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INTRODUKTION 
 

"People don't buy plastic and paper, they buy emotions”  
 

Scott Young, Wherehouse Entertainment 
 

De sätten som vi hör, lyssnar på, engagerar oss, värderar och använder musik har 
förändrats dramatiskt det senaste århundradet och framförallt det senaste årtiondet. I 
och med teknikens frammarsch har förutsättningarna för hur vi kan ta del av musikens 
värld förändrats för alltid. I dagens expanderande population finns det över 500 
miljoner människor som lyssnar på musik digitalt och detta sägs ändå bara vara början 
(Daniel Ek 2012). Musik som tidigare bara kunde upplevas i det privata hemmet eller i 
konserthus finns nu på en armslängds avstånd (Cook 1998). Vissa människor lever för 
musik, för andra är musik ingenting annat än ett störande ljud. Friedrich Willhelm 
Nietzsche sa en gång att utan musik skulle livet vara ett misstag. Med detta i våra 
tankar vill vi förstå hur människor relaterar till musik, denna musik som bidrar till att 
Guds sjätte arbetsdag inte bara var ett misstag. 
 
Enligt Cockrill et al. (2010) finns musikkonsumtion överallt i dagens samhälle. Vi har 
för avsikt att behandla teorier kring musik och musikkonsumtion som beskriver hur 
människor påverkas och relaterar till musik utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv. 
Det sistnämnda innebär att deras sociala konstruktion ständigt förändras när de 
konsumerar musik och förhåller sig således annorlunda till världen än vad de hade 
gjort utan musik. Den studien som vi ämnar bedriva har likheter med Maria Ek 
Styvéns (2008) forskning. I Styvéns artikel försöker hon öka förståelsen mellan 
musikengagemang och preferens av materiella musikformat. Vad vi kan se av våra 
efterforskningar är att få tidigare studier har behandlat musikkonsumtion från ett 
upplevelseperspektiv och således finner vi att en studie av sådan karaktär bör utföras. 
Denna studie är av hög relevans då individers musikkonsumtionsmönster ständigt 
förändras i dagens samhälle. Forskningsresultat gällande konsumenters beteende inom 
musikkonsumtion är en potentiell strategisk resurs som ger marknadsintressenter 
möjlighet att reagera tidigare än konkurrenter. Syftet med vår studie är att öka 
förståelsen för relationen mellan individers musikengagemang och deras konsumtion 
av musik som en upplevelse. 
 
Lacher och Mizerski (1994) definierar musikkonsumtion som handlingen att lyssna på 
ett stycke musik. The Oxford Dictionary (2012) definierar musik på följande sätt: 
 

“Vocal or instrumental sounds (or both) combined in such a way as to produce 
beauty of form, harmony, and expression of emotion” 

 
Således är det skönhet, harmoni och uttryck av känslor som vi lyssnar på när vi 
konsumerar musik. Musik har alltid tagit stor plats i den mänskliga kulturen och att 
spela och lyssna på musik har gjorts av flera olika anledningar som t.ex. 



	  
-‐2-‐	  

underhållning, terapi, som hjälpmedel och för att motivera (Cockrill et al. 2010). 
Cockrill et al. skriver att musikkonsumtion finns överallt i dagens samhälle och hävdar 
att det finns individer som inte fungerar effektivt utan sin musik. Sloboda (1985) 
menar att anledningen till att människan tar del av musik, det må vara komponering 
såväl som spelande eller lyssnande, är att musik kan väcka djupa och betydelsefulla 
känslor. Hantz (1984) argumenterar för att musik erbjuder en mer direkt tillgång till 
den mentala processen än att tala eftersom manipulationen av uppfattningen och 
hågkomst är centralt för musik. I senare litteratur inom musikkonsumtion har 
anledningarna till att lyssna på musik klassificerats som intrapersonella (t.ex. 
känslohantering) och interpersonella (t.ex. kommunikation) (Hargreaves och North 
1999).  
 
Tidigare forskning och problematisering 
Tidigare studier har undersökt effekter musik har inom reklam (Park och Young 
1986), musikens roll vid experiment inom klassisk betingning (Gorn 1982), effekter 
som bakgrundsmusik har på köpbeteende (Milliman 1986). Även psykologer och 
musikpedagoger har varit intresserade av att studera mänskliga reaktioner på musik. 
Psykologer har bedrivit sådana undersökningar för att förstå det estetiska beteendet 
(Berlyne 1971) och pedagoger för att kunna influera det estetiska beteendet (Trolio 
1976). Molteni och Ordanini (2003) skriver att dagens teknologi har format 
konsumtions- och produktionsmönstret för kulturella varor. I denna kontext antas 
konsumenten vara väsentlig för produktionen av kulturella varor (musik) och således 
blir granskningen och förståelse av konsumtionsbeteendet centralt. Larsen et al. (2009) 
studie visar hur musik används som självpresentation. North et al. (2004) fokuserar på 
musikkonsumtion i vardagen. Lacher och Mizerski (1994) undersöker influenserna 
som ny rockmusik skapar och hur de påverkar avsikten att senare köpa musiken. 
Lacher (1989) granskar i sin studie av musik vilka egenskaper hos en människa och en 
produkt som samverkar för att driva på hedonistisk konsumtion. Cockrill et al. (2010) 
finner i sin studie att musik, för vissa konsumenter, kan vara beroendeframkallande 
och ha en negativ effekt på deras liv, medan för andra fungerar musik som en 
livsförhöjande aktivitet. Larsen et al. (2009) presenterar i sin artikel en teori om att 
individer konsumerar musik i ett symboliskt syfte för att representera sig själv. Ingen 
av dessa tidigare studier behandlar kopplingen mellan musikengagemang och 
konsumtion av musik som upplevelse. 
 
