplicerat och teoretiskt
tillgänglig till alla som är anslutna till ett visst nätverk (Wikström, Patrik, 2009, s. 5). Det finns ett
fåtal egenskaperna som symboliserar den nya musikekonomin, hög förbindelse mellan konsument
och producent. Liten eller ingen kontroll över produkten, vid den tidpunkt då en produkt blir
tillgänglig är det svårt eller omöjligt att strypa tillgängligheten. Utvecklingen drivs av digital
medieteknik i ett rasande tempo och därigenom ökar antalet amatörer på marknaden. Utan digitala
medier blir det inget moln (Wikström, Patrik, 2009, s. 85).

Musikbranschen har mer eller mindre under ett decennium helt skjutit sin fokus från det fysiska till
det virtuella, från disk till moln. Det blir allt vanligare att en lyssnar på musik från streamingtjänster
såsom Youtube, Last.fm, Spotify, Tidal eller någon annan webbaserad musiktjänst. Musik är inte
längre något som den vanliga konsumenten fysiskt äger och samlar in, utan musiken finns i molnen
(Wikström, Patrik, 2009, s. 4). Utvecklingen av molnet har gjort det betydligt svårare att tävla om
jobb och exponering då utbudet är oändligt. Det finns många teknologier som underbygger denna
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utveckling, såsom höghastighetsinternet och dess infrastruktur, sociala nätverk, mobil
kommunikation och icke-flyktig informationslagring (Wikström, Patrik, 2009, s. 89).

2.2 Musikstreamingtjänster
Streaming har etablerat sig som en ny standard för distribution av musik och film över internet de
senaste decenniet (Fleischer, Rasmus, 2014). Under det senaste årtiondet har
musikstreamingtjänster långsamt tagit över marknaden. Idag finns det över 112 miljoner betalande
användare av musikstreamingtjänster (IFPI, 2017, s.11). Hur vi lyssnar på musik har förändrats,
utvecklingen har gått från produkt till tjänst. Musikstreamingtjänster tillåter användaren att själv
söka och välja låt, i datorn, i mobilen, överallt där en har uppkoppling till molnet. Användarna kan
söka efter musik i nästintill oändligt stora musikbibliotek, därefter välja vilken låt de vill, när de
vill, i vilken ordning de vill. För att sedan kunna spara musiken i spellistor på det medium där de
använder musikstreamingtjänsten. Allt det här händer i “molnet”, i servrar där
musikstreamingtjänster processar sin data (Fleischer, Rasmus, 2014, s. 222). En behöver själv inte
lagra informationen på sin enhet, det görs i molnen.

Musikstreamingtjänster erbjuder framförallt två typer av tjänster, freemium och premium.
Freemium versionen erbjuder gratis användning av tjänsten och intäkter genereras av reklam som
sponsrar musikstreamingtjänsten. Det är vanligt att freemium versionerna är restrikterade i någon
form. De kan innehålla reklampauser, leverera en lägre ljudkvalitet eller andra restriktioner som val
av låtar och tillgång till musikbiblioteket. Premium är den version av tjänsten där användaren
betalar en viss summa varje månad. Den saknar de restriktioner som freemium versionen har. Det
finns ingen begränsning i hur mycket en användare kan lyssna ifall den prenumererar på tjänsten
(Burgess, Richard James, 2014). Musikstreamingtjänster fungerar så att de betalar ut en liten
summa pengar varje gång någon lyssnar (streamar) på en artist/musikers låt. Summan varierar
mellan tjänster och olika versioner av tjänsterna. Spotify Premium: 1,3 öre/lyssning, Spotify Free:
0,14 öre/lyssning, Youtube: 0,15 öre/visning (STIM, 2017). Spotify Premium kostar idag 99 kr i
månaden, Tidal Premium kostar 99 kr i månaden och Tidal lossless-versionen kostar 199 kr i
månaden.
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2.3 Musikstreamingtjänster en ny ekonomisk gigant
Det har skett en genomgripande förändring vartifrån musikindustrin fått sina intäkter. Varje år som
passerar blir det tydligt hur marknaden förändras. Den inhemska marknaden år 2009 bestod till 80%
av fysik försäljning av musik, 12% streamad musik och 8% nedladdad musik. 2016 såg det
annorlunda ut. Då stod streamad musik för 87% av alla intäkter, fysik försäljning låg på 12% och
nedladdad musik endast 2% av marknaden.

(Musiksverige, 2016, s. 10)

Det är ett tydligt skifte som till viss del har påverkas av internets expansion och stigande antal
användare. Musikindustrin har tagit ett gigantiskt kliv från vart den stod år 2009 och idag kan man
observera en stor skillnad. I och med internets tillväxt har saker förändrats, musik sprids lättare och
snabbare än förr och tillgängligheten att ladda ner musik olagligt är okomplicerat. Det rådande
priset för laglig nedladdning av musik är högre än vad konsumenter idag är villiga att betala. Den
uppfattningen kan grundas i att folk anser att skivindustrin sätter överpriser och upplevs som girig.
Som resultat uppfattas fildelning som något rättvist och många konsumenter har inga problem med
att ladda ner musik olagligt (Styvén, 2007). Samtidigt har priset för musikstreamingtjänster blivit så
billigt och överkomlig för konsumenter att de med större nöje väljer att betala för streamad musik
och i stället väljer bort att ladda ner.
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(IFPI, 2017, s.11)

Ett liknande skifte har skett på den internationella marknaden, men om möjligtvis långsammare.
Här ser vi ett tydligt skifte under de senaste två decennierna. På den internationella marknaden år
1999 kom alla intäkterna från inspelad musik och fysik försäljning, 23,8 miljarder dollar. År 2016
ser vi en tydlig förändring av fördelningen intäkter. Skiftet är markant och streamad musik står för
största delen av intäkterna med 7,8 miljader dollar, fysik försäljning står för 5,4 miljader dollar,
upphovsrättsliga intäkter 2,2 miljader dollar och synkroniseringsrättigheter för 400 miljoner dollar.
Synkroniseringsrättigheter avser rätten att sammanföra musik med någon form av visuellt media,
film, tv, reklam eller videospel (Newton, James & Diamond, Michael, 2013).

