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Abstract 
Syftet med denna studie är att undersöka remasters plats i den digitala eran ur ett 

generation-Y och -Z:s lyssnare- och konsument-perspektiv, detta för att undersöka 

ovana lyssnares kunskap i ämnet, deras lyssningsupplevelse av fenomenet och 

prioriteringar i musikkonsumtion. Genomförandet består av kvantitativ studiedesign, 

datainsamling med strukturerad intervju samt lyssningstest. Urvalet bestod utav 179 

studenter från Högskolan Dalarna i Falun samtliga studieprogram. I den strukturerade 

intervjun kunde 118 svar användas, i lyssningstestet deltog 24 studenter. Resultatet för 

denna studie visar att majoriteten av ovana lyssnare vilka utfört ett blindtest kan höra 

skillnader mellan en originalversion och en remaster av samma låt. De ovana lyssnarna 

vilka kan höra skillnader har inga svårigheter att sätta ord på vilka dessa skillnader är. I 

första hand är det inte musiken som påverkar de ovana lyssnarnas musikkonsumtion, 

utan mediet som musiken spelas upp via. Enligt denna studies resultat vill ovana 

lyssnare konsumera analog musik och inte digital när det gäller ljudkvalité, men det 

finns inget nytt medium vilket kan leverera detta idag. Det som ligger närmast till hands 

är kassettbandet, men detta är inte ett ekonomiskt alternativ eller miljövänligt om vi ska 

se det med mer moderna ögon. Remaster har ingen plats i den digitala musikmarknaden 

enligt ovana lyssnare när det gäller ljudkvalité, utan det räcker med att originalversioner 

av en låt endast digitalkonventeras. 

 

Keywords – musikproduktion, remaster, kulturindustrin, vinyl, spotify, music 

production, culture industry.    
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Inledning  

Varje år ger Internetstiftelsen (2018, s.81, s.84) ut en rapport vilken visar en ökning i 

svenskarnas internetanvändning. 2018 visade deras rapport att 98% av svenskarna hade 

tillgång till internet hemma och att 90% hade tillgång till smarta mobiler. Även visade 

rapporten att 86% av internetanvändarna lyssnade på musik via internet och att 45% av dessa 

gjorde det dagligen. 69% av alla i Sverige lyssnade på musik via Spotify och åldersgrupperna 

vilka lyssnade mest var 12-15 år (93%), 16-25 år (93%) och 26-35 år (90%). Gruppen 16-25 

år var den grupp på Spotify vilka lyssnade mest dagligen på musik, hela 77%. Med denna 

ökning av lyssnare på internet och data som visar att gruppen mellan 12-35 år stod för 

majoriteten, är det av stort intresse att ta reda på vad de anser påverkar deras val av 

musikmedium?       

 

”And in the end, the love you take is equal to the love you make”  

(Lennon & McCartney, 1969).   

 

Citatet är taget från låten ”The End” vilket var med på The Beatles (Wikipedia, 2019) album 

Abbey Road från 1969. En digital CD-utgåva gjordes 1987, och albumet fick en digital 

remaster 2009. För att fira albumets 50 årsjubileum kom i september 2019 en remix i stereo, 

en 5.1 surroundmix och innehöll även ej släppta sessionsinspelningar och demos från 

originalinspelningen. Detta är bara ett exempel på äldre musik som släpps på nytt.  

 

Större majoriteten av folk mellan 12-35 år vilka lyssnar på musik via internet har ingen 

utbildning i eller jobbar med ljud- och musikproduktion på en daglig basis. De kan då klassas 

som ovana lyssnare. Kan ovana lyssnare urskilja en remaster från en originalversion? Om de 

kan urskilja skillnader, vilka är dessa skillnader och hur förklarar och resonerar de kring 

dessa? Oavsett om ovana lyssnare kan eller inte kan uppfatta några skillnader, vad anser de 

påverkar deras konsumtion av musik i vardagen? Kunskapsluckan studien försöker fylla är 

vilka hörbara skillnader ovana lyssnare jämfört med vana lyssnare uppfattar mellan olika 

musikmedier och vad i dessa medier de lägger fokus på. Författaren av denna studie vill bidra 

med data som kan leda diskussionen vidare om vem inom musikbranschen som har makten 

över vad som produceras, industrin eller konsumenterna?        
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka remasters plats i den digitala eran ur ett generation-Y 

och -Zs lyssnare- och konsument-perspektiv, detta för att undersöka ovana lyssnares kunskap 

i ämnet, deras lyssningsupplevelse av fenomenet och prioriteringar i musikkonsumtion.  

Frågeställning  

1. Hör ovana lyssnare skillnader mellan originalversion och en remaster av samma låt, 

om så är fallet vilka skillnader uppfattar de?  

 

2. Vad påverkar de ovana lyssnarnas val av musikmedium?      

Avgränsningar 

I denna studie definierades vana lyssnare, som även Berg (2012, s.203-204) menar till 

människor vilka har en utbildning eller går en utbildning inom ljud- och musik-produktion, 

eller jobbar professionellt med att lyssna och analysera musik. Ovana lyssnare definieras då 

till motsatsen, d.v.s. att de inte har någon utbildning inom ljud- eller musik-produktion, eller 

jobbar professionellt med musik. Samtliga lyssnare tillhörde generation Y och Z. Enligt 

Nationalencyklopedin (i.d.) (i.d.) definieras generation Y till människor födda under 80- och 

90-talet, medans generation Z till människor föda strax innan och efter år 2000. I denna studie 

har urvalet bestått utav studenter vilka studerar på campus på Högskolan Dalarna i Falun. 

Detta från ett bekvämlighetsskäl vilket lede till att de yngsta i studien var 18 år (födda 2001), 

och de äldsta 38 år (födda 1981). Musikmedium definierades till olika format vilka musik 

levereras på, t.ex. CD, mp3-fil, vinyl eller kassett. Även till olika medium vilka formaten 

spelas upp genom, t.ex. en dator, mobil, stereoanläggning eller en radio.  

Begreppsförklaring  

En remaster definierades i denna studie enligt författaren till en äldre låt vilken har fått en 

digital nyutgåva där korrigeringar har gjorts digitalt för att förbättra ljudkvalitén eller ändra i 

mixen. Dessa korrigeringar är vanligtvis att få bort analoga defekter (t.ex. analogt brus), men 

även att med kompression höja hela låtens ljudstyrka.                
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Metod 

I denna del kommer metoden i denna studie att förklaras. Slutligen kommer författaren gå 

igenom vad vilket motiverat hans val av metod, samt för och nackdelar med den.  

 

Studiedesignen var kvantitativ då data från den strukturerade intervjun och lyssningstestet 

kunde ställas upp statistiskt. T.ex. på frågan om hur ofta den tillfrågade lyssnade på musik, 

eller hur många vilka föredrog en remaster eller originalversion i lyssningstestet (Eljertsson, 

2014, s.36-37). För att besvara forskningsfrågorna gjordes strukturerade intervjuer samt 

lyssningstest. Den strukturerade intervjun besvarade vilket musikmedium ovana lyssnare 

valde, vad de trodde påverkade deras val av musikmedium samt deras kunskaper om 

remasters. Lyssningstestet svarade på om ovana lyssnare kunde urskilja en originalversion 

från en remaster. Vad de uppfattade för skillnader mellan en originalversion och en remaster 

och vilken de föredrog. Om det fanns en kunskapslucka mellan ovana och vana lyssnare samt 

om de ovana lyssnarna hade en bias om vilken version de föredrog beroende på om de gjorde 

ett blindtest eller inte.  

