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Abstract 

Jag har jämfört hur unga människor lyssnade på inspelad musik på 1970-talet med 
hur unga lyssnar idag. Jag har gjort en enkätundersökning där två grupper, en som 
är ung idag och en som var ung på 1970-talet, fått svara på frågor om sitt musik-
lyssnande. Enkäten har jag kompletterat med fyra intervjuer. 

Den stora skillnaden när det gäller förutsättningarna för lyssnandet, är över-
gången från analog till digital teknik. Idag lyssnar vi mer vid datorn eller i portabla 
medier som mp3-spelare eller mobiltelefoner. På 1970-talet var man mer bunden 
till stationära anläggningar som stereoanläggningen eller radion. 

Teknikskiftet har också påverkat hur man lyssnar. Förr lyssnade man oftare till-
sammans. Idag har det fysiska lyssnandet individualiserats. Den sociala interaktio-
nen har i hög grad flyttat ut i cyberrymden: Man byter spotifylistor, man tipsar om 
klipp på youtube, man delar med sig av sin egenproducerade musik på myspace 
osv. Lars Lilliestam använder begreppet musikantropologi för att beskriva studiet 
av musik som en social aktivitet. 

Möjligheten att välja ur ett enormt utbud och sätta ihop sina egna spellistor har 
gett lyssnaren större kontroll över sitt lyssnande. De portabla medierna innebär 
också en möjlighet till effektivt tidsutnyttjande; man tar med sig musiken samti-
digt som man gör något annat. Marie Strand Skånland har undersökt hur mp3-
spelare används i vardagen och kommit fram till att musik används som en resurs. 
Lyssnande på personligt utvald musik, i form av spellistor, kan ge en känsla av 
kontroll över sig själv, omgivningen och över andra. Man stänger in sig i sin egen 
ljudbubbla.

Lyssnarna anser att ljudkvaliteten har stor betydelse för musikupplevelsen. Men 
åsikterna går isär, både om vad som är bra ljudkvalitet och om vad som är en bra 
musikupplevelse.
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Inledning
Den här uppsatsen handlar om hur vi lyssnar på inspelad musik, vilket kan inne-
bära många olika saker. Jag lyssnar själv väldigt aktivt på musik, men upplever att 
andra ofta lyssnar mer passivt, som en bakgrund till andra aktiviteter. Många an-
vänder mp3-spelare, vilket möjligen innebär försämrad ljudkvalitet. Har det någon 
betydelse? Dagens lyssnare sätter ihop egna spellistor, som anpassas efter de egna 
behoven. Man delar inte samma ljudlandskap eller musikupplevelser längre, som 
man kanske gjorde för bara 40 år sedan.

Att lyssna på musik är viktigt för människor. För att förstå hur och varför männis-
kor lyssnar på musik måste man se det med olika perspektiv. Såväl sociala, kultu-
rella som tekniska aspekter leder till nya sätt att använda och lyssna på musik. Lars 
Lilliestam kallar forsknings området för musikantroprologi.1 

Möjligheten att spela in musik kom i slutet av 1800–talet och påverkade på flera 
sätt. Den fick ekonomiska konsekvenser. Musiken blev en vara som kunde köpas 
och säljas. En musik- och skivindustri uppstod. Den fick också estetiska konse-
kvenser, själva musiken påverkades. Musikerna kunde lyssna på sina egna fram-
föranden, göra omtagningar, pålägg osv. Inspelningsmöjligheten påverkade också 
vårt sätt att lyssna på musik.

”Från att tidigare haft karaktär av en … omedelbar och snabbt förflyktigad process i 
nuet, gavs nu förutsättningar för att betrakta musik som något annat: ett objekt, ett 
rum och frusen tid, möjlig att förflytta mellan skilda geografiska rum och tidpunk-
ter.”2

Inspelningstekniken har utvecklats snabbt och stora förändringar har skett un-
der kort tid. Inspelningen har gett oss ett helt nytt sätt att lyssna på, framföra och 
komponera musik.3 Den förändrade hur örat hör och hur hjärnan uppfattar musik, 
vilket i sin tur förändrade musiken.4 Tekniken skapade distans, både fysiskt och 
psykiskt mellan framförare och publik på ett sätt som tidigare inte hade funnits.5

De första grammofonskivorna (78-varvarna) hade plats för tre minuters inspel-
ning. Den begränsade tiden tvingade musikerna att bli mer koncisa och ekonomis-
ka. Det fanns inte längre tid för långa solon och improvisationer. Kraven i studion 
kom också att i sin tur påverka liveframträdandena, som blev kortare. Man kunde 
heller inte spela dynamiskt eftersom inspelningsutrustningen bara klarade av att ta 
upp begränsade frekvenser. Musikerna tvingades spela endimensionellt.6

Att lyssna på musik live har i olika sammanhang en social funktion. ”Förr sjöng 
man tillsammans, spelade tillsammans och dansade tillsammans. Det var ett sätt 
att förena människorna…” Idag besöker vi en konsert eller musikfestival för att 
uppleva detta igen.7 

Även inspelad musik kan ha en social betydelse, exempelvis som dansmusik. Att 

1 Lilliestam 2009 :12
2 Burlin 2008 : 87
3 Katz, 2004 : 1 ff
4 Chanan 1995 : 9
5 Chanan 1995 : 8
6 Chanan 1995 : 48 ff
7 Sacks 2007 : 298
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samlas med kompisar och lyssna på den senaste plattan av favoritbandet eller på 
ett topplisteprogram på radio, var åtminstone för 40 år sedan ett naturligt sätt att 
umgås. 

Människors kontakt med musik idag sker idag till stor del via media som högtalare, 
hörlurar, radio, cd- eller mp3-spelare, datorer, dvd och tv.8 Tekniken har påverkat 
våra personliga och sociala vanor. Vi lyssnar mindre på inspelad musik tillsam-
mans med andra. Lyssnandet har individualiserats.9 

I den här uppsatsen vill jag ta reda på hur man lyssnade på inspelad musik för 40 
år sedan och jämföra med hur man lyssnar idag. Jag har fokuserat på fyra fråge-
områden:

• Musiklyssnande som en social aktivitet

• Individens kontroll över det egna lyssnandet 

• Aktivt och passivt lyssnande

• Ljudkvalitet och musikupplevelse

8 Lilliestam 2009 : 24
9 Skånland 2007 : 97 ff
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Syfte och frågeställning

Uppsatsens syfte är att undersöka hur ändrade tekniska-fysiska förutsättningar 
påverkat hur vi lyssnar på och upplever inspelad musik. Hur skiljer sig sättet att 
lyssna på musik idag från hur man lyssnade på 1970-talet? Jag har studerat musik-
lyssnande ganska brett, snarare än att fokusera på en specifik teknik. 

Frågeställningar
Min övergripande frågeställning är att undersöka hur musiklyssnandet har föränd-
rats sedan 1970-talet med utgångspunkt i de förändrade tekniska förutsättning-
arna. 

Min undersökning ryms inom fyra frågeområden: 

• Lyssnandets sociala funktion – lyssnar man på musik tillsammans eller ensam? 

• Kontroll över musiken – innebär möjligheterna att skapa egna spellistor, portabla 
medier m.m. att dagens lyssnare upplever sig ha större kontroll över sin tillvaro 
och ljudmiljö? 

• Aktivt eller passivt lyssnande – lyssnar man mer passivt idag? 

• Ljudkvalitet och musikupplevelse – har ljudkvaliteten någon betydelse för upple-
velsen av musiken och vad är egentligen en musikupplevelse?

Avgränsning
Min undersökning handlar om hur man lyssnar på inspelad musik, inte live musik. 
Naturligtvis har också upplevelsen av livemusik förändrats med bättre teknik. Jäm-
för bara ljudet vid Beatles sista livekonsert på Shea Stadium 15 augusti 1965 med 
dagens arenamusik.10

Trots avgränsningen till inspelad musik  bad jag de 24 personerna, som svarat på 
enkäten, uppskatta fördelningen i tid mellan hur mycket de lyssnar på inspelad 
respektive live-musik. Såväl unga som äldre bedömer att de ägnar 80–90 procent 
av allt lyssnande åt inspelad musik (se bilaga 1 och 2, fråga 16). Man ägnar betyd-
ligt mer tid åt att lyssna på inspelad musik. 

10 MM Recording Inc 2007 har lagt ut klippet med Beatles-konserten, känd för att orkestern inte kunde 
höra sig själv för alla skrikande fans. De spelade på en stor arena med utrustning lämplig för små klubbar. 
http://www.youtube.com/watch?v=egRaEoS3gP8&feature=related (uppdaterat 2010-12-08)
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Metod

Jag har valt att göra en komparativ studie genom att jämföra två populationers 
uppfattning om det egna musiklyssnandet. Den ena gruppen var ung på 1970-talet 
och den andra är ung idag. Båda grupperna har fått fylla i en enkät. Till grund för 
min metod ligger Jan Trosts Enkätboken (Studentlitteratur, Lund 2001). 

Urval
Tjugofyra personer fördelade i två grupper med tolv personer i varje, sex män och 
sex kvinnor, har besvarat en enkät om sitt musiklyssnande. Den ena gruppen var i 
åldern 15–30 år under perioden 1970–1975 och har besvarat frågor om sitt musik-
lyssnande under samma period. Den andra gruppen är idag i åldern 15–30 år och 
har besvarat samma frågor om sitt musiklyssnande under perioden 2005–2010. Jag 
har sedan jämfört svaren från de två grupperna. 

Jag har försökt sätta samman en grupp av personer med olika bakgrund, sysselsätt-
ning och så vidare. I ett avseende har jag konsekvent gjort ett kvoturval, det finns 
lika många kvinnor som män i varje grupp.11 

Enkätens konstruktion
Det stora flertalet av frågorna i enkäten är konstruerade med adjektiva motsats-
par.12 Enkäten är konstruerad så att jag har kunnat sammanställa den numeriskt 
för att kunna beräkna medel- och spridningsvärden. De flesta frågor har sex 
svarsalternativ i en graderad skala, exempelvis från ”aldrig” till ”alltid” eller ”helt 
oviktigt” till ”avgörande betydelse”. 

Genomförande
Jag var närvarande när enkäten fylldes i och kunde förklara frågor, begrepp etc. 

Bortfallet är försumbart. Det är endast tre frågor som vissa respondenter inte sva-
rat på, vilket kan hänga samman med frågornas utformning.13 Av totalt 40 frågor 
är 37 (92,5 procent) besvarade utan något bortfall.

Bearbetning av data
Jag har sammanställt svaren för varje grupp och sedan beräknat medelvärdet för 
att få fram gruppens ”genomsnittliga” uppfattning. Som medelvärde använder jag 
medianen, som är okänsligt för extremvärden. Jag har också beräknat spridningen 
runt medelvärdet genom att ange 20e och 80e percentilen, för att på så sätt visa hur 
enig gruppen är inbördes.14

Jag har valt att redovisa de flesta enkätsvaren i diagram med kommentarer.  

11 Trost 2001 : 29 ff
12 Trost 2001 : 63 ff
13 Jmfr Trost 2001 : 118 ff
14 Trost 2001 : 121 ff
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Jag presenterar svaren i liggande stapeldiagram, som jag tycker ger den tydligaste 
bilden.15 Nedanstående ”typillustration” visar hur diagrammen ska läsas.

Aldrig Nästan
aldrig

Nån gång
i månaden

Nån gång
i veckan

Varje
dag

Alltid

n = 12 (antal observationer dvs. enkätsvar)

M = median (50 % av alla enkätsvar ligger till vänster på skalan, 50 % till höger)

Minst 30 % av alla svar 
ryms inom fältet

Spridning = 60 % av alla enkätsvar
runt medianvärdet. 

Minst 30 % av alla svar 
ryms inom fältet

Det svarta strecket anger medianen, det värde som delar alla svar i två lika stora 
hälfter. Det färgade fältet anger spridningen av svar runt medianen. Det innehåller 
minst 60 procent av enkätsvaren, 30 procent till höger och 30 procent till vänster 
om medianen. Exemplet ovan: n = 12, dvs diagrammet redovisar tolv enkätsvar. 60 
procent av 12 är 7,2. I det färgade fältet finns alltså minst 7,2 av alla enkätsvar.

I exemplet är alltså det genomsnittliga svaret (medianen) mittemellan ”nästan ald-
rig” och ”nån gång i månaden”. De som svarat är ganska överens, dvs 60 procent av 
alla som svarat har sagt ”aldrig”, ”nästan aldrig” eller ”nån gång i månaden”.

Ett långt fält betyder alltså stor spridning, dvs stor oenighet. Ett kort fält betyder 
stor enighet runt genomsnittssvaret. I den här uppsatsen betecknar jag en sprid-
ning på två steg eller mindre på skalan som att de svarande är eniga. Större sprid-
ning karaktäriserar jag som att de svarande inte är överens.

Intervjuer
Jag har kompletterat enkäten med fyra längre intervjuer, med en man och en 
kvinna som var unga på 1970-talet samt med en man och en kvinna som är unga 
idag. Intervjuerna fungerar som illustration till enkätsvaren och ger mer ”kött på 
benen”. Intervjupersonerna svarade också på enkäten och jag valde ut två i varje 
grupp som jag fann särskillt intressanta. 

De fyra jag har intervjuat är följande: 

•  Elisabeth Granlund (EG), 55 år, undersköterska. EG arbetade under 1970-talet 
som daghems arbetare. Har inte utövat musik.

•  Clas Yngström (CY), 58 år, musiker. CY har jobbat med musik i hela sitt liv. Un-
der 1970-talet studerade han och arbetade samtidigt som musiker. 

•  Per Danielsson (PD), 28 år, affärsbiträde. Hobbymusiker.

• Ida Bois (IB), 25 år, egenföretagare i underhållningsbranschen.

Citat från intervjuerna finns i resultatredovisningen (sid 13–27) och intervjuerna i 
sin helhet finns som bilaga.

15 Jmfr Trost 2001 : 130 f
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Metoddiskussion
Det begränsade antalet respondenter innebär att resultaten inte bör ses som full-
ständigt representativa för uppfattningarna hos de två populationerna som jag 
jämför, dvs ungdomar på 1970-talet och ungdomar idag.16 

En annan invändning är att jag jämför den ena gruppens minnen av en situation 
för 40 år sedan med den andra gruppens beskrivning av dagens situation. Tids-
sambandet är alltså olika för de två grupperna. 

Sammantaget innebär dessa invändningar att resultaten bör ses som indikationer, 
snarare än heltäckande beskrivningar av musiklyssnande förr och nu. 

Ett relibialitetsproblem17 skulle möjligen kunna vara att frågorna som riktar sig 
till den äldre gruppen är skrivna i imperfekt (eftersom de avser hur det var på 
1970-talet) medan frågorna till den yngre gruppen är skrivna i presens. I övrigt är 
de identiska.

Definitioner
Musikupplevelse definieras i denna uppsats med parametrarna melodi, harmonik, 
text, instrumentering, ljudkvalitet, artisteri.

Ljudkvalitet har i enkäten definierats med parametrarna frekvensomfång, tydlig 
mix, brus, klangfärg och dynamik.

Aktivt lyssnande är när själva lyssnandet på musiken är den huvudsakliga aktivi-
teten, när vi koncentrerar oss i första hand på musiken, oavsett den omgivande 
miljön.18

Passivt musiklyssnande innebär att man gör någon annan aktivitet samtidigt som 
man lyssnar på musik, musikens funktion är då att sätta lyssnaren i en speciell 
stämning eller att bara vara en ljudkuliss.19

Kontroll syftar dels på lyssnarens kontroll över musikvalet och lyssningssituatio-
nen, dels på känslan av kontroll över sin tillvara generellt.20

16 Jmfr Trost 2001 : 24 f
17 Trost 2001 : 59 f
18 Lilliestam 2009 : 93
19 Lilliestam 2009 : 93
20 Jmfr Skånland 2007 : 51 ff



6 7

Bakgrund
Tidigare forskning
Marie Strand Skånland har i sin avhandling ”Soundescape - en studie av hvordan 
musikk blir interert i hverdahen til brukere av mp3-spillere”(2007) studerat hur 
musik integreras i vardagen genom de portabla medierna. Enligt Skånland har vårt 
lyssnande blivit mer individualiserat: man stänger in sig i sitt eget ljudlandskap, 
fokuserar på den egna upplevelsen och skapar gränser mot omvärlden. 

”Opplevelsen av kontroll over andre kommer først og fremst av at brukere av mp3-
spillere kan kontrollere interaksjonen de ønsker å ha med andre. De kan velge å 
lukke seg inne med sin personlige musikk og på den måten unngå å forholde seg 
til andre mennsker”.21

Personlig musik kan bidra till ökad kontroll över sig själv, omgivningen och andra 
människor. Skånland har koncentrerat sig på lyssnandet av enskilda låtar och spel-
listor snarare än hur man lyssnar på album. Hon sammanfattar dagens lyssnings-
vanor med ett ord: valfrihet.22 Valfriheten kan göra oss till otåliga lyssnare och möj-
ligheten att bli underhållna konstant skapar en förväntan om att bli tillfredställda 
jämt. Musiken har blivit ett redskap eller resurs i människors liv där den används 
till det som önskas. 

I sin studie refererar Skånland till en rapport av Adrian C. North m.fl. ”Uses of 
music in everyday life” om hur man använder musik i vardagen. Undersökningen 
visade bland annat att man lyssnar ensam och ofta under andra aktiviteter och för 
att skapa stämningar och energinivå.23 Att lyssna på musik är avhängt situationen. 
Man vill få ut det mesta möjliga av sitt lyssnande, det kan vara för att skapa kon-
centration eller lugn.24

Skånland menar att hennes informanter lyssnar på musik nästan hela dagarna.25 

Hon resonerar om att det är naturligt att när vi får stor tillgång på något så mister 
det lite av sin spänning. Lättillgängligheten gör att vi blir mindre engagerade.26

Skånland menar att eftersom man aktivt väljer sina spellistor är man en aktiv lyss-
nare.27

Mark Katz skriver i sin bok ”Capturing Sound: how technology has changed mu-
sic” att dagens musik är lättillgänglig och billig. Att ladda ner en fil från internet 
innebär att man kopierar den. Det är ett nytt och enkelt sätt att skaffa musik på. De 
som laddar ner musik kan upptäcka nya områden utan att varken slösa pengar el-
ler tid. Utan inspelningar hade man knappast lyssnat ensam, vilket idag antagligen 
är det vanligaste sättet i de flesta kulturer att få en musikupplevelse. Den nya tek-
niken med internet och mp3-filer och så vidare har även påverkat musiken. Mark 
Katz anger exemplet ”det nya vibratot”, som idag har blivit synonymt med vackert 
violinspel, men vibratot är helt skapat med digital teknik.28

 21 Skånland 2007 : 58
22 Skånland 2007 : 29
23  Skånland 2007 : 30f (North, Adrian C., D.J Hargreaves och J.J. Hargreaves 2004 ”Uses of music in every-

day life” i Music Perception, vol. 22, No 1, ss. 41–77)
24 Skånland 2007 : 31 f
25 Skånland 2007 : 33
26 Skånland 2007 : 34
27 Skånland 2007 : 97
28 Katz 2004 : 189
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Lars Lilliestam visar i ”Musikliv. Vad människor gör med musik – och musik med 
människor” hur musik fungerar som ett redskap i människors liv, något som 
används för olika syften. Vi har olika sätt att lyssna på musik, vi kan lyssna upp-
märksamt eller ouppmärksamt osv. Att använda musik som bakgrund till andra 
aktiviteter är för dagens unga en självklarhet, medan det för flertalet äldre kan kän-
nas mer främmande. Det mobila lyssnandet gör att vi lyssnar i nya sammanhang 
och med andra intentioner. Den nya tekniken ger användarna nya sätt att lyssna på 
musik, men påverkar också musiken med en sorts ”slit-och-släng”-mentalitet, där 
musik värderas mindre, eftersom den finns i överflöd. Lilliestam talar också om en 

”kulturell friställning” där kulturens normer och traditioner inte är lika viktiga och 
tvingande som förut. Man tvingas att ta ställning och skapa sin egen identitet. Han 
menar även att musiken fått en mer framskjuten plats i samhället och kulturen: ett 
redskap för att förhålla sig och bearbeta samtidens osäkerhet, norm och rotlös-
het.29 

Lilliestam nämner fyra olika sätt att lyssna: musik som klangkuliss; man hör att 
något spelas, men inte vad. Musiken blir ett trevligt sällskap. Den låter så som det 
brukat göra och känns tryggt och liknas vid vår tids motsvarighet till köksbrasans 
trygga sprakande. Klangberusningstekniken; den tråkiga omgivningen försvinner 
i ett slags rus som musiken försätter en i då obehagskänslor elimineras och man 
känner välbehag. Hantverkslyssnande; lyssnar efter struktur i kompositionen, för 
att kunna tillämpa det på sitt sätt. Innehållslyssnande; då musiken ”talar” till en, 
lyssnandet efter de känslor som musiken ger upphov till.30 

Inspelningshistoria 
Den första inspelningen gjordes på en fonograf. Återgivningen av ljudet skedde 
genom en nål som följde ett graverat mönster på en cylinder och vibrerade i takt. 
Vibrationerna kunde sedan förstärkas med hjälp av en tratt.31 Principen var den-
samma för grammofonskivan som blev nästa steg i utvecklingen. 

