
 

Tillgång och eftertanke 
 

Om tillgänglighetens påverkan på upplevelsen av musik  

  
Författare: Ola Sandberg 
Handledare: Per-Henrik Holgersson 
Seminarieexaminator: Cecilia Mörner 
Kursexaminator: Thomas Florén 
Huvudområde: Ljud- och musikproduktion 
Kurskod: LP2005 
Poäng: 15 hp 
Examinationsdatum: 14-01-16 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Sweden 



Abstract 

I denna rapport har tillgänglighetens påverkan på upplevelsen vid musiklyssning 

undersökts. Inspiration har till största del hämtats från tidigare forskning inom 

musikpsykologi. Insamling av empiri gjordes genom ett lyssningstest där två olika 

grupper fick höra ett och samma stycke musik på två olika vis. Ena gruppen fick 

musiken uppspelad från en dator och blev informerade om att musiken de skulle höra 

fanns tillgänglig, gratis, på internet. Den andra gruppen fick höra samma musik men 

uppspelad från kassett. De fick veta att musiken inte fanns tillgänglig på internet och att 

de bara skulle få höra musiken en gång, sen aldrig mer. Efter de hört musiken fyllde 

samtliga informanter i en enkät för att beskriva sin upplevelse. Den sammanställda 

datan visar på att upplevelsen såg något annorlunda ut mellan grupperna. 

Keywords 

Tillgång, efterfrågan, musik, upplevelse, musikpsykologi, kassett, streaming 

                                   

       

    



Abstract 2 ...................................................................................................

Keywords 2 ................................................................................................

1. Inledning 1 ..............................................................................

1.1 Frågeställning och syfte 1 .....................................................................

2. Tidigare forskning 1 ..................................................................

3. Teori 4 .....................................................................................

3.1 Musiken, människan och situationen  4 .............................................

4. Metod 7 ...................................................................................

4.1 Lyssningstest 8 .....................................................................................

4.2 Urval 8 ..................................................................................................

4.3 Stimuli 9 ...............................................................................................

4.4 Reproduktions och lyssningsrum 10 .....................................................

4.5 Enkät 11 ...............................................................................................

4.5.1 Enkätkonstruktion 11 .....................................................................

4.6 Metodanalys 12 ....................................................................................

4.7 Etiska överväganden 13 .......................................................................

5. Resultat & analys 13 ..................................................................

5.1 Kvantitativ data  14 ..............................................................................

5.2 Kvalitativ data  16 ................................................................................

5.3 Konklusion  17 ......................................................................................

6. Diskussion 18 ...........................................................................

6.1 Metod 18 ..............................................................................................

6.2 Resultat 19 ...........................................................................................

6.3 Avslutning 20 .......................................................................................

7. Källförteckning 22 .....................................................................

8. Bilagor  I .................................................................................

8.1 Enkät I ..............................................................................................

8.2 Grupp 1 II .........................................................................................

8.3 Grupp 2 XII.......................................................................................

 Innehållsförteckning



1. Inledning 

Jag har länge fascinerats och funderat över betydelsen bakom uttrycket ”att vilja ha det man 

inte kan få”, alltså att gratis inte är lika intressant som otillgängligt. Fler och fler, större 

artister, verkar välja att inte släppa ny musik via streamingtjänster (The Guardian, 2015). 

Istället måste konsumenten köpa musiken, antingen i fysisk eller digital form. Mittone och 

Savadori (2009) visar i sin undersökning att varor med bristande tillgång får ett högre värde 

än varor med hög tillgång. Deras undersökning rör ett annat ämnesområde men är värt att ta 

hänsyn till även i denna rapport.  

Det jag ville undersöka var om detta även är sant för musik. Om ett musikaliskt verk med låg 

tillgänglighet blev mer värt än ett med hög tillgänglighet. Värdet jag var intresserad av var 

nödvändigtvis inte av monetärt slag utan handlade snarare om ett slags emotionellt värde. Jag 

var intresserad av om lyssnaren skulle utsättas för en starkare upplevelse om vetskapen om att 

musiken hen hörde inte var tillgänglig. Detta i jämförelse med om musiken var, precis som 

den mesta musiken är i dag, väldigt lättillgänglig. Det denna uppsats handlar alltså om är hur 

tillgängligheten påverkar vår upplevelse vid lyssning av musik.  

1.1 Frågeställning och syfte 

Musik är mer tillgängligt idag än vad den någonsin varit tidigare. Dessutom har den aldrig 

förr varit så portabel. En fundering som ockuperat mig vid ett flertal tillfällen är om detta 

enbart är positivt eller om det kanske finns en baksida till detta som skulle kunna liknas vid 

någon slags inflation.  

Syftet med rapporten är att belysa eventuellt förstärkt upplevelsekvalitet som en följd av 

musikens låga tillgång. 

1. Hur påverkar vetskapen om tillgängligheten upplevelsen vid lyssning av musik?  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2. Tidigare forskning 

Utgångspunkt för detta arbete är hämtat från forskning inom bland annat musikpsykologi. För 

att söka litteratur användes biblioteket vid Högskolan Dalarna och dess sökmotor Summon. 

Ämnet musikpsykologi kan uppfattas vara något diffust då det handlar om att undersöka 

känslor - något högst subjektivt. Dessutom råder följande ”Emotion. As of today, there is no 

agreement of what an emotion is” Zentner, Eerola (2010 s.188). Detta belyser bristen på 

objektivitet rörande begreppet känslor. Samtidigt nämns det att: 

”In the end, the purpose of science is not to replace the unique subjective experience of the 
world’s natural and cultural phenomena. Rather, it is to describe, understand, and explain such 
phenomena by an array of methods and procedures that include equations, models and verbal 
statements. To criticize researchers because their concepts of music cannot render the unique 
experience of listening to a piece of music is a bit like criticizing physicists because their 
formulas for the sun’s declination are strangely removed from the experience of a beautiful 
sunset.” (Ibid s. 213) 

Med andra ord verkar det finnas en viss acceptens för avsaknaden av ”svart på vitt” inom 

området. Det kan uppfattas som att det handlar om att belysa gråzonerna istället för att sudda 

ut dem. Att bättre förstå varje individs unika upplevelse genom olika metoder. I den här 

rapporten har lyssningstest tillsammans med enkät använts för att ge ökad kunskap om hur 

tillgängligheten påverkar lyssnarens upplevelse av musik.  