3. Metod
Jag har valt att göra en komparativ studie genom att jämföra två urvalsgruppers uppfattning av
musikstreamingtjänster. Den ena gruppen är de människor med musikalisk bakgrund och den andra
de utan musikalisk bakgrund. Människor med musikalisk bakgrund definieras i den här uppsatsen
på följande vis, de som på ett eller annat sätt är involverade i musik, spelar ett instrument, sjunger,
producerar eller på något sätt är aktiv inom musikindustrin. De som inte passar in under denna
kategori nämns i uppsatsen som de utan musikalisk bakgrund. Båda grupperna har fått fylla i en
webbenkät. Till grund för min metod ligger Jan Trots Enkätboken (Trost, Jan & Hultåker, Oscar,
2016).
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3.1 Urval
Urvalet i undersökningen delades in i två grupper, icke musikaliska och musikaliska. Enkäten
exponerades i sju Facebookgrupper och 162 personer deltog i undersökningen. Facebookgrupperna
valdes strategiskt för att nå en jämn fördelning mellan deltagare med musikalisk bakgrund och icke
musikalisk bakgrund, deltagarna bestod av 46,3% icke musikaliska och 53,7% musikaliska. Urvalet
i uppsatsen är ett kvoturval, idéen bakom kvoturval är att man skall få ett urval av människor,
enheter eller hushåll som är representativt för populationen i bestämda avseenden (Trost, Jan &
Hultåker, Oscar, 2016, s. 29). En av de stora fördelarna med webbenkäter är möjligheten att skapa
interaktiva enheter, konstruktören av enkäten kan i realtid se svar och statistik på sin enkät (Trost,
Jan & Hultåker, Oscar, 2016, s. 30).

3.2 Kvantitativ forskningsmetod
Forskningsmetoden som användes i uppsatsen är framförallt en kvantitativ forskningsmetod.
Webbenkäten som användes utformades på så vis att deltagarna fick valmöjligheten att svara med
ett eget svar om de var missnöjda med de svarsalternativen som presenterades, det klassas som
tolkande lika som kvalitativ forskning. Vid val av forskningsmetod som skulle användas vid
datainsamling fanns det två olika metoder, kvalitativ metod och kvantitativ metod. Analys och
bearbetning av kvantitativ data är fördelaktigt då man vill bearbeta stora mängder av data. Om man
vill bearbeta svaren från en undersökning till siffror/statistik, måste en helt enkelt kvantifiera
verkligheten (Bryman, Alan, 2011, s. 153). Jag har valt att använda mig utan en webbenkät för
insamling av datainformation, det är fördelaktigt vid en kvantitativ forskningsmetod som till följd
har stora mängder insamlad data. Oavsett om man arbetar med strukturerad eller ostrukturerad data
så är målet att skapa bearbetningsbar data. Oavsett vilken typ av insamlad information i
undersökningen, nationalitet, kön, civilstånd eller utbildning, så kommer allt att bearbetas och bli
till siffror. Den här processen kallas kodning. Kvantitativ forskning är gynnsamt när man vill få
konkreta svar, när en vill få fram statistik ur en stor mängd data. Jag anser att en kvantitativ metod
kan passa denna undersökning då den har möjlighet att ge konkreta svar samt få fram statistik ur en
stor mängd data (Ibid).
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3.3 Enkätundersökning
Enkätundersökning är en form av datainsamling. Själva termen enkät kommer från franskans
enquête, som ordagrant betyder rundfråga, så i den bemärkelsen är även intervjuer enkäter. Med
tiden har det svenska språkbruket lett till att termen enkät kommit att betyda just frågor som
besvaras på egen hand. I det stora hela finns det två typer av enkäter och det är gruppenkäter och
postenkäter (Trost, Jan & Hultåker, Oscar, 2016, s. 10). Postenkäter förstår man av namnet att det är
enkäter som skickas med posten, där respondenten ombeds att svara på ett frågeformulär för att
sedan skicka tillbaka enkäten till forskaren. Undersökningen i den här uppsatsen genomfördes med
Google Formulär, en webbenkät plattform där frivilliga deltagare uppmanades att svara på ett tiotal
frågor rörande musikstreamingtjänster. Datainsamlingsmetoden valdes då den passade bäst med
mitt forskningssyfte och upplägg. Enkätundersökning är ett enkelt och effektivt sätt att genomföra
en omfattande datainsamling. När du har skapat en webbenkät kan teoretiskt sätt ett oändligt antal
människor besvara enkäten via internet. Samma undersökning skulle vara besvärlig eller helt
omöjlig att genomföra med intervjuer. Nuförtiden sker de flesta enkätundersökningarna via datorer,
de både skickas ut och besvaras på internet. Teknologin har kommit så långt att den tillåter oss göra
det här, och därigenom minskar ansträngning och kostnad för forskaren (Trost, Jan & Hultåker,
Oscar, 2016, s. 11).

3.4 Metodkritik
Bryman delar upp kritiken mot kvantitativ forskning i olika former av kritik. En av formerna kritik
handlar om att mätprocessen i kvantitativa undersökningar rymmer en syntetisk och något falsk
känsla av precision och riktighet. Kritikerna menar bland annat att sambandet mellan de mått som
utvecklats av samhällsvetarna samt de begrepp som måtten anses ge en bild av är mer av förmodat
än verkligt slag (Bryman, Alan, 2011, s. 269). En aspekt på forskningsmetodens bristfällighet är att
den förutsätter att de respondenter som svarar på frågorna uppfattar de viktigaste termerna i enkäten
på samma sätt, vilket i verkligheten inte behöver vara fallet. Olika respondenter kan uppfatta en
term eller fråga på olika sätt och svara därefter. Bryman tar även upp att forskare inte kan veta om
respondenterna innehar den kunskap som krävs för att besvara en viss fråga. Exempelvis om
respondenterna ska besvara frågor rörande global uppvärmning, hur kan då forskaren vara säker på
att alla respondenterna är medvetna om vad global uppvärmning är (Bryman, Alan, 2011, s. 270).
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Konfidentialiteten i webbenkäter är i vissa fall bristfällig. Den data som skickas fram och tillbaka på
internet är enkelt för andra aktörer att få tag på och avlyssna. Givetvis kan en kryptera
informationen under färden till destinationen och sedan öppna den på plats, men då krävs det
kunskap, resurser och pengar. Vilket i många undersökningar inte finns. Istället får man förlita sig
på att ingen finner intresse att avlyssna ens material. Eller annars välja en ny typ av
undersökningsform. Skyddet för fysiska brev som sänds med via post, så som när de ifyllda postala
enkäterna sänds tillbaka i igenklistrade svarskuvert, är mycket starkt i lagstiftningen (Trost, Jan &
Hultåker, Oscar, 2016, s. 144).