Under 1920-talet började den elektriska inspelningen bli vanligare och man 
använde sig av en mikrofon för att konvertera ljudvågorna till elektriska signaler. 
Den förstärkta signalerna graverades sedan på en skiva. Resultatet blev en starkare 
och tydligare inspelning med större frekvensomfång och dynamik.32 Under första 
halvan av 1900-talet var skivor av schellack – ”stenkakor” – det vanligaste mediet. 
Bruset från schellackskivan har beskrivits som ett kontinuerligt ”stekljud”.33

Under 1930-talet utvecklades den magnetiska inspelningen. Nu gick det att radera 
inspelningen och spela in nytt. Det gav även möjligheten att redigera vad man spe-
lat in. Rullband var analoga magnetband för studio och hemmiljö under 1950-talet 
till början av 1970-talet. Nackdelarna med magnetbanden var att de var klumpiga 
och slets snabbt.34 Resegrammofonen, som var det första portabla mediet lansera-
des även under 1930-talet.35

LP-skivan kom under 50-talet och var ett bra medium att distribuera kommersiell 
musik i stereo. Grundmaterialet i EP- och LP-skivor var vinyl, ett plastmaterial 

29 Lilliestam 2009
30 Lilliestam 2009 : 97
31 Rumsey 2006 : 154
32 Rumsey 2006 : 156
33 Burlin 2008 : 104
34 www.ne.se/magnetisk-inspelning (uppdaterat 2010-12-12)
35 Lilliestam 2009 : 100
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som var tåligare och hade en annan elasticitet än ”stenkakan”. Vinylskivan hade 
också längre speltid, cirka tjugofem minuter per sida.36 LP:n var det mest sålda 
musikformatet under 1970- och 1980-talen. 

Kassettbandet var ett magnetiskt lagringsmedium. Uppspelningslängden var cirka 
45 minuter per sida. Kassettbandet introducerades 1963. Nu blev det enklare att 
spela in hemma. Kassettbanden var betydligt mindre än rullbanden och så små-
ningom utvecklades mindre spelare. Den första bärbara kassettbandspelaren var 
Sony Freestyle som lanserades 1979.

Den analoga inspelningen påminner väldigt mycket om en naturlig ljudvåg. Vid 
analoga inspelningar kommer brus och distorsion med på inspelningen och hörs 
när musiken spelas upp. Detta ger analogt ljud en grumligare karaktär och kan 
ibland uppfattas som ”värme”.37 

När en ljudvåg är digitaliserad används en analog till digital omvandlare (A/D) 
och blir inte helt återskapad i dess naturliga form. Istället ”samplas” utvalda delar 
av ljudvågen till ett antal binära tal. Varje tal representerar signalens styrka och 
tonhöjd vid det tillfälle den spelades in. Ljudet återskapas med en digital till analog 
omvandlare (D/A) som översätter de binära talen till elektriska impulser igen. När 
ljudet har digitaliserats kan det bearbetas in i minsta detalj, ändra tempo, tonhöjd, 
klippa i spåren, lägga till effekter och ändra specifika frekvenser.38 Det digitala lju-
det kan upplevas som hårdare och vassare eftersom det saknar det analoga ljudets 
varmare karaktär.

För digitala produktioner har flera medier utvecklats.

Inledningsvis var det vanligaste mediet compact disk (CD), som hade en spellängd 
på cirka 80 minuter. Senare kom SACD och DVD-audio som kan innehålla betyd-
ligt mer information och därför anses ge högre ljudkvalitet.

Mp3 är beteckning för ett filformat som används för att lagra musikfiler så att 
de tar så liten plats som möjligt. Ljudfilerna blir komprimerade till omkring en 
tiondel av den ursprungliga storleken. Det gör att de lättare att skicka filerna över 
internet eller lagras på hårddisk. Komprimeringen till mp3-formatet ger musiken 
en något försämrad ljudkvalitet.39 

Tekniska-fysiska förutsättningar 1970 och 2010
Hur lyssnade man på musik under åren 1970–1975 respektive 2005–2010? Här 
följer några olika tekniska och fysiska förutsättningar för lyssnandet på inspelad 
musik:

På 1970-talet var all inspelad musik analog. Man lyssnade på stationära anlägg-
ningar som oftast fanns i hemmet. Det fanns radio, grammofonspelare, rullband-
spelare. Resegrammofon, transistorradio och bilstereo var de portabla medier som 
fanns. Men ingen av dem hade enligt Lilliestam någon betydelse för hur vi lyss-
nade på musik på samma sätt som Sony Walkman fick.40 I offentliga miljöer fanns 
muzak, bakgrundsmusik, i varuhus och på arbetsplatser. Det är instrumentalmusik 

36 Burlin 2008 : 104
37 Burlin 2008 : 103 f
38 Katz 2006 : 138 ff
39 Ramsey 2006 : 237 f
40 Lilliestam 2009 : 100
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41 Chanan 1995 : 16 f

som sammansatts för att påverka, till exempel för att lyssnarna ska handla mera 
i en affär eller att arbeta effektivare. Muzak introducerades på arbetsplatser och i 
varuhus på 1930-talet.41 

Under 2000-talet lyssnar man mest på digital musik. Vi lyssnar på musik i dato-
rer, mp3-spelare, iPod och cd-spelare. Det mobila lyssnandet är utpräglat. Man 
lyssnar mycket ensam framför sina datorer. Utbudet på internet är enormt med 
webbplatser som Spotify, iTunes, Youtube m fl och lyssnaren kan välja helt efter sin 
personliga smak. Musik finns överallt: på radio, på tv, i affärer och varuhus, i sina 
personliga portabla spelare, i hemmet, i bilen. 



10 11

Teoretiska utgångspunkter

I den här uppsatsen har jag fokuserat på följande frågeområden, både i enkäterna 
och i intervjuerna. Nedan sammanfattar jag mina utgångspunkter för undersök-
ningen.

Lyssnandets sociala funktion
Musik har i alla tider, vid sidan av att vara identitesskapande haft flera olika funk-
tioner. Lilliestam tycker att det är viktigt att anlägga ett bruksperspektiv på musi-
ken. Den kan fylla flera funktioner bl a upprätthålla sociala normer, legitimera so-
ciala instutitioner och religösa ritualer och bidra till sammanhållning i samhället.42 
Lilliestam skriver att musiklyssnandet kan vara en social aktivitet.43 Min hypotes är 
att man lyssnar mindre tillsammans idag än vad man gjorde för 40 år sen på grund 
av den nya tekniken. 

Kontroll över musiken
Lilliestam menar att moderna medier har förändrat hur vi lyssnar, när vi lyss-
nar och hur mycket vi lyssnar på musik. Vi kan forma och organisera lyssnandet 
genom brända skivor och blandband eller programmera iPoden eller datorn att 
slumpvis välja musik.44 Musiken kan vara mycket medvetet utvald för att passa den 
typ av aktivitet som ska utföras. Med hjälp av musik kan man skärma av sig från 
en stökig omgivning och för många är musik ett verktyg som hjälper till att höja 
koncentrationen, eller slappna av eller för fysisk träning.45 Skånland menar att mu-
siklyssnande i portabla medier kan vara en strategi för att stänga ute informations-
samhället och stänga in sig i en ”ljudbubbla” som hjälper lyssnaren att fokusera.46  
Min hypotes är att dagens lyssningsvanor har förändrats så att lyssnaren har större 
kontroll över urvalet av musik och över sin lyssningssituation.

Aktivt och passivt lyssnande
Det finns olika sätt att lyssna. Lilliestam definierar aktivt lyssnande som när själva 
lyssnandet på musiken är den huvudsakliga aktiviteten, när vi koncentrerar oss i 
första hand på musiken, oavsett den omgivande miljön. Passivt musiklyssnande 
innebär att man gör någon annan aktivitet samtidigt som man lyssnar på musik, 
musikens funktion är då att sätta lyssnaren i en speciell stämning eller att bara vara 
en ljudkuliss.47 Min hypotes är att man lyssnade mer aktivt för 40 år sedan. 

42 Lilliestam 2009 : 71
43 Lilliestam 2009 : 90
44 Lilliestam 2009 : 47
45 Lilliestam 2009 : 96 f
46 Skånland 2007 : 103
47 Lilliestam 2009 : 93
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Ljudkvalitet och musikupplevelse
Förhöjer god ljudkvalitet musikupplevelsen? Frågan kan förefalla enkel, men inne-
håller flera bottnar. Begreppet ljudkvalitet betyder olika saker för olika människor. 

En utgångspunkt kan vara hur mycket ljud, dvs mängden information, som fak-
tiskt förmedlas via inspelningen. En analog inspelning tar upp samtliga frekvenser, 
även de ohörbara. Den analoga vinylskivan är därför oöverträffad med avseende 
på ljudkvalitet i denna betydelse. Ljudupptagningen innehåller hela spektrat av 
frekvenser. 

När den analoga inspelningen digitaliseras och skall lagras på något medium, upp-
står utrymmesproblem. Den vanliga lösningen är helt enkelt att ta bort informa-
tion. De för de flesta ohörbara högsta och lägsta frekvenserna slopas, vilket skapar 
mer utrymme på CD:n eller hårddisken. Flera digitala format, som exempelvis 
mp3, innebär just detta. Borttagandet av information innebär definitionsmässigt 
en förändrad kvalitet. Men vilken betydelse har egentligen denna eventuella kvali-
tetsförsämring för musikupplevelsen? 

Även begreppet musikupplevelse är mångfacetterat. Lyssnarkraven skiljer sig san-
nolikt mellan den som ägnar sig åt koncentrerat ”hantverkslyssnande” och den 
som använder musiken som stämningsskapande ljudkuliss i joggingspåret. Om 
musikupplevelsen är följden av ett passivt lyssnande i mp3-spelaren, har ljudkvali-
teten egentligen någon betydelse för den upplevelse man är ute efter?

Jag har inte hittat någon forskning som fördjupat sig i relationen mellan ljudkva-
litet och musikupplevelse. Men jag har ändå valt att ställa några frågor om detta, 
eftersom jag tror området har relevans i de lyssningssituationer som den digitala 
tekniken och de portabla medierna medfört.
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Fig.1
Hur mycket lyssnar/lyssnade du aktivt på inspelad musik tillsammans med andra?

Aldrig Nästan
aldrig

Nån gång
i månaden

Nån gång
i veckan

Varje
dag

Alltid

Födda 1975–1990. Svaren avser lyssnarvanor 2005–2010. n = 12

Födda 1940–1955. Svaren avser lyssnarvanor 1970–1975. n = 12

Resultat och diskussion
På de följande sidorna presenteras resultatet av enkätundersökningen . Frågorna är 
sammanställda under fyra olika frågeområden. Enkäten finns bifogad som bilaga. 
Varje fråga är representerat med ett diagram, förutom de frågor som inte besvarats 
med en graderad skala. I några fall redovisar jag också hur män respektive kvinnor 
svarat, oavsett vilken åldersgrupp de tillhör. I slutet av varje frågeområde följer en 
diskussion i direkt anslutning till resultatet.

Musiklyssnandets sociala funktion
I litteraturen beskrivs hur musik tidigare hade en viktig social funktion, man 
lyssnade tillsammans. Att livemusik idag fyller samma funktion är uppenbart. Men 
hur är det med den inspelade musiken? Har lyssnandets sociala funktion ändrats 
sedan 1970–talet?

Fig 1. De som var unga under åren 1970–1975 lyssnade oftare aktivt på 
musik tillsammans med andra än dagens unga. Genomsnittssvaret för den 
äldre gruppen ligger på ”nån gång i veckan”, medan de yngre ligger mel-
len ”nästan aldrig” och ”nån gång i månaden”. Skillnaden är tydlig. Sprid-
ningen i båda grupperna är liten, dvs större delen av gruppen har likartad 
uppfattning. 
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Fig. 2
Hur hittar/hittade du musiken, varifrån får/�ck du information och tips?

Aldrig Sällan Ganska 
sällan

Ganska
o�a

O�a Huvud-
sakligen

Födda 1975–1990. Svaren avser lyssnarvanor 2005–2010. n = 12

Födda 1940–1955. Svaren avser lyssnarvanor 1970–1975. n = 12

Lyssnade på radio/TV

Topplistor och recensioner i tidningar

I skiva�ären

På andra sätt (musikbloggar, jukebox m.m.)

Tips från kompisar (live eller via internet, spotifylistor etc)

Att lyssna tillsammans

EG, 55 år: ”Antingen satt vi framför en transistor[radio]… vi satt i trappan i Över-
dalen och lyssnade på det här Upp till 10 eller vad det hette [Tio i topp], vi satt ett 
helt gäng runt den där transistorn… Det var en grej, det var häftigt, riktigt häftigt.”

CY, 58 år: ”…Man kunde lyssna på musik i en musikaffär, hemma hos nån eller på 
en fest. Det var alltid en platta som låg på och man satt ofta och lyssnade… Det var 
en viktig del av festen, att digga musik.” 

IB, 25 år: ”Det känns inte som något man gör nu direkt, det är inte en aktivitet nu 
mera tror jag”

Fig 2. Det vanligaste sättet att hitta musik under båda perioderna är 
tips från kompisar och genom att lyssna på radio/TV där det genom-
snittliga svaret ligger på mellan ”ganska ofta” och ”ofta”. På svaren om 
topplistor, i skivaffären och på andra sätt är det stor spridning bland 
de äldre vilket innebär att de inte är överens. Unga idag hittar nästan 
aldrig musik i skivaffären, medan de äldre har en betydligt mer spridd 
uppfattning om hur de hittade musik på 1970–talet. 
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Musik som bakgrund

IB, 25 år, tycker att inspelad musik fungerar mer som bakgrundsmusik. Den tillför 
stämning och visar ens personlighet. ”Jag går gärna igenom och rensar ut grejer 
som Dr Bombay eller lägger in det som skämtsak. För det är ju ett sätt att visa sin 
personlighet” 

PD, 28 år, upplever också att musik fungerar mer som bakgrundsmusik idag, fast 
man kan välja den. ”…Men när man väl sätter sig och lyssnar så blir man gärna i 
nåt sånt där…eget… i sin egen bubbla. Och då sitter man ändå för sig själv, även om 
man är med andra”. 

Att hitta musik

CY, 58 år, tycker att det är ensammare att hitta musik idag mot hur det var förr, 
han lyssnar nästan alltid ensam nu för tiden, förutom när han åker bil med sin fru. 

”Jag tror man pratade mer om det förr… I och med att man samlades och lyssnade 
på skivor nästan varje dag. Man gick hem till någon…” CY pratar om att kommu-
nikation via internet har blivit ett viktigt sätt att umgås, hitta och dela med sig av 
musik.: ”Facebook är väldigt socialt. Det är mycket ensammare idag… men det finns 
ju en viktig social sida också… Man satt ofta själv eller några få och lyssnade på den 
tiden, man tänkte ’det finns säkert en miljon sådana som jag som lyssnar’, men man 
hade ingen möjlighet att kommunicera med dem. Idag gör man en grupp på face-
book”. 

Diskussion

Resultaten stöder tesen om att lyssnandet på inspelad musik hade en större social 
funktion på 1970-talet än vad den har idag. Det var vanligare att man lyssnade på 
inspelad musik tillsammans med andra på 1970-talet. Att ”digga” musik tillsam-
mans var både viktigt och en häftig grej, säger både EG och CY.

Också att hitta musiken är ofta en följd av social interaktion. Det är främst genom 
kompisar man hittar musiken, vilket gäller både de äldre och de yngre. Men på 
1970-talet träffades man för att lyssna på eller diskutera musik. Idag sker inter-
aktionen i hög grad via internet. Det vanligaste sättet att lyssna på musik bland 
dagens unga, är just vid datorn (se fig 7, sid 20). 

Skånland drar slutsatsen att de moderna portabla medierna inneburit att musik-
lyssnandet har blivit individualiserat. Jag tror dock inte man kan säga att det gäller 
generellt, om allt musiklyssnande idag. Lyssnandet vid datorn är mer individuali-
serat – man lyssnar i ensamhet – men den sociala funktionen finns kvar genom de 
sociala medierna. Man lägger ut tips i form av Youtube-klipp, man har Myscpace-
sidor för att presentera sin egen musik, man gör Spotify-listor som man delar med 
andra och man diskuterar musik på nätet.

Datorn har ersatt stereoanläggningen. Cyberrymden har ersatt vardagsrummet.
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Kontroll över musiken
Att lyssna på musik kan vara ett sätt att skapa kontroll över sin tillvaro och sin 
miljö. Idag går det att i mp3-spelare etc lyssna på sin personligt utvalda musik var 
man än befinner sig, t ex på tunnelbanan eller i joggingspåret. 

På 1970-talet var man mer beroende av de produkter som skivbolagen levererade. 
Idag är utbudet av musik mycket större samtidigt som lyssnaren har större möjlig-
het att göra sina egna spellistor. 

Fig. 3
Lyssnar/lyssnade du oftast på

Aldrig Nästan
aldrig

Nån gång
i månaden

Nån gång
i veckan

Varje
dag

Alltid

Födda 1975–1990. Svaren avser lyssnarvanor 2005–2010. n = 12

Födda 1940–1955. Svaren avser lyssnarvanor 1970–1975. n = 12

Hela album

Egna spellistor, blandband etc

Enstaka låtar (som du väljer/valde efterhand)

Fig 3. I den äldre gruppen dominerar lyssnandet på hela album. Grup-
pen är överens. Däremot är den äldre gruppen inte särskilt överens om 
hur man lyssnande på enstaka låtar och egna spellistor. Lyssnandet på 
egna spellistor förekom inte så stor utsträckning på 1970-talet. Den 
yngre gruppen är överens om det mesta. Den största skillnaden mellan 
den äldre och yngre gruppen är hur man lyssnar/lyssnade på spellis-
tor/blandband. På 1970-talet fanns varken persondatorer, Spotify eller 
kassettband. De som säger sig minnas att de lyssnade på egna spellistor 
eller blandband har antingen gjort egna låtlistor på rullband, eller så 
minns de fel, vilket kanske är troligast.
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Fig. 4
Hur ofta använder/använde du musik för att stänga ute/slippa 
jobbiga/störande ljudmiljöer?
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Födda 1975–1990. Svaren avser lyssnarvanor 2005–2010. n= 12

Födda 1940–1955. Svaren avser lyssnarvanor 1970–1975. n = 12

Att söka tystnad

Jag frågade också om respondenterna aktivt söker eller sökte tystnad, dvs frihet 
från musik (bilaga 1 och 2, fråga 11). På denna fråga fick respondenterna svara 

”ja” eller ”nej”. I den äldre gruppen svarar de flesta ”nej” och i den yngre gruppen 
svarar de flesta ”ja”. Frågan kompletterar fig 5 och visar på att musikens använd-
ningsområde har förändrats på två vis. Att man idag, till skillnad från på 1970-ta-
let, använder musik mer för att stänga ute andra ljudmiljöer och man i högre grad 
aktivt söker tystnad från musik. 