 

Urvalet för studien har varit studenter på Högskolan Dalarna vilka tillhör generation Y och Z, 

och av bekvämlighetsskäl har endast studenter vilka läser på Campus Falun tillfrågats att 

delta. Studenter vilka går på Ljud- och musikproduktions- programmet exkluderades från den 

strukturerade intervjun. Detta då deras syn på ovan lyssnares lyssningsvanor och 

musikkonsumtion är irrelevant för studiens syfte. De var dock inkluderade som vana lyssnare 

i en egen grupp i lyssningstestet för att se om det existerar en kunskapslucka mellan ovana 

och vana lyssnare.   

 

Innan datainsamlingen drog igång gjordes en pilotstudie för att se eventuella brister i den 

strukturerade intervjuns enkät och hur lång tid den skulle ta att göra. Även läste studiens 

handledare och ett fåtal studenter igenom enkäten och kom med förslag och synpunkter för att 

höja enkätens kvalité (Berntson et al, 2014, s.100-103) (Eljertsson, 2014, s.89-90). En 

pilotstudie gjordes även för lyssningstestet där en student vilken var en van lyssnare fick 

genomföra ett blindtest och efteråt komma med synpunkter och förslag. Detta för att höja 

lyssningstestets kvalité (Berg, 2012, s.198).    
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Strukturerad intervju  

Den strukturerade intervjun utgick från en enkät vilken var uppbyggd med egna formulerade 

frågor, vilka var relevanta för att besvara tidigare nämnda frågor. Enkäten följde också en röd 

tråd vilken gjorde den lätt att hänga med i och var kompakt designad (Berntson et al, 2016, 

s.94-95, 104-109) (Ejlertsson, 2014, s.99-103).  

 

Datainsamlingen för den strukturerade intervjun genomfördes i biblioteket på Campus Falun. 

Intervjun började med att fråga om den tillfrågade visste när hen såg en vinylskiva och en CD 

vad det var för något samtidigt som den tillfrågade fick se en vinylskiva och en CD. Sedan 

frågades den tillfrågade om hur ofta hen lyssnade på musik och om vilket eller vilka 

musikmedium hen lyssnade på musik genom. Även frågades den tillfrågade om hen lyssnade 

på musik via något eller några fysiska musikmedium (t.ex. vinyl, CD, kassettband) och om så, 

varför. Sedan frågades den tillfrågade när det kommer till musik om hen visste vad en 

remaster var för något. Om hen gjorde det, vad tyckte hen om formatet och varför. Slutligen 

knöts säcken samman då den tillfrågade fick motivera till vad hen ansåg var dem viktigaste 

faktorerna i hens val av musikmedium. För mer info se enkät i bilaga 1. Intervjun svarades 

muntligt av den tillfrågade och enkäten fylldes i av testledaren. 

 

Data från varje intervjuenkät gicks igenom för hand. Svaren på frågorna vilka gick att 

statistiskt ställas upp (d.v.s. fråga 1-5 och 7-8) räknades och kontrollräknades. På frågorna 

vilka hade egenformulerade svar eller motiveringar (d.v.s. fråga 6 och 9-10), tog författaren 

av studien med orden vilka frekvent förekom och valde bort dem vilka förekom enstaka 

gånger. För info se bilaga 1.      

Lyssningstest 

Lyssningstestet utfördes på Campus Falun i bibliotekets AV-rum Åbo. Tekniken vilken 

användes var en Sony PS-T1 skivspelare, en Audio Technica at95e nål, en TC-750 RIAA 

förstärkare, en Ecler sam312 mixer, en Iphone 8, två högtalare och en subbas av märket DLS 

Sweden samt en ögonmask från apoteket. Högtalarna satt monterade i en av lyssningsrummets 

vägar, 1 m från golvet och hade 4 m avstånd mellan varandra. Subbasen satt mittemellan dem 

i nivå med golvet i rummet. Lyssnaren satt på en stoll 2,5 m ifrån subbasen och satt riktad mot 
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högtalarna. Mixern hade tre reglage för bas, mid, och diskant. Dessa var ställda till klockan 9 

för basen och 12 för mid och diskant.  

 

Testet utfördes på följande vis; en lyssnare fick lyssna på två versioner av tre låtar. En 

spelades från skivspelaren (originalversionen) och en från Spotify via en telefon (remastern). 

Lyssnaren fick lyssna ca. 1 min på vardera version av låtarna. Det var då upp till lyssnaren att 

säga om hen kunde uppfatta några skillnader mellan versionerna, vilka dessa skillnader var, 

vilken version hen ansåg föredra och varför. Detta svarades på i en tillhörande enkät efter 

varje låt vilken testledaren fyllde i, se bilaga 2. Låtarna och versionerna av låtarna spelades 

upp i en obestämd ordning (Berg, 2012, s.208-209). Låtarna vilka spelades var ”Who loves 

the sun” av gruppen Velvet Underground, där originalet är från 1970 och remastern från 2015 

(Morrison, Reed, 1970/2015). ”5:15” av gruppen The Who, där originalet är från 1973 och 

remastern från 2011 (Townshend, 1973/2011). Samt låten ”Stay the night” av gruppen 

Chicago, där originalet är från 1983 och remastern från 2006 (Cetera, Foster, 1983/2006).  

 

Data från lyssningstestet gicks igenom för hand. Svaren på frågorna vilka gick att statistiskt 

ställas upp (d.v.s. fråga 1-3) räknades och kontrollräknades. På fråga 4-5 där lyssnaren skulle 

beskriva skillnader mellan olika versioner och motivera till hens val tog författaren av studien 

med orden och motiveringarna vilka frekvent förekom. Ord och meningar vilka förekom 

enstaka gånger valdes bort. För info se bilaga 2.     

Motivering och kritik av metod 

Författaren av denna studie valde att göra en strukturerad intervju då det kan likt Eriksson 

(2018, s.123) beskriver i sin bok Kritiskt tänkande vara en bra och enkel metod för att få 

kvantitativ data. Dock beror detta på intervjuns längd vilket i denna studie motiverar till 

varför den användes då den tog mellan 30 sek till 1 min att genomföra. Den strukturerade 

intervjun gick att genomföra för sig för att säkerhetsställa att studien fick in något underlag, 

utifall för några valde att ställa upp på lyssningstestet. Kritik vilket kan föras mot enkäter, 

vilket den strukturerade intervjun utgick ifrån, enligt Eriksson (2018, s.121-122) är att dessa 

kan ge en låg svarsfrekvens när de utförs via datorer eller över telefon. För att uppnå hög 

svarsfrekvens utfördes alla intervjuer öga mot öga. Den tillfrågade behöver inte heller fylla i 

enkäten, utan svarar endast på frågorna muntligt. Detta för att höja svarsfrekvensen, vilket är 

en styrka för studien.   
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Alla ovana lyssnare blev också tillfrågade öga mot öga om de ville ställa upp på 

lyssningstestet, även detta för att höja svarsfrekvensen. Berg (2012, s.203-204) anser att när 

ett lyssningstest utförs ska lyssnarna vara mer erfarna eller vana om resultatet ska kunna bli 

mer precist. Detta gick dock inte då studien ämnade studera ovana lyssnares upplevelse. Jag 

hade dock en grupp med vana lyssnare för att se om det skulle finnas skillnader mellan vad 

vana och ovana lyssnare uppfattade. Alla lyssnarna lyssnade på musiken under samma 

förhållanden vilket Berg (2012, s.205-206) anser är en styrka. Den ända skillnaden var att 

lyssnarna vilka utförde blindtest hade en ögonbindel på sig, medan lyssnarna vilka inte 

utförde blindtest inte hade det. När enkäten till denna studie skapades gjordes först en 

pilotstudie, vilket kan ses som en styrka enligt Ejlertsson (2014, s.42-44). Pilotstudien 

utfördes dock bara på vana lyssnare, även då det bara var ovana lyssnare som skulle svara på 

den strukturerade intervjun. Detta går emot hur Ejlertsson (2014, s.42-44) anser att en 

pilotstudie för enkäter ska gå till. Detta val gjordes dock av bekvämlighetsskäl. Ännu en 

svaghet som författaren till denna studie ser är att i lyssningstestet fick inte deltagarna öva på 

testet före, men de fick dock detaljerad information innan testet utfördes. Enligt Berg (2012, 

s.203-204) bör deltagarna bekanta sig med utrustningen innan testet börjar. Detta kan ses som 

en svaghet, men går emot en av studiens frågeställningar. Frågeställningen var att undersöka 

om ovana lyssnare kunde urskilja skillnader. Om de då innan testet får öva på liknade 

ljudmaterial faller trovärdigheten i den insamlade data anser författaren av denna studie.                       