3.5 Bortfall
Vid en enkätundersökning uppstår det alltid ett bortfall. Det kan innebära att t.ex. enkäten inte når ut
till de människor den var tänkt att nå. Människor kan ha flyttat, bytt namn eller avlidit. Det kan
också innebära en ovilja att svara på enkäten. Det kallas externt bortfall (Svenning, Conny, 2000, s.
200). Det är också vanligt är att deltagarna skickar tillbaka enkäten med felaktigheter som gör att de
ej kan medverka i undersökningen. Om en måste svara på alla frågar för att kunna skicka i väg sina
svar ökar risken för bortfall (Trost, Jan & Hultåker, Oscar, 2016, s. 140). Det kan också vara en
ovilja att besvara en viss fråga eller konstruktionsfel i frågeformuläret. Det kallas internt bortfall
(Svenning, Conny, 2000, s. 201). Faran med bortfall är att stickprovet minskar, det kan göra att
undersökningen blir snedvriden. Om en viss målgrupp är ovilliga att delta så kommer den grupp
människor bli markant underrepresenterade och undersökningen påverkas därefter. För att motverka
det tänker jag strukturera upp min enkät så att det inte kan uppstå några konstruktionsfel som i sin
tur kan leda till bortfall (Svenning, Conny, 2000, s. 201).

3.6 Etiska överväganden
Jag har tagit hänsyn till forskningsetiska riktlinjer som utvecklats av Vetenskapsrådet i min
forskning. Alla deltagare har informerats om syftet med forskningen och att deras personuppgifter
kommer att behandlas konfidentiellt. De har även informerats om att allt insamlat material endast
kommer att användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2017).
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4. Teoretiska utgångspunkter
4.1 Aktiv och passiv lyssning
Lars Lilliestam menar att det finns olika sätt att lyssna på musik och de kan delas in i två kategorier,
aktiv och passiv lyssning. Aktiv lyssning innebär att man ger sin fulla koncentration och
uppmärksamhet till musiken. Endast då kan man ta in alla de detaljerna och olika inslag som utgör
en låt eller musikstycke. Men även då kan det vara svårt för en lekman att höra alla nyanser och
inslag i musiken. Det kan också vara svårt och krävande att ge sin fulla uppmärksamhet under en
längre tid vid musiklyssning (Lilliestam, Lars, 2009, s. 93). Passiv lyssning är när en inte låter sig
ge sin fulla koncentration och uppmärksamhet till musiken, när en samtidigt delar sin
koncentrationen med en annan aktivitet. Det är vanligare bland den yngre generationen att lyssna på
musik samtidigt som de gör någonting annat. Många använder musik som ett slags bakgrundsinslag
då de gör en annan aktivitet samtidigt som de lyssnar på musik. Exempelvis när man motionerar,
pluggar, kör bil eller socialiserar med vänner (Lilliestam, Lars, 2009, s. 93).

4.2 Lyssnartyper
Den tyska filosofen och sociologen Theodor W. Adorno talar i en essä från början av 1960-talet om,
i fallande skala, åtta typer av lyssnare (Adorno, Theodor W., 2002).

1. Experten (den fullt medvetne lyssnaren som utpräglat uppfattar allt och i varje ögonblick
för sig själv redovisar det han lyssnar till)
2. Den gode lyssnaren
3. Bildningskonsumenten
4. Den emotionella lyssnaren
5. Ressentiment lyssnaren (“musikpolisen”)
6. Jazzexperten och jazzentusiasten
7. Underhållningslyssnaren (som kännetecknas bland annat av “den amatörmässiga
oförmåga att redogöra för musik i musikaliska termer”)
8. De musikaliskt likgiltiga, omusikaliska och anti musikaliska
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4.3 Musik och dess uppfyllande syfte
Musikens användningsområden och funktioner representerar ett av de viktigaste problemen i
musiketnologi. Forskning av mänskligt beteende görs för att försöka förstå vad meningen med
musik är. I boken The Anthropology of Music, räknar Alan Merriam upp tio olika funktioner som
han menar att musik kan fylla: estetiskt nöje, underhållning, kommunikation, emotionellt uttryck,
symbolisk representation, fysisk respons och upplevelse, upprätthålla sociala normer, legitimera
sociala institutioner och religiösa ritualer, bidra till kontinuitet och stabilitet i samhället, bidra till
sammanhållning i samhället (Merriam, Alan, 1964, s. 225).

5. Resultat och analys
I följande kapitel presenteras de resultat som framkom ur enkätundersökningen. Endast ett urval av
resultaten kommer att presenteras och analyseras. De enkätresultat som tas upp är de som var
intressanta ur frågeställningarnas synvinkel. Fullständigt enkätformulär finns som bilaga.
Resultatet presenteras med genomgående fokus på att jämföra de två grupperna deltagare, de med
musikalisk bakgrund och icke musikalisk bakgrund. Varje stycke avslutas med en analys av
resultatet utifrån de teorier och den tidigare forskning som tagits upp i tidigare kapitel. Alla
enkätresultat presenteras med ett stapeldiagram eller ett cirkeldiagram. I stapeldiagrammen
presenteras antal deltagare lodrätt och svarsalternativen vågrätt. Först presenteras frågan som
ställdes i webbenkäten, det följt av resultatet från de två grupperna deltagare.

5.1 Musikstreamingtjänster och dess karaktärsdrag
Fig.1-2 Vilka egenskaper värderar du högst hos en musikstreamingtjänst?
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Varje stapel representerar vad deltagarna svarade i enkäten. Staplarna har delats in i kategorier då
många svar faller under samma tak. Flera av deltagarna svarade liknade i enkäten därför kunde
deras svar delas in i grupper och presenteras under samma stapel i diagrammet.
Fig 1.
1. Stort och brett musikbibliotek
2. Bra användargränssnitt (layout/utseende)
3. Låg kostnad
4. Exklusivt material (tidiga releaser m.m.)
5. Teknologiska funktioner (buggar, icke existerande funktioner m.m.)
6. Social interaktion
7. Ljudkvalitet

Fig 2.
1. Stort och brett musikbibliotek
2. Låg kostnad
3. Bra användargränssnitt (layout/utseende)
4. Exklusivt material (tidiga releaser m.m.)
5. Teknologiska funktioner (buggar, icke existerande funktioner m.m.)