Album/spellistor

CY, 58 år, tror att spellängden på en CD-skiva, som är mycket längre än en LP-
skiva, har gjort att man inte längre orkar lyssna på album. Han menar att albumet 

”dog ut” när CD-skivan lanserades. ”De är för långa…Då kunde man hoppa mellan 
spåren hur som helst”. Spelistorna har för CY betydelse av att visa sin personliga 
stil.

EG, 55 år: ”Oftast plockade jag ut bitar ur albumet. Man satte på de låtar man gil-
lade.”

PD, 28 år, lyssnar ofta på album och menar att det sammanhängande temat är vik-
tigt. ”Oftast tror jag att jag lyssnar på album… Jag är lite motståndare till att bränna 
skivor utan köper oftast… Men sitter man vid datorn, då kan man plocka lite hur 
som helst”.

IB, 25 år, dömer ut albumet och menar låtarna är viktiga:”låtar ska kunna fungera 
fristående” .

Fig 4. Det är vanligare att unga idag använder musik för att stänga ute 
jobbiga och störande ljudmiljöer än vad de i den äldre gruppen gjorde 
när de var unga.
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Portabla medier

PD, 28 år: ” Där finns ju tiden… Och sen är det lite avkopplande… man kan liksom 
koppla bort det som man egentligen gör”. 

IB, 25 år: ”Det blev inte lika långt att gå och man fick lite underhållning och så kan 
det kännas skönt att avskärma sig… och så kan det vara till hjälp för att känna sig 
glad eller fit-for fight… Jag vill inte göra ingenting, att bara sitta är jättejobbigt… De 
är kopplade till känslor beroende på vilket humör man är på… Jag får kontroll över 
min egen situation och sinnesstämning och sen får man sin lilla bubbla. Sen när man 
sitter och lyssn<ar på någonting så kommer inte folk att börja prata med en, förhopp-
ningsvis.”

Kontroll

EG, 55 år: ”Jag stängde jämt in mig för att lyssna på musik. Speciellt när jag bodde 
hemma.”

CY, 58 år: ”Det finns en längtan efter lugnare lyssnande. Det blir nån slags rastlöshet, 
inte bara i musiken, det är i allt i och med att allt är tillgängligt” ”Man längtar efter 
mera bestående värden och bestående upplevelser. Man ser ju att live-grejen verkar 
komma tillbaka väldigt mycket… Då gör man ett åtagande, man tar sig nånstans, 
betalar och så går man inte hem efter första låten.”

IB, 25 år: ”På iPoden går jag alltid in på blanda spår, shuffle och då kommer det 
olika låtar varje gång som en liten överraskning, men det kan vara lite irriterande 
när man får upp en låt man inte alls vill höra”

Tystnad

IB, 25 år:”det är sällan tyst och är det det så hör jag öronsus och det gillar jag inte.”

Diskussion

Dagens lyssnare har större kontroll över urvalet av musik och över sin lyssningssi-
tuation. Resultaten i enkäten stämmer med de slutsatser Skånland drar i sin under-
sökning.

Idag finns det mer musik producerat än vad det gjorde på 1970-talet. Det är väldigt 
enkelt att få tag på musik. På 1970-talet hade skivbolagen mycket större kontroll 
över utbudet. Man kunde köpa grammofonskivor i skivaffär och samma skivor 
spelades i radio. Kassettband fanns inte, så egna spellistor var inte vanligt. 

Idag är utbudet mycket större. Vid sidan av skivindustrin finns också en mängd 
musik på internet som producerats av artister och hobbymusiker själva (myspace). 
Det innebär också större valfrihet för lyssnaren. Man lyssnar på datorn och väljer 
vad man vill lyssna på. Till sin hjälp har man kompisars spotifylistor eller tips på 
klipp på youtube.

Det finns mer ljud över huvud taget idag. Att i den kakafonin kunna skapa sin egen 
ljudmiljö blir viktigt för att kunna känna kontroll över sin tillvaro. De flesta av de 
yngre respondenterna upplever att de söker tystnad. 

På 1970-talet dominerade däremot albumlyssnandet. Då var det artisten eller skiv-
bolaget som bestämde hur ”menyn” skulle se ut. 
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Fig. 5
Hur ofta lyssnar/lyssnade du enbart på musik, utan att göra något 
annat samtidigt (jogga, läsa, resa etc)? 
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Födda 1975–1990. Svaren avser lyssnarvanor 2005–2010. n = 12

Födda 1940–1955. Svaren avser lyssnarvanor 1970–1975. n = 12

Aktivt och passivt
När fokus ligger på lyssnandet och musiken inte fungerar som bakgrundsmusik 
eller allmän stämningshöjare, definierar jag det som aktivt lyssnande. När lyss-
nandet inte är huvudsysselsättning är det alltså passivt. Har detta förändrats sedan 
1970-talet? 

Fig 5. Det var vanligare att man enbart lyssnade på musik utan att göra 
andra aktiviteter samtidigt runt 1970–talet än vad det är idag. Båda ålders-
grupperna är överens inbördes.

Fig. 6
Hur ofta lyssnar/lyssnade du på inspelad musik med 100-procentig 
koncentration (lurar, blundar, inget får störa etc)?
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Födda 1975–1990. Svaren avser lyssnarvanor 2005–2010. n = 12

Födda 1940–1955. Svaren avser lyssnarvanor 1970–1975. n = 12

Fig 6. Det är ingen större skillnad mellan grupperna förutom att de äldre 
upplever att de oftare lyssnade på musik med 100-procentig koncentra-
tion än vad de yngre gör. Inom grupperna är de också överens om hur 
ofta de lyssnar. 

Fördelningen aktivt/passivt lyssnande

Jag bad respondenterna uppskatta fördelningen mellan sitt aktiva och passiva lyss-
nande under den period då de var unga (bilaga 1 och 2, fråga 7). Den äldre grup-
pen uppskattar sitt aktiva lyssnande till i snitt 70 procent och sitt passiva lyssnande 
till 30 procent. Uppskattningen av fördelningen i den yngre gruppen är 30 procent 
aktivt och 70 procent passivt, alltså precis tvärtom! 
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Fig. 7
Var lyssnar/lyssnade du på inspelad musik? Uppskatta tiden.

Aldrig Nästan
aldrig

Nån gång
i månaden

Nån gång
i veckan

Varje
dag

Alltid

Födda 1975–1990. Svaren avser lyssnarvanor 2005–2010. n = 12

Födda 1940–1955. Svaren avser lyssnarvanor 1970–1975. n = 12

Anläggningar i o�entliga miljöer (pub, disco, varuhus, hiss osv)

Portabla medier (Ipod, mp3-spelare, walkman)

I bilen

Vid datorn

Radio, TV

Grammofon, stereoanläggning, analog ljudanläggning i hemmet

CD-spelare, digital ljudanläggning i hemmet

Fig 7. Den största förändringen är naturligtvis att datorn och det digi-
tala ljudet inte fanns på 1970-talet. Dagens unga är väldigt överens om 
att de lyssnar vid datorn ”varje dag”. I övrigt är de unga oense om var 
man lyssnar, det varierar väldigt mycket. De äldre är överens om att 
man lyssnade på grammofonspelare ”varje dag” medan de unga ”nästan 
aldrig” lyssnar på grammofon. Att höra på musik på radio och tv var 
vanligare på 1970-talet än vad det är idag. Man lyssnade lika mycket på 
musik i offentliga anläggningar på 1970-talet som man gör idag. Den 
stora förändringen sedan 1970-talet är att musiklyssnandet har förflyt-
tats från grammofonspelaren till datorn.
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Aktivt och passivt lyssnande
EG, 55 år: ”När jag skulle lyssna så där riktigt fokucerat gick jag ner till biblioteket… 
Jag har i alla år lyssnat på musik i bakgrunden… Man prioriterar inte att lyssna, 
man måste göra en massa annat… Jag lyssnar jämt passivt när jag städar. Det un-
derlättar tillvaron, det blir lättare att städa… För mig har musik alltid varit väldigt 
viktig. Det är ett sätt att fly från vardagen”

CY, 58 år: ”Jag tror det finns mer passivt lyssnande idag för att musiken finns över-
allt och används ganska vårdslöst”

IB, 25 år: ”Om det är en väldigt bra låt kan jag göra det [lyssna aktivt], men det är 
väldigt sällan… Tidsbrist och prioriteringar” 

Diskussion

Man lyssnade mer aktivt på inspelad musik för 40 år sedan.

På 1970-talet fungerade den inspelade musiken mer som en social aktivitet. Det 
var en ”grej” att sitta och lyssna på den senaste plattan och då lyssnade man också 
mer aktivt och diskuterade musiken med kompisarna.

När de portabla medierna kom, kunde man ta med sig musiken överallt. Förut-
sättningarna ändrades. Man kunde jogga, resa, sitta på biblioteket, shoppa, fika 

– och samtidigt lyssna på musik. Från att främst ha varit en gemensam känslo-
upplevelse som man diskuterade med andra, blev lyssnandet individuellt och fick 
kanske något ändrade funktioner. Skånland menar att möjligheten att stänga ute 
omgivningen innebar att lyssnarna lärde sig omslutas av musiken och stämningen, 
dvs att lyssnandet blev ännu mer aktivt. 

Nu avser Skånlands undersökning enbart portabla medier, medan jag undersökt 
musiklyssnandet generellt, oavsett mediium. Mina respondenter menar att det är 
tvärtom, man lyssnar mer passivt idag.

Det här tror jag har att göra med hur man definierar ”aktivt” och ”passivt” lyss-
nande. Att använda musiken som en stämningsskapande kuliss, samtidigt som 
man gör någonting annat, är enligt den här uppsatsens definition (sid 6) ett pas-
sivt lyssnande. Men naturligtvis kan ett sådant passivt lyssnande har stor betydelse 
för känsloupplevelsen och stämningen. EG talar om att hon alltid lyssnat passivt, 
att det alltid finns något att göra. Men musiken underlättade städningen; ett bra 
exempel på hur passivt lyssnande kan ha en viktig funktion.  

Skånland menar att vår allt mer hektiska tillvaro ökar behovet av att använda 
tiden effektivare – i stället för att sätta oss ner hemma och lyssna, tar vi med oss 
musiken när vi gör något annat, något nyttigt. Lilliestams definitioner av olika 
sorters musiklyssnande kan vara relevanta i sammanhanget: ”Musik som klang-
kuliss” och ”klangberusningsteknik” skulle då vara passivt lyssnande, medan 

”hantverkslyssnande” och ”innehållslyssnande” är mer aktivt.
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Musikupplevelse och ljudkvalitet
Respondenterna har fått svara på hur de upplever ljudkvalitet och vad som är en 
musikupplevelse generellt. Har ljudkvaliteten betydelse för musikupplevelsen? 
Ljudkvalitet är svårt att definiera eftersom det bygger på en en subjektiv upplevelse. 
Detsamma gäller förstås i ännu högre grad musikupplevelsen. 

Fig. 8
Hur viktig är ljudkvaliteten för musikupplevelsen?

Oviktig Ganska
oviktig

Ganska
viktigt

Viktig Mycket
viktig

Avgörande

Födda 1975–1990. n = 12

Födda 1940–1955. n = 12

Fig 8. Det genomsnittliga svaret i båda grupperna är ”viktig”, men den 
äldre gruppen är mindre överens om hur viktig kvaliteten är. 
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Fig 9. Såväl unga och gamla är överens om att vinyl och CD har bäst 
ljudkvalitet. De yngre är ense om att ljudkvaliteten i datorn är bra till 
skillnad från de äldre som tycker att datorn är ”ganska dålig”. Mp3-
spelaren upplevs av båda åldersgrupperna som ett ”ganska bra” medium, 
men de äldre är betydligt mindre överens om detta (observera att antalet 
svarande var mindre på vissa frågor på grund av att de inte hade någon 
uppfattning om mediumets ljudkvalitet och valde att inte svara).

Fig. 9
Vilket medium upplever du förmedlar bäst ljudkvalitet?

Värdelös Dålig Ganska
dålig

Ganska
bra

Bra Suverän

Födda 1975–1990. n = 12

Födda 1940–1955. n = 12

CD

Vinylskivor

Kassettband

Mp3-spelare

Dator

DVD-Audio/SACD

Annat medium (rullbandspelare, vevgrammofon för stenkakor m.m.)

(n = 9)

(n = 10)

(n = 10)

(n = 8)

(n = 8)
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Fig. 10
Viktigaste egenskaperna hos ljudet för bra ljudkvalitet?

Helt
oviktigt

Ganska 
oviktigt

Viss
betydelse

Viktigt Mycket
viktigt

Avgörande
betydelse

Födda 1975–1990. n = 12

Födda 1940–1955. n = 12

Tydlig mix (man höra alla intrument bra)

Frihet från bakgrundsbrus (”rumsljud”)

Klangfärg (känn musiken varm eller kall)

Dynamik (musiken växlar tydligt mellan starkt och svagt)

Tydlig diskant och bas (frekvensomfång)

Fig 10. Rent generellt anser de unga att aspekterna på ljudkvalitet i dia-
grammet är mindre viktiga. De äldre, däremot, anser att alla dessa aspek-
ter på ljudkvalitet är viktiga. Minst viktigt anser de unga att dynamiken 
är. Kanske säger det något om att unga idag lyssnar mer på kompimerad 
musik, där dynamiken blivit lidande. 
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Fig. 11
Viktigaste egenskaperna för en bra musikupplevelse?

Helt
oviktig

Ganska 
oviktig

Viss
betydelse

Viktig Mycket
viktig

Avgörande
betydelse

Födda 1975–1990. n = 12

Födda 1940–1955. n = 12

Melodin

Harmoniken

Texten

Instrumentering

Ljudkvalitet

Bravur, musikernas skicklighet, artisteri

Fig 11. Det är många faktorer som påverkar hur man upplever musik. 
Några intressanta skillnader mellan åldersgrupperna: den äldre gruppen 
anser att ljudkvaliteten är har större vikt än den yngre, men spridningen 
är ganska stor. Den yngre gruppen anser att texten är mindre viktig än 
den äldre gruppen. Möjligen kan detta säga något om vilken typ av mu-
sik man lyssnar på idag. 

Kvalitet och upplevelse
EG, 55 år: ” Jag är mer fokuserad på texter, vad dom sjunger om… det ska inte vara 
det här med love längre - inte röda läppar heller, det är ingenting för mig - utan en 
bra melodi… Bra ljudkvalitet är när jag hör texten. Jag gillar inte när basen kommer 
fram för mycket för då hör man bara den och då försvinner orden. Man kan uppleva 
det som spräckta högtalare… Jag tror inte jag skulle orka lyssna om jag bara hörde 
trummor och bas, så ser man bara hur de mimar därframme”. 

CY, 58 år: ”Bra ljudkvalitet är ju efter gamla hi-fi normen, man ska höra alla regis-
ter att de inte är liksom tillskruvat utan att saker låter naturliga.... det finns olika 
normer...alla genrer har sina ideal… Ja, den är viktig tycker jag, annars kanske man 
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sitter och reagerar negativt mot den: varför bullrar det så mycket...? Det måste ju 
finnas en balans, det är avsett att låta på ett visst sätt… Ett visst sound kan spegla en 
tid som var ganska häftig… Jag tycker att musikupplevelse är något som berör en på 
ett eller annat sätt. Som tar tag i en. att det finns ett uttryck för något man känner”.

PD, 28 år:” Jag kan lyssna på olika kvaliteter - det behöver inte vara på cd utan det 
kan vara gamla kassettband eller LP - då ställer man in sig på det”

IB, 25 år: ”Ju mer van man har blivit med bra ljudkvalitet, ju viktigare är det. När 
jag var liten och lyssnade på kassettband så var ju det helt okej… Nä, men det kan ju 
vara en del av nostalgiupplevelsen att lyssna på samma ljudkvalitet som när man var 
liten”. Ida lyssnar på en dålig ljudkvalitet i bilen, men väljer ändå att lyssna på en 
högtalare.”Men det låter så mycket runt om, från bilen och sådär, så att jag kan leva 
med det. Men det är klart att det stör”. 

Diskussion

Ljudkvaliteten är viktig för en bra musikupplevelse. Det är respondenterna eniga 
om, såväl gamla som unga, män som kvinnor. Men vad betyder egentligen det?

Det är naturligt att vi som studerar ljudproduktion och andra som jobbar med 
ljud lägger stor vikt vid ljudkvalitet och definerar begreppet på ett visst sätt. Man 
kan också gissa att folk i branschen tänker att ljudkvaliteten har stor betydelse för 
musik upplevelsen i sig. Men en musikupplevelse kan vara otroligt många saker 
och ha olika innebörd för olika människor, oerhört individuellt och subjektivt. 
Upplevelse är ingenting som enkelt går att definiera i mätbara parametrar. 

Inte heller begreppet ljudkvalitet är okomplicerat och entydigt. De fem parametrar 
jag angett – frekvenskomfång, mix, frihet från brus, klangfärg och dynamik – kan 
givetvis diskuteras och kompletteras. När respondenterna värderar vikten av varje 
parameter för sig, ser vi en intressant skillnad mellan åldersgrupperna. Den äldre 
gruppen anser att samtliga parametrar är viktiga för en bra musikupplevelse, den 
yngre tycker frihet från brus, klangfärg och i synnerhet dynamik är mindre viktiga. 
Man kan givetvis fundera på om skillnaden har något att göra med vilken typ av 
musik olika generationer lyssnar på. Är frånvaro av dynamik något karaktäristiskt 
för den musik unga lyssnar på? EG definierar bra ljudkvalitet helt enkelt som ”att 
man hör texten”. För henne har en bra musikupplevelse att göra med en bra och 
meningsfull text.

Respondenterna bedömer att de flesta medier förmedlar bra eller ganska bra ljud-
kvalitet (kassettband undantaget). Den fråga jag inledningsvis ställde om att det 
komprimerade mp3-formatet – som åtminstone i teorin innebär en ljudkvalitets-
försämring – skulle kunna ha betydelse för musikupplevelsen, visar sig egentligen 
sakna relevans. Frågan är större och mer komplicerad än så.

Jag tror att den viktigaste slutsatsen man kan dra av svaren på frågorna kring ljud-
kvalitet och musikupplevelse är följande:

Det finns inget enkelt recept för hur man förmedlar en bra musikupplevelse.
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Avslutande diskussion och slutsatser

Jag har undersökt hur musiklyssnandet såg ut bland unga på 1970-talet och jäm-
fört det med ungas lyssnarvanor idag. Genom att undersöka fyra frågeområden 
har jag studerat musiklyssnandet ur ett brett perspektiv. 

Mitt första frågeområde handlar om lyssnandets sociala funktion. Lyssnar man 
ensam tillsammans med andra? Att lyssna på inspelad musik upplevs av många 
som en aktivitet man gör ensamhet. Skånland hävdar att ett modernt samhälle 
kännetecknas av individualisering och att användningen av personlig musik för-
stärker individualiseringen.48 Lyssnaren stänger in sig i ett privat rum och uppnår 
en intim förbindelse med musiken som utvecklar hennes personliga identitet. 
Lilliestam pratar också om individualisering och menar att man förr kunde luta 
sig mot invanda mönster och tankesätt.49 Lilliestam skriver att för yngre männis-
kor hänger musik nära ihop med hur man vill vara och menar att det är ett synsätt 
som vuxit fram under de senaste decennierna. Han skriver också att människor 
i äldre generationer inte lika ofta gör sådana kopplingar.50 Skånland refererar till 
en undersökning av Adrian C. North m.fl. från 2004 där de bland annat kommer 
fram till att människor ofta lyssnar ensamma.