Gabrielsson (2013) har samlat in över 1000 st redogörelser som samlats in från människor i 

olika åldrar, kön och sysselsättning. Både musiker och icke musiker har deltagit och 

berättelserna visar på vilken bredd spektrat över musikupplevelsen kan ha. Det verkar finnas 

få, eller inga, absoluta bakomliggande måsten för att en stark musikupplevelse ska uppfyllas. 

Det ser ut att kunna hända vem som helst, när som helst, var som helst och hur som helst. 

Flera olika situationer beskrivs, allt från att bli förtrollad av låten på radion medan en diskar 

till att, som barn, hänföras av en förälders pianospel. Från sittande symfonikonserter till finsk 

tango som lockar till dans. Från gatumusikanters framföranden till Prince live på stor arena. 

Från ensamt upplevda ögonblick till att vara en av flera tusen i ett hav av människor. Större 
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delen av berättelserna är från ett slags åskådarperspektiv men även redogörelser där 

upplevelsen handlat om att delta i musikframförandet finns representerade. 

Texterna (ibid) har samlats in genom enkäter, men även genom intervjuer, och är uppdelade i 

olika kategorier. Upplevelser som barn, tonåring, vuxen, religiöst sammanhang osv. De skiljer 

varandra åt på många vis men har har också något viktigt gemensamt - starka 

musikupplevelser och hur dessa potentiellt kan förändra människors liv. Exempel som att 

dämpa fysisk smärta eller till och med hjälpa vid depression (ibid, s. 269) beskriver hur 

kraftfulla dessa upplevelser kan vara.  

En av de slutsatser som Gabrielsson (2013) kommer fram till är att det inte är enbart musiken 

som bidrar till en stark musikupplevelse. Det skrivs också  om människan och situationen och 

hur de måste samspela med musiken för att en skapa en upplevelse utöver det vardagliga.  

Något som rör detta arbete då det belyser hur det perifera, i förhållande till musiken, påverkar 

upplevelsen. I detta arbete har fokus lagts på tillgängligheten och vilken effekt den har på 

lyssnaren.  

Sloboda (2010) skriver om hur musik används som ett komplement till olika sysslor och att 

det sällan är så att lyssningen i sig är i huvudsakligt fokus. Fortsättningsvis nämns det att de 

verkligt minnesvärda musikupplevelserna ofta handlar om det som pågår samtidigt som 

musiken. Som ett resultat av det kan ett stycke musik bli knuten till ett specifikt minne och 

framkalla eventuella känslor förknippande med det förflutna tillfället. På så vis kan en låt få 

en speciell betydelse då den kanske lockar fram minnet från en kärleksrelation eller att förlora 

någon. Här verkar det inte som att tillgången av musiken är en faktor som påverkar 

upplevelsen. Snarare ser det ut som att musiken blir en del av en större komposition, likt 

ljudspåret till en film. Även här beskrivs elementen utöver musiken som betydelsefulla. Något 

som kan ge ett visst belägg för att detta även stämmer för att tillgängligheten kan ha en 

påverkan på upplevelsen av musik. 

Något som också tas upp är hur vi idag använder musik för att uppnå önskade 

sinnesstämningar - musiken blir ett verktyg för att åstadkomma något utöver det audiella 

(Hargeaves, North, 2010). Diskussionen kring tillgångens påverkan på musikupplevelsen är 

under dessa omständigheter intressant. För när musiken blir ett verktyg för att åstadkomma ett 
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önskat mentalt tillstånd kan hög tillgång vara värdefullt i sig. Om en eller flera låtar används 

för att öka produktivitet vore det ett direkt hinder om dessa inte fanns tillgängliga att lyssna på 

vid önskat tillfälle. Att ha musiken i fickan blir i sådana fall högst praktiskt och då musiken är 

ett komplement spelar kanske formatet eller källan mindre roll. Sloboda, Lamont och Greasily 

(2008 s. 431) skriver  att ”… the increasing miniaturization, portability, and flexibility of 

music delivery systems (eg. iPods) means that the choice to hear specific music can be 

exercised in more and more situations. This has led to fundamental changes in the ways in 

which people use music…”. Här handlar det om självvald musik - att ha kontroll över sitt 

lyssnande. Detta visar på hur den ökade tillgängligheten resulterar i olika användningsområde 

för musik där lyssningen i sig inte är ändamålet i fokus. Ökad kontroll blir en följd av ökad 

flexibilitet som i sin tur tycks göra musiken till en krydda snarare än en maträtt. Då 

konsumenten besitter makten över hur, när, var, varför och vilken musik som ska ljuda verkar 

det kunna finnas en viss risk att den blir tagen för givet. Däremot skulle förlorad kontroll i sig 

kunna upplevas negativt. Det är med andra ord nödvändigtvis inte så att låg tillgänglighet 

ökar värdet på musik. I alla fall inte med det ovan nämnt som kärna i ekvationen.  

Fortsättningsvis skrivs det (ibid) om fyra huvudsakliga funktioner som musiken ämnar 

uppfylla - distraktion, energi, underhållning och förstärkt mening. Detta förstärker hur 

musiken används som medel för att åstadkomma en önskvärd sinnesstämning. Kanske finns 

det en skillnad mellan detta och det som Gabrielsson (2013) belyser. Det kan uppfattas som 

två olika ting, starka musikupplevelser och musik som medel. I ena fallet (ibid) handlar det 

om upplevelser som potentiellt kan förändra livet för lyssnaren. I andra fallet (Sloboda, 

Lamont, Greasily 2008) är musiken ett komplement, en ingrediens. Tillgängligheten verkar 

spela en väldigt olik roll i de båda fallen. I det förstnämnda ser det ut att handla om 

engångsföreteelser. I det andra fallet verkar lättillgängligheten vara en direkt förutsättning, 

något som talar emot att upplevelsen förstärks av låg tillgång.   

Artikeln av Mittone och Savadori (2009) tar upp begreppet ”scarcity bias” - hur bristen av en 

vara gör denna vara mer attraktiv. Något som mer specifikt rör vid just tillgången eller snarare 

bristen på tillgång och dess påverkan på värdet. I olika grupper fick studenter vid universitetet 

i Trento, Italien, välja ett antal varor representerade i olika mängd - några fanns det många av 

andra betydligt färre. Underökningen visade att ”…individual preferences for a product 

increase when it is presented as scarce…” och att ”…the increase in preferences for the same 
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good when it is presented as scarce is accompanied by an increase in WTA prices, that is in 

the price at which one is willing to sell the good…” (Ibid s. 466). Så inte nog med att 

bristvaran blev mer tilltalande, det visade sig dessutom att det monetära värdet steg. 