Fig.3-4 Finns det något du saknar hos din musikstreamingtjänst, i så fall vad?
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Fig 3.
1. Bättre användargränssnitt (layout/utseende). Bättre kodning på existerande funktioner.
Smartare funktioner som hjälper till att hitta musik i en viss genre. Mer stabilt och
konsekvent användargränssnitt. Möjligheten att konstruera ett enklare sätt att hitta olika
spellistor, lättare se sökhistorik och bättre sökfunktion generellt.
2. Större och bredare musikbibliotek, fler genres och artister.
3. Låttexter, se och kunna sjunga med, spela med till musiken (instrument), alternativt se
noter.
4. Större avlöning till artist/musiker, funktion att kunna crowdfunda en artist via Spotify
t.ex.
5. Musikvideos.
6. Teknologiska funktioner (buggar, icke existerande funktioner m.m.). Bättre ljudkvalitet
och lättare möjlighet att kunna EQ:a sin musik.
7. Mer information om musiken, artisterna, medverkande musiker, historia och vem som
har producerat/mixat albumet/låten.
8. Social interaktion, lättare kunna följa sin artist via sociala medier, lättare kunna köpa
merchandise via tjänsten.
9. Exklusivt material (tidiga releaser m.m.).

Fig 4.
1. Bättre användargränssnitt (Layout/utseende). Bättre kodning på existerande funktioner.
Smartare funktioner som hjälper till att hitta musik i en viss genre. Mer stabilt och
konsekvent användargränssnitt.
2. Lägre kostnad alternativt gratis.
3. Teknologiska funktioner (buggar, icke existerande funktioner m.m.). Bättre ljudkvalitet
och lättare möjlighet att kunna EQ:a sin musik.
4. Mer information om musiken, artisterna, medverkande musiker, historia & vem som har
producerat/mixat albumet/låten.
5. Låttexter, se och kunna sjunga med till musiken.
6. Att själv kunna ladda upp ens eget material på musikstreamingtjänsten.
7. Familjekonto.
8. Större och bredare musikbibliotek, fler genres och artister.

!12

5.1.1 Analys
En kan tolka ur stapeldiagrammen att de två gruppernas resultat är mycket likt. På frågan vilka
egenskaper de värderar högst hos en musikstreamingtjänst svarar de två grupperna likartat i fallande
skala från flest svar till minst. Rasmus Fleischer beskriver att en av de mest lukrativa egenskaperna
hos musikstreamingtjänster är dess nästintill oändligt stora musikbibliotek. Här kan användaren
enkelt söka efter den musik man är ute efter (Fleischer, Rasmus, 2014, s. 222). Det kan tyckas att
stora musikbibliotek är en självklarhet och ett ofrånkomligt krav för konsumenterna. Som nämns i
stycke 4.2 musik och dess uppfyllande syfte, räknar Alan Merriam upp tio olika funktioner som han
menar att musik kan fylla. En kan länka ihop de funktioner Alan Merriam presenterar med vad
användarna vill att dess musiktreamingtjänst ska uppfylla. Gruppen deltagare med musikalisk
bakgrund svarar på åttonde plats i svarsalternativen att de saknar social interaktion. Det betyder att
deras musikstreamingtjänst inte uppfyller deras kvar för funktionen kommunikation. I figur 1 och 2
kan vi se att de två grupperna har samma resultat i sina topp tre svarsresultat. Det är
användargränssnitt, stort och brett musikbibliotek och låg kostnad. De tre svarsalternativen kan alla
uppfylla olika funktioner enligt Alan Merriam. Användargränssnitt kan uppfylla funktionen
kommunikation då dess syfte är att förmedla information på ett simpelt och elegant sätt. Stort och
brett musikbibliotek kan uppfylla funktionen fysisk respons och upplevelse. Låg kostnad kan
uppfylla funktionen kontinuitet och stabilitet i samhället, då pengar är en balansgång mellan
konsumenter och företagen (Merriam, Alan, 1964, s. 225).

5.2 Musikstreamingtjänster en ekonomisk kostnad
Fig.5-6 Vad är det maximala beloppet du kan tänka dig att betala varje månad för en
musikstreamingtjänst?
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Fig 5-6.
Genomsnittskostnaden deltagaren med musikalisk bakgrund är beredd att betala varje
månad för en musikstreamingtjänst är 118,1 kr. Deltagarna med ingen musikalisk bakgrund
kan maximalt tänka sig att betala 104,3 kr. Som vi ser i stapeldiagrammet är det liknande
uppdelning mellan de två grupperna. Majoriteten av deltagarna kan tänka sig att maximalt
betala 50-150 kr varje månad. Det skiljer sig 13,8 kr mellan de två grupperna. De med
musikalisk bakgrund är beredda att betala mer varje månad för sina musikstreamingtjänster.

Fig.7-8 Skulle du kunna betala mer för en musikstreamingtjänst om du visste att
musikerna/artisterna fick mer betalt?

Fig 7.
En tydlig majoritet av de med musikalisk bakgrund svarade ja på frågan, 75%. En knapp
fjärdedel svarade nej (23%) och resterande 2% svarade vet inte. Det är tydligt att de med
musikalisk bakgrund är beredda att betala mer pengar för sina musikstreamingtjänster om
de vet att musikerna/artisterna får ett större arvode.