Mina resultat stöder dessa iakttagelser: man lyssnar mer ensam idag. Den sociala 
funktionen har ändrat karaktär. Jag har kommit fram till att de analoga tekniken 
(stereoanläggningen) har ersatts av digital (dator, mp3-spelare). Lyssnandet vid 
datorn har också lett till att mycket av interaktionen mellan människor kring mu-
siklyssnade och hur man hittar musik att lyssna på, har flyttat ut på nätet. 

Mitt andra frågeområde berör hur musiklyssnandet används för att skapa kon-
troll över den egna tillvaron, men också om kontroll över musiken. Innebär 
möjligheterna att skapa egna spellistor, portabla medier m.m. att dagens lyssnare 
upplever sig ha större kontroll över sin tillvaro och ljudmiljö? 

Skånland menar att möjligheten att komponera egna spellistor ger lyssnaren 
individuell kontroll över vilken musik hon lyssnar på och vilka personliga behov 
den kan täcka. Spellistorna formas efter eget önskemål för att fungera i olika sam-
manhang, exempelvis för att komma i en viss stämning eller för att uppnå en viss 
energinivå. Skånland menar också att lyssnandet på album inte kan tillmötesgå 
användarnas behov i samma grad som spellistor, eftersom användarna inte själv 
har valt ut och satt samman musiken. Att göra en spellista innebär att man skiljer 
en låt från dess ursprungliga kontext och sätter den i en ny kontext som man själv 
har kontroll över.51 Den ”personliga stereon” ger användarna kontroll genom att 
stänga ute omgivningen och ge möjlighet att fokusera på de egna tankarna. Mu-

48 Skånland 2007 : 102
49 Lilliestam 2009 : 46
50 Lilliestam 2009 : 131
51 Skånland 2007 : 49
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siken kan också distrahera oönskade tankar.52 Lilliestam menar att lyssnandets 
villkor förändrats sedan 1970-talet, bland annat genom möjligheten att bränna 
skivor och på så sätt individuellt forma och organisera lyssnandet.53 I storstadsmil-
jöer, på exempelvis bussar, spårvagnar och i tunnelbanan, rör sig människor tätt 
inpå varandra, har kroppskontakt och deras blickar möts. Lilliestam refererar till 
George Simmel, en sociolog som redan för 100 år sedan skrev om människors stra-
tegier för att klara av sådana miljöer och markera de personliga reviren. Genom 
att visa upp en reserverad attityd eller undvika ögonkontakt kan man upprätthålla 
sin känsla av personlig integritet. Idag är musiklyssnandet i portabla medier som 
mp3-spelare, ett utmärkt hjälpmedel för att nå det syftet.54

Enligt min undersökning har portabla medier och persondatorer inneburit att 
lyssnaren upplever sig ha större kontroll över sitt lyssnande. Färdiga album har 
kompletterats med egna spellistor. Man kan utnyttja sin tid genom att ta musiken 
med sig dit man går. Den yngre gruppen använder också musiken för att stänga 
ute oönskade ljud, medan den äldre menar att man inte använde musik på det sät-
tet på 1970-talet. De två unga som jag intervjuat pekar också på detta: ”… man kan 
liksom koppla bort det som man egentligen gör” säger PD. ”…Det kan kännas skönt 
att avskärma sig”, säger IB. 

Mitt tredje frågeområde handlar om aktivt och passiv musiklyssnande. Lyssnar 
man mer passivt idag än vad man gjorde på 1970-talet?  Lilliestam säger att det 
inte finns någon tidigare forskning på det området, men att det finns en slags 
idealiserad bild av det var bättre förr. Han citerar Bertil Sundin som skriver att 

”tidigare generationer har suttit stilla och lyssnat, upplevt och analyserat. De som 
växer upp nu gör någonting. Musikaliska upplevelser smälter samman med utom-
musikaliska: vi rör oss, dansar till musik, den har blivit mer kroppslig. Vi använder 
den också i sociala situationer, för att skapa en känsla av identitet, vi estetiserar oss 
själva. Det stilla lyssnandet verkar knappas ha någon plats”. Lilliestam problemati-
serar den bilden och menar att lyssnandet är en komplex aktivitet och att begrep-
pen aktivt och passivt måste utvecklas.55

Enligt min undersökning använder man idag musiken mer som stämningsskapan-
de ljudkuliss eller bakgrund till andra aktiviteter än vad man gjorde för 40 år sedan. 

Mitt fjärde frågeområde handlar om ljudkvalitet och musikupplevelse: Har ljud-
kvaliteten någon betydelse för upplevelsen av musiken och vad är egentligen en 
musikupplevelse? Jag har visserligen inte hittat någon relevant forskning om det 
här, men har ändå valt att ställa frågor om det här. Jag tror det är viktigt att studera 
hur lyssnarna använder musiken i ett större sammanhang för att förstå vilken roll 
musiken spelar socialt och kulturellt. Lilliestam använder uttrycket ”musikan-
tropologi” och menar att ett sådant perspektiv omfattar all slags musik, oavsett 
genre.56 Jag tror att det är viktigt att de som producerar musik också förstår hur 

52 Skånland 2007 : 98 f
53 Lilliestam 2009 : 47
54 Lilliestam 2009 : 103
55 Lilliestam 2009 : 94
56 Lilliestam 2009 : 12
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lyssnarna använder musiken, hur man lyssnar och vad som är viktigt, särskilt när 
det gäller musikupplevelse och ljudkvalitet. 

I min undersökning upplever respondenterna ljudkvalitet som viktigt för mu-
sikupplevelsen. Men samtidigt är uppfattningen om vad som är bra ljudkvalitet 
respektive en bra musikupplevelse individuell, subjektiv och mångfacetterad.

Jag låter Clas Yngström få sista ordet:

”[Det] finns också en längtan efter lite lugnare lyssnande, tror jag. Det blir nån slags 
rastlöshet, inte bara i musiken, det är i allt. I och med att allt är tillgängligt. 

… 
Men å andra sidan finns det en längtan efter mera bestående värden och bestående 
upplevelser, det tror jag. Man ser ju att live-grejen verkar komma tillbaka väldigt 
mycket. Det är ett tecken på det. För då gör man ett åtagande, man tar sig nånstans, 
betalar och så går man inte hem efter första låten… Det finns en längtan tillbaks till 
den grejen och det kommer säkert… ”
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Bilagor



1

Enkät till födda 1975–1990
avseende lyssnarvanorna idag

SUSANNA OTTOSSON
Ljud och musikproduktionsprogrammet 
ht 2010

Musiklyssnande i förändring
C-uppsats om hur lyssnarvanorna förändrats sedan 1970-talet

Namn:……………………………………………………………

Född…år:… ………………………………………………………

Huvudsaklig…sysselsättning…idag:

…………………………………………………………………

2

1. Hur mycket lyssnar du aktivt på inspelad musik tillsammans med andra?

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

2. Var lyssnar du på inspelad musik? Uppskatta tiden.

	 Anläggningar	i	offentliga	miljöer	(pub,	disco,	varuhus,	hiss	osv)

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

	 Portabla	medier	(Ipod,	mp3-spelare,	walkman)

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

… I	bilen

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

	 Vid	datorn

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

	 Radio,	TV

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

	 Grammofon,	stereoanläggning,	analog	ljudanläggning	i	hemmet

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

	 CD-spelare,	digital	ljudanläggning	i	hemmet

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

3.  Hur ofta lyssnar du enbart på musik, utan att göra något annat samtidigt (jogga, läsa, 
resa etc)? 

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

Samtliga…frågor…i…den…här…enkäten…avser…ditt…musiklyssnande…som…det…ser…ut…idag.
Om…det…inte…står…något…annat,…rör…frågorna…hur…du…lyssnar…på…inspelad…musik,…inte…livemusik.
Tack…för…din…medverkan!

Bilaga 1. 

Enkät till födda 1975–1990 
avseende lyssnarvanorna idag

En sammanställning av enkätsvaren finns på det följande uppslaget.
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4. Lyssnar du oftast på 
	 hela	album

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

	 Egna	spelllistor,	blandband	etc

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

	 Enstaka	låtar	(som	du	väljer	efterhand)

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

5. Vilket medium upplever du förmedlar bäst ljudkvalitet? 
	 CD

… Värdelös… Dålig… Ganska…dålig… Ganska…bra… Bra… Suverän

	 Vinylskivor

… Värdelös… Dålig… Ganska…dålig… Ganska…bra… Bra… Suverän

	 Kassettband

… Värdelös… Dålig… Ganska…dålig… Ganska…bra… Bra… Suverän

	 	Mp3-spelare

… Värdelös… Dålig… Ganska…dålig… Ganska…bra… Bra… Suverän

	 	Dator

… Värdelös… Dålig… Ganska…dålig… Ganska…bra… Bra… Suverän

	 DVD-Audio/SACD

… Värdelös… Dålig… Ganska…dålig… Ganska…bra… Bra… Suverän

Annat	medium	(rullbandspelare,	vevgrammofon	för	stenkakor	m.m.)

… Värdelös… Dålig… Ganska…dålig… Ganska…bra… Bra… Suverän

6. Hur viktig är ljudkvaliteten för musikupplevelsen?

… Oviktig…… Ganska… Ganska… Viktig… Mkt…… Avgörande
… … oviktig… viktig… … viktig
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7.  Passivt musiklyssnande är när vi lyssnar till musik som bakgrund till någon annan 
aktivitet, oavsett om vi aktivt valt bakgrunden (för att exempelvis komma i en viss 
stämning) eller om den ”tvingas på oss” (t. ex i hissen). 

 Aktivt lyssnande är när själva lyssnandet på musiken är den huvudsakliga    
 aktiviteten, när vi koncentrerar oss i första hand på musiken (kan vara i olika miljöer).
 Uppskatta fördelningen mellan ditt aktiva och passiva lyssnande?

… ________…%………+………_________……%……=…100…%
… aktivt… ……………… passivt

8.  Finns det enstaka låtar/musikstycken som du direkt kopplar ihop med en händelse, 
en person eller någon annan specifik känslomässig upplevelse?

… Ja,…flera… Någon…enstaka… Nej

9. Lyssnar man mer koncentrerat och aktivt på musik som man har betalat för?

… Ja… … Nej

10. Hur hittar du musiken, varifrån får du information och tips?

	 Tips	från	kompisar	(live	eller	via	internet,	spotifylistor	etc)

… Aldrig… Sällan… Ganska… Ganska… Ofta… Huvud-
… … … sällan… ofta… … sakligen

	 Lyssnade	på	radio/TV

… Aldrig… Sällan… Ganska… Ganska… Ofta… Huvud-
… … … sällan… ofta… … sakligen

	 Topplistor	och	recensioner	i	tidningar

… Aldrig… Sällan… Ganska… Ganska… Ofta… Huvud-
… … … sällan… ofta… … sakligen

	 I	skivaffären

… Aldrig… Sällan… Ganska… Ganska… Ofta… Huvud-
… … … sällan… ofta… … sakligen

	 På	andra	sätt	(musikbloggar,	jukebox	m.m.)

… Aldrig… Sällan… Ganska… Ganska… Ofta… Huvud-
… … … sällan… ofta… … sakligen
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15. Viktigaste egenskaperna för en bra musikupplevelse?

	 Melodin

… Helt…… Ganska… Viss… Viktig… Mycket…… Avgörande
… oviktig… oviktig… betydelse… … viktig… betydelse

	 Harmoniken

… Helt…… Ganska… Viss… Viktig… Mycket…… Avgörande
… oviktig… oviktig… betydelse… … viktig… betydelse

	 Texten

… Helt…… Ganska… Viss… Viktig… Mycket…… Avgörande
… oviktig… oviktig… betydelse… … viktig… betydelse

	 Instrumentering

… Helt…… Ganska… Viss… Viktig… Mycket…… Avgörande
… oviktig… oviktig… betydelse… … viktig… betydelse

	 Ljudkvalitet

… Helt…… Ganska… Viss… Viktig… Mycket…… Avgörande
… oviktig… oviktig… betydelse… … viktig… betydelse

	 Bravur,	musikernas	skicklighet,	artisteri

… Helt…… Ganska… Viss… Viktig… Mycket…… Avgörande
… oviktig… oviktig… betydelse… … viktig… betydelse

16.  Uppskatta fördelningen i tid mellan ditt aktiva lyssnande på inspelad musik och 
lyssnandet på livemusik!

… ________…%………+………_________……%……=…100…%
… inspelad… …………… …live

5

11. Söker du aktivt tystnad (dvs frihet från musik)?

… Ja… … Nej

12.  Hur ofta lyssnar du på inspelad musik med 100-procentig koncentration (lurar, blun-
dar, inget får störa etc)?

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

13. Hur ofta använder du musik för att stänga ute/slippa jobbiga/störande ljudmiljöer?

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

14. Viktigaste egenskaperna hos ljudet för bra ljudkvalitet?

	 Tydlig	diskant	och	bas	(frekvensomfång)

… Helt…… Ganska… Viss… Viktigt… Mycket…… Avgörande
… oviktigt… oviktigt… betydelse… … viktigt… betydelse

	 Tydlig	mix	(man	höra	alla	intrument	bra)

… Helt…… Ganska… Viss… Viktigt… Mycket…… Avgörande
… oviktigt… oviktigt… betydelse… … viktigt… betydelse

	 Frihet	från	bakgrundsbrus	(”rumsljud”)

… Helt…… Ganska… Viss… Viktigt… Mycket…… Avgörande
… oviktigt… oviktigt… betydelse… … viktigt… betydelse

	 Klangfärg	(känn	musiken	varm	eller	kall)

… Helt…… Ganska… Viss… Viktigt… Mycket…… Avgörande
… oviktigt… oviktigt… betydelse… … viktigt… betydelse

	 Dynamik	(musiken	växlar	tydligt	mellan	starkt	och	svagt)

… Helt…… Ganska… Viss… Viktigt… Mycket…… Avgörande
… oviktigt… oviktigt… betydelse… … viktigt… betydelse



Enkät till födda 1975–1990: Resultat 

1. Hur mycket lyssnar du aktivt på inspelad musik tillsammans med andra?
 kv m S:a
Aldrig 1 1 2
Nästan aldrig 2 2 4
Nån gång i månaden 2 2 4
Nån gång i veckan 1 0 1
Varje dag 0 1 1
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12

2. Var lyssnar du på inspelad musik? Uppskatta tiden.

Anläggningar i offentliga miljöer (pub, disco, varuhus, hiss osv)
 kv m S:a
Aldrig 0 0 0
Nästan aldrig 1 1 2
Nån gång i månaden 2 2 4
Nån gång i veckan 1 3 4
Varje dag 2 0 2
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12

Portabla medier (Ipod, mp3-spelare, walkman)
 kv m S:a
Aldrig 1 3 4
Nästan aldrig 1 0 1
Nån gång i månaden 2 2 4
Nån gång i veckan 0 0 0
Varje dag 0 2 2
Alltid 1 0 1
Summa 6 6 12

I bilen
 kv m S:a
Aldrig 0 0 0
Nästan aldrig 2 2 4
Nån gång i månaden 0 1 1
Nån gång i veckan 1 1 2
Varje dag 2 1 3
Alltid 1 1 2
Summa 6 6 12



Vid datorn
 kv m S:a
Aldrig 0 0 0
Nästan aldrig 2 0 2
Nån gång i månaden 0 0 0
Nån gång i veckan 2 1 3
Varje dag 2 4 6
Alltid 0 1 1
Summa 6 6 12

Radio, TV
 kv m S:a
Aldrig 0 0 0
Nästan aldrig 0 3 3
Nån gång i månaden 1 0 1
Nån gång i veckan 2 2 4
Varje dag 3 1 4
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12

Grammofon, stereoanläggning, analog ljudanläggning i hemmet
 kv m S:a
Aldrig 4 0 4
Nästan aldrig 1 2 3
Nån gång i månaden 1 0 1
Nån gång i veckan 0 0 0
Varje dag 0 4 4
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12

CD-spelare, digital ljudanläggning i hemmet
 kv m S:a
Aldrig 1 1 2
Nästan aldrig 2 1 3
Nån gång i månaden 1 0 1
Nån gång i veckan 2 0 2
Varje dag 0 4 4
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12



3.  Hur ofta lyssnar du enbart på musik, utan att göra något annat samtidigt 
(jogga, läsa, resa etc)? 

 kv m S:a
Aldrig 1 1 2
Nästan aldrig 4 0 4
Nån gång i månaden 0 0 0
Nån gång i veckan 0 4 4
Varje dag 1 1 2
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12

4. Lyssnar du oftast på 
hela album
 kv m S:a
Aldrig 1 0 1
Nästan aldrig 3 0 3
Nån gång i månaden 0 2 2
Nån gång i veckan 2 2 4
Varje dag 0 2 2
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12

Egna spelllistor, blandband etc
 kv m S:a
Aldrig 0 2 2
Nästan aldrig 2 0 2
Nån gång i månaden 2 0 2
Nån gång i veckan 2 2 4
Varje dag 0 1 1
Alltid 0 1 1
Summa 6 6 12

Enstaka låtar (som du väljer efterhand)
 kv m S:a
Aldrig 0 0 0
Nästan aldrig 1 0 1
Nån gång i månaden 0 0 0
Nån gång i veckan 3 2 5
Varje dag 2 4 6
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12



5. Vilket medium upplever du förmedlar bäst ljudkvalitet? 
CD kv m S:a
Värdelös 0 0 0
Dålig 0 0 0
Ganska dålig 0 2 2
Ganska bra 2 2 4
Bra 3 2 5
Suverän 1 0 1
Summa 6 6 12

Vinylskivor kv m S:a
Värdelös 0 0 0
Dålig 1 1 2
Ganska dålig 0 0 0
Ganska bra 1 1 2
Bra 3 2 5
Suverän 1 2 3
Summa 6 6 12

Kassettband kv m S:a
Värdelös 2 1 3
Dålig 1 2 3
Ganska dålig 3 1 4
Ganska bra 0 1 1
Bra 0 1 1
Suverän 0 0 0
Summa 6 6 12

Mp3-spelare kv m S:a
Värdelös 0 0 0
Dålig 2 0 2
Ganska dålig 1 1 2
Ganska bra 1 2 3
Bra 1 3 4
Suverän 1 0 1
Summa 6 6 12

Dator kv m S:a
Värdelös 0 0 0
Dålig 1 0 1
Ganska dålig 1 1 2
Ganska bra 2 1 3
Bra 1 3 4
Suverän 1 1 2
Summa 6 6 12



DVD-Audio/SACD kv m S:a
Värdelös 0 0 0
Dålig 0 0 0
Ganska dålig 0 2 2
Ganska bra 2 1 3
Bra 1 2 3
Suverän 2 0 2
Summa 5 5 10

Annat medium (rullbandspelare, vevgrammofon för stenkakor m.m.)
 kv m S:a
Värdelös 1 0 1
Dålig 2 0 2
Ganska dålig 1 0 1
Ganska bra 0 1 1
Bra 1 1 2
Suverän 0 1 1
Summa 5 3 8

6. Hur viktig är ljudkvaliteten för musikupplevelsen?
 kv m S:a
Oviktig 0 0 0
Ganska oviktig 0 2 2
Ganska viktig 1 1 2
Viktig 4 2 6
Mycket viktig 1 0 1
Avgörande 0 1 1
Summa 6 6 12

7.  Uppskatta fördelningen mellan ditt aktiva/passiva lyssnande?
        Snitt
M 10/90 15/85 60/40 25/75 80/20 60/40 42/58
Kv 30/70 20/80 10/90 0/100 20/80 20/80 17/83
       30/70

8.  Finns det enstaka låtar/musikstycken som du direkt kopplar ihop med en 
händelse, en person eller någon annan specifik känslomässig upplevelse?