Vi finner att den tidigare forskning som har bedrivits inom musikkonsumtion till stor 
del har negligerat det hedonistiska- och konsumentkulturella perspektivet. Vi avser 
därför jämföra engagemangsnivån hos konsumenten för att kontrastera detta gentemot 
dess konsumtion av musik som en upplevelse. Det senare är ett element som inte har 
tagit stor plats i tidigare musikkonsumtionsstudier och där vi vill bidra med nya 
kunskaper.  
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Två perspektiv, flera samband? Musiken i fokus. 
Under slutet av 70-talet adderades andra faktorer till studier av konsumtionsprocessen 
såsom fantasier, känslor och nöje vilket utmynnade i ett synsätt som kallas The 
Experiential View, namngivet av Holbrook och Hirschman (1982). Detta perspektiv 
betraktar konsumtion primärt som ett subjektivt sinnestillstånd med en rad olika 
symboliska meningar, hedonistiska responser och estetiska kriterier. Forskning inom 
hedonistisk konsumtion fokuserar vanligtvis på estetiska, subjektivt upplevda 
produkter, som musik. Människor konsumerar ofta estetiska produkter över tid och 
dessa tenderar till att spela en stor roll i konsumentens liv (Holbrook och Hirschman 
1982).  

“Hedonic consumption designates those facets of consumer behavior that 
relate to the multi-sensory, fantasy and emotive aspects of one´s experience 
with products”  

(Holbrook och Hirschman 1982:92)  

Den litteraturgenomgång och de teorier vi har funnit gällande musikkonsumtion har 
till stor del kretsat kring de tankar som Holbrook och Hirschman har, och således 
finner vi att med detta perspektiv som stomme vill vi undersöka hur människor 
relaterar till musik som en upplevelse och vilka underliggande faktorer som styr deras 
konsumtionsmönster gällande musik. 

Då vi ska undersöka relationen mellan musikengagemang och konsumtion av musik 
som en upplevelse krävs det att vi skapar en förståelse för vad engagemang innebär för 
musikkonsumtion. Dock kommer den engagemangsteoretiska delen av studien enbart 
guida oss till viss del då vi anser att det är konsumtionsmönstret av musik som är av 
störst intresse för denna studie. Under lång tid har studier om engagemang varit en 
viktig del inom forskning av konsumentbeteende (Beatty et al. 1988). Engagemang 
har används för att förklara varför människor beter sig på ett visst sätt. Det är kopplat 
till den personliga relevansen för någonting och anses bland annat höra samman med 
glädje, njutning, självförverkligande och signalement (Evrard och Aurier 1996). 
Studier som kopplar samman engagemang med konsumtion är inte någonting nytt 
vilket vi bland annat finner i Walsh et al. (2003) studie. För att till fullo nå en 
förståelse för individers musikengagemang och konsumtionsmönster, kräver studien 
att vi undersöker vilken roll deras identitetsprojekt har i sammanhanget. 
Identitetsskapande blir intressant eftersom att engagemang drivs av faktorer så som 
motivation, upplevde personlig relevans, livsmål och sociokulturella faktorer som är 
starkt knutna till identitetsskapande. En del av denna forskning kommer bestå av att 
undersöka om konsumtion av musikupplevelser kan vara knutet till en form av 
identitetsskapande och om detta tar olika uttryck beroende på grad av 
musikengagemang.   

Med hjälp av Holbrook och Hirschman ”Experiential View” och med en förståelse för 
vad engagemang och identitetsprojekt har för betydelse för musikkonsumtion, hoppas 
vi kunna bringa ytterligare ljus över konsumtionsstudier av musik.  
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TEORI 
I denna del kommer vi att presentera vår teoretiska grund som utgör referensramen 
för vår empiriska undersökning. Först presenterar vi vad som utgör musikkonsumtion, 
varför och hur den förekommer för att sedan granska vilken roll känslor har för 
musikkonsumtion. Vi avslutar den musikteoretiska delen med att undersöka musik som 
ett sociokulturellt fenomen. Holbrook och Hirschmans Experiential View utgör 
fundamentet till den konsumtionsteoretiska delen och är bakomliggande anledning till 
att de teorier som ska användas i den empiriska studien har valts ut. I en 
engagemangsteoretisk del kommer vi sedan se över vilken betydelse engagemang har 
för musikkonsumtion. 
 