Fig 8.
Cirkeldiagrammet visar att drygt hälften av deltagarna utan musikalisk bakgrund svarade ja
på frågan, 52%. Av de andra medverkande svarade 43% nej på frågan och 5% vet inte.
Drygt hälften av deltagarna är positivt inställda på att betala mer pengar om de vet att
musikerna/artisterna får mer betalt. Knappt hälften var inte beredd att betala mer pengar.
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5.2.1 Analys
Det finns idag över 112 miljoner betalande användare av musikstreamingtjänster. Utöver det finns
det ett stort antal användare av gratis versioner av musikstreamingtjänster, så kallade freemium. Vad
en kan tolka ur fig 5-6 är att de deltagare med musikalisk bakgrund är beredda att betala mer pengar
varje månad för sina musikstreamingtjänster, 13,8 kr mer. Två av de största företagen på marknaden
är Spotify och Tidal, båda kostar 99 kr i månaden för premium standardvarianten. I undersökningen
visade det sig att båda grupperna var beredda att betala mer än 99 kr varje månad för sina
musikstreamingtjänster. Det är dock det maximala beloppet dem är beredda att betala, inte det priset
de är mest bekväma att betala. Vad en kan tolka ur fig 7-8 är att de deltagare med musikalisk
bakgrund är beredda att betala mer pengar varje månad om de visste att artisterna/musikerna får en
större avlöning. Ur gruppen deltagare med musikalsik bakgrund är 75% beredda att betala mer
pengar. På samma fråga svarade andra gruppen att 52% att de var villiga att betala mer pengar varje
månad. Varför de olika grupperna svarar olika är svårt att veta. De deltagare med musikalisk
bakgrund kanske känner en större samhörighet med artisterna/musikerna då de själva delar samma
intresse/karriär och känner sympati. Det kan också vara ekonomisk bekvämlighetsnivå som utgörs
av till exempel storleken på musikintresset eller inkomst. Som nämns i stycket 2.3
musikstreamingtjänster en ny ekonomisk gigant, stod streamad musik för 87% av alla intäkter förra
året. Det betyder att musikstreamingtjänsterna följer en kostnadsmodell som fungerar.

5.3 Musiklyssning och ljudkvalitet
Fig.9-10 Hur ofta använder du dig utav en musikstreamingtjänst?
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Fig 9.
En tydlig majoritet av de med musikalisk bakgrund svarade varje dag, på frågan 75%.
Resterande svarade 4-5 gånger i veckan 18%, 1-3 gånger i veckan 9%, endast 1% svarade
2-3 gånger i månaden på samma fråga.

Fig 10.
Drygt hälften av deltagarna 53%, använder en musikstreamingtjänst varje dag. Resterande
svarade 4-5 gånger i veckan 23%, 1-3 gånger i veckan 12%, 2-3 gånger i månaden 8% och
4% svarade att de använder en musikstreamingtjänst 10 gånger varje år.

Fig.11-12 Hur viktig är ljudkvaliteten för musikupplevelsen?

Fig 11-12.
I stapeldiagrammet presenteras antal deltagare lodrätt och svarsalternativen vågrätt.
Stapeldiagrammet visar var deltagarna från de olika grupperna landar på skalan 1-5. Det är
en graderad skala där 1 är oviktigt, hela vägen upp till 5 som är av avgörande betydelse för
musikupplevelsen. En kan urskilja att de två grupperna deltagare har svarat likartat på
frågan. Genomsnitts deltagaren med musikalisk bakgrund landar på 4.24 i skalan. Den
andra gruppen landar på genomsnittet 4.05 i samma skala.
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Fig.13-14 Vilket medium tycker du förmedlar bäst ljudkvalitet?

Fig 13-14.
Som vi ser på stapeldiagrammen är det en liknande uppdelning mellan de två grupperna.
Det medium som deltagarna med musikalisk bakgrund anser förmedla bäst ljudkvalitet är
musikstreamingtjänster. Sedan är det en slutning ner till kassett som minst ansåg vara det
bästa medium för att förmedla ljudkvalitet. De utan musikalisk bakgrund svarade också att
musikstreamingtjänster var det medium flest ansåg vara bäst för att förmedla ljudkvalitet.
Även här var det en slutande nedgång till mp3-spelare som var det medium minst ansåg
förmedla bäst ljudkvalitet.

Fig.15-16 Sitter du oftast och lyssnar på musik aktivt eller passivt?
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Fig 15-16.
Stapeldiagrammen visar var deltagarna från de olika grupperna landar på skalan 1-5, där 1
är lyssnar inte aktivt alls, vidare till 5 som är lyssnar väldigt aktivt. En kan urskilja att de
två grupperna deltagare har svarat likartat på frågan. Genomsnittsdeltagaren med
musikalisk bakgrund landar på 3.83 i skalan. I den andra gruppen deltagare landar
genomsnittet på 3.17 i samma skala.

5.3.1 Analys
Det är tydligt att under avsnittet ovan skiljer sig resultatet mellan de två grupperna deltagare.
Deltagarna med musikalisk bakgrund använder sina musikstreamingtjänster mer frekvent och
lyssnar mer aktivt på musiken. Lars Lilliestam beskriver att aktiv lyssning innebär att man ger sin
fulla koncentration och uppmärksamhet till musiken (Lilliestam, Lars, 2009, s. 93). Gruppen
deltagare med musikalisk bakgrund svarade 3.83 på skalan i fig 15, de lyssnar mer aktivt än
gruppen utan musikalisk bakgrund. Det kan bero på att de ägnat mer tid och träning på att lyssna på
musik, under en längre tid. Det kan återspela sig i att de kan behålla en högre koncentration under
en längre tid. Lars Lilliestam beskriver att lekmän kan ha svårigheter att höra nyanser och inslag i
musiken. Det kan vara svårt att och krävande att ge sin fulla uppmärksamhet under en längre tid vid
musiklyssning, men som med mycket annat förbättras det mesta med träning. Gruppen deltagare
med musikalisk bakgrund har troligtvis tränat mer än den andra gruppen deltagare, medvetet eller
omedvetet. Vi kunde dela in de olika grupperna efter Theodor W. Adornos åtta typer av lyssnare
(Adorno, Theodor W., 2002). Ett i skalan är; experten (den fullt medvetne lyssnaren som utpräglat
uppfattar allt och i varje ögonblick för sig själv redovisar det han lyssnar till). Sist i skalan (åtta) är;
de musikaliskt likgiltiga, omusikaliska och anti musikaliska. Deltagarna med musikalisk bakgrund
hamnade på 3.83 av 5 i skalan hur pass aktivt/passivt de lyssnar. Den andra gruppen deltagare
hamnade på 3.17 i samma skala. Om vi placerar deltagarna i Theodor W. Adorno skala hamnar
deltagarna med musikalisk bakgrund på plats två, den gode lyssnaren. Den andra gruppen hamnar
på plats fyra, den emotionella lyssnaren. Båda grupperna hamnar högt upp på skalan.
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6. Avslutande diskussion och slutsatser
Min första frågeställning var; Vilka egenskaper letar konsumenterna efter vid val av
musikstreamingtjänst?