 kv m S:a
Ja, flera 6 6 12
Någon enstaka 0 0 0
Nej 0 0 0
Summa 6 6 12



9. Lyssnar man mer koncentrerat och aktivt på musik som man har betalat 
för?
 kv m S:a
Ja 3 1 4
Nej 3 5 8
Summa 6 6 12

10. Hur hittar du musiken, varifrån får du information och tips?

Tips från kompisar (live eller via internet, spotifylistor etc)
 kv m S:a
Aldrig 0 0 0
Sällan 1 0 1
Ganska sällan 1 1 2
Ganska ofta 1 2 3 
Ofta 2 2 4
Huvudsakligen 1 1 2
Summa 6 6 12

Lyssnade på radio/TV
 kv m S:a
Aldrig 0 1 1
Sällan 0 0 0
Ganska sällan 1 3 4
Ganska ofta 3 2 5
Ofta 1 0 1
Huvudsakligen 1 0 1
Summa 6 6 12

Topplistor och recensioner i tidningar
 kv m S:a
Aldrig 2 2 4
Sällan 2 2 4
Ganska sällan 1 1 2
Ganska ofta 1 1 2
Ofta 0 0 0
Huvudsakligen 0 0 0
Summa 6 6 12



I skivaffären
 kv m S:a
Aldrig 5 3 8
Sällan 0 1 1
Ganska sällan 1 2 3
Ganska ofta 0 0 0
Ofta 0 0 0
Huvudsakligen 0 0 0
Summa 6 6 12

På andra sätt (musikbloggar, jukebox m.m.)
 kv m S:a
Aldrig 2 0 2
Sällan 2 1 3
Ganska sällan 0 4 4
Ganska ofta 1 1 2
Ofta 0 0 0
Huvudsakligen 1 0 1
Summa 6 6 12

11. Söker du aktivt tystnad (dvs frihet från musik)?
 kv m S:a
Ja 5 2 7
Nej 1 4 5
Summa 6 6 12

12.  Hur ofta lyssnar du på inspelad musik med 100-procentig koncentration 
(lurar, blundar, inget får störa etc)?

 kv m S:a
Aldrig 2 0 2
Nästan aldrig 1 1 2
Nån gång i månaden 2 1 3
Nån gång i veckan 1 2 3
Varje dag 0 2 2
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12



13. Hur ofta använder du musik för att stänga ute/slippa jobbiga/störande 
ljudmiljöer?
 kv m S:a
Aldrig 1 1 2
Nästan aldrig 1 1 2
Nån gång i månaden 2 1 3
Nån gång i veckan 2 2 4
Varje dag 0 1 1
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12

14. Viktigaste egenskaperna hos ljudet för bra ljudkvalitet?

Tydlig diskant och bas (frekvensomfång)
 kv m S:a
Helt oviktig 1 0 1
Ganska oviktig 0 1 1
Ganska viktig 0 3 3
Viktig 2 2 4
Mycket viktig 3 0 3
Avgörande 0 0 0
Summa 6 6 12

Tydlig mix (man höra alla intrument bra)
 kv m S:a
Helt oviktig 1 0 1
Ganska oviktig 0 0 0
Ganska viktig 0 2 2
Viktig 4 3 7
Mycket viktig 1 1 2
Avgörande 0 0 0
Summa 6 6 12

Frihet från bakgrundsbrus (”rumsljud”)
 kv m S:a
Helt oviktig 1 0 1
Ganska oviktig 2 3 5
Ganska viktig 2 1 3
Viktig 1 0 1
Mycket viktig 0 2 2
Avgörande 0 0 0
Summa 6 6 12



Klangfärg (känn musiken varm eller kall)
 kv m S:a
Helt oviktig 2 0 2
Ganska oviktig 0 1 1
Ganska viktig 3 2 5
Viktig 1 2 3
Mycket viktig 0 0 0
Avgörande 0 1 1
Summa 6 6 12

Dynamik (musiken växlar tydligt mellan starkt och svagt)
 kv m S:a
Helt oviktig 0 0 0
Ganska oviktig 4 2 6
Ganska viktig 1 1 2
Viktig 1 2 3
Mycket viktig 0 1 1
Avgörande 0 0 0
Summa 6 6 12

15. Viktigaste egenskaperna för en bra musikupplevelse?

Melodin kv m S:a
Helt oviktig 0 0 0
Ganska oviktig 0 0 0
Ganska viktig 0 2 2
Viktig 1 2 3
Mycket viktig 3 2 5
Avgörande 2 0 2
Summa 6 6 12

Harmoniken kv m S:a
Helt oviktig 1 0 1
Ganska oviktig 0 0 0
Ganska viktig 0 2 2
Viktig 3 2 5
Mycket viktig 2 2 4
Avgörande 0 0 0
Summa 6 6 12



Texten kv m S:a
Helt oviktig 0 0 0
Ganska oviktig 1 0 1
Ganska viktig 2 4 6
Viktig 1 1 2
Mycket viktig 1 0 1
Avgörande 1 1 2
Summa 6 6 12

Instrumentering kv m S:a
Helt oviktig 1 0 1
Ganska oviktig 1 3 4
Ganska viktig 0 1 1
Viktig 4 1 5
Mycket viktig 0 1 1
Avgörande 0 0 0
Summa 6 6 12

Ljudkvalitet kv m S:a
Helt oviktig 0 0 0
Ganska oviktig 3 1 4
Ganska viktig 1 1 2
Viktig 1 3 4
Mycket viktig 1 1 2
Avgörande 0 0 0
Summa 6 6 12

Bravur, musikernas skicklighet, artisteri
 kv m S:a
Helt oviktig 1 0 1
Ganska oviktig 0 0 0
Ganska viktig 1 1 2
Viktig 2 2 4
Mycket viktig 2 2 4
Avgörande 0 1 1
Summa 6 6 12

16.  Uppskatta fördelningen i tid mellan ditt aktiva lyssnande på inspelad mu-
sik och lyssnandet på livemusik!     
       Snitt

M 50/50 99/1 70/30 94/6 97/3 90/10 83/17
Kv 95/5 99/1 90/10 100/0 90/10 90/10 94/6
       89/11
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Enkät till födda 1940–1955 år 
avseende perioden runt 1970

SUSANNA OTTOSSON
Ljud och musikproduktionsprogrammet 
ht 2010

Musiklyssnande i förändring
C-uppsats om hur lyssnarvanorna förändrats sedan 1970-talet

Namn: …………………………………………………………

Född år: ………………………………………………………

Huvudsaklig sysselsättning under perioden runt 1970:

…………………………………………………………………

2

1.  Hur mycket lyssnade du aktivt på inspelad musik tillsammans med andra under 
perioden runt 1970?

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

2. Var lyssnade du på inspelad musik? Uppskatta tiden.
	 Anläggningar	i	offentliga	miljöer	(pub,	disco,	varuhus,	hiss	osv)

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

	 Portabla	medier	(Ipod,	mp3-spelare,	walkman)

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

… I	bilen

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

	 Radio,	TV

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

	 Vid	datorn

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

	 Grammofon,	stereoanläggning,	analog	ljudanläggning	i	hemmet

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

	 CD-spelare,	digital	ljudanläggning	i	hemmet

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

3.  Hur ofta lyssnade du enbart på musik, utan att göra något annat samtidigt (jogga, 
läsa, etc)? 

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

Samtliga…frågor…i…den…här…enkäten…avser…ditt…musiklyssnande……runt…1970.…Vissa…svarsalternativ…kan…
därför…sakna…relevans…–…exempelvis…fanns…ju…inte…mp3-spelare…eller…internet...…Alternativen…finns…
ändå…med…för…att…dina…svar…ska…kunna…jämföras…med…en…yngre…åldersgrupp.……Om…det…inte…står…nå-
got…annat,…rör…frågorna…hur…du…runt…1970…lyssnade…på…inspelad…musik,…inte…livemusik.…Tack…för…din…
medverkan!

Bilaga 2. 

Enkät till födda 1940–1955 år 
avseende perioden runt 1970
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4. Lyssnade du under den här tiden oftast på 
	 hela	album

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

	 Egna	spelllistor,	blandband	etc

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

	 Enstaka	låtar	(som	du	valde	efterhand)

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

5.  Vilket medium upplever du förmedlar bäst ljudkvalitet (gäller generellt, inte bara 
tiden runt 1970)? 

	 CD

… Värdelös… Dålig… Ganska…dålig… Ganska…bra… Bra… Suverän

	 Vinylskivor

… Värdelös… Dålig… Ganska…dålig… Ganska…bra… Bra… Suverän

	 Kassettband

… Värdelös… Dålig… Ganska…dålig… Ganska…bra… Bra… Suverän

	 	Mp3-spelare

… Värdelös… Dålig… Ganska…dålig… Ganska…bra… Bra… Suverän

	 	 	Dator

… Värdelös… Dålig… Ganska…dålig… Ganska…bra… Bra… Suverän

	 DVD-Audio/SACD

… Värdelös… Dålig… Ganska…dålig… Ganska…bra… Bra… Suverän

Annat	medium	(rullbandspelare,	vevgrammofon	för	stenkakor	m.m.)

… Värdelös… Dålig… Ganska…dålig… Ganska…bra… Bra… Suverän

6. Hur viktig är ljudkvaliteten för musikupplevelsen?

… Oviktig…… Ganska… Ganska… Viktig… Mkt…… Avgörande
… … oviktig… viktig… … viktig
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7.  Passivt musiklyssnande är när vi lyssnar till musik som bakgrund till någon annan 
aktivitet, oavsett om vi aktivt valt bakgrunden (för att exempelvis komma i en viss 
stämning) eller om den ”tvingas på oss” (t. ex i hissen). 

 Aktivt lyssnande är när själva lyssnandet på musiken är den huvudsakliga   
 aktiviteten, när vi  koncentrerar oss i första hand på musiken (kan vara i olika 
 miljöer).
 Uppskatta fördelningen mellan ditt aktiva och passiva lyssnande runt 1970.

… ________…%………+………_________……%……=…100…%
… aktivt… ……………… passivt

8.  Finns det enstaka låtar/musikstycken från tiden  runt 1970 som du direkt kopplar 
ihop med en händelse, en person eller någon annan specifik känslomässig upple-
velse?

… Ja,…flera… Någon…enstaka… Nej

9. Lyssnar man mer koncentrerat och aktivt på musik som man har betalat för?

… Ja… … Nej

10. Hur hittade du musiken runt  1970, varifrån fick du information och tips?

	 Tips	från	kompisar	(live	eller	via	internet,	spotifylistor	etc)

… Aldrig… Sällan… Ganska… Ganska… Ofta… Huvud-
… … … sällan… ofta… … sakligen

	 Lyssnade	på	radio/TV

… Aldrig… Sällan… Ganska… Ganska… Ofta… Huvud-
… … … sällan… ofta… … sakligen

	 Topplistor	och	recensioner	i	tidningar

… Aldrig… Sällan… Ganska… Ganska… Ofta… Huvud-
… … … sällan… ofta… … sakligen

	 I	skivaffären

… Aldrig… Sällan… Ganska… Ganska… Ofta… Huvud-
… … … sällan… ofta… … sakligen

	 På	andra	sätt	(musikbloggar,	jukebox	m.m.)

… Aldrig… Sällan… Ganska… Ganska… Ofta… Huvud-
… … … sällan… ofta… … sakligen

1

Enkät till födda 1940–1955 år 
avseende perioden runt 1970

SUSANNA OTTOSSON
Ljud och musikproduktionsprogrammet 
ht 2010

Musiklyssnande i förändring
C-uppsats om hur lyssnarvanorna förändrats sedan 1970-talet

Namn:……………………………………………………………

Född…år:… ………………………………………………………

Huvudsaklig…sysselsättning…under…perioden…runt…1970:

…………………………………………………………………
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11. Sökte du aktivt tystnad då, dvs frihet från musik (gäller generellt)? 

… Ja… … Nej

12.  Hur ofta lyssnade du på inspelad musik med 100-procentig koncentration (lurar, 
blundar, inget får störa etc) runt 1970?

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

13.  Hur ofta använde du då musik för att stänga ute/slippa jobbiga/störande ljud-
miljöer?

… Aldrig… Nästan… Nån…gång… Nån…gång… Varje… Alltid
… … aldrig… i…månaden… i…veckan… dag

14. Viktigaste egenskaperna hos ljudet för bra ljudkvalitet (gäller generellt)?

	 Tydlig	diskant	och	bas	(frekvensomfång)

… Helt…… Ganska… Viss… Viktigt… Mycket…… Avgörande
… oviktigt… oviktigt… betydelse… … viktigt… betydelse

	 Tydlig	mix	(man	höra	alla	intrument	bra)

… Helt…… Ganska… Viss… Viktigt… Mycket…… Avgörande
… oviktigt… oviktigt… betydelse… … viktigt… betydelse

	 Frihet	från	bakgrundsbrus	(”rumsljud”)

… Helt…… Ganska… Viss… Viktigt… Mycket…… Avgörande
… oviktigt… oviktigt… betydelse… … viktigt… betydelse

	 Klangfärg	(känn	musiken	varm	eller	kall)

… Helt…… Ganska… Viss… Viktigt… Mycket…… Avgörande
… oviktigt… oviktigt… betydelse… … viktigt… betydelse

	 Dynamik	(musiken	växlar	tydligt	mellan	starkt	och	svagt)

… Helt…… Ganska… Viss… Viktigt… Mycket…… Avgörande
… oviktigt… oviktigt… betydelse… … viktigt… betydelse



Enkät till födda 1940–1955: Resultat 

1. 1.  Hur mycket lyssnade du aktivt på inspelad musik tillsammans med an-
dra under perioden runt 1970?

 kv m S:a
Aldrig 0 0 0
Nästan aldrig 0 0 0
Nån gång i månaden 2 2 4
Nån gång i veckan 3 2 5
Varje dag 1 2 3
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12

2. Var lyssnade du på inspelad musik? Uppskatta tiden.

Anläggningar i offentliga miljöer (pub, disco, varuhus, hiss osv)
 kv m S:a
Aldrig 1 0 1
Nästan aldrig 0 1 1
Nån gång i månaden 2 4 6
Nån gång i veckan 2 1 3
Varje dag 1 0 1
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12

Portabla medier (Ipod, mp3-spelare, walkman)
 kv m S:a
Aldrig 4 4 8
Nästan aldrig 1 0 1
Nån gång i månaden 1 1 2
Nån gång i veckan 0 0 0
Varje dag 0 1 1
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12

I bilen kv m S:a
Aldrig 1 3 4
Nästan aldrig 1 0 1
Nån gång i månaden 2 2 4
Nån gång i veckan 0 0 0
Varje dag 0 2 2
Alltid 1 0 1
Summa 6 6 12



Vid datorn
 kv m S:a
Aldrig 6 6 12
Nästan aldrig 0 0 0
Nån gång i månaden 0 0 0
Nån gång i veckan 0 0 0
Varje dag 0 0 0
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12

Radio, TV
 kv m S:a
Aldrig 0 0 0
Nästan aldrig 0 0 0
Nån gång i månaden 0 0 0
Nån gång i veckan 1 5 6
Varje dag 5 1 6
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12

Grammofon, stereoanläggning, analog ljudanläggning i hemmet
 kv m S:a
Aldrig 0 0 0
Nästan aldrig 0 0 0
Nån gång i månaden 0 0 0
Nån gång i veckan 2 0 2
Varje dag 4 6 10
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12

CD-spelare, digital ljudanläggning i hemmet
 kv m S:a
Aldrig 6 6 12
Nästan aldrig 0 0 0
Nån gång i månaden 0 0 0
Nån gång i veckan 0 0 0
Varje dag 0 0 0
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12



3.  Hur ofta lyssnade du enbart på musik, utan att göra något annat samtidigt 
(jogga, läsa, etc)? 

 kv m S:a
Aldrig 0 0 0
Nästan aldrig 1 1 2
Nån gång i månaden 0 0 0
Nån gång i veckan 3 1 4
Varje dag 2 4 6
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12

4. Lyssnade du under den här tiden oftast på 
hela album
 kv m S:a
Aldrig 0 0 0
Nästan aldrig 1 0 1
Nån gång i månaden 1 0 1
Nån gång i veckan 2 3 5
Varje dag 2 2 4
Alltid 0 1 1
Summa 6 6 12

Egna spelllistor, blandband etc
 kv m S:a
Aldrig 4 2 6
Nästan aldrig 0 1 1
Nån gång i månaden 0 2 2
Nån gång i veckan 1 0 1
Varje dag 1 1 2
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12

Enstaka låtar (som du väljer efterhand)
 kv m S:a
Aldrig 0 1 1
Nästan aldrig 1 1 2
Nån gång i månaden 1 0 1
Nån gång i veckan 1 1 2
Varje dag 3 3 6
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12



5.  Vilket medium upplever du förmedlar bäst ljudkvalitet (gäller generellt, 
inte bara tiden runt 1970)? 

CD kv m S:a
Värdelös 0 0 0
Dålig 0 0 0
Ganska dålig 0 0 0
Ganska bra 2 2 4
Bra 4 4 8
Suverän 0 0 0
Summa 6 6 12

Vinylskivor kv m S:a
Värdelös 0 0 0
Dålig 0 0 0
Ganska dålig 0 2 2
Ganska bra 0 0 0
Bra 5 1 6
Suverän 1 3 4
Summa 6 6 12

Kassettband kv m S:a
Värdelös 0 1 1
Dålig 0 1 1
Ganska dålig 4 3 7
Ganska bra 2 1 3
Bra 0 0 0
Suverän 0 0 0
Summa 6 6 12

Mp3-spelare kv m S:a
Värdelös 1 1 2
Dålig 0 0 0
Ganska dålig 0 0 0
Ganska bra 0 3 3
Bra 2 2 4
Suverän 0 0 0
Summa 3 6 9

Dator kv m S:a
Värdelös 1 0 1
Dålig 2 2 4
Ganska dålig 1 2 3 
Ganska bra 1 0 1
Bra 1 2 3
Suverän 0 0 0
Summa 6 6 12



DVD-Audio/SACD kv m S:a
Värdelös 1 0 1
Dålig 0 0 0
Ganska dålig 0 1 1
Ganska bra 1 1 2
Bra 1 1 2
Suverän 0 2 2
Summa 3 5 8

Annat medium (rullbandspelare, vevgrammofon för stenkakor m.m.)
 kv m S:a
Värdelös 1 1 2
Dålig 1 1 2
Ganska dålig 1 1 2
Ganska bra 1 1 2
Bra 0 1 1
Suverän 0 1 1
Summa 4 6 10

6. Hur viktig är ljudkvaliteten för musikupplevelsen?
 kv m S:a
Oviktig 0 1 1
Ganska oviktig 2 1 3
Ganska viktig 0 1 1
Viktig 4 0 4
Mycket viktig 0 4 4
Avgörande 0 0 0
Summa 6 6 12

7. Uppskatta fördelningen mellan ditt aktiva och passiva lyssnande runt 1970.
        Snitt
M 50/50 70/30 80/20 80/20 90/10 90/10 77/23
Kv 70/30 50/50 50/50 80/20 70/30 50/50 62/38
       70/30

8.  Finns det enstaka låtar/musikstycken från tiden runt 1970 som du direkt 
kopplar ihop med en händelse, en person eller någon annan specifik käns-
lomässig upplevelse?

 kv m S:a
Ja, flera 6 6 12
Någon enstaka 0 0 0
Nej 0 0 0
Summa 6 6 12



9. Lyssnar man mer koncentrerat och aktivt på musik som man har betalat 
för?
 kv m S:a
Ja 2 4 6
Nej 4 2 6
Summa 6 6 12

10. Hur hittade du musiken runt 1970, varifrån fick du information och tips?

Tips från kompisar (live eller via internet, spotifylistor etc)
 kv m S:a
Aldrig 0 0 0
Sällan 0 0 0
Ganska sällan 0 0 0
Ganska ofta 1 3 4 
Ofta 3 3 6
Huvudsakligen 2 0 2
Summa 6 6 12

Lyssnade på radio/TV
 kv m S:a
Aldrig 0 0 0
Sällan 0 1 1
Ganska sällan 0 0 0
Ganska ofta 2 2 4
Ofta 3 3 6
Huvudsakligen 1 0 1
Summa 6 6 12