 
MUSIKKONSUMTIONSTEORI 
 
VAD ÄR MUSIKKONSUMTION 

Varför vi lyssnar på musik  
Lacher och Mizerski (1994) definierar musikkonsumtion som handlingen att lyssna på 
ett stycke musik och denna definition används genomgående i studien. Alla sorters 
musik tar större och större plats i människors livsstilar (Konecni 1982). Lacher (1989) 
presenterar tre olika anledningar till varför människor konsumerar musik. Den första 
anledningen är känslomässig stimulans; musik har förmågan att väcka känslor hos 
lyssnaren (Havlena och Holbrook). Den andra anledningen är kognitiv stimulans 
(Lacher 1989). Att lyssna på musik kräver att lyssnaren absorberar de moment som 
ingår i musik såsom melodi, tempo, rytm osv. Därmed kan musik erbjuda kognitiv 
stimulans eller ”mental massage” (Hantz 1984). Den sista anledningen är 
situationsbaserad konsumtion. Människor använder musik för att underlätta eller 
komplettera sociala situationer (Konečni 1982). Vid observationer i Lacher och 
Mizerskis studie verkar det som om människor lyssnar på musik för det värde som 
musiken innehar (d.v.s. dess förmåga att bidra till en konsumtionsupplevelse i sig), 
eller på grund av den situationen som råder. Med andra ord kan en upplevelse av 
musik betraktas på två sätt; antingen som en upplevelse musiken skapar eller som en 
upplevelse musiken förstärker (Lacher och Mizerski 1994). 

Vad som händer när vi lyssnar på musik 
Lacher (1989) presenterar fyra olika kategorier av respons som skapas när man lyssnar 
på musik. Den första kategorin, sensorisk respons, inkluderar de primära responserna; 
rörelser och lockelse som inspireras av musik. Den andra kategorin är den imaginära 
responsen. De bilder, minnen eller situationer som musik väcker uttrycks i imaginär 
respons (Myers 1914). Den imaginära responsen infångar fantasiaspekten i hedonistisk 
konsumtion. Dock skapas inte enbart imaginär respons av musiken; situationen 
musikkonsumenten befinner sig i påverkar också. Den tredje kategorin är den 
känslomässiga responsen och den representerar de känslorna som man upplever när 
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man lyssnar på musik, t.ex. glädje, ilska eller sorg (Hargreaves 1982). Den 
känslomässiga faktorn kan vara den mest inflytelserika responsen eftersom den 
betraktas som huvudingrediensen i uppskattning av musik (Havlena och Holbrook 
1986). Den fjärde och sista kategorin är den analytiska responsen av musik.  Den 
reflekterar lyssnarens engagemang i den objektiva, logiska granskningen av musiken 
(Lacher 1989).   

Musik i sociala sammanhang 
Larsen et al. (2009) undersöker vilken roll musikkonsumtion spelar vid social 
interaktion mellan människor. De ställer sig själva frågan varför människor lyssnar på 
musik. I tidigare litteratur inom musikkonsumtion har anledningarna till att lyssna på 
musik klassificerats som intrapersonella (t.ex. känslohantering) och interpersonella 
(t.ex. kommunikation) (Hargreaves och North 1999). Hargreaves och North skriver att 
det är relativt accepterat att musik kan användas som ett instrument för att 
kommunicera symbolisk mening och menar att människor använder musik som en 
identitetsbricka, en teori som är starkt förknippad med Belks (1988) teori om det 
förlängda jaget där en person uppfattar sina ägodelar som en del av sig själv. Detta 
argument stödjer Goulding et al. (2002) som menar att konstruktionen och uttrycket av 
någon identitet är en huvudanledning till varför människor går ut på klubbar. Shankar 
(2000) skriver att musiken guidar honom genom en övergångsfas i hans liv och 
diskuterar musikens roll som en påminnelse av hans tidigare jag. I Hogg och Banisters 
(2000) studie av ungdomar och pop-musik studerar de processer inom 
självrepresentation. Deras studie bygger på McCrackens (1986) Model Movement of 
meaning och fokuserar på de instrument som används för att överföra mening eller 
betydelse från en popstjärna till konsumenten. 

I analysen av hur människor symboliskt konsumerar musik från Larsen et al. (2009) 
artikel framkommer sex teman. Det första är varför man konsumerar musik och där 
finner de att uttryck av känslor, estetisk nöje, kommunikation samt symbolisk 
självrepresentation ligger till grund för konsumtionsfenomenet (Hargreaves och North 
1999). I sin undersökning finner de även att undersökningsobjekten inte ser det som 
socialt eftersträvande att använda sig av musik för att visa vem man är. Däremot är 
äldre personer mer säkra i sig själva och sin musiksmak och är på så sätt mindre måna 
om ett socialt godkännande. 

Självrepresenterande konsumtion kan uppfattas som om den bygger på 
samstämmighet mellan den bild man har av sig själv och den bilden man har av 
musiken (Grubb och Grathwohl 1967). Wilk (1997) följer Bourdieus tankar om att 
motvilja och avsky av varor är viktigare än uppskattning av varor och konsumtion när 
det kommer till att skapa en identitet och för att utmärka sig socialt.  

Larsen et al. (2009) skriver att det som påverkar konsumtionsbeteende mest är den 
sociala omgivningen. Den rådande situationen som påverkar självrepresenterande 
konsumtionen av musik kan delas in i två kategorier: Mänskligt baserade faktorer och 
musikbaserade faktorer. Mänskligt baserade faktorer innefattar bland annat den bild 
man har av andra, relationer till andra, den roll man har i en grupp och sinnesstämning.  
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Musikbaserade faktorer är sociala normer vad gäller musik, musikens betydelse för 
andra, andras förtrogenhet till musiken, andras musikaliska preferenser etc.  