Studenterna blev ombedda att säga ett pris för vilket de var villiga att sälja varan, priset här 

blev alltså högre än vad varan egentligen var värd.  

Trots att Mittone och Savadori (ibid) inte nämner musik i sin artikel anses deras resultat vara 

värdefullt för denna rapport. Det belyser hur bristande tillgång kan påverka värdet vilket ger 

en slags grund för att detta potentiellt även stämmer för musik.  

3. Teori 

Teoretisk utgångspunkt för denna rapport är bland annat Gabrielssons (2013) musiken, 

människan och situationen. Att det inte enbart är musiken som bidrar till en stark upplevelse 

tycks stämma väl med uppsatsens frågeställning. Alltså att element utöver själva musiken är 

av stor vikt och har betydande påverkan på upplevelsen. I denna undersökning handlar det om 

tillgängligheten och vilken effekt, som externt element, den kan ha på lyssnaren.  

Scarcity bias (Mittone, Savadori 2009) har också agerat som teoretisk utgångspunkt för detta 

arbete. Främst då den visar på tillgänglighetens faktiska inflytande på värdet av en vara, något 

som upplevs kunna agera som en slags grund för uppsatsens tema.  

3.1 Musiken, människan och situationen  

”Det är en illusion att tro att musiken är den enda orsaken. Varje musikupplevelse är - liksom 
varje upplevelse överhuvudtaget - knuten till en viss människa i en viss situation. Ett och samma 
musikstycke kan upplevas helt olika av olika personer. Likaså kan man själv uppleva samma 
stycke helt olika i olika situationer.” (Gabrielsson 2013, s. 516) 

Det är alltså varken musiken, människan eller situationen ensamt som skapar något utöver den 

vardagliga upplevelsen utan snarare ett växelspel, en samverkan, mellan alla tre. Rätt tillfälle 
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och plats, rätt sinnesstämning samt rätt musik. De olika delarna kommer delas upp och 

beskrivas ytterligare.  

3.1.1 Musiken 

Musiken i de olika texterna, insamlade av Gabrielsson (2013), beskrivs på många olika sätt - 

som vemodig, glad, lättsam, sorgsen, stillsam, kraftfull, mäktig, högtidlig, vacker, ljuvlig, 

himmelsk, storslagen etc. Det är alltså inte så att glad musik är en bättre ingrediens för att 

skapa en stark musikupplevelse. På samma vis är inte heller det vemodiga mer 

upplevelseframkallande. Däremot visar statistiken (ibid s. 483) på att klassisk musik är den 

vanligast nämnda i de olika berättelserna. Det som, å andra sidan, lyfts fram som nämnvärt är 

verkets helhet. Hur olika delar i ett stycke musik samverkar, kompletterar varandra och ”… 

tillsammans utgör en helhet med mycket stark verkan” (ibid s. 517).  

Utöver det nämns också hur utförandet är av stor vikt. I många av berättelserna finns ett fokus 

på artisten, musikerna, en speciell sångröst, ett ovanligt instrument, samspelet i en 

stråkkvartett eller hur ett rockband öser. Gabrielsson (2013) skriver också om hur 

synintrycken har stor påverkan av upplevelsen vid konserter. Artistens eller musikernas 

utseende, klädsel, koncentration, engagemang, spelglädje, utstrålning osv. kan vara lika 

viktiga som musiken själv.  

3.1.2 Människan 

”Många deltagare säger uttryckligen att orsaken till upplevelsen också måste sökas hos dem 

själva…” (ibid s. 518). Med detta nämnt tas sedan upp hur olika faktorer hos människan kan 

påverka situationen vid upplevelsen av musik. Främst skrivs det om personens fysiska och 

psykiska tillstånd och hur dessa kan delas upp i två kategorier - positiva och negativa. Några 

positiva tillstånd kan vara när en är ”… frisk, lugn, avslappnad, pigg, glad, förälskad 

etc.” (ibid). Negativa tillstånd kan handla om trötthet, stress, att vara ledsen, deprimerad, 

övergiven, sjuk osv. Gabrielsson (2013) menar dock att det kan variera väldigt i vilken verkan 

dessa olika tillstånd kan ha. Det skiljer sig från fall till fall och flera andra element, 

omständigheter, påverkar upplevelsen jämnsides. 
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Följaktligen skrivs det också om hur inställningen till musiken är en aspekt som kan vara av 

vikt. Att vara ”… speciellt öppen och mottaglig för nya intryck, nyfiken och 

förväntansfull” (ibid s. 518) kan bidra till att upplevelsen blir starkare. Däremot, som vanligt 

återkommande i denna diskussion, finns det exempel som visar på en motsats. Hur i vissa fall 

negativa förväntningar bidragit till större effekt ”… när man helt oväntat ’drabbas’ av musik 

man aldrig hört eller som man inte väntade sig något särskilt av.” (Ibid). 

3.1.3 Situationen 

Gabrielsson (2013) talar om två olika typer av situationer - den fysiska situationen, dvs. tid 

och plats och den sociala situationen som beskrivs ”… att man är ensam, tillsammans med 

andra bekanta eller tillsammans med andra obekanta.” (ibid s. 520). Vad det gäller den fysiska 

situationen är det, enligt Gabrielsson (2013), tydligt att platsen kan ha en påverkan - ”Det kan 

vara en avsevärd skillnad mellan att lyssna till musik i kyrka, en konsertsal, ute i fria naturen, 

i bilen, på restaurang, i rummet hemma eller i exotisk miljö någonstans på jordklotet.” (ibid). 

Aspekter som lyfts fram är sådant som efterklang, spridning av ljudet och allmänt element 

som rör akustiken - något som kan placera lyssnaren mitt i musiken, omfamnad av ljud då det 

tycks fylla hela rummet.  

Gällande tiden kan det handla om årstider och allt vad de kan innebära; ljus, natur osv. Det rör 

också tidpunkt på dygnet och hur den kan förknippas med olika nivåer av vakenhet.  

Den andra typen av situation, den sociala, handlar sammanfattningsvis om sällskapet en 

befinner sig i vid upplevelsen. I 68% av fallen var informanterna i sällskap av bekanta (ibid s. 

520), följt av de 16% som var ensamma och slutligen 12% där sällskapet var av obekant slag.  