Musikbibliotek
Konsumenter som deltog i enkätundersökningen var alla överens om betydelsen av ett stort
musikbibliotek. De ansåg att ett stort och brett musikbibliotek var en av de viktigaste
komponenterna hos en musikstreamingtjänst. De förväntade sig att den streamingtjänst de använde
skulle kunna leverera detta. Internets uppkomst och dess breda användningsområden har ändrat
konsumenternas krav och preferenser på musikstreaming. De vill få tillgång till alla deras önskemål
med endast några få klick och det ska gå snabbt och enkelt. Det finns en stor press på
streamingtjänsterna då de förväntas kunna erbjuda allt och lite till. Konsumenterna har den
uppfattningen att om de betalar för något så vill de också kunna få tillgång till allt. Konsumenterna
vill inte behöva betala för flera olika tjänster som bara kan göra halva jobbet. De vill ha den
kompletta problemlösningen. Som vi kunde se i en rapporten från IFPI så har nerladdningen av
musik minskat och många har istället gått över till lagliga musikstreaming (IFPI, 2017, s.11). Det
kan grundas i att musikstreamingtjänster ger sina användare musik på ett snabbare och enklare sätt
jämfört med innan. Jag menar därför att ett stort och brett musikbibliotek är av stor vikt för
konsumenten vid val av musikstreamingtjänst.

Gränssnitt och design
Konsumenterna var överens om att gränssnitt och design var viktigt för dem vid val av
musikstreamingtjänst. De förväntar sig både att streamingtjänsterna skall vara enkla att navigera
men också ha en snygg design. När en utformar en streamingtjänst som ska vara tilltalande för
konsumenterna så är det inte enbart viktigt att den har de funktioner och det innehåll konsumenterna
förväntar sig, utan även att den är enkel att navigera och snygg att kolla på. Det är viktigt med
helhetsintrycket på en tjänst och det är viktigt att alla delar hänger samman med en röd tråd. Studien
visar att kunderna förväntar sig att streamingtjänsten skall vara utformade på ett så användarvänligt
sätt som möjligt. Gränssnitt och design var det resultatet som fick näst mest röster och är därför
mycket viktigt för konsumenterna.
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Kostnad
Pengar och kostnad är något som är viktigt hos alla företag, och musikstreamingtjänster är inget
undantag. Konsumenterna var överens om att en låg kostnad var något som var viktigt för dem vid
val av musikstreamingtjänst. Några uttryckte önskemål om att slippa behöva betala för sina
streamingtjänster. På frågan om vad de maximalt kunde tänka sig att betala varje månad för deras
musikstreamingtjänster var genomsnittet 112 kr. De största musikstreamingtjänsterna på marknaden
idag kostar 99 kr i månaden för premium. Alltså är genomsnittskonsumenten beredd att betala mer
pengar varje månad. Det visar på hur viktig musikstreamingtjänster är för konsumenterna och hur
viktig kostnaden är.1

Exklusivt material
Många konsumenter förklarade att exklusivt material var något som var viktigt för dem och kunde
fånga deras intresse i jakt på en musikstreamingtjänst. Det kunde innefatta allt från tillgång till
oetablerade artister eller tillgång till exklusivt material i form av tidiga releaser. Det kan vara roligt
och exklusivt att få ta del av musik innan resten av marknaden får det. Vi har sett en ökning bland
musikstreamingtjänster att exklusivt representera en artist eller ett visst album. Det kan göra en
musikstreamingtjänst mer attraktiv på marknaden då en enbart kan lyssna på en artist via deras
musikstreamingtjänst. Det kan också skapa en irritation bland konsumenterna då de inte kan ta del
av en viss musik för den är låst hos en musikstreamingtjänst de ej betalar för.

Teknologiska funktioner
Konsumenterna förklarade att de saknade vissa funktioner som gjorde det enklare för dem att kunna
navigera sig igenom men också enklare att förstå tjänsten. Det kunde även innefatta buggar som de
stött på och irriterat sig över. Konsumenterna vill kunna nyttja musikstreamingtjänsten fullt ut. Om
de betalar för en tjänst vill de kunna använda tjänsten fullt ut efter deras önskemål, utan buggar. De
nämnde även teknologiska funktioner som dagens musikstreamingtjänster inte har. När en skapar en
streamingtjänst så måste en tänka i generella termer så att gemene lyssnaren blir nöjd, det är svårt
att tillfredsställa alla.
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Social interaktion
I dagens samhälle är sociala medier en viktig komponent, den ger oss möjligheten att blotta allt om
oss själva och om vår vardag. För vissa är det något viktigt och positivt, för andra är det irrelevant.
Det finns delade åsikter om musik är något vi vill dela med oss av eller inte. Via sociala medier
visar vi ett porträtt av oss själva, en image. Somliga vill skylta med vilken musikstil de har och
vilka artister de lyssnar på, andra kan tycka att det är skämmigt. Flera konsumenter förklarade att de
vill kunna komma närmare sina artister/musiker. De vill lättare få möjlighet att kunna följa och hitta
en plattform där de kan samtala med andra likasinnade.

Ljudkvalitet
Många konsumenter anser att ljudkvalitet är viktigt vid val av musikstreamingtjänst. Det råder en
balans mellan ljudkvalitet och kostnad vid val av musikstreamingtjänst. En vill uppnå bästa möjliga
ljudkvalitet till lägsta pris. Tidal erbjuder en lossless-version av sin musikstreamingtjänst, det är en
högre ljudkvalitet men den är också dubbelt så dyr som standardversionen av
musikstreamingtjänsten. Många konsumenter eftertraktar bästa möjliga ljudkvalitet, men frågan är
om de beredda att betala för den. Som jag skriver i min uppsats på vill den generella lyssnaren
maximalt betala 112 kr i månaden för sin musikstreamingtjänst, Tidal-lossless kostar 199 kr i
månaden. Utefter resultatet av min enkätundersökning vill den generella lyssnaren ha bästa möjliga
ljudkvalitet men är dock inte villig att betala för den.

Min andra frågeställning var; Vad är skillnaden på efterfrågan av konsumenter med musikalisk
bakgrund och icke musikalisk bakgrund?