Tillgången till musik var något som påverkade undersökningsobjektens preferens av 
musik i Larsen et al. (2009) artikel som redovisade två dimensioner av tillgång. Den 
första innebar att tillgången var begränsad när framskaffningen av musik var mentalt 
eller psykiskt ansträngande. Den senare innebar att tillgången var begränsad genom 
avsaknaden av musikaliska alternativ. En annan faktor som influerade preferens av 
musik var aktuella lyssningsmönster.  

En persons övergripande musikintresse sågs också som en influens vid 
självpresentation genom musikkonsumtion. Larsen et al. (2009) skriver att ju högre 
engagemang för musik en person har, desto viktigare är beslutet för dem vilken sorts 
musik de ska lyssna på i sociala situationer. Författarna skriver även om att tala om 
musik och hur det kan kommunicera till andra vilken relation man har till musik. På 
det viset kan en person indikera att man har införlivat viss musik i sitt förlängda jag 
och på det viset kommunicera sig själv genom den musiken (Belk 1988).  

 
KÄNSLOR & MUSIK 

Modern VS. Traditionell Hedonism 
Det existerar en truism att vi skiljer mellan nödvändigheter och lyx. Från 
nödvändigheter erhåller vi tillfredställelse medan från lyx erhåller vi njutning. 
Nödvändigheter förser oss med det vi behöver för vår fortsatta existens och gör livet 
bekvämare, men genom lyx erhåller vi enbart njutning snarare än komfortablare liv. 
Campbell (1987) påvisar att det de facto finns två kontrasterande modeller av 
mänsklig agerande: att tillfredsställa behov och att jaga njutning, vilka inte alls är 
samma sak. Att tillfredsställa behov innebär att fylla ett hålrum så att någon form av 
obalans kan bli korrigerad medan att jaga njutning har till syfte att uppleva större 
stimulans. Njutning är förknippat med vår kapacitet att utvärdera stimuli så att vi, låt 
oss ta mat som exempel, tillåts erhålla all sorts njutning av att tänka på mat medan vi 
endast kan bli tillfredsställda av att faktiskt äta maten. För att erhålla njutning räcker 
det alltså bara att behöva tänka på mat.  
 
Campbell utvecklar den hedonistiska teorin genom att dela in den i två fält; 
traditionell- och modern hedonism. Generellt sett karakteriseras traditionell hedonism 
av sökandet av njutning som är knuten till specifika rutiner såsom att äta, dricka, ha 
sex och så vidare. En annorlunda, modernare syn, är att söka efter njutning i alla 
upplevelser. Campbell menar att övergången från traditionell hedonism till modern 
hedonism är skiftet från sökandet av njutning i förnimmelser till sökandet av njutning i 
känslor. Fördelen med detta är att kapaciteten av känslor kan erbjuda en förlängd 
stimulans som kan bli sammankopplat med en signifikant grad av självkontroll. 
Människan har en tendens att se sig själv kontrollerad av känslor snarare än att vi har 
kontroll över känslorna. Campbell menar således att vi inte kan njuta av känslorna så 
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länge vi inte distanserar oss från dessa och skapar den kontroll som behövs för att 
kunna njuta av dem.  
 
Den stora skillnaden mellan traditionell och modern hedonism består i att inom den 
traditionella hedonismen försöker vi kontrollera föremål och händelser för att erhålla 
njutning från dem. Inom den moderna hedonismen erhåller vi njutning genom att 
kontrollera innebörden av saker. På så vis kan den moderna njutningssökaren finna 
njutning i nästan allt.  
 
Enligt Trolio (1976) väcker musik känslor och skapar mening och på samma sätt 
menar Lacher och Mizerski (1994) att musik innehar en känslomässig komponent. 
Den moderna hedonismen innebär att njutning är bunden till känslor (förutsatt att 
känslorna kan kontrolleras) vilket medför att vi finner det intressant att undersöka den 
moderna hedonismens roll inom musikkonsumtion. 
 
Hedonistisk konsumtion 
Holbrook och Hirschman (1982) banade väg för ett nytt synsätt inom 
konsumentforskning. I sin artikel Hedonic consumption: Emerging concepts, Methods 
and Propositions utvecklar de Levys (1959) uttalande. 

”People buy products not only for what they can do, but also for what they mean” 

(Levy 1959:118) 

Detta tankesätt fortgick under 60-talet för att uppmärksamma vilken 
överensstämmelse det fanns mellan den livsstil som konsumenten valt och den 
symboliska meningen av den produkten de köpt (Levy 1963). Holbrook och 
Hirschman menar att det fanns ett gap inom konsumentforskning då dåtidens 
forskning inte inkorporerade estetiska, immateriella och subjektiva aspekter av 
konsumtion (Hirschman 1980). Dessa faktorer bidrar till ett nytt fenomen som de 
kallar för Hedonic Consumption: 

“Hedonic consumption designates those facets of consumer behavior that relate to 
the multi-sensory, fantasy and emotive aspects of one´s experience with 
products“ 

(Holbrook och Hirschman 1982:92) 

Hedonistisk konsumtion utforskar följaktligen inte konsumtionsupplevelsen som en 
informationsprocess utan ifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Estetiska produkter, 
som musik, uppskattas inte av konsumenter för sin praktiska funktion (Lacher och 
Mizerski, 1994) utan för att musik fyller andra funktioner, till exempel väcker känslor 
och skapar mening (Trolio 1976). 