De tre olika sociala typerna beskrivs påverka upplevelsen genom att ”Ensamhet innebär att 

man kan vara ostörd, man kan bestämma ljudstyrka själv och hur länge man vill lyssna.” (ibid 

s. 521). Gabrielsson (2013) skriver också att lyssnaren i denna situation är fri att låta tårar 

falla, känslor löpa och göra vad hen känner för. Att vara i sällskap av andra människor 

påverkar alltid upplevelsen på något vis, positivt eller negativt. Beteendet hos andra kan å ena 

sidan förstärka ens känslor, å andra sidan hämma dem och påverka inställningen till musiken 

(ibid s. 521). Exempelvis, vid levande musik, kan publiken ha en stor effekt på den enskilde 
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lyssnaren - ”En koncentrerad, tyst och förväntansfull publik sätter en viss stämning, en 

lössläppt och högljudd publik en annan stämning.” (ibid s. 521).  

3.1.4 Sammanfattning 

Det som Gabrielsson (ibid) skriver om musiken, människan och situationen betyder, med 

andra ord, att dessa tre element måste synkronisera för att skapa en verkligt stark 

musikupplevelse. Alltså tycks den starka musikupplevelsen i sig själv bli något unikt. Ett 

samspel mellan flera olika aspeker, till viss mån bortom lyssnarens kontroll - alltså något med 

låg tillgång. Det verkar alltså gå hitta någon slags koppling till just tillgången här. Dock inte 

direkt uttalat enligt Gabrielssons (ibid) teori. Samtidigt tycks den där unika, speciella 

upplevelsen inte vara särskilt frekvent återkommande för den enskilde lyssnaren. Det går 

därför att spekulera i huruvida styrkan i dessa upplevelser hade försvagats om de hade 

inträffat varje dag. Tillgången tycks, med andra ord, spela en roll i detta drama.  

4. Metod 

För att undersöka upplevelsen av musiklyssning - känslorna - finns en rad olika metoder. 

Från, med hjälp av mätinstrument, läsa av hjärnaktivitet - neuroradiologi, till 

självrapporterade narrativa återgivelser av upplevelser. Västfjäll (2010)  skriver att ”… the 

golden standard in most studies of affective phenomena is to rely solely on self-reports.” (ibid 

s. 256) men nämner också att det är vanligt att använda fler än en metod. En anledning till att 

en metod kanske inte anses vara tillräcklig kan vara att de känslor som väcks av musik 

tenderar att vara väldigt komplexa. Vid självrapport krävs därför att informanten har ett språk 

och vokabulär som inte faller kort (Zentner, Eerola 2010 s. 193).  

För ge lyssnaren ett ordförråd som är tillräckligt för en utförlig redogörelse för upplevelsen 

finns olika hjälpmedel. The Geneva Emotional Music Scales (GEMS) är ett av dem och är en 

modell som ämnar att hjälpa informanten att beskriva känslorna kring sin upplevelse (ibid s. 

212). Detta i form av en samling ord som kan beskriva upplevelsen vid musiklyssning. 
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Exempel på sådana ord , tagna ur GEMS, är: inspirerad, stimulerad, avslappnad, sentimental, 1

road, nervös osv.  

Sen, å andra sidan, går det att argumentera för att egna ord, trots språkliga begränsning, kan 

bidra med en mer personlig redogörelse. Känslor som inte finns med i, exempelvis, GEMS 

kan finnas representerade i självrapporter (ibid). Nostalgi är exempel på en sådan känsla. 

I detta arbete har ett lyssningstest (Berg, 2012) i kombination med en enkät använts för att 

samla in empiri. Enkäten består av två delar. En del utgörs av skalor kopplade till olika 

känslor för att beskriva upplevelsen. Den andra delen ämnade att samla in lyssnarens egna 

ord.  

4.1 Lyssningstest 

För två olika grupper spelades samma verk upp på två olika vis - kontrollgruppen fick höra 

musiken uppspelad från en dator. Innan lyssning blev de informerade om att musiken de 

skulle få höra fanns tillgänglig på samtliga streaming-tjänster samt att den gick att ladda hem 

gratis. Den andra guppen fick lyssna på musiken genom ett kassettband. De blev innan 

lyssning informerade om att musiken de skulle få höra inte fanns tillgänglig på internet, inte 

heller på någon dator, hårddisk eller annat lagringsmedium - den fanns enbart på 

kassettbandet de såg framför sig. Dessutom fick de veta att stycket endast skulle spelas upp en 

gång - ingen hade hört musiken innan dem och ingen skulle någonsin igen höra den efter. 

Musiken existerade endast i den stund de snart skulle bli en del av.  

4.2 Urval 

Den population som rapporten ämnat undersöka är egentligen orealistiskt stor - alla som kan 

tänka sig lyssna på musik och därmed drabbas av upplevelser som en följd av detta. Därför 

gjordes ett urval. Trost (2012) skriver att ett stort urval är att föredra men att det inte alltid är 

möjligt. Den höga precision som stora urval kan generera är heller inte alltid nödvändig.  

 Översatta från engelska1
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För att undersökningen skulle vara något mer genomförbar, om ändock mindre precis, 

fattades beslutet om att urvalet inte skulle bestå av färre än 20 men inte heller fler än 40 

informanter. Det viktiga var att den grupp och kontrollgrupp som undersöktes liknade 

varandra. 

Att döma från Gabrielsson (2013) och den väldiga mångfalden av informanter kan slutsatsen 

om att det inte krävs speciella förkunskaper eller egenskaper för att, som en följd av kontakt 

med musik, uppleva känslor. Därför har ett bekvämlighetsurval (Trost, 2012) gjorts, det var 

alltså inte en specifik grupp individer som var extra intressanta för undersökningen.  

Urvalet bestod av studenter vid Högskolan Dalarna och mer specifikt - Mediehuset. Kontakt 

skapades via sociala medier och genom att fråga runt på skolan. Det fanns en medvetenhet om 

att dessa mediestudenter potentiellt besatt vissa förkunskaper som i sin tur möjligt påverkade 

hur de upplevde musiken. Med andra ord går det att spekulera kring huruvida dessa studenter 

hade tränade öron och öppet sinne som ett resultat av många timmars musiklyssning. Däremot 

ansågs det spela liten roll då båda lyssningsgrupperna bestod av mediestudenter.  

Vidare ska det nämnas att ett helt annat urval inte nödvändigtvis hade genererat ett annat 

resultat. Målet var att undersöka hur samma verk potentiellt kunde upplevas olika som ett 

resultat av dess tillgänglighet. Skillnaden anses vara möjlig att belysa även om urvalsgruppen, 

exempelvis, hade bestått av fotbollsspelare.  