Topplistor och recensioner i tidningar
 kv m S:a
Aldrig 2 0 2
Sällan 1 2 3
Ganska sällan 1 0 1
Ganska ofta 1 2 3
Ofta 1 1 2
Huvudsakligen 0 1 1
Summa 6 6 12



I skivaffären
 kv m S:a
Aldrig 2 0 2
Sällan 1 3 4
Ganska sällan 1 1 2
Ganska ofta 0 1 1
Ofta 2 0 2
Huvudsakligen 0 1 1
Summa 6 6 12

På andra sätt (musikbloggar, jukebox m.m.)
 kv m S:a
Aldrig 3 2 5
Sällan 2 1 3
Ganska sällan 0 1 1
Ganska ofta 1 2 3
Ofta 0 0 0
Huvudsakligen 0 0 0
Summa 6 6 12

11. Sökte du aktivt tystnad då, dvs frihet från musik (gäller generellt)? 
 kv m S:a
Ja 1 2 3
Nej 5 4 9
Summa 6 6 12

12.  Hur ofta lyssnade du på inspelad musik med 100-procentig koncentration 
(lurar, blundar, inget får störa etc) runt 1970?

 kv m S:a
Aldrig 1 0 1
Nästan aldrig 0 0 0
Nån gång i månaden 1 1 2
Nån gång i veckan 4 2 6
Varje dag 0 3 3
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12



13. Hur ofta använde du då musik för att stänga ute/slippa jobbiga/störande 
ljud miljöer?
 kv m S:a
Aldrig 3 2 5
Nästan aldrig 2 3 5
Nån gång i månaden 0 0 0
Nån gång i veckan 1 1 2
Varje dag 0 0 0
Alltid 0 0 0
Summa 6 6 12

14. Viktigaste egenskaperna hos ljudet för bra ljudkvalitet (gäller generellt)?

Tydlig diskant och bas (frekvensomfång)
 kv m S:a
Helt oviktig 0 0 0
Ganska oviktig 0 0 0
Ganska viktig 1 0 1
Viktig 5 4 9
Mycket viktig 0 2 2
Avgörande 0 0 0
Summa 6 6 12

Tydlig mix (man höra alla intrument bra)
 kv m S:a
Helt oviktig 0 0 0
Ganska oviktig 1 1 2
Ganska viktig 0 0 0
Viktig 3 1 4
Mycket viktig 2 3 5
Avgörande 0 1 1 
Summa 6 6 12

Frihet från bakgrundsbrus (”rumsljud”)
 kv m S:a
Helt oviktig 0 0 0
Ganska oviktig 1 1 2
Ganska viktig 1 0 1
Viktig 1 4 5
Mycket viktig 1 1 2
Avgörande 2 0 2
Summa 6 6 12



Klangfärg (känn musiken varm eller kall)
 kv m S:a
Helt oviktig 0 0 0
Ganska oviktig 0 0 0
Ganska viktig 1 1 2
Viktig 3 2 5
Mycket viktig 2 2 4
Avgörande 0 1 1
Summa 6 6 12

Dynamik (musiken växlar tydligt mellan starkt och svagt)
 kv m S:a
Helt oviktig 0 0 0
Ganska oviktig 0 0 0
Ganska viktig 1 1 2
Viktig 4 3 7
Mycket viktig 1 1 2
Avgörande 0 1 1
Summa 6 6 12

15. Viktigaste egenskaperna för en bra musikupplevelse (gäller generellt och 
inspelad musik)?
Melodin kv m S:a
Helt oviktig 0 0 0
Ganska oviktig 0 0 0
Ganska viktig 0 0 0
Viktig 2 2 4
Mycket viktig 2 4 6
Avgörande 2 0 2
Summa 6 6 12

Harmoniken kv m S:a
Helt oviktig 0 0 0
Ganska oviktig 0 0 0
Ganska viktig 0 0 0
Viktig 1 1 2
Mycket viktig 5 5 10
Avgörande 0 0 0
Summa 6 6 12



Texten kv m S:a
Helt oviktig 0 0 0
Ganska oviktig 0 2 2
Ganska viktig 1 1 2
Viktig 2 2 4
Mycket viktig 0 1 1
Avgörande 3 0 3
Summa 6 6 12

Instrumentering kv m S:a
Helt oviktig 1 0 1
Ganska oviktig 1 0 1
Ganska viktig 1 4 5
Viktig 2 2 4
Mycket viktig 1 0 1
Avgörande 0 0 0
Summa 6 6 12

Ljudkvalitet kv m S:a
Helt oviktig 1 0 1
Ganska oviktig 0 1 1
Ganska viktig 1 0 1
Viktig 1 1 2
Mycket viktig 2 2 4
Avgörande 1 2 3
Summa 6 6 12

Bravur, musikernas skicklighet, artisteri
 kv m S:a
Helt oviktig 1 0 2
Ganska oviktig 0 0 0
Ganska viktig 1 1 2
Viktig 1 3 4
Mycket viktig 2 1 3
Avgörande 1 1 2
Summa 6 6 12

16.  Uppskatta fördelningen i tid mellan ditt aktiva lyssnande på inspelad mu-
sik och lyssnandet på livemusik under perioden runt 1970!  
       Snitt

M 97/3 80/20 50/50 70/30 80/20 70/30 75/25
Kv 95/5 75/25 95/5 90/10 80/20 95/5 88/12
       82/18



Bilaga 3. 

Intervjuer
Samtliga fyra intervjuer genomfördes under vecka 49 2010. Intervjun med EG 
skedde på telefon, de övriga i enskilda rum i Falun. Jag bandade samrtliga inter-
vjuer. Utskrifterna nedan är något redigerade.

Elisabeth Granlund (EG), 55 år, undersköterska. Arbetade under 
1970–talet som daghems arbetare. Har inte utövat musik. 

SO: Lyssnade man mer tillsammans på 70-talet?

EG: Ja, det gjorde man. För jag hade inga barn då. Så då kunde man lyssna med 
andra.

SO: Hur gjorde ni då?

EG: Antingen satt vi framför en transistor[radio]… jag vet, vi satt i trappan i Över-
dalen och lyssnade på det här Upp till 10 eller vad det hette [Tio i topp], vi satt ett 
helt gäng runt den där transistorn. En radio, alltså. Och då var det inte så att man 
lyssnade på texten, utan då var det mycket sån här love hit och love dit. Det var en 
grej, det var häftigt, riktigt häftigt. Sen var det vissa låtar då… som låg etta, tvåa 
eller trea.. men det där spelade ingen roll för min del, utan man väntade på den här 
bra låten.

SO: Hur har det förändrats, ditt lyssnande?

EG: Jag är mer fokuserad på texter, vad dom sjunger om… det ska inte vara det här 
med love längre – och inga röda läppar heller, det är ingenting för mig – utan en 
bra melodi… sjunger man då visor, typ Cornelis, dom har ju något att förmedla, 
dom levererar ju nånting – då är det ju inte så mycket att det är bas och trummor 
och sånt, man hör ju inte vad dom säger. Jag är mer för visor och sånt – och det är 
fortfarande inte love [som gäller].

SO: Lyssnar du mer ensam?

EG: Ja, det gör jag. Jag kan lyssna med min dotter och min son ibland. Speciellt om 
vi på vinyl däruppe, det är häftigt. Lyssnar aldrig på musik hemma hos nån annan 
nuförtiden. Jag lyssnar mycket på musik för att inte vara musiker – så för min ålder 
tror jag lyssnar mycket.

SO: Tror du lyssnandet avtar med åldern?

EG: Nej, men jag tror att smaken ändras.

EG: Vet inte hur gammal jag var när jag började lyssna. Jag gick på Stampen till 
exempel och lyssnade på jazz. På Magnus Ladulås var det blues och på Engelen 
mera rock.

B. Jag har i alla år lyssnat på musik i bakgrunden. Ett tag lyssnade jag mycket, då 
stängde jag in mig och lyssnade själv. Det var nog lugnet jag var ute efter, jag be-
hövde det.



SO: På fester etc?

EG: Häruppe kunde vi åka upp och lyssna på skivor, men vi var mest ute och gril-
lade korv. Hade vi med oss nåt var det en gitarrist. Jag sökte inte tystnad.

SO: Var hittade du musik?

EG: Inspelad musik fanns... i mitt rum, eller när jag skulle lyssna så där riktigt 
fokuserat, då gick jag ner till biblioteket… Vi hade radion i hemmet, jag minns 
inte vi hade någon annan anläggning. På nån klassfest kunde man dansa, kom inte 
ihåg om det var till bandspelare eller nåt annat.

S. Vad var det som var viktigt i musiken?

EG: Då var det love och stämmor och sånt. Att det lät fint… Sen var det var för text 
var inte så intressant. Ända tills jag började upptäcka Cornelis, då vände det…

SO: Var det skillnad mellan killar och tjejer?

EG: Hade jag inte en tanke på.

SO: Använde du musik för att känna kontroll? Som att du stängde in dig?

EG: Ja, jag stängde jämt in mig för att lyssna på musik. Speciellt när jag bodde 
hemma. Det var min räddning.

SO: Lyssnar du på portabla medier?

EG: Inte direkt. Har aldrig ägt nån själv. Jag gillar inte dom här öronpropparna.

SO: Lyssnade du på hela album?

EG: Ja, om det var nåt bra. Oftast plockade jag ut bitar ur albumet. Man satte på 
dom låtar man gillade. Ända tills jag upptäckte Cornelis, då fick hela skivan bara 
rulla på.

SO: Brukade du göra egna spellistor?

EG: Nej, aldrig. Och inte nu heller.

SO: Lyssnade du mer aktivt förr på musik?

EG: Nej, jag tror jag lyssnar mer aktivt idag.

SO: Tycker du att det blivit mer muzak, varuhusmusik, numera?

EG: Går man in på de här större… typ NK å sånt… man blir så trött på den här 
musiken att man tappar lusten att handla.

SO: Hur tror du att sådan musik påverkar oss?

EG: Man går in för att göra det man ska i en affär, alltså handla, och… jag tror att 
man köper mera. Jag blir trött på den där musiken, men jag tror att jag är ett un-
datag där. För jag tror inte att man sätter på musik i en stor affär för att man ska bli 
trött och gå ut därifrån, utam det är mer för att [få folk att] shoppa.

SO: Vad är bra ljudkvalitet för dig?

EG: När jag hör texten. Jag gillar inte när basen kommer fram för mycket för då 
hör man bara den och då försvinner orden. Man kan uppleva det som spräckta 
högtalare. Och det gillar inte jag, för jag vill höra vad dom säger.

SO: Lyssnar du passivt nuförtiden?”

EG: Det gör jag jämt när jag städar. Det underlättar tillvaron, det blir lättare att 
städa.



SO: Hur viktig är ljudkvaliteten för musikupplevelsen?

EG: Ganska viktig, men jag tror inte att jag skulle märka mindre grejer. Men jag 
vill inte att det ska vara för mycket bas eller att något instrument tar över alltihop 
så man inte hör texten. Det ska vara en harmoni med alltihopa. Jag tror inte att jag 
skulle orka lyssna om jag bara hörde trummor och bas och så ser man bara hur 
dom mimar därframme.

SO: Hur stor del av den musik du hör, hur stor del av den har du själv valt?

EG: Jag tror jag väljer ganska noga, om jag ska lyssna alltså. Annars kan jag höra på 
skvalmusik när jag ska laga mat, eller städa, det gör mig inte nåt. Den underlättar.

SO: På jobbet?

EG: Nej ingen musik, bara teven som rullar…

SO: Vart hittade du musiken när du var ung?

EG: Det var nog mest genom radion. Vid Sergels torg fanns en skivaffär som jag 
var på, och där kunde man lyssna på en del. Man fick ju tips av kompisar också.

SO: Idag då?

EG: Fortfarande radion. Och genom barnen.

SO: Använder du musik för att stänga ute störande ljud?

EG: Underlättar i varje fall när man städar.

SO: Hur viktig är musiken för dig?

EG: För mig har musiken alltid varit väldigt viktig. Det är ett sätt att fly från varda-
gen.

SO: Hur ofta sätter du ner och bara lyssnar.

EG: Väldigt sällan. Man prioriterar inte det. Måste göra en massa annat.



Clas Yngström (CY), 58 år, musiker. Har jobbat med musik i hela sitt 
liv. Under 1970–talet studerade han och arbetade samtidigt som 
musiker. 

SO: Upplever du att man lyssnade mer tillsammans med andra när du var ung?

CY: Ja det gjorde man, absolut. Jag gjorde det i alla fall det … musiken var väldigt 
viktig för mig. Man kunde lyssna på musik i en musikaffär, hemma hos nån eller 
på en fest. Det var alltid en platta som låg på och man satt ofta och lyssnade… Det 
var en viktig del festen, att digga musik… Jag hade en anläggning hemma. Det var 
det första [jag ville skaffa] när jag flyttade hemifrån, vilket var ganska signifikativt 
för hur viktigt det var… Jag hade en analog hifi-anläggning, som var rätt juste det 
var ju då ett grammofonverk med vägd tonarm och sen hade jag en reciever, med 
radio…förstärkardel och där man även kunde köra in kassettbandspelare. Så hade 
jag högtalare, så att det var i tre delar. Det var försteg, slutsteg och en tuner i ett då. 
Det var ganska vanligt på den tiden och det var nog ganska bra tryck i det där … 
man kunde spela rätt starkt.

SO: Tycker du att det var lättare att välja det man lyssnade på då än vad det är nu? 
Utbudet är ju större idag.

CY: Man hade ju inte samma möjlighet att välja. Det fanns inte så mycket inspelad 
musik, det är ju nummer ett. Jag lyssnade en hel del på radio när jag var yngre. Det 
var Radio Luxembourg, det var piratradio och då kunde man lyssna rätt koncen-
trerat. Man satt ofta själv eller några få och lyssnade på den tiden. Och man tänkte 
att det ”finns säkert en miljon sådana som jag som lyssnar”, men man hade ingen 
möjlighet att kommunicera med dem. Idag gör man en grupp på facebook … Förr 
hade skivbolagen en A/R person (Sannas anm. A/R = Artist & Repertoire. En 
person på skivbolaget som söker efter artister och låtar och som kontrakterar nya 
talanger) som valde ut, så att det blev en hyfsad kvalitet på utbudet. Idag är släpps 
mycket som inte borde ha kommit på platta. Men å andra sidan så är det mycket 
som inte skulle ha kommit på platta förut som är jättebra.

SO: A/R-personen var mer som en gatekeeper…

CY: Ja, men idag får man vara sin egen A/R. Sen är det kul att man hjälper varan-
dra… Om du köper du en platta på iTunes, till exempel, så står det: ”den som har 
köpt den här gillar också den här och den här”… Det blir som ringar på vattnet. …

SO: Känner du nån skillnad av att sitta vid datorn, på facebook och trycka än att 
vara i skivaffären?

CY: Absolut! Det är mycket ensammare. Det är svårt att jämföra för det finns ju en 
väldigt viktig social sida också. Man vill gärna träffas och spela de låtar man gillar 
för varandra. Man vill frälsa sina kompisar till samma smak. …

SO: Är det nånting som du fortfarande har i dig?

CY: Ja det har jag… och då kan jag skriva om det på facebook. Jag gör det inte 
ofta, men ibland gör jag det… Jag lyssnar nästan bara ensam… och frugan tycker 
ofta att det låter för mycket när hon kommer hem efter jobbet och jag kanske står 
i köket och diskar och lagar mat och lyssnar på musik. Hon har jobbat hela dagen 
och är trött. …Vi åker bil till spelningar och då lyssnar vi på musik. Det är nästan 
där jag lyssnar mest på musik. Då lyssnar vi tillsammans.



SO: Lyssnar du aktivt eller passivt när du åker bil?

CY: Det är ett aktivt lyssnande, det är det. Man kan ha radion på och så där, men 
det är aktivt när man har… vi har ju ofta specialgrejer som vi fixar… blandskivor… 
och sen gör jag ju det, men de här gigen som vi har på Mariannes. Då gör jag ju 
alltid ett nytt blandband och spelar över högtalarna.

SO: Vad tror du att de här spellistorna har för betydelse, liksom att man skapar sin 
egen… vad betyder en playlist för dig?

CY: Det är ungefär som en persons stil… Spela det du lyssnar på, så ska jag säga 
vem du är. Det är… en del av ens personlighet och så vill man jämföra det med 
andra och kanske få andra att lyssna på samma sak som man själv. Det ger ju en 
återspegling. Jag tycker ofta att saker sitter ihop och det är ju intressant. Det är kul 
att se sammanhang. Det där är ju dj:n jobb… att man planerar en kväll på olika 
sätt. Jag tycker det är kul.

SO: Känner du dig som en dj när du har satt ihop din playlist?

CY: Absolut! Det är jag ju! Det har vi ju alltid hållit på med liksom.

SO: Hur länge har du gjort spellistor? När du lyssnar på album? Lyssnar du fortfar-
ande på det som en helhet?

CY: Nä, det gör man ju inte längre. Albumen är ju inte gjorda så för att vara ett 
album längre. De är för långa. Det tog slut när CD:n kom, rätt mycket. Då kunde 
man hoppa mellan spåren hursomhelst. När Dylan gör en platta… han gör som på 
den gamla tiden… det beror på vad det är för artister. Jag skulle inte orka lyssna på 
en Jay C-platta. Det är alldeles för mycket… för olika saker. Det är nog inte menin-
gen att man ska lyssna som på ett album, alltså som en helhet.

SO: Det är väl så att på CD-skivan går det in mer information också och då blir det 
också så?

CY: Ja, men man behöver inte göra längre plattor bara för att det får plats. Jag pro-
ducerar ju plattor också. Jag gjorde en platta nu i Woodstock med finsk blues och 
de hade 17–18 låtar men jag sa ”vi ger ut 12”. Vi tar de bästa. Det blir ungefär en 
optimal längd på en skiva. Typ 40 minuter.

SO: Det är nog det här att man inte orkar höra ett helt album…

CY: Nej, hjärnan klarar inte riktigt det … Det är väldigt skönt att se skivan som 
en bukett som man ska se som en helhet. Jag kommer ihåg när Hendrix kom ut 
med sin tredje studioplatta, 1969. Då var han väldigt sur för skivbolaget ville göra 
singlar och han var helt emot det. Då kom han precis från den här singelepoken, 
som precis hade tagit slut. Nu var det albumkonceptet som gällde. Det var som ett 
konstverk, som en ljudmålning. Man ska lyssna på det. Prince gjorde ju så med 
den här Lovesexy. Det finns inga markerade pauser, det går inte att flytta fram till 
nästa låt.

SO: Den går i ett svep? Spelade dom in då så också?

CY: Det tror jag inte. Han har lagt sequeense och så har han skippat att göra pauser. 
Men vad fick det för följd? Att det är en av de minst sålda plattor han har gjort. 
Och jag tycker att det är skitjobbigt. Det orkar man ju inte med. Jag har lagt in den 
i datorn och gjorde egna markeringar. Man vill inte höra allt, det blir för mycket. 

SO: Använder du mp3-spelare?

CY: Jag har iPhone. Så att det gör jag väl. 



SO: Vad är din upplevelse? Vad ger det dig för känsla av att använda den?

CY: Jag lyssnar väldigt lite. Jag använder den när vi repar bara för att ha som ett 
fickminne. Jag använder, jag går inte och lyssnar på den. Jag tycker inte att det låter 
så kul.

SO: Är det på grund av ljudkvaliteten? Är det för att du tycker att, du känner inte 
dig bekväm i att röra dig samtidigt som du lyssnar.

CY: Jag gör det också när jag jobbar med grupper och så där. Då gör jag det, när 
jag ska plugga musik, plugga in låtar. 

SO: Då blir det som ett aktivt lyssnande.

CY: Det är jobb, ja det är ett väldigt aktivt lyssnande.

SO: Men du använder det inte för att skapa en stämning till…

CY: …som ett soundtrack…? Nej, det gör jag inte.