Holbrook och Hirschman (1982) lägger fram olika förslag rörande hedonistisk 
konsumtion varav ett av dessa bygger på Maslows (1968) teori om att känslomässiga 
begär dominerar funktionella faktorer när konsumenten väljer produkter, en teori som 
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följer Trolios (1976) tankar. Således innebär detta att funktionalitet alltid förblir 
sekundärt vid konsumtion av musik. På liknande sätt menar Holbrook och Hirschman 
(1982) att köpbeslut angående hedonistiskt konsumerade produkter primärt baseras på 
den symbolism som produkten innehar snarare än dess materiella egenskaper. 

Hirschman (1980) menar även att konsumenter adderar en subjektiv mening till 
produkter som kompletterar de konkreta attributen de har. Denna teori kan uppfattas 
som besläktad med Singers (1966) teori om att hedonistisk konsumtion är bunden till 
imaginära konstruktioner av verkligheten. Detta skulle innebära att människor 
konsumerar musik som ett hjälpmedel för att förvränga sin verklighetsbild, t.ex. leva 
sig in i en låt som beskriver den perfekta kärleken. Författarna menar även att 
konsumtion av musik både genererar och kräver väsentlig tankeverksamhet från 
konsumenten. Detta står i relation till Larsens et al. (2009) tankar kring 
självrepresentation där de menar att ju högre engagemang inom musik en person har, 
desto viktigare är beslutet vilken sorts musik de ska lyssna på i sociala situationer. 

Musik innefattar en känslomässig komponent och konsumeras primärt för den 
emotionella upplevelsen den skapar snarare än för sina praktiska attribut. Detta 
tillsammans med ovanställda teorier kring hedonistisk konsumtion, utgör ett tungt 
vägande argument för att hedonistisk konsumtionsteori är lämplig för denna studie. 

 
MUSIK SOM ETT SOCIOKULTURELLT FENOMEN 
 
Sociala strukturer 
Ett forskningsområde inom den konsumentkulturella teorin är det sociohistoriska 
mönstret inom konsumtion. Inom detta verksamhetsfält berör den konsumentkulturella 
teorin de institutionella och sociala strukturerna som systematiskt påverkar 
konsumtion, klass, etnicitet och kön. Konsumenterna uppfattas som ”lagstiftare” av 
sociala roller och befattningar (Otnes et al. 1993). Konsumentkulturell teori 
undersöker förhållandet mellan konsumenters erfarenheter, värdegrunder och utövande 
med underliggande institutionella och sociala strukturer (Arnould och Thompsons 
2005). Ett exempel på detta är Bourdieus teori om smak. I korta drag menar Bourdieu 
att det sociala livet kan uppfattas som en statustävling som människan deltar i. Här 
använder man sig av tre kapital; ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital för att tävla 
om status. Detta är kopplat till att visa upp en form av smak. 

Konsumentforskning inom postassimilation föreslår att etnisk identitet har blivit 
hyperkulturell i den meningen att kulturens ursprung är socialt rekonstruerad som 
någonting som går att konsumera, t.ex. musik, i ett försök att förankra sin identitet i 
oklara sociala kontexter (Askegaard et al. 2005).  

Människor konsumerar kulturella varor för att uttrycka vilka de är och de sociala 
grupper de tillhör. Sålunda finner vi att de preferenser som är associerade till 
konsumtion av kulturella varor enbart är en del av individuella preferenser eftersom 
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dem är en del av ett större socialt och kulturellt sammanhang. När kvaliteten är okänd 
föredrar människor vad andra människor föredrar – så kallat socionetwork effects 
(Molteni och Ordanini 2003). 

Identitetsskapande 
Ett uppmärksammat forskningsområde inom den konsumentkulturella forskningen är 
konsumenters identitetsprojekt (Arnould och Thompson 2005).  Inom detta område 
lägger Belk (1988) fram sin teori att människor genom sina ägodelar skapar sin 
identitet, presenterat som det förlängda jaget (extended self). I sin artikel Possesions 
and the Extended Self nämner han William James som lade grunden för konceptet 
förlängda jaget där James menar att människan är summan av sina ägodelar. Belk 
utvecklar denna teori då han menar att konsumenter lär, fastställer och påminner sig 
om vilka de är genom sina ägodelar eftersom de uppfattar sina ägodelar som delar av 
sig själva. Belk beskriver hur vi förlänger vårt jag: 
 

“Self-extension occurs through control and mastery of an object, through 
creation of an object, through knowledge of an object, and through 
contamination via proximity and habituation to an object” 

(Belk 1988:160) 

Vi kan tolka att Belk menar att människan förlänger sitt jag genom den musik som hon 
inkorporerar i sitt liv. Vidare hävdar Belk att vi genom våra fysiska ägodelar kan skilja 
oss från andra och uttrycka vår individualitet men även indikera gruppidentitet och 
grupptillhörighet. Det går även att genom icke-fysiska ägodelar hävda 
grupptillhörighet till exempel genom kunskap eller preferens av musik. Detta fenomen 
nämner även McCracken. Han talar om The Invisible Ink Strategy som innebär att man 
måste känna till, t.ex. den ”rätta” musiken, för att bli accepterad i en grupp (Corrigan 
1997). Vi behandlar detta mer omfattande i avsnittet Marknadskulturer och 
fancultures. 