4.3 Stimuli 

”Att bestämma vilka ljud, stimuli, som ska ingå i testen är ett av de viktigaste valen.” (Berg, 

2012 s. 204). Det stimuli som användes vid undersökningen var egetkomponerat. Motiverat 

av att det möjliggjorde säkerhet för att informanterna inte skulle ha hört musiken tidigare. Det 

ska också poängteras att denna rapport inte ämnat att undersöka kompositionen som sådan. 

Snarare handlade det om hur samma verk, presenterat på olika vis, potentiellt kunde upplevas 

olika. Däremot vägdes en del olika faktorer in, baserat på den litteratur som lästs, för att bidra 

med ett stimuli som passade undersökningen.  
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Hargreaves och North (2010) beskriver en modell av normalfördelnings-variant där 

bekantskap och komplexitet (x-axel) resulterar i olika mängd tycke (y-axel). Alltså ju mer 

komplexitet desto mindre bekantskap och vice versa. Detta resulterar i att tycket är som störst 

där bekantskapen och komplexiteten möts i mitten och som lägst längst ute vid de båda 

extremerna. Alltför komplext resulterar i att färre tycker om det, samtidigt är alltför bekant 

inte heller något som uppskattas av den stora massan. Gemene lyssnare verkar, enligt denna 

modell, vilja bli överraskad men ändå känna igen något i det hen hör. Modellen är ett resultat 

av undersökningar genomförda mellan 1960- och tidigt 80-tal. Detta är något som togs hänsyn 

till och att skapa ett verk med rätt ansedd mängd komplexitet och bekantskap var målet.  

Vad det gäller genre visar Gabrielssons (2013) undersökning att klassisk musik, vid starka 

musikupplevelser, är vanligast med 30,6%. Jazz, rock och folkmusiken står för ca 6% vardera 

medan pop bara finns representerat i 3,5% av fallen. Alltså kan det finnas en poäng i ett 

stimuli som liknas mer vid klassisk musik än pop, inte för att de har olika värden utan för att 

klassisk musik helt enkelt är vanligare vid starka musikupplevelser (ibid). Därmed inte sagt 

att klassisk musik har använts i denna undersökning, det agerade däremot som en slags 

riktlinje när stimuli skapades.  

Informanterna blev inte informerade om att musiken var egenkomponerad. Detta för att inte 

lyssningstesten skulle bli för personliga, både för mig och för deltagarna. Ytterligare ansågs 

det finnas en risk med att presentera musiken för ingående. Det var viktigt att fokus hamnade 

på verkets tillgänglighet, inte dess kompositör osv.  

4.4 Reproduktions och lyssningsrum 

”Ett lyssningstest är också beroende av… den lyssningsmiljö som används för att realisera 

den” och dessutom är ”… kvaliteten hos systemet i sin helhet betydelsefull och ju bättre 

kontroll forskaren har över alla ingående delar och hur de samverkar, desto mindre risk för 

negativ påverkan av ljudkvaliteten.” (Berg, 2012 ss. 205-206). Med detta i åtanke var 

inspelningsstudion, Mediehuset, högst passande för detta lyssningstest. Inte nog med att den 

ligger placerad i samma lokal där urvalsgruppen studerar, den var dessutom lämplig på grund 

av dess akustik, högtalare samt utformning då det fanns sittplatser för tillräckligt många. 
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Dessutom är lokalen ljudisolerad vilket minimerade distraherande ljud från närliggande 

lokaler - ”Man vill så långt det är möjligt eliminera störande ljud från omgivningen…” (Ibid 

s.206).  

  

4.5 Enkät 

I förberedande syfte lästes Trost (2012) och därmed har aspekter så som, bland andra, språk 

och utformning tagits med i beräkningarna vid skapandet av enkäten. Med andra ord har ett 

enkelt, lättförståeligt och vanligt, språk använts. Layouten är överskådlig och kortfattad (se 

bilaga).  

Anledningarna till att insamlingen av empiri skedde med hjälp av enkät är flera. Dels av rent 

praktiska skäl då, exempelvis, individuella intervjuer hade varit mer komplexa att 

sammanställa samt mycket mer tidskrävande. Dessutom var enkäten, i detta fall, ett sätt att 

förenkla deltagandet för informanterna. Den kunde fyllas i direkt efter lyssning och för att 

beskriva upplevda känslor kunde enkelt markeringar göras på de utsatta skalorna. 

Fortsättningsvis blev delen ’egna ord’ ett sätt för informanten att själv komplettera och mer 

precist redogöra för sin upplevelse.  

Informanterna blev informerade att enkäten skulle fyllas i först efter lyssning. Det kan bli för 

kognitivt krävande (Zentner, Eerola 2010) att lyssna på musiken och skriva samtidigt. På detta 

vis kunde lyssnaren först lägga fullt fokus på lyssningen för att sedan, i lugn och ro, 

koncentrera sig på att fylla i enkäten.  

4.5.1 Enkätkonstruktion 

Enkäten består av två delar. Första delen ämnade att samla in kvantitativ data och består av 

känsloord kopplade till skalor. Den andra delen uppmanade lyssnaren att, med egna ord, 

beskriva sin upplevelse. På så vis kompletterades insamlingen av empiri med kvalitativ data.  

Den kvantitativa delen består av åtta olika känsloord som är kopplade till steglösa skalor. På 

dessa kunde informanten sätta ut markeringar för att beskriva upplevd styrka av varje känsla. 
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Anledningen till att skalorna är steglösa var för att undvika att lyssnaren tvingades väga 

mellan två olika bestämda värden. De olika känslorna som finns representerade inspirerades 

av GEMS (Zentner, Eerola 2010). Deras funktion var att samla in empiri om informantens 

upplevelse. Intresse, inspiration, vemod, glädje, lugn, stolthet och stimulans är de ord som 

beslutades vara relevanta för undersökningen. Utöver det finns en skala kopplad till texten 

’lust att höra musiken igen’. Den ämnade att besvara just det, lusten att lyssna igen. Detta kan 

kopplas till uppsatsens frågeställning och om vetskapen om låg tillgång resulterar i ökat 

intresse för att höra musiken fler gånger.  

4.6 Metodanalys 

För att sammanställa den kvantitativa datan mättes skalorna upp och delades in i 16 steg, detta 

eftersom linjerna är 16 cm långa. Ett kryss längst till vänster gav värdet 1 och ett kryss längst 

till höger gav värdet 16. Ytterligare fick de markeringar som hamnade mellan två steg ett 

adderat värde av 0,5. Alltså innebar en markering mellan värdena 13 och 14 ett värde på 13,5.  