SO: Varför tror du att det är så många som använder mp3-spelare på det sättet? De 
lyssnar på ganska dålig ljudkvalitet… tänk de ganska unga som går omkring med 
sin mobiltelefon i handen och så lyssnar de på en låt och så går de på stan. Vad 
känner du angående det fenomenet? 

CY: Ja, det är väl ungefär som vi gjorde när vi spelade väldigt starkt och så där, 
men ja, vad ska man tycka… De är väl lite grann att de konsumerar, De äter snällt 
vid det bord där storbolagen gör det möjligt, och så tror alla att det är så man ska 
uppleva musik… Jag använder inte lurarna för att stänga ute ljudmiljöer… nä, jag 
pluggar musik i så fall. Det är ett sätt att vara med sig själv. … Man stänger ute 
tankar… Att man inte trivs, det kan vara en sån grej. Jag tror tunnelbanan är en 
typisk sån grej [en miljö där man inte trivs och kan fly ifrån med lurarna]. Jag tror 
att det är mycket så här, nyhetens behag att det går. Man sitter hemma och gör sina 
listor … man kan ha med sin musik. Musiken är en sorts uppbygglig kraft också. 
Man kan bli ganska glad. Men ibland känns det som att man använder det som att 
isolera sig…

SO: Upplever du det mer nu än förut?

CY: Förr fanns det ju inte. Det fanns ju kassettband. Men det var ingen som gick 
och bar omkring på kassettbandspelare med hörlurar. Hade man kassetbandare 
hade man ett par stora högtalare.

SO: Hur klarade man sig då? Om man gör som man gör nu, behövs det mer nu? 
Det här att stänga in sig?

CY: Nej, jag tror att det är just nu som det är så.

SO: Varför tror du det?

CY: Jag tror att det har blivit möjligt att få relativt bra ljudkvalitet. Jag menar det 
låter ju bättre än en kassettbandspelare och du kan ha den i ett halssmycke… Men 
det är övergående.

SO: Tror du det?

CY: Ja, det tror jag. Det kommer andra saker.

SO: Det är intressant att du tror att det kommer att försvinna, eller bli i alla fall 
någonting annat.

CY: Jag tror inte att det är något som har med någon tendens i samhället att göra 
och så där. Jag tror bara att man kan producera det nu, ganska billigt och tillgän-



gligt för många. En kassettbandspelare på min tid var ganska dyr. Jag menar jag 
köpte en kassettbandspelare och den kostade väl 1.500–1.600 då. Och det var en 
ganska dyr grej. Det var inget som alla hade. Men sen kom bergsprängarna och … 
så tog man med den till beachen eller skogen och drack en massa bärs och dan-
sade och hade kul allihop. 

Men det här… nej, jag tror det kommer något annat. Det kommer nog att fortsätta 
att vara tillgängligt och kanske kommer att funka ett tag. Men det är ju lite asocialt. 
Det är lite trist.

SO: Man stänger in sig själv med musiken?

CY: Ja, man gör det och många tror jag sabbar öronen, det låter ju så, de lyssnar ju 
starkt.

SO: Är det någonting som du har gjort också förut när du var ung? Lyssnade du 
starkt?

CY: Ja, men det har med mitt jobb att göra. Jag tror att det är många som sab-
bar sin hörsel, dom tänker inte på hur starkt det är… Sen om man är lite halvfull, 
påverkad på något sätt, går gärna volymen upp… Jag tror hjärnan vänjer sig vid 
starkare ljudtryck. Så är det i studion om jag jobbar, om jag ska göra nånting där 
jag använder lurar. Jag jobba till sent på natten och sen komma tillbaka på mor-
gonen och sätta på mig lurarna och ska lyssna på samma styrka som senast. Men 
det går liksom inte. Det är alldeles för starkt. 

SO: Jag tänkte bara på det här med album och playlists igen. Tror du möjligheten 
att göra spellistor har gjort att det blivit ett mer rastlöst lyssnande? Att man kon-
sumerar musik på ett mer rastlöst sätt?

CY: Ja, fast å andra sidan finns också en längtan efter lite lugnare lyssnande, tror 
jag. Det blir nån slags rastlöshet, inte bara i musiken, det är i allt. I och med att allt 
är tillgängligt. Det finns de som samlar på filmer till exempel… jag har ju barn och 
deras kompisar… jag ser hur det funkar… de laddar ner filmer, alla senaste serier 
och sånt där, men de hinner aldrig se dom! De kanske tittar i tio sekunder, sen 
tycker de att det är trist och så tar de nästa. Där finns en rastlöshet. Men å andra 
sidan finns det en längtan efter mera bestående värden och bestående upplevelser, 
det tror jag. Man ser ju att live-grejen verkar komma tillbaka väldigt mycket. Det 
är ett tecken på det. För då gör man ett åtagande, man tar sig nånstans, betalar och 
så går man inte hem efter första låten… Det finns en längtan tillbaks till den grejen 
och det kommer säkert i och med att utvecklingen… ja, nu har vi ju haft mp3 och 
små usb-minnen. Nu kommer nästa generation av det där, där man kan skicka 
högupplöst musik via nätet, via telefon och så kommer nästa division …

SO: Tekniken styr mycket?

CY: Ja, jag tror det. Tekniken och industrin, tror jag faktiskt. Man kan titta histo-
riskt. Industrin bestämde sig exempelvis för kassettband och det var ju ett helt kört 
medium från början, det förstod alla. Jag har ju en hel byrå med bara kassettband 
som man borde ha kastat och bränt för längesen. De låter hur illa som helst, men 
det är ändå många som har det. Det är lite samma med CD:n tycker jag, det kom-
mer att gå mot att man har bra uppspelningsgrejer.

SO: Sen har man USB…

CY: Ja man har en Wifi och en högre och snabbare uppkoppling, så kan man få 
både film och ljud högupplöst. …



SO: Jag tänkte bara på albumets funktion. Tror du att den har nånting att göra 
nånting med att efterlikna en konsert, en livekonsert. Vad tror du albumets funk-
tion har varit och vad det är?

CY: Det beror på vad det är för musik. En del musik är lite mer dokumentärt 
inspelad, som jazzmusik till exempel. En del rockmusik är ju noga förberedd. Om 
ett album är noga förberett, arrangerat och planerat tror jag man ser det som en 
mer fristående grej. Det är klart att livealbum är samma sak, då är det mer en 
dokumentation. Man spelar in något för att minnas. Men jag tror albumet har haft 
en annan, en större funktion.… När albumet kom det var fantastiska konvolut… 
Det berodde på av att det var möjligt. Det blev populärt med musik och folk som 
jobbade med musik kom på att det här kan man tjäna pengar på. Man tjänar mer 
pengar på att göra ett album än att göra en singel, det säljer större upplagor. Så jag 
tror det hade mycket med industrin att göra, igen.

SO: Ja, och sen till passivt och aktivt lyssnande. Lyssnade man mer aktivt förr? Tror 
du än idag?

CY: Man lyssnade mer i grupp. Det gjorde man definitivt. Men jag tror man lyssnar 
lika aktivt idag om man verkligen går in för det. Jag tror att det finns mer passivt 
lyssnande idag, för att musiken finns överallt och används ganska vårdslöst.

SO: Som muzak, i varuhus?

CY: Ja, och hotell och barer. Det finns undersökningar som visar att om man spelar 
högre musik mellan 00-02 så säljer man mer sprit då och så där. Då hör man inte 
vad man säger så då kan man… 

SO: Ja, bara supa ner sig…

CY: ja det är ju lite så.

SO: Tror du att det passiva lyssnandet i varuhusen tvingas på oss, så att vi blir mer 
rastlösa lyssnare? 
CY: Nä, det tror jag inte. Man skiljer på det, tror jag.

SO: Hur… ditt passiva lyssnande… det finns knappt

CY: Nä, det är om man är ute på krogen…då kan jag ofta be dem att vrida ner, det 
blir för jobbigt. Det är svårt att sitta och käka och lyssna på nån jävla madonnalåt. 
På gymmet, det kan jag förstå. Det kan vara en vits att man har nån sorts tempo att 
jobba efter. Men det är oftast skittråkig musik, man har ju ingen chans att styra det.

SO: Och ljudkvalitet.. Vad är bra ljudkvalitet? Vad är det för dig?

CY: Bra ljudkvalitet är ju efter gamla Hi-fi normen, man ska höra alla register att 
det inte är liksom tillskruvat utan att saker låter naturliga, saker låter som de gör. 
Sen finns det saker som är ganska syntetiskt gjort… Det finns olika normer. En 
hip-hop platta har inte samma inställningar som en akustisk triojazzplatta med 
piano. Men alla genrer har sina ideal… Jag lyssnar själv med så rak kurva som 
möjligt, sen har jag bra högtalare. Så att jag vill att det ska låta ungefär som när 
man mastrade, mixade, så att man hör det resultatet, att man inte färgar det.

SO: Och hur viktig är ljudkvaliten för musikupplevelsen?

CY: Ja, den är viktig tycker jag, annars kanske man sitter reagerar negativt mot den: 
”varför bullrar det så mycket..?” Det måste finnas en balans, det är avsett att låta på 
ett visst sätt.

SO: Jag har märkt en liten tendens när jag har fått mina enkäter ifyllda, att kvinnor 
tycker att ljudkvaliteten är mindre viktig än män.



CY: Jaha?! Men det är typiskt att män är mer tekniska. Jag tror det. 

SO: Hör man bara att det är den låten har jag hört dem kommentera, så spelar det 
ingen roll viken ljudkvalitet det är, för att det är känslan som räknas. Jag hör den 
inne i kroppen. Jag tycker det är ganska intressant.

CY: Ja, det är det.

SO: Men då är man ju inne på könsroller…

CY: På ett sätt är ju det väldigt viktigt. Det är klart det spelar inte så stor roll, om 
bara det viktiga går fram. Men jag kan bli jävligt störd om det är dåligt ljud.

SO: Om du har ett kassettband, eller en vinylsingel, som har dålig kvalitet, men det 
är ändå förknippat med en viss tid och så där.

CY: Ja, absolut. Ett visst sound kan spegla en tid som var ganska häftig.

SO: Nu fick jag en fundering… Hur många tjejer var det som var ute som du och 
lyssnade på musik?

CY: Det var ganska många på min tid.

SO: Som liksom hängde i musikaffärerna och…

CY: Nja, det kanske inte var så många, men det var alltid några. Det var inte så 
många killar heller… Men jag var ju en musikfreak och det fanns ju sådana tjejer 
också.

SO: Hur du hittade musiken då?. 

CY: Från början var det väl genom släkt och vänner. Sen var det genom radio. Pira-
tradio, det var ju inte så mycket. Det var ju de här piratradiostationerna som gick. 
Radio Nord, Radio Syd och Radio Luxembourg framför allt. Sen var det ju P3 eller 
Sveriges Radio, det var bara en kanal då. Som körde en gång i veckan, fredagkväl-
lar, en halvtimme. Så det lyssnade man på. Och sen var det ju tv också och tidnin-
gar. Typ Bildjournalen och Idolnytt, men det var ju tidigare. På 1970-talet var det 
New Way Express och Rolling Stone Magazine som man läste, där kunde man ju få 
mycket tips. 

SO: Hur gör du idag då, när du hittar musik? Är det lättare idag att hitta ny musik?

CY: Ja, det är svårt att hitta ny. Det har varit mycket gammal musik som man har 
återupptäckt. Sen så försöker jag ju kolla in det nya, men det är också genom me-
dia, rätt mycket genom tidningar. Jag brukar köpa en tidning som heter Mojo, där 
alla de där gamla journalisterna häckar som var aktuella på 60-70 talet. De tar ofta 
fram sånt som kan passa mig. Det är kul! Även ny musik, som jag har upptäckt. 

SO: känner du att du har behållt ditt sätt att hitta ny musik sen när du var ung?

CY: Ja, lite grann har jag nog gjort det.

SO: Finns kanske många som är yngre som hittar musik på ett annat sätt.

CY: Ja, så är det ju helt klart. Det är det ju absolut.

SO: Är det för att det är en vana eller för att det funkat för dig?

CY: Ja, men så har jag inte heller så stort behov av att hitta nytt. Ja, jag får ju ryck 
ibland och går in i skivaffärer och tittar om det finns nått nytt. Men ofta läser jag 
nog om det.

SO: Händer det att du hittar ny musik som du inte hörde då, men som du upptäck-
er nu?



CY: Ja, det är kul. Det är det faktiskt. Man söker rötterna. Det där började redan 
när man hörde Stones tror jag. Då kom man på att den här låten är skriven av nån 
som heter Chuck Berry och den här är skriven av nån som heter Muddy Waters 
och då började man kolla vilka de var.

SO: Är det nån skillnad idag att hitta musik rent socialt, mot att hitta musik förr? 
Tycker du? Är det lika mycket socialt nu som då?

CY: Ah, jag tror man pratade mer om det förr. Det tror jag. I och med att man 
samlades och lyssnade på skivor nästan varje dag. Man gick hem till någon eller 
var någonstans och lyssnade på nån jukebox, det kunde ju också vara… På det 
sättet, vi har hört den där. Men i tidningar…. Ja, jag tror att det är skillnad socialt, 
men facebook är också väldigt socialt. Det är extremt socialt.

SO: Fast på ett annat sätt…

CY: På ett individuellt plan… remote.

SO: Då tänkte jag fråga om musikupplevelser. Vilka egenskaper en sådan har. Det 
kanske är blandat med ljudkvalitet?

CY: Jag tycker att musikupplevelse är något som berör en på ett eller annat sätt. 
Som tar tag i en. Att det finns ett uttryck för något man känner. Musik är också 
konst. Inte bara ett hantverk. Men vi har olika ramar och kriterier. En del älskar 
ju sådana här tekniska grejer, teknisk musik och andra gillar bara en sorts musik. 
Jag tycker musik är musik. Det spelar inte så stor roll. Och upplevelsen är viktig. 
Det är en slags samklang med musik och text.. om det är text med.. Men musiken 
tycker jag är starkare än texten. Musiken behöver liksom inte ord. Den säger ofta 
mer än ord. Men orden är startpunkten för mig … Jag skriver alltid texten först, 
sen gör jag musik till det.

SO: Ja, så gör jag också.

CY: Annars funkar det inte. Då kan man sitta med ett riff och så kommer man 
ingenstanns. 

SO: Nä, texten är som en språngbräda.

CY: Ja, den är ju det, och det blir lite enklare.

SO: Då kommer musiken av sig själv och det är väl då som den blir bäst. Om man 
inte sitter och funderar.

CY: Man ska inte tänka.

SO: Du har aldrig använt musik som bakgrund till andra aktiviteter?

CY: Jag har svårt för det. Jag tycker att det är jobbigt. Det är fel sätt. För jag lyssnar 
omedvetet ändå aktivt. Då är det frustrerande om man ”nästan” hör.. Det är jättes-
vårt och jag kan inte stänga av det.

SO: Tror du att du har tränat upp det här sättet att lyssna? Eller är det så att du jämt 
har haft det?

CY: Jag tror jag jämt har haft det. Jag liksom triggar igång på musik. Det är svårt att 
stänga av, på varuhus och så. Men då rör man sig och så går man ut. 



Per Danielsson (PD), 28 år, affärsbiträde. Hobbymusiker.

SO: När du lyssnar tillsammans med andra, hur lyssnar du då?

PD: Jag lyssnar inte tillsammans med nån så ofta, faktiskt. Oftast är det om man är 
på fester och sådär, så då blir det ju mest som bakgrundsmusik. Så det är inte så att 
man sätter sig ner och lyssnar.

SO: När lyssnar du på musik då? Lyssnar du aktivt på musik?

PD: Ja, det gör jag nästan varje dag. Men oftast ändå som nån liten bakgrundsmu-
sik, medan man gör andra saker. Men jag lyssnar ju fortfarande på musiken, fast 
man kanske går och plockar med nåt skräp eller nåt. Man sätter ju inte på vad som 
helst, utan man sätter på nåt som man vill lyssna på.

SO: Varför blir det inte så att du lyssnar med andra?

PD: Det vet jag faktiskt inte. Det har jag aldrig tänkt på. Men när man väl sätter sig 
och lyssnar så blir man gärna i nåt sånt där… eget… i sin egen bubbla. Och då sit-
ter man ändå för sig själv, även om man är med andra.

SO: Så även om du är med andra så känns som om du sitter själv?

PD: Ja, det blir så litegrann, faktiskt.

SO: Var lyssnar du nånstans oftast? När du är hemma till exempel? Vad är det för 
anläggning du sätter på?

PD: Oftast är det nog faktiskt på datorn. Datorn eller stereon.

SO: Har du några högtalare kopplade till datorn?

PD: Nej, jag har hörlurar oftast… för det sker ju oftast på kvällarna och man vill 
inte störa de andra alltför mycket.

SO: Är det ofta tyst när du är hemma? Söker du tystnad?

PD: Nej, det är det ju inte. Det låter ju nåt hela tiden.

SO: Musik eller?

PD: Ja, både musik och.. nu har vi ju Adam som låter ganska mycket. Han har 
också lite musik som han vill lyssna på… Det låter nåt nästan hela tiden.

SO: Upplever du att den inspelade musiken har någon social funktion annat än att 
sitta i samma rum och lyssna på den?

PD: Den kan ju fungera väldigt bra som… det är ju bra som bakgrundsmusik. 
För… jag vet inte… ibland så känns det, när jag är på jobbet till exempel, kan det 
kännas tomt om inte radion är igång. Man märker liksom… kunder som kommer 
in, dom kanske nynnar lite… det fungerar nog på ett bra, avslappnande sätt.

SO: Blir det som att den skapar en stämning?

PD: Ja, litegrann. Helt klart. Och det gör att folk slappnar av, för de vet att det inte 
är tyst runtomkring… det är inte tyst så att varje harkling, eller vad det nu är, hörs. 
Jag tror nog det är lite stämningsskapande… och man kan ju säkert sätta fel musik 
på fel ställen… skapar stämningar gör det ju helt klart.

SO: Under den här korta tiden, från 2005 till 2010, har du märkt någon förändring 
på lyssnadet hos dig själv? Eller överhuvudtaget?



PD: Ja, hos mig själv tror jag faktiskt att det blivit en skillnad, att jag lyssnar nog 
mindre… alltså rent sådär… att jag sätter på en skiva och sätter ig ner och verkli-
gen lyssnar på den. Det gjorde jag mer förr.

SO: Vad tror du det beror på då?

PD: Andra prioriteringar och omständigheter runtom som gör att jag kanske inte 
har den tiden, att riktigt sätta mig ner.

SO: Du menar att det är en tidsfråga?

PD: Ja, för mig personligen… alltså, jag gör andra saker.

SO: Om du leker med tanken… om du hade haft tyst på jobbet, tror du att du läng-
tat efter att sätta dig ner och lyssna på musik när du kom hem?

PD: Ja, det tror jag nog. Det är nog möjligt. Frågan är väl då fortfarande om jag 
haft möjligheten att göra det ändå…

SO: Lyssnar du med portabla medier? Mp3-spelare, Ipod, Iphone…?

PD: Inte så mycket faktiskt. Mp3-spelare lite då och då. Men oftast.. alltså, antingen 
datorn eller stereon eller i bilen. Och då.. om man är i det rummet där stereon 
finns, så lyssnar man på den.

SO: Men om du lyssnar på portabla medier, vad gör du då? Är du ute och går, el-
ler?

PD: mmm. Promenerar eller så…

SO: Varför använder du sådana när du är ute och går? Finner du nån slags ro i det?

PD: Ja… där är det ju lite så… där finns ju tiden. Om barnen och jag är ute och går, 
då kan man lyssna. Och sen är det lite avkopplande… man kan liksom koppla bort 
det som man egentligen gör. Man kan gå ut och gå och lyssna på lite musik och ha 
det… bara koppla bort lite.

SO: Lyssnar du oftast på album eller gör du egna spellistor?