Etiska överväganden 

Studien följer Vetenskapsrådets (i.d., s.7-16) etiska principer. Deltagarna informerades om 

undersökningens syfte, tillvägagångssätt, villkor för deltagande och var de senare kan ta del 

av studiens resultat om de är intresserade. Samtliga deltagare medgav muntligt sitt samtycke 

till studien efter att de fått tydlig information. Författaren till denna studie var mycket tydlig 

med att deltagarna kunde avbryta sin medverkan när som helst under testet om det inte kändes 

rätt. Inga personuppgifter vilka kan identifiera enskilda deltagare samlades in, då detta inte 

var relevant för studiens syfte, alla deltog anonymt. 
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Tidigare forskning 

I denna del kommer tre tidigare experiment gås igenom där det förklaras vad dessa 

experiment ville undersöka och vilka  resultat dem kom fram till.   

   

I en fallstudie från 2007 (Carlsson, s.1) gjordes ett blindlyssningstest med en panel av 

ljudstudenter vilka fick höra på två olika ljudmixar av två olika låtar. Varje ljudmix var mixad 

lika men summerad olika, en analogt och en digitalt. Detta för att se om panelen kunde höra 

skillnader mellan dessa mixar och i så fall vilka dessa skillnader var. Detta svarades på i en 

kvalitativ enkätundersökning. I testet uppfattade större delen av panelen skillnader i 

stereobredden, djupet och dynamiken i dem olika mixarna. Testpanelen kunde även överlag 

gissa rätt på vilken mix vilken var summerad analogt respektive digitalt. Detta menade 

Carlsson (2007, s.1) berodde på den uppfattade meningen om att analogt borde låta bättre. 

Inga generella slutsatser kunde dock göras utan fler tester och undersökningar.   

 

Om resultat i denna studie skulle visa liknande resultat lik Carlssons studie skulle lyssnarna 

enkelt kunna urskilja vilka versioner var original respektive remaster. Även skulle 

stereobredden, dynamiken och djupet vara det lyssnarna fann större skillnader i dem olika 

versionerna. Carlssons studie hade dock endast vana lyssnare i sin panel, Carlsson förklarade 

också att lyssnarna kunde ha en bias i att analogt borde låta bättre och att hans studie inte 

kunde dra några generella slutsatser. Detta jämfört med min studie vilken haft både ovana och 

vana lyssnare och gör både ett blindtest och ett icke blindtest bland de ovan lyssnarna. Detta 

för att se om det skulle finnas skillnader i uppfattningen av versionerna i de olika grupperna 

och om det finns en bias i vilket medium låter bättre. 

 

I en artikel i American Economic Review (Goldin & Rouse, 2000, s.737) ville författarna se 

om hur könsfördelningen hade ändrats sedan 50-talet till 90-talet i orkestrar. Detta då det i 

anställningstester hade införts så kallade ”blindprov” på 70-talet, där juryn inte kunde se 

personerna vilka spelade och på så sätt hade antalet kvinnliga orkestermusiker över tid ökat. 

För att bevisa att denna metod fungerade samlades statistisk data in för att stärka detta.  
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I artikeln ansåg Goldin och Rouse (2000, s.737) att deras data tydde på att det gjorde det. De 

nämner dock att deras koefficienter i visa tester inte uppfyllde statistisk standard för att kunna 

användas till att dra några slutsatser, och att en av testerna visades motsatt resultat. De ansåg 

dock att den data vilken bevisade deras tes vägde mer, vilken visade att chansen för att en 

kvinna skulle bli vald ökade med 50% när blindtester infördes (Goldin & Rouse, 2000, s.737). 

 

Goldins och Rouses studie tas upp för att poängtera att det kan finnas bias i hur lyssnare 

lyssnar på musik i relation till vad de ser. I denna studie skulle lyssnarna vilka inte gjorde ett 

blindtest då ha en starkare uppfattning om vad skillnaderna var och enklare att välja vilken 

version de föredrog. Jämfört med lyssnarna vilka gjorde ett blindtest. Tar vi Carlsson studie 

med i ekvationen skulle större majoriteten av lyssnarna vilka inte gjorde ett blindtest även 

föredra originalversionen över remastern, på grund utav biasen för analogt ljud. Jämfört med 

de vilka gjorde ett blindtest och då enbart utgick från vad de hörde. 

 

I en AES-artikel från 2014 (Hjortkjær & Walther-Hansen, s.37, 39-40) ville författarna se om 

dynamisk kompression i remasters förstörde ljudkvalitén på låtar. 22 ovana lyssnare fick 

lyssna på 15 pop-låtar med två versioner, där en var en originalutgåva och en var en 

remasterutgåva. Till författarnas förvåning visade testerna att testgruppen inte föredrog 

originalutgåvorna. Testgruppen kunde även inte i testerna uppfatta någon skillnad i djupet i 

dem olika versionerna. Slutligen visade rapporten att ovana lyssnare kunde tåla allt högre 

dynamisk komprimerad musik jämfört med vad vilket tidigare argumenterats.  

 

I denna studie skulle lyssnarna motsatt i Carlssons studie inte uppfatta några större skillnader i 

djupet eller dynamiken i dem båda versionerna. Lyssnarna skulle även här motsatt Carlssons 

studie föredra remasters över dem analoga originalversionerna.  
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Teori 

I denna del kommer tre teorier framläggas. Dessa teorier förklarar mer om relationen och 

maktbalansen mellan konsumenter och musikindustrin. Om vem vilken har makt över den 

andre eller om det finns en balans. Ovana lyssnare kommer i denna del hänvisas till 

konsumenter och musikindustrin till kulturindustrin. Först kommer Theodor Adornos och 

Max Horkheimers teori läggas fram, vilken utgår från ett marxistiskt perspektiv. Sedan Dick 

Hebdiges vilken utgår från ett mer liberalt perspektiv och Dominic Strinatis vilken utgår från 

ett konservativt perspektiv. Dessa tre teorier visar på mycket stor tolkningsvariation vilket 

författaren till denna studies ville, för att inte låsa fast sig och missledas.  

Adorno & Horkheimer, ”Kulturindustrin”  

I boken Dialectic of Enlightenment riktar författarna Theodor Adorno och Max Horkheimer 

(1944, s.120-121) stark kritik mot det moderna samhällets sätt att konsumera kultur. I kapitlet 

”The Culture Industry: Enlightenment As Mass Deception” myntar Adorno och Horkheimer 

begreppet ”the culture industry”, på svenska kulturindustrin för att just beskriva denna 

konsumtion.   

 

Adorno och Horkheimer (1944, s.120-121) förklarar att i.o.m. den teknologiska utvecklingen i 

kombination med kapitalismens övertag över de moderna samhället har kulturen hamnat i ett 

tillstånd av kaos. De förklarar vidare att även då detta tillstånd bevisas varje dag i alla former 

av kultur är det dock ändå allt fler människor vilka väljer att inte tror på det. Människorna 

vilka sitter i toppositionerna inom dessa kultursektorer bryr sig allt mindre om att dölja deras 

monopol, då deras våld mot kulturen endast ger de mer makt att utöva mer våld. Film- och 

radio-sektorn behöver inte längre låstas tillverka konst. Sanningen att de är en industri vilken 

ändats är intresserad av ekonomisk vinst har formats till en ideologi, vilken motiverar till 

skräppet de avsiktligen producerar.   

