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Musikverket i den postdigitala tidsåldern 
 
På vilket sätt har de senaste decenniernas digitaliseringsprocess påverkat vår syn på bruket av 
musik idag? Inte sällan framställs den digitala kulturen som något i allt väsentligt revolutione-
rande för vårt vardagliga liv. I en krönika publicerad i Svenska Dagbladet i december 2009 
beskrivs exempelvis CD-skivan som ett föråldrat tekniskt medium. Den ”digitala kulturrevo-
lutionen” har gjort musiklyssnandet mer kvalitativ. Krönikören menar vidare att de digitala 
musikbutikerna, såsom iTunes och Spotify, har ”förändrat vår inställning till vad musik är för 
något. Och – kanske viktigast – vårt sätt att lyssna.”  

Syftet med föreliggande projekt är att studera denna förändrade inställning till musik, dvs. 
vad den mänskliga erfarenheten av den digitala kulturen har fört med sig med utgångspunkt i 
följande två frågor: För det första, hur brukas och värderas musiken i den digitala kulturen? 
För det andra, som en konsekvens av detta bruk, hur kontrolleras detta av statsmakter och 
institutioner? 

Projektet avser att studera diskursen om den digitala musikkulturen med avseende på be-
greppen bruk och kontroll. Metodologiskt innebär detta att jag avser lyfta fram det sätt, det 
språkbruk, som olika aktörer använder för att uttrycka sin mening i syfte att påverka och över-
tyga andra om deras sätt se ”världen”, är de riktiga. Häri uppstår inte sällan debatter av olika 
slag, som berör frågor om politik, etik och ekonomi. Diskursen avgränsas på följande tre sätt: 
1) Geografiskt i Sverige och tidsmässigt från 1995 fram till idag. 2) Material vad gäller debat-
ten kring ny musikteknik och dess konsekvenser för bruk och kontroll av bruk publicerat i de 
stora dagstidningarna SvD, DN, SDS och GP, samt på bloggar (såsom Copyriot och Kultur-
ekonomi). Fokus kommer att ligga på debatten om upphovsrätt och moraliska rättigheter; 3) 
Protokoll om musik och upphovsrätt från institutioner och statliga instanser – särskilt ifpi och 
ipred. 
 
 