Det följande antagandet är att marknaden har blivit en framstående symbolisk källa 
som människor använder sig av för att konstruera identitetsberättelser (Narratives of 
Identity) (Belk 1988). Genom detta synsätt betraktas konsumenten som 
identitetssökare och identitetsskapare. Detta innebär följaktligen att människor 
använder den tillgängliga musiken för att konstruera sin identitet. Även denna teori 
kan jämföras med Bourdieus teori om smak. Här uttrycker människan sitt kulturella, 
ekonomiska och sociala kapital genom sin smak vilket kan uppfattas som ett uttryck 
för deras identitet. Vi återkommer till denna teori. 

Schau och Gilly (2003) åskådliggör det sättet som konsumenter kan presentera sig 
själva digitalt på genom att använda varumärken och hyperlänkar för att skapa flera 
olika presentationer av sig själva utan att nödvändigtvis behöva offra tanken på en 
enad person.  
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Marknadskulturer och fancultures 
I Arnould och Thompsons (2005) artikel belyser författarna ett annat uppmärksammat 
område inom den konsumentkulturella forskningen. Inom marknadskulturer 
(Marketplace Cultures) betraktas inte konsumenten som en bärare av kultur, utan som 
en producent av kultur. Denna teori delas av Molteni och Ordanini (2003) som menar 
att konsumenten är grundläggande för produktion av kulturella produkter, i detta fall 
musik. Denna forskning vänder sig mot de sätt konsumenter förfalskar känslor av 
social solidaritet och hur de skapar säregna, fragmenterade och självvalda världar 
genom att sträva efter gemensamma konsumtionsintressen (Belk och Costa 1998).  

I sin bok The Time of Tribes skriver Maffesoli (1996) om det han kallar för 
neotribalism. Enligt Maffesoli har krafterna från globaliseringen och postindustriella 
socioekonomiska förändringar kraftigt urholkat de traditionella grunderna i samhället 
och främjar istället individualism orienterad mot en oupphörlig strävan efter egenhet 
och en självständig livsstil. Då konsekvensen av detta kan leda till alienering skapar 
konsumenter en mer kortlivad kollektiv identitet och deltar i sådana ritualer som 
grundar sig i likasinnades livsstilar.  

Konsumentkulturell teoretisk forskning har visat att de neotribala aspekterna är rätt 
genomgripande. Studier inom detta område har visat hur upplevelsebaserade 
konsumtionsaktiviteter främjar kollektiva identifikationer som är baserade på delade 
uppfattningar, värderingar, ritualer, socialt utövande och status (Arnould och 
Thompsons 2005). Inom dessa grupper uppnår man status genom att uppvisa lokalt 
kulturellt kapital som är högt skattade inom denna grupp. 

Matt Hills (2002) ger i sin bok ”Fan Cultures” omfattande överblick av fans och fan-
teori som är starkt förknippat med neotribalism. Han återger bland annat Bourdieus 
tankar kring social distinktion. Hills menar att Bourdieus arbeten kring processerna 
inom kulturella skillnader erbjuder ett sätt att analysera hur fan-status är uppbyggt. 
Detta synsätt tillåter oss att se fan-kultur inte enbart som en ”community” utan också 
som en social hierarki där fans delar ett allmänt intresse medan de tävlar om vem som 
har störst fan-kunskap, tillgång till objekt förknippade med fan-skapet, och status. Det 
är denna betoning på konkurrens som får Hills att se fans som spelare. Enligt Bourdieu 
”spelar” fans i den mening att de taktiskt uppfattar reglerna i deras fan-kultur och 
försöker bygga upp olika sorters ”fan-skill”, kunskap och distinktion. Detta bygger på 
Bourdieus teori om smak där han argumenterar för att det sociala livet kan uppfattas 
som en statustävling och inom fan-communities skulle detta kunna uppfattas som en 
status-hierarki. Bourdieu menar även att kulturellt kapital, som vi diskuterar i nästa 
stycke, leder till respekt från andra snarare än att det skiljer dem ifrån varandra (Holt 
1998). Detta stämmer överens med strukturen inom ”fan-communities”. 

Kulturellt kapital och smak 
Holt (1998) presenterar Bourdieus teori om att människor kan använda sig av tre typer 
av resurser eller kapital för att konkurrera om status, eller som Bourdieu kallar det, 
symboliskt kapital. Dessa kapital presenteras som ekonomiska, kulturella och sociala 
kapital. Det kulturella kapitalet består av en uppsättning av socialt sällsynta och 
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tydliga smaker, färdigheter, kunskap och utövande. Det ekonomiska kapitalet 
innefattar någons monetära resurser och det sociala kapitalet innefattar relationer till 
andra, organisatoriska tillhörigheter och nätverk. Dessa symboliska kapital tar sig i 
form av smak och det är således genom smaken man visar sina olika kapital. 
Människor känner sig enligt Bourdieu malplacerade tillsammans med människor med 
annat symboliskt kapital, eller smak, än de själva. I denna studie kommer vi 
framförallt att fokusera på det kulturella kapitalet och smak. 

Människor med högt kulturellt kapital lyssnar på texten i musik för underhållningen 
som den potentiellt bringar, inte för att den direkt återspeglar deras riktiga, empiriska 
värld. Motsvarande så lyssnar människor med lågt kulturellt kapital på musik med 
texter som talar direkt till deras livssituation. 