 

Vilken påverkan detta har på kulturen är enligt Adorno och Horkheimer (1944, s.122) att den 

blivit standardiserad och att all spontanitet har dött. Den kultur vilken fanns innan förminskas 

och får sin kulturella status nedgraderad när den ansvarslöst kapitaliseras av kulturindustrin. 
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Detta t.ex. när ett stycke ur en symfoni av Beethoven används i en filmsoundtrack, eller när en 

bok av Tolstoy används för att skriva ett filmmanus. Att detta skulle vara på grund utav en 

efterfrågan från folkmassorna viftar Adorno och Horkheimer (1944, s.122) bort som 

struntprat. Folkmassorna är inte en motivation för kulturindustrin, utan en del utav den.  

 

Kultur och nöje har dock enligt Adorno och Horkheimer (1944, s.130) funnits långt innan 

kulturindustrin kom till. Går en tillbaka till medeltiden eller renässansens konstnärer var 

konstens syfte något helt annat jämfört med idag. Konstnärerna då var mer intresserad att 

beskriva dem olika strukturerna av social makt istället för att beskriva det obskyra förtrycket 

alla människor generellt var subjekt för. De sanna konstnärerna såg inte perfektionism inom 

konsten som ett ideal, utan ansåg att konst ska användas för att härda människan mot livets 

eviga lidande.  

 

Idag har detta syfte enligt Adorno och Horkheimer (1944, s.143-145) helt raderats av 

kulturindustrin och ersatts av idealet av gränslöst nöje. Detta kulturindustrin själv höjer över 

allt annat i deras katedraler till den gräns att det fördummar folkmassorna. Detta gränslösa 

nöje motiveras av librationen från tanke och negation och av att kulturindustrin ”ger vad 

folket efterfrågar”. Vad är detta vilket folket efterfrågar? Enligt Adorno och Horkheimer 

(1944, s.143-145) är det vad kulturindustrin bestämmer att de ska efterfråga. Med makten 

kulturindustrin har kan den bestämma vad folk ska konsumera,  när folk ska konsumera det 

och om folk ska få konsumera det.   

 

Kulturindustrin har dock enligt Adorno och Horkheimer (1944, s.144-145) inte tagit folk för 

att vara ointelligenta i.o.m. samhällets intelligenslyft, men lättlurade. De förstår också att folk 

kan göra motstånd mot vad kulturindustrin vill tvinga på de, men detta motstånd är ofta så 

svagt att det kan inräknas i kalkylationen. När Adorno och Horkheimer (1944, s.144-145)  

menar att folk är lättlurade menar de att folk är för smarta för att se vad de har gemensamt 

med miljonärerna på filmduken, men för långsamma för att förstå de stora talens lag. D.v.s. 

att det jämnar ut sig i det långa loppet.  

 

Allt detta menar Adorno och Horkheimer (1944, s.163-165) leder till att kulturindustrin blir 

en auktoritärt styrande enhet likt Goebbels propagandamaskinen i Nazityskland vilken 

författarna själva flytt från. Ena dagen säger nazistpartiet genom alla högtalarna i landet 
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”intolerans”, och nästa dag säger alla människorna i landet ”intolerans”. Nästa dag säger 

nazisterna ”Blizkrieg”, o.s.v. (Adorno & Horkheimer, 1944, s.163-165).        

Hebdige, individen bestämmer! 

Lämnar vi Adorno och Horkheimer och läser Dick Hebdiges bok Subculture: the meaning of 

style får en en annan bild på folks kulturkonsumtion. Hebdige (1979, s.52-54) menar att folk 

inte är så lättkontrollerade vilket tidigare nämnts genom att berätta om olika subkulturer i 

Storbritannien genom tiderna. Han nämner om t.ex. modsen vilka bestod av till stor del vita 

arbetarklassungdomar vilka levde i områden de delade med invandrare från Västindien.  

 

Denna arbetarklass menar Hebdige (1979, s.52-54) hade accepterat denna grupp av invandrare 

i landet och börjat intrigera deras kultur. D.v.s. mode, musik, och sätt att leva på. De 

influerades också av det franska modet och den svarta amerikanska musiken. Detta utspela sig 

ytligt i att modsen klädde sig i konservativa kostymer i färger vilka inte stack ut, håret 

kortklippt och snyggt skött och behöll en aura av ”cool”. 

 

De stack dock ut i dem små detaljerna menar Hebdige (1979, s.52-54) i så som hur en slips 

var knuten eller vilket märke av cigaretter de rökte, vilket inte ansågs passa in i dem 

vardagliga miljöerna. Mellan jobbet eller skolan och hemmet försvann dessa mods dock under 

jorden i skivbutiker, klädaffärer och framförallt diskotek och källarklubbar. Gömda och 

ostörda från samhällets ögon och kontroll kunde modsen dansa loss höga på amfetamin till 

James Browns ”Papa´s got a brand new bag” eller Prince Busters ”Madness”.  

 

Samhället och medierna kom dock ikapp modsen berättar Hebdige (1979, s.54-56) och i.o.m. 

att modkultur blev upptaget av medierna och ekonomiska intressen och gjorts till mainstream 

förgrenade sig kulturen in i nya subkulturer. Bl.a. skinheads vilka bytte ut kostymerna mot 

jeans, Dr. Martins, hängslen och snaggade skallar, men behöll den karibiska ska, reggae och 

rock steady-musiken.  

 

Det Hebdige (1979, s.52-56) försöker förklara när han nämner modsen och skinhedsen är att 

alla enskilda individer har makten i slutändan över vad de väljer att konsumera. Oavsett vad 

kulturindustrin vill att de ska konsumera. Dock bevisar Hebdige (1979, s.52-56) också att 
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kulturindustrin kan när dem väl är medvetna om andra kulturers existens snabbt ta över dem 

och exploatera dem till deras egna vinning. 

 

Syftet Subkulturer fyller menar Hebdige (1979, s.132-133) är att dem är en motvikt mot 

kulturindustrins intressen och samhällets konsensus. Att även då utbudet är vad 

kulturindustrin erbjuder och samhället och staten har sina normer, lagar och styrande 

konsensus kommer subkulturerna att motsätta sig dem. Det kommer då alltid också finnas de 

vilka kommer vifta bort dessa subkulturer som ointressanta, irrelevanta och att de tar fokus 

från mer viktiga problem. Detta ska dock inte spela bort vikten och påverkan dessa 

subkulturer har på samhället och hur vi kulturkonsumerar.  

Strinati, vad snackar du om Adorno?! 

Lämnar vi Hebdige och hoppar fram ytterligare i tiden kan vi i Dominic Strinatis (1995, s.63) 

bok An introduction to theories of popular culture  läsa hans kritik av Frankfurtskolan och 

Adornos kulturindustrin. Strinati kritiserar Adornos syn på konst som intellektuellt elitiskt. 

Vidare anser Strinati att masskultur endast är en relativ harmlös form av nöje och att det är en  

demokratisk respons på folks efterfrågan av produkter. Strinati förklarar att Adorno bortser 

helt från redan existerande sociala maktstrukturer när han förklara kulturindustrins 

påtvingande och makt över folks konsumtionsvanor.  