Eftersom varje grupp bestod av 10 informanter betyder det att det totala maxvärdet per grupp 

hamnar på 160, det lägsta på 10. Eftersom det totalt finns åtta känsloord kunde varje 

informant komma upp det totala maxvärdet på 128 (8x16) samt ett lägsta värde på 8 (8x1). 

Med denna data kunde de båda grupperna jämföras, dessutom kunde enskilda informanter 

lyftas fram. På så vis kunde de enskilda enkäter med högst respektive lägst sammanställt 

värde lokaliseras och kopplas till den grupp de var del av. Utöver det kunde varje grupp nå det 

totala värdet av 1280 (10x128) och som lägst 80 (10x8). Detta innebar att tre olika 

sammanställningar kunde göras. Dels kunde enkätens känsloord lyftas fram och jämföras, 

grupperna emellan. Alltså kunde de olika känslorna överskådas och differens påverkad av 

tillgängligheten gick att lokalisera.  

Dessutom kan en överblick av varje informant göras och därmed åskådliggöra ytterligare 

skillnader mellan de två grupperna. Utöver det kunde det totala värdet för varje grupp räknas 

ut och på så vis belysa skillnader i deras upplevelse. 

Den kvantitativa datan sammanställdes genom att tendenser samt mönster lokaliserades. För 

att vara konsekvent i detta delades informanternas ord in i fyra kategorier. Musiken, 

upplevelsen, formatet och tillgängligheten. Utöver detta noterades även antalet skrivna rader. 
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4.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) har funnits i åtanke 

genom denna uppsats och den undersökning som gjorts. I denna rapport har det handlat om att 

informationen vid lyssningstesten var tydlig. Att deltagandet var frivilligt och det var fritt att 

lämna testet när som helst. Enkäterna fylldes i anonymt och den sammanställda datan har 

redovisats på samma vis.  

Det fanns en medvetenhet kring den lögn som faktiskt utgjorde stor del av lyssningstesten. 

Vid förfrågan fick deltagarna efter testen var utförda information kring undersökningens syfte 

samt verkets egentliga tillgänglighet. Lögnen var direkt nödvändig för att testen skulle kunna 

göras och rättfärdigat av att, exempelvis, sockerpiller fortfarande är en del av medicinskt 

forskning (Mayer, 2015). Detta för att undersöka placebo-effekten vid prövning av nya 

läkemedel.  

5. Resultat & analys 

Vid de utförda lyssningstesten deltog totalt 20 informanter. 10 stycken av dem fick veta att 

musiken de hörde, från kassett, inte gick att lyssna på igen - den var alltså inte tillgänglig. 

Kontrollgruppen, bestående av de resterande 10 informanterna, fick vet att musiken, 

uppspelad från dator, fanns tillgängligt att lyssna på igen gratis - hög tillgänglighet.  

Resultaten visar att upplevelsen för de informanter som deltog var snarlik. I båda 

lysningsexemplen finns både svagare och starkare upplevelser representerade. Den 

sammanställda datan belyser däremot några skillnader. Intresset, till exempel, var högre för 

den grupp som fick veta att musiken inte fanns tillgänglig. Dessutom ser informanternas egna 

ord något olika ut, grupperna emellan.  

För att redovisa de sammanställda resultaten från enkätens två olika delar kommer detta 

kapitel delas upp på följande vis - kvantitativ data och kvalitativ data, följt av konklusion. 
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5.1 Kvantitativ data  

För att förenkla läsningen kommer kontrollgruppen, som fick veta att musiken hade hög 

tillgänglighet, kallas för ”grupp 1”. Den andra gruppen, som fick veta att musiken inte fanns 

tillgänglig, kommer benämnas ”grupp 2”. 

Som fig. 1 visar resulterade en lägre tillgänglighet på musiken i ett större upplevt intresse. 

Grupp 2 kände sig dessutom mer inspirerade och upplevde samtidigt ett större lugn. Utöver 

det visar även datan att dessa informanter kände mer glädje än grupp 1. Grupp 1, å andra 

sidan, upplevde mer stolthet, vemod, stimulans och en något större lust att höra musiken igen 

Även om resultaten är liknande i de båda grupperna visar fig. 2 hur grupp 2 har högre värden 

både som lägsta och högsta i förhållande till grupp 1. Trots att medianvärdena är näst intill 

identiska visar ändå denna sammanställning att tillgängligheten har påverkat upplevelsen, i 

detta lyssningstest, något. Den informant som verkar ha haft svagast upplevelse i grupp 2 har 

ändå haft en starkare upplevelse än motsvarande i grupp 1. Det samma är sant för de som 

verkar ha haft starkast upplevelse i de båda grupperna.  
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För att ytterligare belysa denna, om än minimala, skillnad har även gruppernas totala resultat 

gjorts om till stapeldiagram i fig. 3. Även om siffrorna är något höga och potentiellt svåra att 

greppa visar de även här att grupp 2 verkar ha drabbats av en starkare upplevelse.  
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5.2 Kvalitativ data  

Insamlingen av informanternas egna ord belyser ytterligare de skillnader som den kvantitativa  

datan visade på. Tydligast är antalet skrivna rader där grupp 1 totalt skrivit 27 rader och grupp 

2 tillsammans skrev 54 rader. Alltså skrev man dubbelt så mycket när man visste om att 

musiken aldrig skulle gå att lyssna på igen. Detta jämfört med de informanter som fick veta 

att de kunde höra musiken igen, när de ville, utan kostnad.  

Förutom antalet rader visade det sig att grupp 1 främst beskrev musiken. Upplevelsen fanns 

också representerad i dessa informanters egna ord, men inte lika frekvent. I grupp 2 nämndes 

formatet, tillgängligheten, musiken samt upplevelsen. Främst var det det sistnämnda som man 

skrev om - upplevelsen.  

I övrigt beskrevs inte upplevelsen som starkare eller svagare i någon utav grupperna. De 

tendenser som fanns pekade dock på att upplevelserna skiljde sig mellan grupperna. Det 

handlade mest om vad som beskrevs, inte så mycket hur.  

Nedan följer några citat från varje grupp. Dessa ämnar att belysa och visa exempel på det 

ovan nämnda. Alla citat är tagna från olika enkäter.  

Grupp 1 - hög tillgänglighet  

”Skulle passa bra som filmmusik i en scen om allvar och utveckling. Härligt att lyssna på, fick 
rysningar i hårbotten.”  