Preferens
De slutsatser en kan dra av undersökningen är att det finns stora likheter i preferenser hos de två
grupperna deltagare när det kommer till egenskaper hos musikstreamingtjänster. Skillnaden mellan
de två grupperna deltagare är marginell och ibland obefintlig. I fig 1-4 kan vi se att
stapeldiagrammen liknar varandra när vi jämför de två olika grupperna. Ett svarsalternativ som ena
gruppen har som nr 2, har den andra gruppen som nr 3 och så vidare. När vi överblickar och ser
helhetsresultatet så är det snarlikt. Slutsatsen vi kan dra utefter min undersökning är att preferenser
mellan konsumenter med musikalisk bakgrund och icke musikalisk bakgrund är minimal om än
obefintlig.
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Kostnad
När vi jämför kostnad mellan de två grupperna är skillnaden större än på föregående punkt. En
kunde se en marginell skillnad på hur mycket pengar de olika grupperna är beredda att betala varje
månad för sina musikstreamingtjänster. Genomsnittskostnaden deltagarna med musikalisk bakgrund
var beredda att betala var 118,1 kr varje månad för sina musikstreamingtjänster och deltagarna med
ingen musikalisk bakgrund kunde maximalt tänka sig betala 104,3 kr. Det skiljer 13,8 kr mellan de
två grupperna. Det kan tyckas vara lite pengar men jag anser att det är ett tydligt resultat att de två
grupperna deltagare skiljer sig åt. Gruppen deltagare med musikalisk bakgrund var mer positivt
inställd till att betala mer pengar om de visste att artisterna/musikerna skulle få en större avlöning.
På frågan om de skulle betala mer för en musikstreamingtjänst om de visste att musikerna/artisterna
fick mer betalt svara 75% ja, från gruppen deltagare med musikalisk bakgrund. De utan musikalisk
bakgrund svarade 52% ja på samma fråga. Slutsatsen är att det skiljer sig mellan de två grupperna
deltagare när det kommer till den ekonomiska frågan om musikstreamingtjänster.
Musikstreamingtjänsernas värde är större hos de deltagare med musikalisk bakgrund och det kan vi
grunda i att de är villiga att betala mer pengar för sina musikstreamingtjänster.

Musiklyssning och ljudkvalitet
Lyssningsmönstret hos de två grupperna deltagare var till viss del mycket likt. Det fanns olikheter
och det visar sig i bland annat hur ofta deltagarna använder sina musikstreamingtjänster och hur
aktivt/passivt de lyssnar. På frågan om hur ofta de använder en musikstreamingtjänst svarade
gruppen deltagare med musikalisk bakgrund, 75% varje dag. På samma fråga svarade de utan
musikalisk bakgrund, 52% varje dag. Det kan bero på att de med musikalisk bakgrund har musik
som ett större intresse och därför lyssnar mer frekvent. På frågan om hur viktig ljudkvaliteten är för
musikupplevelsen, på en graderad skalan från 1-5 där 1 är oviktigt, hela vägen upp till 5 som är av
avgörande betydelse för musikupplevelsen. Svarade genomsnittsdeltagaren med musikalisk
bakgrund 4.24 i skalan. I den andra gruppen deltagare landar genomsnittet på 4.05 i samma skala.
Vi ser att de med musikalisk bakgrund tycker att ljudkvalitet spelar större roll för musikupplevelsen.
På frågan om vilket medium de tycker bäst förmedlar ljudkvalitet är skillnaden i resultatet
marginell. Det medium som deltagarna med musikalisk bakgrund anser förmedla bäst ljudkvalitet är
musikstreamingtjänster. På frågan om de lyssnar på musik aktivt eller passivt kunde deltagarna
svara på en graderad skalan från 1-5, där 1 är lyssnar inte aktivt alls, vidare till 5 som är lyssnar
väldigt aktivt. Genomsnittsdeltagaren med musikalisk bakgrund landar på 3.83 i skalan. I den andra
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gruppen landar genomsnittet på 3.17 i samma skala. Slutsatsen vi kan dra av musiklyssning och
ljudkvalitet mellan de två grupperna är att det skiljer sig mellan dem. Deltagarna med musikalisk
bakgrund lyssnar mer frekvent, de tycker att ljudkvalité har större betydelsen för musikupplevelsen
och de lyssnar mer aktivt. Vilket medium som förmedlar bäst ljudkvalitet, här är det en marginell
skillnad om än obetydlig. Vi kan se att de deltagare som har ett större musikintresse också är
flitigare användare, kritiker och lyssnare, än den grupp konsumenter utan musikalisk bakgrund.

Diskussion
Resultatet från enkätundersökningen visar att konsumenter med musikalisk bakgrund och
konsumenter utan musikalisk bakgrund beter sig mycket likt och har liknande preferenser gällande
musikstreamingtjänster. Störst skillnad mellan de två grupperna såg vi när vi analyserade resultatet i
stycket musiklyssning och ljudkvalitet. Vi kom fram till att konsumenterna med musikalisk
bakgrund lyssnade mer frekvent, de tyckte att ljudkvalitén hade en större betydelsen för
musikupplevelsen och de lyssnade mer aktivt. De egenskaper konsumenterna letade efter vid val av
musikstreamingtjänst var likartat vid jämförelse mellan grupperna. Viktigast var ett stort och brett
musikbibliotek, därefter ett bra gränssnitt och design, kostnad kom på tredje plats. Viljan att betala
ett högt pris (kostnad) för sin musikstreamingtjänst varierade mellan grupperna.
Genomsnittskostnaden deltagarna med musikalisk bakgrund var beredd att betala var 118,1 kr varje
månad för sin musikstreamingtjänst, deltagarna utan musikalisk bakgrund kunde maximalt tänka sig
att betala 104,3 kr. Det skiljde 13,8 kr mellan de två grupperna. Som nämns i stycke 2.2
Musikstreamingtjänster kostar de största musikstreamingtjänsterna idag 99 kr varje månaden.
Resultatet från min undersökning var att genomsnittskonsumenten var beredd att betala 112 kr varje
månad för en musikstreamingtjänst. Det är tydligt att konsumenterna är villiga att betala för sina
tjänster. De är till och med beredda att betala mer pengar än vad de behöver. Det visar på hur
betydelsefulla musikstreamingtjänser är idag och deras makt på marknaden. Internet växer och
tillgängligheten att ladda ner musik har aldrig varit större. Trots det så sjunker antalet konsumenter
som laddar ner musik olagligt och istället stiger antalet konsumenter som betalar för en
musikstreamingtjänst. Som nämns i stycke 2.3 Musikstreamingtjänster en ny ekonomisk gigant så
bestod streamad musik för 87% av alla intäkter år 2016 i Sverige och endast 2% av marknaden
bestod av nedladdad musik (Musiksverige, 2016, s. 10). Musikstreamingtjänster har blivit så
lukrativa att konsumenter väljer att betala för streamad musik och väljer bort att ladda ner. Om vi
ser på helhetsresultatet är skillnaden mellan konsumenterna med musikalisk bakgrund och utan
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musikalisk bakgrund inte stor. Vi kan se att de konsumenter som deltog i enkäten hade mycket lika
preferenser när det kom till musikstreaming. Vi kan också se att deltagarna med musikalisk
bakgrund lyssnar mer frekvent och mer aktivt på musiken. De är även villiga att betala mer pengar
för sina musikstreamingtjänster. Det kan grundas i att konsumenter med musikalisk bakgrund har
ett större musikintresse och därför lyssnar mer frekvent och är beredda att betala mer pengar för
tjänsten. Det är viktigt att uppmärksamma skillnaden mellan olika konsumenter, framförallt
gällande lyssningsvanor och kostnad (pris).