 

Strinati (1995, s.74-75) berättar att Frankfurtskolan har misslyckats att få rätt i deras 

förklaringar av populärkulturen av två anledningar. För det första har de misslyckats i att visa 

empirisk data vilken kan backa upp deras teorier, och för det andra uttrycks deras idéer på ett 

obskyrt sätt och med ett otillgängligt språkbruk. När det kommer till Adornos förklaring av 

kulturindustrin stämmer även detta menar Strinati (1995, s.74-75). Enligt Strinati (1995, s.74-

75) gör Adorno väldigt få försök att empiriskt bevisa sin teori. T.ex. hänvisar inte Adorno till 

några riktiga lyssnare när han pratar om regressiv lyssning. Istället bygger den på antaganden 

om subjekt vilka definieras av hans egna teori. Detta menar Strinati (1995, s.74-75) då riktiga 

lyssnare enligt Adorno har hamnat i ett så regressivt och infantilt tillstånd att deras åsikter inte 

är värda att lyssna på. Adornos analys av kulturindustrin menar Strinati (1995, s.74-75) 

definieras utifrån Adornos egna uppfattningar om funktionerna av dess produkter och inte 

från historisk empirisk data om industriproduktion. Stirnati (1995, s.74-75) menar att om 
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samhället var format enligt Adornos teori, skulle icke-fetischiska och icke-ideologiska former 

av empirisk data och kunskap inte kunna existera (Strinati, 1995, s.74-75).        

 

Vidare kritiserar Strinati (1995, s.79-81) Adornos och Frankfurtskolans subjektiva syn på vad 

som är riktiga samt falska behov eller efterfrågan. Hur kan riktig efterfrågan definieras undrar 

Strinati? En tvättmaskin gör att tvätta kläder blir mycket enklare och effektivare att utföra. 

Borde inte samma princip även gälla inom kultur också? Att det vilket Adorno uppfattar som 

fördummande standardisering i själva verket är ett mer effektivare sätt att skapa konst och 

kultur menar Strinati (1995, s.79-81). Hur vet Adorno och Frankfurtskolan vad konsumenter 

borde konsumera och inte slösa tid på? Detta menar Strinati (1995, s.79-81) genomsyras av 

Frankfurtskolan ideologiska preferenser (marxism), deras elitiska syn på konst och förklaras 

vilket tidigare nämnts med ett språk vilket ingen förstår (Strinati, 1995, s.79-81). 

Resultat och analys 

I denna del kommer resultatet att presenteras och analyseras. Först presenteras resultat från 

den enskilda enkäten och sedan från lyssningstestet. Sedan kommer allt analyseras och knytas 

samman med teorin och den tidigare forskningen. 

 

I den strukturerade intervjun blev135 personer tillfrågade och 126 personer ställde upp. Av 

enkäterna från intervjuerna kunde 118 användas då 8 personer antingen inte var studenter eller 

inte passade in i åldersgruppen. Ett totalt bortfall på 17 personer (12,5%). I lyssningstestet 

blev 44 personer tillfrågade och 24 ställde upp. Ett totalt bortfall på 20 personer (45%). 

Lyssnarna delades in i tre grupper med 8 deltagare vardera. Ovana lyssnare vilka inte utförde 

blindtest. Ovana lyssnare vilka utförde blindtest, samt vana lyssnare vilka utförde blindtest. I 

blindtesten skulle också lyssnaren säga vilken version var vilken. För mer info se tabell 1.   
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Tabell 1.  
Veriabel Antal (%) Veriabel Antal (%) 

    

Strukturerad intervju  118 (100) Lyssningstest 24 (100) 

Man 30 (25) Man 12 (50) 

Kvinna 88 (75) Kvinna 12 (50) 

Yngst 18 år Yngst 20 år 

Äldst 38 år Äldst 38 år 

Medelålder 25 år Medelålder 24 år 

    

Ovana lyssnare (OV) 8 (100) Ovana lyssnare blindtest (OVB) 8 (100) 

Man 3 (37,5) Man 3 (37,5) 

Kvinna 5 (62,5) Kvinna 5 (62,5) 

    

Vana lyssnare blindtest (VB) 8 (100)   

Man 6 (75)   

Kvinna  2 (25)   

 

Strukturerad intervju 

I den strukturerade intervjun blev resultat lik följande: 95% viste vad en vinylskiva var för 

något när de såg en och 100% när det var en CD. 94% lyssnade dagligen på musik medans 

6% gjorde det mellan 4-5 ggr. i v., 2-3 ggr. i v. och 4-5 ggr. i mån. Telefonen var det vilket 

96% lyssnade på musik via och ingen lyssnade på kassett eller via Ipod/MP3-spelare. Alla 

vilka svarade att de lyssnade via telefonen eller datorn/laptop gjorde det via appen Spotify. 

16% ägde och lyssnade på antingen CD eller vinyl. Motiveringen för CD-lyssnarna var 

nostalgin och att de lyssnade på dem i bilen, medans vinyl-lyssnarna motiverade bl.a. 

charmen och känslan av äkthet i mediet. 30,5% viste vad en remaster var för något, och av 

dessa ansåg 33,5% att remasters var bra, 14% dåligt, 19% varken eller och 33,5% hade ingen 

åsikt. Motiveringen enligt bra-lägret var att remasters har bättre ljudkvalité jämfört med 

originalet, medans dåligt-lägret menade tvärt om. De vilka sa varken eller menade att det 

berodde på från låt till låt, samt att det var intressant att lyssna och jämföra olika versioner 

med varandra. Alla tillfrågade lyssnade antingen via telefonen, datorn eller båda och då via 

appen Spotify. Deras motivation till detta var t.ex. att det är ett lätthanterligt och portabelt 
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medium, samt att alla har det och det går att skapa egna listor med musik de själva vill lyssna 

på. För mer info de tabell 2.      

 

Tabell 2.  
Enskild enkät  Antal (%) 

Vet du vad detta är för något?: Vinyl Ja – 112 (95) Nej – 6 (5) 

Vet du vad detta är för något?: CD Ja – 118 (100) Nej – 0 (0) 

Hur ofta lyssnar du på musik? Dagligen – 111 (94) 4-5 ggr. i v. – 3 (2,5) 

 2-3 ggr. i v. – 3 (2,5) 4-5 ggr. i mån. – 1 (1) 

När du lyssnar på musik, genom vad 

lyssnar du på då? 

Telefon – 113 (96) Datorn/laptop – 27 (23) 

 Ipod/MP3 – 0 (0) CD – 9 (8) 

 Vinyl – 9 (8) Kassett – 0 (0) 

 Radio – 9 (8)  

Äger och lyssnar du på något fysiskt 

musikmedium?  

Nej – 100 (84) Ja, CD – 10 (8) 

 Ja, Vinyl – 10 (8)  

Om ja, varför då?: CD Nostalgi, lyssnar i bilen 

Om ja, varför då?: Vinyl Charmigt, mysigt, känns äkta, lyssna sida till sida 

Vet du vad en remaster är för något? Ja – 36 (30,5) Nej – 82 (69,5) 

Om ja, vad tycker du om det? Bra – 12 (33,5) Dåligt – 5 (14) 

 Varken eller – 7 (19) Vet ej – 12 (33,5) 

Om du svarat bra, dåligt eller varken 

eller, motivera varför?: Bra 

Bättre ljudkvalité 

: Dåligt Originalet låter bättre 

: Varken eller Beror på musiken, vill jämföra 

Varför Spotify? Portabelt, lätthanterligt, lättillgängligt, egna listor, alla har 

Spotify, stort utbud, smidigt, enkelt, till en aktivitet, ekonomiskt.  