PD: Oftast tror jag faktiskt att jag lyssnar på album, framför allt när jag sitter vid 
stereon och så. Jag är lite motståndare till att bränna skivor utan köper oftast… och 
då köper man ju album. Då kan man ju inte lyssna på en låt åt gången, när man 
spelar upp en skiva man köpt. Men sitter man vid datorn, då kan man ju plocka 
lite hursomhelst.

SO: Vad är det som är bra med att lyssna på ett album? Känner du någon skillnad 
på att lyssna på ett album och på att lyssna på en egen spellista?

PD: Skillnaden är ju att vissa album har ju ändå någon sorts sammanhängande 
tema och då fungerar det ju mycket bättre att lyssna på ett helt album. Det har 
liksom en stämning runt sig. Plockar man ut en låt och sätter ihop den med andra, 
så blir det kanske inte riktigt samma låt. Men… egentligen är det nog inte så stor 
skillnad. För egentligen… även ett album som hänger ihop består ju av en massa 
[enskilda] låtar.

SO: Kan du känna att det finns någons sorts rastlöshet i lyssnandet? Jag menar så 
här: om du till exempel lyssnar på ett album och så kommer det en låt som du inte 
gillar… kan du känna rastlöshet då? Eller om du lyssnar på en spellista, då kom-
mer bara låtar som du valt ut och då kanske man känner rastlöshet för att man 
aldrig får utrymme att vänta på dom bra låtarna?

PD: Jag kan känna lite så här… sätter man på en spellista, då vill man ju höra en 
blandning. Sätter man på ett album, då vill jag i alla fall oftast lyssna på albumet… 



men visst kan man väl känna nåt sånt, att ”den här låten är kanske inte så… nej, 
jag tar nästa, den är nog bättre”. Eller ”det här introt är bra” och så när introt är 
klart: ”nej, nu tar jag nästa!” Litegrann… Lite mer så med spellistor tror jag, för då 
vet man… alltså att det är en blandning och där kan man plocka lite som man vill 
ändå.

SO: Har du gjort många spellistor på datorn? För olika humör, eller…?

PD: Jag har väl flera för olika artister. Framförallt i Spotify, som jag lyssnar mest på.

SO: Hur länge har du använt Spotify?

PD: 1–1,5 år, kanske.

SO: Tycker du att Spotify är ett bra sätt att lyssna på musik? Eller att hitta musiken?

PD: Ja, det tycker jag. Väldigt bra på det viset. Hitta ny musik utifrån det som man 
lyssnar på själv… i och med att det finns en sån där flik med ”liknande artis-
ter” kan man bläddra iväg till band som man inte alls har lyssnat på, men som är 
litegrann åt det här hållet. Så jag tycker det är jättebra. Och det finns ju väldigt 
mycket. Väldigt, väldigt mycket.

SO: Brukar du använda dig av de funktionerna, att det går att klicka vidare?

PD: Ja, jag brukar faktiskt göra det, för att hitta nya band… och så slänger man in 
det i nån playlist om man gillar det, så har man det kvar.

SO: Händer det ofta att du gör det? Sitter du ofta och letar efter musik, eller är det 
bara spontant?

PD: Det är ju bara spontant. Det är inte så att man sätter sig ner för att leta efter ny 
musik. Men ibland kan man känna… ”nej, inte den playlisten… inte det bandet…” 
Då gör man nåt, letar efter nåt… bara plockar nånting… och ”oj, härligt, det här 
namnet har jag hört nånstans…” och så klickar man och så lyssnar man.

SO: Brukar du få tips från andra? Man kan ju byta spellistor också på Spotify.

PD: Nej, inte genom det. Det är ju om man pratar med nån, på jobbet eller om 
man träffar nån polare på stan som säger ”har du hört dom här”. Och då försöker 
man lägga namnet på minnet för att kolla upp det lite sen.

SO: Jag tänkte på aktivt och passivt lyssnande. Om jag definierar aktivt som att du 
fokuserar på musiken, hur mycket tror du att du gör det, ungefär?

PD: Oj… jag tror faktiskt till viss grad att jag gör det ganska mycket. Även fast man 
gör andra saker samtidigt, så lyssnar man ju faktiskt. Många gånger kan jag kom-
ma på mig själv med att stanna upp i det man gör och ”åh, det här var snyggt” och 
så står man och bara lyssnar. Så jag tror att… ganska mycket så lyssnar jag faktiskt. 
Det är väldigt sällan som jag bara har det på utan att bry mig om vad det är. Det är 
väl på jobbet som man kanske inte riktigt är med alla gånger, om man lyssnar på 
Mix Megapol eller nåt sånt. Efter ett tag har man hört låtarna, liksom.

SO: Vad är det du lyssnar på i musiken?

PD: Melodi, arrangemang… texten… det tycker jag är viktigt. Helheten, det ska 
vara en väl framförd låt eller album. Det finns mycket bra musik som är bra en kort 
stund. Sen blir det lite så här ”nu har jag hört det här”. Det ska vara bra melodi och 
bra arrangemang, gärna variation i dynamik och sånt, det tycker jag.

SO: Hur tror du att ett passivt lyssnanade påverkar oss?

PD: Svår fråga. Det tror jag kan påverka ganska mycket, vad man har för typ av 
musik på vissa ställen. Kommer man in i en affär som säljer kläder eller nåt, van-



ligt Hennes & Mauritz eller nåt, och dom spelade hårdrock, då skulle man nog bli 
lite stressad. Det ska nog vara Mix Megapol eller nåt mer åt avslappningshållet… 
då skulle musiken fungera så att kunden känner sig lite lugn. Passivt lyssnanade 
tror jag spelar in. Tror säkert det kan styra också, på något vis.

SO: Använder du dig av inspelad musik någong gång för att känna kontroll i din 
vardag?

PD: Känna kontroll? Nej, det tycker jag inte.

SO: Använder du musik för at stänga ute ljudmiljöer som är jobbiga?

PD: Nej, det är ju inte så…

SO: Tror du man lyssnar mer på mp3-spelare om man bor inne i en stad, där det 
finns mer ljud?

PD: Svårt… nej, det tror jag inte.

SO: Vad är bra ljudkvalitet för dig? Har det betydelse för vad du lyssnar opå?

PD: Både ja och nej. Nej i det avseendet, att jag kan lyssna på olika kvaliteter – det 
behöver inte vara på cd utan det kan vara gamla kassettband eller LP – då ställer 
man in sig på det, det kanske svajar lite eller knastrar, men samtidigt så har det ju… 
alltså lyssnar jag på en CD så har den ju ändå en standard som gör att jag kan säga 
att ”den här skivan hade dålig ljudkvalitet”.

SO: Hur viktig är ljudkvaliteten för musikupplevelsen?

PD: Det beror på som sagt. Köper man en ny cd har såklart kvaliteten betydelse. 
Men går jag på en marknad och köper en gammal vinyl så vet man ju... man har 
lite andra förväntingar.

SO: Vad tror du att musiken har för betydelse, är den viktig för människor?

PD: Ja, det tror jag. Det tycker jag man stöter på flera gånger… om man till exem-
pel ska spela på nåt bröllop så säger dom ofta ”vi vet inte så noga, ta några låtar…” 
och så kommer man med förslag men då låter det ofta ”ja, men den är ju bättre än 
den…” och så där. När man väl sätts i en situation så är musiken viktig. Folk enga-
gerar sig mer än vad dom kanske tror i vad dom tycker om och inte tycker om.



Ida Bois (IB), 25 år, egenföretagare i underhållningsbranschen.

SO: Lyssnar du på musik tillsammans med andra någon gång? 

IB: Ja.

SO: Hur lyssnar du då?

IB: Lyssnar i så fall i arbetet, showarbete och på fest, utan inte aktivt lyssnandet, 
utan mest partymusik.

SO: Är det nån gång du hittar musik som du gärna vill visa någon annan

IB: Nä, en gång per år kanske

SO: Varför tror du att den inspelade musiken fungerar som bakgrundsmusik idag? 
Vad tillför den?

IB: Stämning och sen är det väl säkert ett sätt att visa sin personlighet också. Att 
visa spotifylista.. nu kan ju min va full av massa showlåtar från 90-talet och euro-
disco och grejer. Har man en fest vill jag ju gärna att det är lite coolare låtar, säkert.

SO: Så du känner, innan du har fest så vill du gärna gå in och titta på din spoti-
fylista?

IB: Jag går gärna igenom och rensar ut grejer som ”Dr Bombay” eller lägger in det 
som en skämt sak. För att det är ett sätt att visa sin personlighet.

SO: Hur använder du spotify? Brukar du dela din lista med nån?

IB: Nej det har jag aldrig gjort

SO: Har du fått nån annans lista nån gång?

IB: Jag har tagit nån från facebook, som inte har varit avsedd för mig. För att det 
var en kille från Malung som hade satt ihop en speciell lista som innehöll låtar som 
de brukade ha på fest där han bodde. Och det var lite nostalgi. Det var kul!

SO: När lyssnar du aktivt på musik? Förutom på jobbet.

IB: Om det är en ny väldigt bra låt kan jag göra det nån gång ibland, men det är 
väldigt sällan.

SO: Varför blir det inte så att du inte att du lyssnar tillsammans med andra?

IB: Man har ju alltid nått annat att göra. Man måste dricka öl och prata skit.

SO: Det är inte så att när du träffar en kompis på stan att ni…

IB: Tjenare vill du komma hem till mig och lyssna aktivt på den här nya plattan… 
nej!

SO: Lyssnar du ensam nån gång?

IB: Det händer, men oftast gör jag nått annat samtidigt. Diskar eller sjunger. Men 
sjunger man så lyssnar man ju inte aktivt.

SO: Var lyssnar du någonstans?

IB: Hemma och i bilen?

SO: Vad är det för anläggning du har?

IB: Dator, i bilen har jag en cd-spelare och så har jag en högtalare på höger sida, 
hehe.



SO: Lyssnar du med högtalare eller med lurar?

IB: Både och. Är det sent på kvällen lyssnar jag med lurar. För då kan dra på hög 
musik, utan att störa grannarna, även om man kanske får tinnitus på köpet, men…

SO: Är det nån gång tyst där du är? Är det ofta ett skval i bakgrunden.

IB: Det är sällan helt tyst och är det tyst, så hör jag öronsus och det gillar jag inte. 
Lyssnar man väldigt länge på musik, så brukar det vara skönt att ha det tyst ett tag.

SO: Hur länge brukar det vara tyst ungefär? Är det tyst en dag?

IB: Nej, nej! Då skulle jag bli galen!

SO: Några timmar eller minuter?

IB: En timme eller två.

SO: Känns det ensamt att lyssna på musik? Kan du tänka dig att lyssna mer på 
musik tillsammans?

IB: Som man gjorde på hippietiden? Hehe Det känns inte som något man gör nu 
direkt, det är inte en aktivitet nu mera, tror jag inte. Jag menar när jag var liten så 
hoppade man runt till nån låt, men då lyssnade man inte aktivt.

SO: Finns det andra sammanhang man kan lyssna på musik?

IB: När man sitter på café, så kanske de spelar musik, fest. Det är mest som stämn-
ingshöjare. Fördriva tiden i bilen och få den att kännas kortare.

SO: Har du en mp3-spelare?

IB: Jag har en ipod, som jag använder mest för i jobbet just nu. Jag brukade använ-
da den när jag var ute på promenare och så förr. Sen skaffade jag bil och lyssnade 
där i stället och slutade promenera

SO: Vad var det som gjorde att du ville lyssna när du var ute och gick?

IB: Det blev inte lika långt att gå och man fick lite underhållning och så kan det 
kännas skönt att avskärma sig. För några år sen bodde jag i Stockholm och där var 
det mycket stress och ljud och då kan det vara väldigt skönt att avskärma sig i sin 
lilla bubbla. Och så kan det hjälpa till att känna sig glad eller fit-for fight.

SO: Var det mest i Stockholm som du kände att du hade behov av att använda den 
när du var ute och gick?

IB: Ja, eller inte när jag var ute och gick, för det vågade man inte. Då ville man höra 
folk som kom. Mest på tunnelbanan, eller om man åker långa sträckor med buss 
eller tåg. Då är det jätteviktigt att ha musik, men det var länge sen jag gjorde det. 
Annars blir det så himla outhärdligt.

SO: Vad är det som är outhärdligt?

IB: Jag vill inte göra någonting, bara sitta är jättejobbigt.

SO: Om du sitter på en resa och lyssnar på ipod, är det för stämningen att du kän-
ner att du blir underhållen, eller sitter du och lyssnar?

IB: Jag kan sitta och lyssna efter låtar jag skulle vill sjunga, det är lite jobbrelaterat 
eller dagdrömma till olika låtar. Jag vet inte. De är kopplade till känslor, beroende 
på vilket humör man är på, så spelar man olika musik. Musiken är en resurs för 
känslorna och terapeutisk. 

SO: Lyssnar du någon gång på ett helt album?

IB: Väldigt sällan, jag lyssnar på spellistor och gärna i blandad ordning. Jag vill inte 



gärna ha dem i samma ordning som förra gången. På cd-skivans tid när jag var 
liten, fär några år sen, då kunde man ju lyssna igenom ett helt album. Nu är det 
låtar som gäller. Man hittar en ny låt man hittar inte en ny skiva.

SO: Tycker du att det kan kännas rastlöst att inte lyssna på ett helt album, att göra 
sin egen spellista?

IB: Jag tycker att låtarna är fristående. De ska kunna funka fristående, för att de ska 
vara tre minuter och ska kunnas spelas på radio, så att de ska kunna tjäna sina pen-
gar. Så nej, album intresserar mig inte. Även om det går nån slags hemlig röd tråd.

SO: Har du många spellistor?

IB: nej, jag har en stor som jag redigerar. På iPoden går jag alltid in på blanda spår, 
shuffle och då kommer det olika låtar varje gång som en liten överraskning, men 
det kan vara lite irriterande när man får upp en låt man inte alls vill höra. Så ibland 
kan det vara bra att gå in på en viss artist, eller ett album.

SO: Kan det kännas som ett sätt att ha kontroll när man sitter och lyssnar?

IB: Jag får kontroll över min egen situation och sinnestämning och sen får man sin 
lilla bubbla. Sen kan det vara så att sitter man och lyssnar på någonting så kommer 
inte folk att börja prata med en, förhoppningsvis, haha.

SO: Är det skönt?

IB: Det kan vara skönt, för då ser dom att man är upptagen.

SO: Det är lite som msn att man kan klicka i att man är upptagen.

IB: Ja, precis.

SO: Varför vill man göra så tror du?

IB: Man orkar inte med Birger 65 som ska berätta om sin, hur kallt det är ute. Inget 
givande samtal. 

SO: Upplever du att det är många som lyssnar på portabla medier?

IB: Ja, det är det. Flest unga, men det är väl mest på tunnelbana, buss och prom-
enader som man ser folk lyssna på mp3-spelare, iPod eller mobilen.

SO: Hur uppfattar du muzak i varuhus och affärer. Känns det som att det påverkar 
att man känner lugn i affärer att det inte är tyst?

IB: Nä, jag brukar mest lyssna på vilken musik de spelar och fundera på varför de 
spelar just den musiken. De brukar inne på citygross så spelar de nån viss sorts 
mystisk skogs musik och det är för att de vill att jag ska köpa det brödet. Där-
för kommer jag aldrig att göra det. Jag tycker att de försöker att påverka mig för 
mycket med musiken. Men visst tänker man inte på det är det klart att man blir 
påverkad. Jag blir påverkad åt andra hållet. Spelar de lite fin julmusik då kanske jag 
känner att jag ska köpa julklappar. Måste köpa, måste köpa – det är ju det dom vill.

SO: Men hur tror du att det passiva lyssnandet påverkar oss? Att vi ska köpa mer?

IB: I affärer är det ju så. Det finns ju en tanke bakom det.

SO: Hur tror du att det påverkar oss med portabla medier, tex om vi är ute och går, 
som sociala figurer.

IB: Det avskärmar oss, det gör det ju. Det kanske kan få folk att känna sig lite lugna 
och avslappnade och lyssna på sin favorit musik. 

SO: Använder du ofta musik för att avskärma dig?



IB: Nej, inte nu längre, när jag har bilen. Då är jag ju redan avskärmad.

SO: Brukar du skapa några sociala kontakter genom att du står och lyssnar på 
inspelad musik?

IB: Nej, det tror jag inte. Det skulle vara nått väldigt väldigt speciellt.

SO: Har det något med intresse att göra tror du?

IB: Nej, det känns bara dumt att stå och prata om julmusiken som kanske finns i 
bakgrunden.

SO: Hur viktig är ljudkvaliteten för musikupplevelsen?

IB: Ju mer van man har blivit med bra ljudkvalitet, ju viktigare är det. När jag var 
liten och lyssnade på kassettband så var ju det helt okej, det var ju inga problem. 
DÅ tyckte man inte att det var dålig kvalitet. Men om man lyssnar på det nu tycker 
man ju det.

SO: Men om du lyssnar på någonting nu, som du lyssnade på när du var liten på 
kassettband, hur viktig känns ljudkvaliteten då?

IB: Jag letar nog upp det på spotify faktiskt. Jag har ingen kassettbandspelare. Det 
blir ingen nostalgitripp. Nä, men det kan ju vara en del av nostalgiupplevelsen att 
lyssna på samma ljudkvalitet som när man var liten.

SO: Men säg, när du åker bil och du har en högtalare… Den ljudkvaliten..

IB: Den ljudkvaliteten är väldigt irriterande ja, speciellt som det är mixat mycket 
höger vänster. För då kan jag missa en halv låt. 

SO: Ändå så lyssnar du…

IB: ja, det gör jag…

SO: Är ljudkvaliteten viktig för musikupplevelsen?

IB: Men det låter så mycket runt om, från bilen och sådär, så att jag kan leva med 
det. Men, det är klart att det stör. Jag hade gärna haft bättre ljud, men nån gång har 
jag kopplat in hörlurarna till iPoden, men då tycker jag att jag inte hör så mycket 
från trafiken runt om, så det kan vara förligt. Det har jag gjort för att förbättra 
ljudkvaliteten i bilen.

SO: men du kan fortfarande känna när du lyssnar på en högtalare att det kan 
komma en riktigt bra låt, så att du blir glad?

IB: Ja

SO: Så även fast du bara har en högtalare kan det påverka ditt humör..

IB: Kan du sluta prata om den där högtalaren? Haha, Om det påverkar mitt humör 
även fast jag bara har en högtalare – JA! Men det är jävligt irriterande att det bara 
är en högtalare. Det fungerar som en stämningshöjare.

SO: Hur hittar du musiken nu?

IB: Bara spotify just. Inte genom tidningar eller så.

SO: Hur gör du på spotify?

IB: Jag brukar kolla på relaterade artister. Det kommer upp automatiskt och man 
kan trycka på en länk och då kommer det upp en länk som man kan klicka på. 
Eller så vill man ha nått helt annat kan man söka på typ strong, love eller nånting, 
för då kommer det upp nått helt annat.

SO: Hur länge har du använt spotify?



IB: 1.5 år tror jag.

SO: Tycker du att spotify är ett bra sätt att hitta ny musik på?

IB: Ja, men så finns det youtube också, men då letar man oftast efter en speciell låt. 

SO: Känns det bra att hitta musik på det sättet, det är ju liksom ensamt ändå?

IB: Nej, det känns självklart, men på fester och sånt kan man ju få upp lite ny 
musik för folk tycker väldigt mycket om att pilla i andras spellistor.

SO: Sitter du ofta och letar efter ny musik eller blir det spontant?

IB: Oftast blir det till shower. Jag letar oftast efter musik jag redan känner till.

SO: Vad är det du lyssnar på i musiken?

IB: Text och melodi.

SO: Vad tror du att musiken har för betydelse för människor? är den viktigt för 
människor?

IB: Ja det tror jag, Det är viktig i vår kultur. För att visa vem man är och sätta sig 
själv i olika stämningar. Det är det viktigaste antar jag.