Vad i folkmun kallas för smak är sociologiskt förklarat som det som ”sammanför 
saker och människor som passar ihop” (Bourdieu 1984). Bourdieu argumenterar för att 
smak har stor betydelse och kulturella kapital visas genom ”rätt” smak: 
 

”It is a match-maker; it marries colours and also people, who make well-
matched couples’, initially in regard to taste […] This spontaneous decoding of 
one habitus by another is the basis of the immediate affinities which orient 
social encounters[…] without these operations ever having to be formulated  
other than in the socially innocent language of tastes and distastes.   

 
(Bourdieu 1984 [1979: 243]) 

 
Detta uttalande innebär för vår studie att musiksmak därmed kan föra människor nära 
varandra eller stöta människor ifrån varandra. Metaforiskt uttryckt fungerar 
musiksmak som en magnet som antingen appellerar andra med samma smak, eller 
repellerar dem med annan musiksmak. För att återkoppla till det tidigare stycket 
Marknadskulturer och fancultures  kan vi nu förstå att smak är avgörande inom en 
”fanculture”. Det krävs liknande resurser för att kunna uttrycka det symboliska 
kapitalet som, outtalat eller ej, krävs i en ”fan-community”. 
 
Syftet med produkter 
Douglas och Isherwood (1997) föreslår en mer antropologisk syn på konsumtion 
genom att ställa frågan om hur varor används. De föreslår att det finns två viktiga 
funktioner; att varor behövs för att skapa synliga och stabila kulturkategorier samt att 
varor skapar och upprätthåller sociala relationer. De menar att den väsentliga 
funktionen som konsumtion har inte är att uppfylla behov på ett sakligt sätt utan dess 
förmåga att vara meningsfull. Detta synsätt speglar Trolios (1976) tankar om att musik 
väcker känslor och skapar mening. På samma sätt går det att placera olika sorts musik 
i kulturkategorier som Hansen och Hansen (1991) ger exempel på.  
 
Ritualer 
Rook (1985) presenterar en definition av ritualiserat beteende som en positiv och 
meningsfull aspekt av både vardagshändelser och extraordinära händelser: 
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“The term ritual refers to a type of expressive, symbolic activity constructed of 
multiple behaviors that occur in a fixed, episodic sequence, and that tend to be 
repeated over time.” 

  
(Rook 1985:252) 

 
Rook (1985) behandlar aspekterna kring ritualer. Konsumtion har i generella drag 
blivit tolkat som den grundläggande ritualen i det moderna samhället (Wright och 
Snow 1980). Browne (1980) hävdar att den genomsnittlige personen deltar i flertal 
system av ritualiserade beteenden i sin vardag. Psykologen Erik Eriksson (1977) 
menar att vardagliga ritualer både involverar djup rotade känslor och en strävan. North 
et al. (2004) skriver i sin studie att musiklyssnande sällan var huvudsysslan i det som 
personer höll på med, men musiklyssnandet verkade följa en humör-
optimeringsstrategi som indikerade ett logiskt syfte hos lyssnaren.  
 
Estetiska produkter, t.ex. opera och symfonier, är vanligtvis ansedda att vara andligt 
upplyftande och konsumtion av sådana produkter är mycket ritualiserade (Levy et al. 
1981). Även mindre upplyftande estetiska situationer, som en heavy metal konsert, är i 
stor utsträckning ritualiserade händelser.  
 
Förskjuten mening 
McCracken (1988) berikar oss med sin teori displaced meaning, ett fenomen som 
förklarar hur varor fungerar som en koppling till det annars ouppnåeliga. Utan dessa 
varor nås inte den ideala världen. En värld som kanske inte ens existerar men genom 
produkter fylls luckan som saknas för att nå den världen. Om man får tag i ett objekt 
som är associerad med den livsstil som man strävar efter så fungerar detta objekt som 
en direkt koppling till den livsstilen. Detta kan kopplas till Hargreaves och North 
(1999) som förklarar att musik kan användas som ett instrument för att kommunicera 
symbolisk mening eller uttrycka musik som symbolisk självrepresentation. Musik i sig 
uppfattas således att den besitter en inre symbolik. 

 
ENGAGEMANGSTEORI 
 
Vad är konsumentengagemang?  
Vi studerar, i likhet med bland andra Celsie och Olsen (1988), Styven (2008) och Sujit 
et al. (2001) fenomenet engagemang för att förstå vad det är som påverkar individers 
konsumtionsmönster. Forskning rörande engagemang har under lång tid varit en viktig 
del i konsumentbeteendeforskningen (Beatty et al. 1988). Historiskt sätt har 
engagemangsforskningen sitt ursprung i motivationsteorin (Sujit et al. 2001). Det 
beror på att det finns en stark koppling mellan motivation och engagemang 
(Laaksonen 2010). Motivation beskrivs på följande sätt:  
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”Motivation is a highly dynamic construct that constantly changes in reaction to 
life experiences and refers to the processes that arouse a person to behave in a 
certain way to accomplish a specific need.”  
  