Lyssningstest 

I gruppen ovana lyssnare vilka inte utförde något blindtest (OV) var resultat enlig följande: På 

låten av Velvet Underground (VU) var det 37,5% vilka föredrog vinylen, 12,5% föredrog 

remastern och 50% kunde inte höra någon skillnad. Skillnaderna vilka uppfattades var att 

vinylen lät varma och mjuk, rösterna lät högre, hade ett renar ljud men hade också ett lätt 

brus. Remastern uppfattades hård, kall och mer städad. Vad motiverade lyssnarnas svar var 

för de vilka föredrog vinylen det varma, mjuka och rena ljudet, medans de vilka valde 
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remastern föredrog att det lätt mer städat. På låten av Chicago var det 50% vilka föredrog 

vinylen, 0% remastern och 50% kunde inte höra någon skillnad. Skillnaderna vilka 

uppfattades var att vinylen hade mer dynamik och lät mer varm och mjuk medans remastern 

lät mer komprimerad, kall och hård. Vad motiverade lyssnarnas val var att vinylen hade mer 

dynamik, ett renare ljud och lät mjukare. På låten av The Who var det 50% vilka föredrog 

vinylen, 37,5% remastern och 12,5% vilka inte kunde höra någon skillnad. Skillnaderna vilka 

uppfattades var att vinylen lät varm och mjuk och hade mer bas, medans remastern lät hård 

och kall, hade ett renare ljud och mer isolerade instrument. Vad motiverade lyssnarnas val var 

för de vilka föredrog vinylen att den hade ett renare ljud och lät varmt och mjukt. Medans de 

vilka valde remastern föredrog det renare ljudet och de mer isolerade instrumenten. Mer info 

se tabell 3. 

 

Tabell 3.  
Lyssningstest OV   Antal (%) 

Vilken version föredrar du?   

 V – Vinyl  R – Remaster  I – Inget  

VU – Velvet Underground 3 (37,5) 1 (12,5) 4 (50) 

C – Chicago  4 (50) 0 (0) 4 (50) 

TW – The Who  4 (50) 3 (37,5) 1 (12,5) 

Skillnader: VU  

V: Röster högre, mjuk och varm, renare ljud, lätt brus 

R: Kall, hård, mer städad 

Varför ditt val?: VU  

V: Mjukare och varmare, renare ljud 

R: Mer städad 

Skillnader: C  

V: Mer dynamik, mjuk och varm 

R: Komprimerad, hård, kall 

Varför ditt val?: C  

V: Mer dynamik, mjukare och varmare 

R: Ingen föredrog remastern 

Skillnader: TW  

V: Varm och mjuk, mer bas 

R: Renare ljud, kallt och hårt, mer isolerade instrument 

Varför ditt val?:  

V: Renare ljud, varmt och mjukt 

R: Renare ljud, mer isolerade instrument 
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I gruppen ovana lyssnare vilka utförde ett blindtest var resultatet enligt följande: På låten av 

Velvet Underground var det 62,5% vilka föredrog vinylen, 25% remastern och 12,5% vilka 

inte kunde höra någon skillnad. Här svarade 87,5% rätt och 12,5% fel på vilken version var 

vilken. Skillnaderna vilka uppfattades var att vinylen hade mer dynamik, en bredare 

stereobred och lät mer mjuk medans remastern lät platt och mindre vass. Vad motiverade 

lyssnarnas val var för de vilka föredrog vinylen dynamiken och att det lät mjukare, medans de 

vilka föredrog remastern föredrog att den lät klarare. På låten av Chicago var det 62,5% vilka 

föredrog vinylen, 25% remastern och 12,5% vilka inte kunde höra någon skillnad. Här 

svarade 87,5% rätt och 12,5% fel på vilken version var vilken. Skillnaderna vilka uppfattades 

var att vinylen hade mer djup, dynamik och knaster och lät mjuk, medans remastern lät mer 

burkig, mindre klar och hård. Vad motiverade lyssnarnas val var för de vilka föredrog vinylen 

dynamiken och djupet, och att det lät mjukt. Medans de vilka föredrog remastern tyckte att det 

var mer tryck och att den lät mindre vass. På låten av The Who var det 50% vilka föredrog 

vinylen, 12,5% remastern och 37,5% vilka inte kunde höra någon skillnad. Här svarade 75% 

rätt och 25% fel på vilken version var vilken. Skillnaderna vilka uppfattades var att vinylen 

hade mer dynamik, stereobredd och brus och lät mjuk, medans remastern hade mer isolerade 

instrument. Vad motiverade lyssnarnas svar var för de vilka föredrog vinylen dynamiken och 

stereobredden, medans de vilka föredrog remastern tyckte att det var det renare ljudet vilket 

motiverade deras val. För mer info se tabell 4.  
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Tabell 4.  
Lyssningstest OVB     Antal (%) 

Vilken version föredrar du?, vilken är vilken?     

 V – Vinyl  R – Remaster  I – Inget  Rätt Fel 

VU – Velvet Underground 5 (62,5) 2 (25) 1 (12,5) 7 (87,5) 1 (12,5) 

C – Chicago  5 (62,5) 2 (25) 1 (12,5) 7 (87,5) 1 (12,5) 

TW – The Who  4 (50) 1 (12,5) 3 (37,5) 6 (75) 2 (25) 

Skillnader: VU  

V: Mjuk, mer dynamik, bredare stereobredd 

R: Platt, mindre vass 

Varför ditt val?: VU  

V: Mer dynamik, mjukare 

R: Klarare 

Skillnader: C  

V: Mer djup, mer dynamik, mjuk, knaster 

R: Burkig, mindre klar, hård 

Varför ditt val?: C  

V: Mer dynamik och djup, mjukare 

R: Mindre vass, mer tryck 

Skillnader: TW  

V: Mer dynamik, mjuk, mer stereobredd, knaster 

R: Isolerade instrument 

Varför ditt val?:  

V: Mer dynamik, mer stereobredd, mjukare 

R: Renare 

 

 

I gruppen vanna lyssnare vilka utförde blindtest blev resultatet likt följande: På låten av 

Velvet Underground var det 75% vilka föredrog vinylen och 25% remastern. Här svarade 

50% rätt och 50% fel på vilken version var vilken. Skillnaderna vilka de upplevde var att 

vinylen hade mer diskant, breddare frekvensomfång, knaster, saturation, tydligare stereobred 

och värme. Medans remastern hade mer bas och djup. De motiverade deras val med att 

vinylen hade en klarare mix, breddare frekvensomfång och värme, medans remastern hade 

mer bas och mer isolerade instrument. På låten av Chicago var det 62,5% vilka föredrog 

vinylen och 37,5% remastern. Här svarade 87,5% rätt och 12,5% fel på vilken version var 

vilken. Skillnaderna här var att vinylen hade mer dynamik, djup och knaster, medans 

remastern kändes fyllig och komprimerad och hade mer stereobredd och rum.  
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Motivationen till deras val var att vinylen hade mer bas, dynamik och djup, medans remastern 

kändes mer fyllig och öppen och hade ett större frekvensomfång. På låten av The Who var det 

50% vilka föredrog vinylen och 50% remastern. Här svarade 100% rätt på vilken version var 

vilken. Skillnaderna här var att vinylen hade mer rum och djup, kändes varm och hade 

hörbara saturationer och knaster, medans remastern hade mer bas, isolerade instrument och lät 

klar och öppen. Motivationerna till deras val var att vinylen hade mer djup, dynamik och 

balans, medans remastern hade ett renare och klart ljud. För mer info se tabell 5.  

 

Tabell 5.  
Lyssningstest VB     Antal (%) 

Vilken föredrar du?, vilken är vilken?     

 V – Vinyl  R – Remaster  I – Inget  Rätt Fel 

VU – Velvet Underground 6 (75) 2 (25) 0 (0) 4 (50) 4 (50) 

C – Chicago  5 (62,5) 3 (37,5) 0 (0) 7 (87,5) 1 (12,5) 

TW – The Who 4 (50) 4 (50) 0 (0) 8 (100) 0 (0) 

Skillnader: VU  

V: Mer diskant, breddare frekvensomfång, knaster, sturation, tydligare stereobredd, 

varm 

R: Mer bas och djup 

Varför ditt val?: VU  

V: Klarare mix, breddare frekvensomfång, varm 

R: Mer bas, instrument mer isolerade 

Skillnader: C  

V: Mer dynamik och djup, knaster 

R: Fyllig, mer stereobredd, mer rum, komprimerat  

Varför ditt val?: C  

V: Mer bas, mer dynamik, mer djup 

R: Mer fyllig, mer öppen, större frekvensomfång 

Skillnader: TW  

V: Knaster, mer rum och djup, varm, saturation 

R: Mer bas, isolerade instrument, klar och öppen 

Varför ditt val?:  

V: Mer djup och dynamik, mer balans 

R: Renare och klart ljud 
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Slår vi ihop alla grupperna får vi resultatet: Att på låten av Velvet Underground var det 58% 

vilka föredrog vinylen, 21% remastern och 21% vilka inte kunde höra någon skillnad. Detta 

gällde  också på låten av Chicago. På låten av The Who var det 50% vilka föredrog vinylen, 

33,5% remastern och 16,5% kunde inte höra någon skillnad. Slår vi ihop blindtesterna var det 

69% vilka svarade rätt och 31% fel på låten av Velvet Underground. På låten av Chicago samt 

på låten av The Who var det 87,5% vilka svarade rätt och 12,5% fel. För mer info se tabell 6. 