”Riktigt starka grejer! Kändes sigur rós-influerad.” 

”Bra musik för att finna inspiration samt att ha i bakgrunden när man arbetar för att finna 
harmoni. …” 

”… Lugn låt men med oroliga inslag. Bra!” 

”… Efter nån minut kommer ett djupt, mullrande ljud vilket verkligen gjorde låten mer 
intressant. …” 
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Grupp 2 - låg tillgänglighet  

”Det kändes som att man lyssnade på ett annat sätt när man vet att man bara får höra det en gång. 
Det blev mer en speciel  upplevelse jämfört med att lyssna på musik vanligtvis, något som även 2

gör att jag inte har lika stor lust att lyssna på det igen, då det kan förstöra upplevelsen.”  

”Bruset från kassetten var avslappnade. … Fick inspiration till att skapa. Upplevde ingen glädje 
generellt, men i.o.m. det upplevda lugnet kända jag mig till ro, vilket är en sorts glädje.” 

”… Låten gör mig väldigt inspirerad då lycka och vemod återspeglar en harmoni. Musiken visar 
att man kan se det vackra i någon som är dystert.”  

”Får en inre bild på en ljus, dimmig morgon inför en tom, oplanerad dag.” 

”Intressant, var det starkaste intrycket, i överlag. De olika delarna gav olika intryck. Jag fick en 
viss lust att vilja höra igen, samtidigt som jag är ganska till freds med att aldrig få höra igen.”  

Det verkar vara så att det lyssningstest som grupp 2 fick ta del av uppfattades mer som en 

upplevelse - något utöver det vanliga. Detta skulle kunna förknippas med det Gabrielsson 

(2013) skriver om situationen. Potentiellt kan kassettbandet ha bidragit till detta då det är ett 

format som skulle kunna anses vara något ovanligt. Detta i kombination med att 

informanterna visste om att de inte kunde höra musiken igen kan ha gjort att fokus flyttades 

från musiken till upplevelsen.  

Formatet, den digitala filen uppspelad från en dator, i kombination med obegränsad tillgång 

skulle kunna anses vara standard i dag. Detta kan ha varit anledningen till att det var musiken 

som hamnade i fokus för grupp 1. 

5.3 Konklusion  

På den grupp informanter som deltog i denna undersökning utmärker sig ett visst mönster. 

Med både kvantitativ och kvalitativ data invägd visar det sig att tillgängligheten av ett 

musikaliskt verk, i detta fall, påverkar lyssningsupplevelsen. Främst visar det sig genom att 

intresset verkar öka vid låg tillgång. Dessutom har informanterna i grupp 2 mer att berätta om 

sin upplevelse. Därmed inte sagt att hög tillgänglighet, i det här fallet, försvagar upplevelsen. 

I ett fall beskrevs något som kan tolkas som gåshud av en informant från grupp 1. En fysisk 

reaktion som förknippas med en stark upplevelse (Gabrielsson, 2010 s. 554) . I grupp 2 

 Felstavning i informantens egna ord.2
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berättade en informant att hen lyssnade på ett annat vis då det fanns vetskap om att musiken 

bara kunde höras en gång. Det finns alltså en viss upplevelsebredd, från svagare till starkare, i 

båda grupperna. Det har skrivits både fler och färre ord. Det kan däremot sägas att den grupp 

som fick veta att det inte var möjligt att höra musiken igen generellt drabbades av en starkare 

upplevelse. Detta baserat på den sammanställda datan från enkätens båda delar. 

Urvalsgruppen på 20 informanter är för liten för att säga något om resten av populationen. 

Däremot går det att se likheter mellan denna uppsatsens resultat och det som Mittone och 

Savadori (2009) kom fram till i sin artikel - alltså att bristen på en vara kan öka dess värde. 

6. Diskussion 

6.1 Metod 

Vid skapandet av enkäten togs beslutet om steglösa skalor. Detta var ett sätt att få 

informanterna att göra sina markeringar mer intuitivt, utan att fastna i eller mellan utsatta steg. 

Detta visade sig något problematiskt vid sammanställningen av datan. Det system som 

skapades för att kunna läsa ut tydliga värden från kryssen blev något klumpigt. Anledningen 

till det var att de sammanställda siffrorna blev väldigt höga i förhållande till antalet 

informanter. 1280 till exempel, det kvantitativa maxvärdet för varje grupp, ger sken av att 

antalet deltagare var fler än tio. Eftersom linjerna var 16cm långa ansågs denna siffra rimlig 

att använda. Däremot hade ett maxvärde på 10 resulterat i mer lättöverskådliga maxvärden. 

Istället för åtta känsloord hade även här tio kunnat bidra med tydligare siffror i slutändan. Det 

ska ändock tilläggas att skalornas höga upplösning genererade hög detaljnivå. Något som, i 

detta fall, förtydligade skillnaderna mellan grupperna.  

De känsloord som valdes ut kunde, med viss fördel, sett annorlunda ut. Exempelvis gjordes 

upptäckten om att vemod och glädje blev konkurrenter. Sällan upplevdes båda lika mycket, 

ofta vägde en över. Kanske borde detta ha undvikits genom att utesluta båda två, alternativt 

ersätta dem ord som liknade enkätens andra känsloord. På så vis kunde hela enkäten fått en 

slags enhetlig gest mot det ena eller andra. Istället för att informanterna ställdes inför ord som 

verkar ha resulterat i ett slags ”antingen-eller-val”.  
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Eftersom ingen pilotundersökning gjordes kan resultatet från de första testen ifrågasättas. 

Främst eftersom det tog ett par gånger att bli varm i kläderna. Egentligen kanske det skulle 

vara först efter ett antal tester som informationen framfördes exakt likadant, bland annat. Ett 

hjälpmedel här skulle kunna vara ett slags manus, något som gjorde att alla informanter fick 

så snarlik information om lyssningstesten som möjligt.  

Att själv skapa det stimuli som användes upplevdes nödvändigt. Om musik som redan 

existerade skulle användas fanns risken om att någon av informanterna hört den förut. Detta 

skulle ha en direkt påverkan på undersökningen då presentationen av verket som otillgängligt 

inte skulle bära. Däremot fanns nackdelar med att själv komponera musiken som användes i 

testet. Främst upplevdes testerna som något för personliga, något som kan ha haft en effekt i 

hur informanterna fyllde i sina blanketter. Utöver detta var det dessutom ett moment som tog 

tid, tid som kunde lagts på andra element i uppsatsen.  