Utförandet av enkätundersökningen och metoden har troligtvis påverkat uppsatsens resultat. Det
kan bero på hur enkätfrågorna var utformade och vilka svarsalternativ deltagarna var introducera
för. Det kan bero på viljan hos deltagarna att svara ärligt och noggrant. Enkätundersökningen har
möjliggjort att ett stort antal konsumenter kunde delta i undersökningen. Men det kan också
begränsat graden utförlighet och detalj i svaren från deltagarna. En intervju kunde ha gett mer
detaljerande svar och en djupare insikt i hur konsumenterna tänker och agerar. Problemet hade varit
att en sådan undersökning hade varit omöjlig att genomföra då min uppsats hade 162 deltagare. Det
krävs otroligt stora resurser för att genomföra en sådan undersökning. Det finns en viss brist på
tidigare forskning inom ämnet, bl.a. på samma område som mina frågeställningar tangerar. Det kan
bero på min brist att finna information om tidigare forskning, eller att den existerande forskningen
är gömd/hemligstämplad. En kan tänka sig att de stora musikföretagen har genomfört privat
forskning på ämnet, t.ex. vad som lockar lyssnare och de lyssningsmönster de ser hos användare.
De har tid, pengar och de resurserna som krävs för att genomföra forskning. Varför informationen
inte finns tillgänglig för allmänheten kan vara för att konkurenterna inte ska få tillgång till samma
informationen. Det här är endast en spekulation från min sida. Det finns som sagt inte mycket
forskning på ämnet, dels för att musikstreaming är så pass ung och tidig i sin utveckling. Dels för
att konkurrensen om musikstreamingtjänster är otroligt hård. Vilket gör att forskning och
information är mycket känslig och åtråvärd för alla företag på marknaden. Jag har under mitt arbete
märkt kundens vikt när det kommer till musikstreamingtjänster. De efterfrågar mycket och har
många olika önskemål. Övergripande kan konstateras att musikkonsumenten använder den
musikstreamingtjänst som tillfredsställer dess behov bäst. Förslag till vidare forskning; kombinera
olika funktioner och tjänster, gränsöverskridande mellan de olika tjänsterna, det kan vara nästa stora
utveckling inom musikstreaming.

!24

Källförteckning
Tryckta källor
• Adorno, Theodor W., Leppert, Richard & Gillespie, (TRN) Susan (2002). Essays on Music.
California: University of California Press

• Blomqvist, Ralf (1999). Det kundnära företaget: att utveckla konkurrenskraft ur kundrelationer.
1. uppl. Malmö: Liber ekonomi

• Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber
• Burgess, Richard James (2014). The History of Music Production. New York: Oxford University
Press

• Kusek, D. & Leonhard, G. (2005). The future of music: manifesto for the digital music
revolution. Boston: Berklee Press.

• Lilliestam, Lars (2009). Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med människor. 2.
rev. uppl. Göteborg: Ejeby

• Merriam, Alan (1964). The anthropology of music. Evanston: Northwestern Univ. Press
• Styvén, Maria (2007). Exploring the Online Music Market: Consumer Value Characteristics and
Value Perceptions. Luleå: Luleå University of Technology

• Svenning, Conny (2000). Metodboken: [samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling] :
[klassiska och nya metoder i IT-samhället]. 4., omarb. uppl. Eslöv: Lorentz

• Trost, Jan & Hultåker, Oscar (2016). Enkätboken. 5., [moderniserade och rev.] uppl. Lund:
Studentlitteratur

• Volgsten, Ulrik (2012). Musiken, medierna och lagarna: musikverkets idéhistoria och
etablerandet av en idealistisk upphovsrätt. Möklinta: Gidlund

• Wikström, Patrik (2009). The music industry: music in the cloud. Cambridge: Polity

!25

Elektroniska källor
• Cronqvist, Marie, Lundell, Patrik & Snickars, Pelle (red.) (2014). Återkopplingar [Elektronisk
resurs]. I G. Leischer, Rasmus, Från lagringskultur till streamingkultur: Om att skriva samtidens
näthistoria (s. 219-234). Lund: Mediehistoria, Lunds universitet. Hämtad 11 december 2017 från
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-28271

• Hur mycket pengar får du för speltid i radio, tv och via streaming? (2 oktober 2017). I Stim.
Hämtad 10 december 2017 från https://www.stim.se/sv/musik-i-radio-tv-film-och-reklam/hurmycket-pengar-far-du-speltid-i-radio-tv-och-streaming

• IFPI (2017). Global Musik Report 2017. Hämtad 11 december 2017 från http://www.ifpi.org/
downloads/GMR2017.pdf

• Musiksverige (2016). Musikbranschen i siffror. Hämtad 11 december 2017 från https://
statistik2016.musiksverige.org/

• Newton, James & Diamond, Michael (2013). 388 F.3d 1189 (9th Cir. 2003). Hämtad 11
december 2017 från https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/2003%20Newton
%20Abridged.pdf

• Vetenskapsrådet (2017). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning. Hämtad 21 december 2017 från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

Bilaga - Enkät

!26

!27