 

Tabell 6.  
Lyssningstest, alla grupperna   Antal (%) 

Vilken version föredrar du?, vilken är vilken?  Alla blindtest  

 V – Vinyl  R – Remaster  I – Inget  Rätt Fel 

VU – Velvet Underground 14 (58) 5 (21) 5 (21) 11 (69) 5 (31) 

C – Chicago  14 (58) 5 (21) 5 (21) 14 (87,5) 2 (12,5) 

TW – The Who 12 (50) 8 (33,5) 4 (16,5) 14 (87,5) 2 (12,5) 

 

Metodanalys 

Ska vi analysera datan med tidigare nämnda teorier kan vi utgå från om vi börjar med Adorno 

och Horkheimer (1944, s.143-145) att det är irrelevant att över huvud taget fråga ovana 

lyssnare om deras åsikter. Om de kan höra några skillnader mellan en originalversion och en 

remaster, om vilken version de föredrar och om hur de anser att de påverkas i valet av 

musikmedium. Detta då de redan enligt Adorno och Horkheimer (1944, s.143-145) har 

formats och fördummats av kulturindustrin till den grad att de inte kan tänka och analysera 

självständigt. Skulle detta vara fallet och vi ändå skulle fråga skulle större majoriteten av de 

ovana lyssnarna i lyssningstestet föredra remastern över originalversionen. Detta då remastern 

är den senaste produkten på marknaden vilken förväntas konsumeras, men resultat visar dock 

delvis motsatsen. Majoriteten av alla grupperna i lyssningstestet föredrar alla 

originalversionerna och de ovana lyssnarna kunde reflektera, komma fram till och sätta ord på 

sina tankar om alla låtarna. Vilket mer stödjer Hebdiges (1979, s.52-56) och Strinatis (1995, 

s.79-81) teorier. Dock kan vi se i den strukturerade intervjun att många inte visste vad en 

remaster var för något. Även svarade de vilka tycket att remasters var bra unisont med att dem 

hade bättre ljudkvalité, vilket skulle kunna tala för en förutfattad bias. Vilket Adorno och 

Horkheimer (1944, s.143-145, s.163-165) skulle instämma i eller t.o.m. förklara som 

indoktrinering. Även svarade alla att de lyssnade på musik via telefoner eller datorer och då 
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via appen Spotify, vilket många motiverade med att alla har Spotify, vilket stödjer tesen av 

Adorno och Horkheimers ytterligare (1944, s.143-145, s.163-165). Det var även en liten 

grupp vilka ägde och lyssnade på analoga medium, och i fallet av de vilka lyssnade på vinyl 

motiverade de det som ”charmigt och mysigt”. Detta talar för Adorno och Horkheimers 

(1944, s.122) förminskning av den förgångna kulturen. 

 

Resultatet visar lik Carlssons (2007, s.1) studie att större majoriteten av lyssnarna kunde 

urskilja vilka versioner var original respektive remaster. Även att framför allt dynamiken, 

men också stereobredden och djupet var det de ovana lyssnarna fann större skillnader i dem 

olika versionerna. Detta vilket går helt emot Hjortkjær och Walther-Hansens studie (2014, 

s.37, 39-40). De ovana lyssnarna hade dock inte någon bias i att analogt borde låta bättre då 

majoriteten i alla grupperna ansåg att originalen vilka är analoga lät bättre. Dock visar det sig 

när vi även ser data från den strukturerade intervjun att ovana lyssnare värderar andra faktorer 

ss. portabilitet och lätthanterlighet över ljudkvalité. Strinatis (1995, s.79-81) jämförelse till 

tvättmaskinen stämmer då in bra, d.v.s. att göra kulturen mer effektiviserad och tillgänglig är 

viktigare än eller inte påverkar kulturens kvalité.        

 

Att det finns andra faktorer än ljudkvalité vilka påverkar vad ovana lyssnare väljer att lyssna 

på och konsumera stödjer Hebdiges (1979, s.52-56, s.132-133) teori om individens roll i 

samhället. Framför allt stödjs Hebdiges (1979, s.52-54) teori av motiveringen att ovan 

lyssnare vill kunna göra egna spellistor på Spotify, lik modsen ville lyssna på amerikansk och 

karibisk musik istället för brittisk pop. De två ovana grupperna i lyssningstestet visar ett 

intressant resultat. De ovana lyssnarna vilka inte gjorde blindtest hade det svårare att höra 

skillnader i dem båda versionerna jämfört med de ovana lyssnarna vilka gjorde ett blindtest. 

Alltså hade det de ovana lyssnarna såg en störande effekt på vad de lyssnade på, och lede inte 

till vilket Goldin och Rouse (2000, s. 737)  menade en förutbestämd bias. Dock hade 

blindtestet en positiv påverkan på de ovana lyssnarna vilka utförde det, då de visade större 

förmåga för att kunde urskilja versionerna från varandra.     
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Sammanfattning av resultat 

Med denna data framlagd kan vi sammanfatta den genom att svara på studiens 

forskningsfrågor:  

 

1. Hör ovana lyssnare skillnader mellan originalversion och en remaster av samma låt, 

om så är fallet vilka skillnader uppfattar de?  

 

Majoriteten av ovana lyssnare när de utför ett blindtest kan höra skillnader mellan en 

originalversion och en remaster av samma låt. När ovana lyssnare dock ser vad det är de 

lyssnar på verkar de ha det svårare att göra detta. De ovana lyssnarna vilka kan höra skillnader 

har inga svårigheter att sätta ord på vilka dessa skillnader är, vilka framförallt gäller dynamik, 

värme, att det låter kallt,  hårt och har ett rent ljud.  

 

2. Vad påverkar de ovana lyssnarnas val av musikmedium?      

 

I första hand är det inte musiken vilken påverkar de ovana lyssnarnas val, utan mediet vilket 

musiken spelas via. De ovana lyssnarna vill ha ett medium vilket bl.a. ska vara lätthanterligt, 

lättillgängligt, portabelt och ekonomiskt, sedan kommer valet av musik. Detta resulterar då i 

att större majoriteten av ovana lyssnare lyssnar på musik i deras telefoner, och då via appen 

Spotify. Musiken ska finnas tillgänglig när de vill, vart de vill och till ett rimligt pris. Även 

fast majoriteten av ovana lyssnare föredrar analogt, varmt och mjukt ljud över digitalt, hårt 

och kallt.    