6.2 Resultat 

Den data som samlades in visade på att ena sidan av vågen vägde över något. Däremot skulle 

en mycket större insamling behöva göras för att kunna dra några egentliga slutsatser som 

sträcker sig förbi undersökningens deltagare. Begränsningen av tid och monetärt medel 

limiterade möjligheterna för en mer omfattande undersökning. Denna rapport skulle däremot 

kunna få funktionen av en pilotundersökning och byggas vidare på i framtiden. 

Det går att rikta kritik mot det låga antal informanter som deltog. Här säger resultatet 

egentligen enbart något om informanterna som deltog. I och med det uppstår annan 

problematik, bland annat i tolkningen av de känslor som enkäten visade. Två informanter 

skulle kunna uppfatta samma ord på olika vis. Eftersom dessa utgör hela 20% av en 

lyssningsgrupp har detta en stor påverkan på resultatet. Ordet glädje, till exempel, kan få ett 

lågt värde om en deltagare inte anser att musikstycket är glatt. Däremot kan en annan 

deltagare sätta ett kryss längst till höger under samma ord. Då inspirationen som musiken 

eventuellt lockar fram kan resultera i någon slags glädje. Detta gör det svårt att dra några 

slutsatser om informanternas upplevda känslor knutna till lyssningstesten. Dessutom hade 
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kanske resultatet sett ut precis tvärtom om grupp 1 fick lyssna musiken genom kassett och 

grupp 2 genom dator. 

6.3 Avslutning 

Det är nödvändigtvis inte så att hög tillgång av musik förminskar upplevelsen vid lyssning av 

musik. Snarare är det kanske så att låg tillgång förstärker den. Hög tillgång upplevs vara en 

slags standard för musik idag och för lyssnarna verkar det vara vad som förväntas. Det är 

däremot fortfarande högst möjligt att uppleva något starkt även om musiken är lättillgänglig. I 

denna undersökning beskrev, till exempel, en informant som fick veta att musiken var 

tillgänglig ’överallt’ att hen fick gåshud. Däremot finns det idag stora artister som väljer att 

inte släppa sin musik på Spotify, och liknade tjänster som Apple Music, direkt. Adele (The 

Guardian, 2015), exempelvis, gjorde inte sitt senaste album tillgängligt via dessa 

streamingtjänster. Som konsument är man alltså i detta fall tvungen att köpa denna skiva för 

att lyssna på den. Detta verkar visa på att stora aktörer aktivt minskar tillgången på musik 

genom att begränsa åtkomsten för konsumenterna. Om detta är något som i sin tur ökar 

efterfrågan från konsumenterna går bara att spekulera i. Utifrån den kunskap som samlats in 

genom denna uppsats finns det dock potential för att faktiskt skulle kunna vara så. 

Gabrielssons (2013) teori om människan, musiken, situationen och samspelet mellan dem kan 

tyckas beskriva något utöver det vanliga. Något som inte skulle beskrivas som vardagligt. I 

den insamlade datan finns det några exempel som skulle kunna uppfattas beskriva just det där 

- en upplevelse utöver det vanliga. 

”Det kändes som att man lyssnade på ett annat sätt när man vet att man bara får höra det en gång. 
Det blev mer en speciel  upplevelse jämfört med att lyssna på musik vanligtvis…” 3

Denna beskrivning gjordes av en informant i grupp 2. Detta skulle kunna vara anledningen till 

att de olika gruppernas egna ord såg så olika ut. I grupp två var det vanligt förekommande att 

upplevelsen i sig beskrevs. Kanske resulterade bristen på tillgång i att deltagarna kände att de 

inte bara lyssnade på musik utan snarare upplevde den. Detta är rent spekulativt men de egna 

 Felstavning i informantens egna ord.3
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orden från grupp 1 skulle kunna förstärka denna spekulation. Deltagarna i den gruppen fick, 

som tidigare nämnt, lyssna på musik från en dator. Musiken var, i deras vetskap, dessutom 

tillgänglig efter testet var avslutat - de kunde lyssna när de ville. Detta verkar inte vara något 

som avviker från hur de flesta, i denna del av världen, konsumerar musik idag. Alltså kan 

detta uppfattas som ett vardagligt scenario. Inte en upplevelse, nödvändigtvis, utan snarare 

bara musiklyssning. I detta fall hamnade musiken i fokus, de andra elementen smälte in i det 

vardagliga. Detta syns i hur dessa informanter uttryckte sig - det var mest musiken som 

beskrevs. 

Kanske är det så att bristen på tillgänglighet i kombination med ett något mer exotiskt format  4

skapar en speciell situation. Kanske bidrar detta i sin tur i att pusselbitarna människan, 

musiken och situationen (Gabrielsson 2013) alla potentiellt finns med för grupp 2 medan de 

inte är lika tydliga för grupp 1.  

Samtidigt verkar det som att hög tillgänglighet, i denna undersökning, ökar stoltheten något. 

Kanske finns det ett värde i att kunna lyssna på musik flera gånger, att identifiera sig med den 

och som ett resultat av det - stolthet. Att ha möjligheten att höra något och sedan tipsa sina 

kompisar om det. Detta är något som inte tagits upp tidigare i texten, det finns heller ingen 

teori representerad i detta arbete som kan stärka det. Trots sin spekulativa natur anses det ändå 

intressant att väga in som bakomliggande faktor. 

Att bygga vidare på denna repport med en mer omfattande undersökning skulle kunna 

generera data med högre precision (Trost, 2012). Något som antingen skulle stärka eller 

motbevisa de tendenser som tas upp i denna uppsats. Båda fallen skulle kunna bidra till en 

intressant diskussion. Det sätt musik kan konsumeras idag, med så hög tillgång och mobilitet, 

kanske kan bidra till ett nytt slags värde. Ett värde utöver musiken. Något som gör att 

musiken kan förstärka andra upplevelser. Tågresan, diskningen, träningspasset, promenaden 

osv. Kanske kan ett stycke musik bli mer värdefullt då det, på grund av dess tillgång, kan kan 

förgylla ett ögonblick utanför lyssnarens hem. Så även om låg tillgång potentiellt har en effekt 

på upplevelsen har kanske hög tillgång en annan typ av effekt. Kanske bidrar de båda till att 

musik, på fler och fler vis, kan berika våra liv. Här kan det upplevas som att gråzonen får en 

högre upplösning och att svart på vitt får allt mindre plats på spektrumet som är musik.  

 Kassett4
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