Diskussion  

Resultatet har varit både förvånande och något förväntat. Innan författaren till denna studie 

utförde datainsamlingen hade han samma uppfattning likt Adorno och Horkhiemer (1944, 

s.143-145). D.v.s. att de ovana lyssnarna inte skulle kunna höra skillnader mellan en 

originalversion och en remaster, och att de vilka kunde inte skulle kunna beskriva 

skillnaderna med samma språk vilka vana lyssnare gör. Båda dessa punkter blev motbevisade 

då majoriteten av de ovana lyssnarna kunde urskilja skillnaderna, och med ett språk vilket är 
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väldigt likt det vana lyssnare använder kunde säga vilka skillnader de upplevde. Också fann 

författaren till denna studie det förvånande att majoriteten av ovana lyssnare föredrog 

originalversionernas analoga ljud över dem digitala remasterna, motsatt Hjortkjær och 

Walther-Hansen (2014, s.37, 39-40) studie. Resultatet vilket blev som förväntat var 

framförallt den höga andelen av ovana lyssnare vilka lyssnade på musik i mobilen, och då via 

appen Spotify. Även att större majoriteten av de hade en stor kunskapslucka om vad en 

remaster var för något. Detta behöver dock inte helt bevisa Adorno och Horkhiemer (1944, 

s.143-145) rätt, utan mer luta åt Hebdiges (1979, s.52-56) teori. D.v.s. om industrins kapacitet 

att exploatera inom kulturella områden när dem synliggörs men att det i slutändan fortfarande 

är individuella individer vilka beslutar vad de musikkonsumerar. Att ovana lyssnare vill 

lyssna på äldre musik och föredrar analogt över digitalt ljud, men de vill göra det via ett 

medium de kan ta med överallt. Kanske ska kassettbandet och Walkmanen göra en come 

back, eller kanske ska remasters slopas helt eller konkurrerar med de endast 

digitalkonverterade versionerna på Spotify. Kunden har alltid rätt, eller?      

 

”And in the end, the love you take is equal to the love you make”  

(Lennon & McCartney, 1969).   

 

Kärleken du tar eller får är jämlik med kärleken du ger, de är alltid i balans, eller? Om vi 

sätter det i relation till denna studie, konsumerar då ovana lyssnare det de efterfrågar? Vilken 

plats eller roll har remasters i det digitala samhället? Enligt denna studies resultat blir då 

svaret nej. Ovana lyssnare vill lyssna på analog musik och inte digital när det gäller 

ljudkvalité, men det finns inget nytt medium vilket kan leverera detta. Det som ligger närmast 

vilket tidigare nämnts är kassettbandet, men detta är inte ett ekonomiskt alternativ eller 

miljövänligt om vi ska se det med mer moderna ögon. Remaster har ingen plats i den digitala 

musikmarknaden enligt ovana lyssnare när det gäller ljudkvalité, utan det räcker med att 

originalversioner av en låt endast digitalkonventeras. Dock är det väldigt få ovana lyssnare 

vilka vet vad en remaster är för något, vilket ställer frågan om hur vi kan ha en uppfattning 

om något vi inte vet existerar. Varför finns denna kunskapslucka bland ovana lyssnare? 

Gynnas eller missgynnas någon av detta eller inte? Detta är frågor vilka kräver fortsatt 

forskning för att kunna besvaras.   

 

Det var väldigt intressant att se skillnaderna i resultatet i de ovana lyssningsgrupperna. Att 

blindtester skulle ha en sådan påverkan på om lyssnaren kunde urskilja skillnader i vad de 
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hörde. Något att vidare forska om med resultatet därifrån är vad det är som har mest påverkan 

på ett lyssningstest? Är det valet av lyssnare eller om lyssnarna genomför ett blindtest eller 

inte? För att se detta skulle ett lyssningstest där lyssnarna blir indelade i fyra grupper, ovana 

lyssnare vilka inte gör ett blindtest och ovana lyssnare vilka gör ett blindtest. Samt vana 

lyssnare vilka inte gör ett blindtest och vana lyssnare vilka gör ett blindtest. Då skulle vi se 

om det är enligt Berg (2012) lyssnaren, eller om det är likt Goldin och Rouse (2000, s. 737) 

metoden vilken har störst på verkan på resultatet i ett lyssningstest.             

 

Jag anser inte likt Hjortkjær och Walther-Hansen (2014, s.37, 39-40) att jag kan med min data 

dra några generaliserbara slutsatser. Vilka skulle kunna beskriva Sveriges generation Y och Z 

prioriteringar i musikkonsumtion eller deras kunskaper om remasters. För att det skulle kunna 

vara möjligt krävs anser jag mer forskning med flera deltagare i. Framförallt i lyssningstestet 

men också i den strukturerade intervjun.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  25 

Källförteckning  

Böcker:  

 

Adorno, Theodor W.; Horkheimer, Max (1944). Dialectic of enlightenment. New York: 

Social studies association.   

 

Berg, Jan (2012). Lyssningstester – ett experimentellt sätt att fånga en upplevelse. I G. 

Ternhag & J. Wingstedt (red.) På tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt 

kunskapsområde, s.197-210. Göteborg: Bo Ejby.  

 

Berntson, Erik; Bernhard-Oettel, Claudia; Hellgren, Johnny; Näswall, Katharina; Sverke, 

Magnus (2016). Enkätmetodik. Stockholm: Författarna och Natur & Kultur.   

 

Ejlertsson, Göran (2014). Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Eriksson, Lars Torsten (2018). Kritiskt tänkande (3 uppl.). Stockholm: Liber.  

 

Hebdige, Dick (1979). Subculture: the meaning of style. London: Routledge.  

 

Strinati, Dominic (1995). An intriduction to theories of popular culture. London: Routledge. 

 

Publikationer:  

 

Goldin, Claudia; Cecilia, Rouse (2000). Orchestrating Impartiality: The Impact of "Blind" 

Auditions on Female Musicians. American Economic Review, Vol. 90 (No.4), s.715-741.  

 

Hjortkjær, Jens; Walther-Hansen (2014). Perceptual effects of dynamic range compression in 

popualr music recordings. Audio engineering society, Vol.62 (No.1/2), s.37-41. 

 

 



  26 

Kandidatuppsats:  

 

Carlsson, Henrik (2007). Analog eller digital summering vid mixning av ljud: blir det någon 

skillnad i slutresultatet?. Falun: Högskolan Dalarna.  

 

Elektroniska källor:  

 

Abbey Road. (2019). Wikipedia. Hämtad den 13 September 2019 från 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abbey_Road.    

 

Generation Y. (i.d.). Nationalencyklopedin. Hämtad den 17 december 2019 från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/generation-y.   

 

Generation Z. (i.d.). Nationalencyklopedin. Hämtad den 17 december 2019 från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/generation-z.  

 

Musik:  

 

Cetera, Peter; Foster, David (1983). Stay the night (inspelad av Chicago). På Chicago 17 

(vinyl). 

 

Cetera, Peter; Foster, David (2006). Stay the night (inspelad av Chicago). På Chicago 17 

(mp3-fil). Hämtad från Spotify (originalinspelning 1983).  

 

Reed, Lou; Morrison, Sterling (1970). Who loves the sun (inspelad av The Velvet 

Underground). På Loaded (vinyl).   

 

Reed, Lou; Morrison, Sterling (2015). Who loves the sun (inspelad av The Velvet 

Underground). På Loaded (mp3-fil). Hämtad från Spotify (originalinspelning 1970).  

 

Townshend, Pete (1973). 5:15 (inspelad av The Who). På Quadrophenia (vinyl).  

 

Townshend, Pete (2011). 5:15 (inspelad av The Who). På Quadrophenia (mp3-fil). Hämtad 

från Spotify (originalinspelning 1973).     



  27 

Bilagor 

Bilaga 1. 

 



  28 

 

 
 



  29 

 

Bilaga 2. 

 

Lyssningstest - Remasters  
  
     Vilken är vilken?  

1. Vilken version föredrar du?       V          R         I                                         VU 

 

2. Vilken version föredrar du?       V          R         I                                         C 

 

3. Vilken version föredrar du?       V          R         I                                         TW 

 

4. Varför föredrog du den?  

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________	

 

___________________________________________________________	

 

5. Om du uppfattar några skillnader, vilka uppfattar du? 

 

___________________________________________________________	

 

___________________________________________________________	

 

___________________________________________________________	

 

___________________________________________________________	

 

___________________________________________________________   

 