 (Sujit et al. 2001:62) 
 
Något förenklat kan vi utifrån detta hävda att motivation är något som påverkar en 
konsument att agera på ett visst sätt. För att vi ska kunna se på vad det är som 
motiverar konsumenten vid valet av musikupplevelse krävs det att vi får en förståelse 
för vad det är som skapar motivation. Petty et al. (1991) beskriver att graden av 
upplevd personlig relevans är en kritisk faktor för att förstå vad det är som skapar 
motivation. Detta blir en viktig koppling i vår studie. Genom att se på vad 
konsumenten upplever vara personligt relevant kan vi förklara begreppet motivation, 
men även graden av upplevt engagemang.  
 
Personlig relevans och engagemang 
Celsi och Olsen (1988) beskriver hur den upplevda personliga relevansen är kopplad 
till graden av upplevt engagemang. Nivån av engagemang som en konsument känner 
för en produkt, situation eller handling avgörs huruvida  personen upplever en 
personlig relevans för det konceptet.   
 

”Products are not only needed, but also desired. These kinds of products have 
high personal relevance, i.e they are highly involving.” 
 

(Laaksonen 2010:193) 
 
Celsi och Olson (1988) och Petty et al. (1991) drar slutsatsen att 
konsumentengagemang är den känsla eller energi som en person upplever när den 
befinner sig i en konsumentrelaterad situation där känslan av personlig relevans 
infinner sig. Hightower et al. (2002) förklarar att engagemang i en produkt ofta 
definieras som den personliga relevansen av produkten för konsumenten vilket 
ytterligare stödjer ovan förda resonemang.  
 
Zaichkowaky (1985) stödjer sig på tidigare definitioner gjorda av bland andra Engel 
och Blackwell (1982) och Krugman (1967) och kommer då fram till att relevans kan 
definieras som:  

”A person’s perceived relevance of the object based on inherent needs, values 
and interests”  

 
(Zaichkowaky 1985:342) 

 
Vi kommer, i likhet med Zaichkowaky (1985), använda oss av en generell syn på 
engagemang som har sitt fokus på personlig relevans. Vi väljer att definiera 
konsumentengagemang på samma sätt som Celsi och Olson (1988): 
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”Consumer involvement is a state of energy (arousal) that an individual 
experiences in regards to a consumption-related activity of personal relevance.” 

(Sujit et al. 2001:66) 

För att kort sammanfatta visar ovan litteraturstudie på en koppling mellan motivation, 
upplevd personlig relevans och engagemang. Denna kunskap blir väsentlig vid 
analysen av empirin. Om vi kan säga något om vad konsumenten upplever vara 
personlig relevant, kan vi också uttala oss om hur graden av engagemang och 
motivation påverkar individens sätt att konsumera musik som en upplevelse. 
 
Engagemang och intensitet 
En person upplever inte engagemang lika starkt vid alla tillfällen då intensiteten 
varierar. Detta blir intressant för vår studie eftersom vi vill undersöka nivån av 
musikengagemang. Laaksonen (2010) beskriver att en person kan uppleva den högsta 
nivån av engagemang för något vid ett tillfälle för att vid ett annat uppleva den lägsta 
nivån. Ett exempel är en person som är lågt engagerad i musik men som blir väldigt 
engagerad när det kommer till att välja musik till sitt bröllop. Laaksonen (2010) menar 
att:  

 
”The nature of the behavioral setting of product usage can be seen to affect the 
perceived personal relevance.” 

 
       (Laaksonen 2010:195)

    
Längst ner på skalan upplever konsumenten väldigt lite personlig relevans. Det kan 
vara i form av likgiltighet eller ointresse för produkter trots att det är något som 
personen konsumerar ofta. När konsumenten däremot känner ett högt engagemang 
upplever den en intensiv personlig relevans för produkten. Dessa produkter får 
konsumenten att känna att de utgör en form av identitetsförstärkare. På grund av denna 
varians mellan högt och lågt engagemang kan vi inte säga att en konsument alltid 
upplever samma nivå av engagemang för en produkt. (Laaksonen 2010). 
 
Vad påverkar att konsumenten upplever högt eller lågt engagemang? Laaksonen 
(2010) menar att ju mer personen upplever att en produkt uppfyller personliga 
värderingar, mål med livet, behov och så vidare desto högre upplevs den personliga 
relevansen. Ju fler av dessa värden produkten har och ju mer dessa överensstämmer 
med dem konsumenten upplever vara centrala i sitt liv desto högre engagemangsgrad 
upplever konsumenten. En konsument kan uppleva att musik har ett värde men om 
inte detta värde ligger nära det man själv upplever vara centralt och värdefullt i sitt liv 
kommer konsumenten inte känna en hög personlig relevans. För att veta vad det är 
som får konsumenten att känna att en produkt är viktig föreslår Laaksonen (2010) att 
man bör observera fyra områden. Dessa är praktisk tillämpning, hedonistiskt värde, 
socialt värde och individuell värde. Dessa områden behandlas nu kort var för sig. 
Mycket av det som skulle kunna sägas här har redan nämnts på andra platser i studien.  
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Mittal och Lee (1989) gör kopplingen att varors praktiska tillämpning kan ha en 
koppling till graden av engagemang. Områden som de studerade var bland annat 
ekonomiska, rationella eller funktionella mål som anledning till att varan konsumeras. 
Tyngdpunkten ligger på varans praktiska funktion och konsumenten kommer uppleva 
olika grad av engagemang för produkten beroende på hur mycket den uppfyller denna 
funktion. 
 
Det hedonistiska värdet har vi redan beskrivit men det kan kort sägas vara en form av 
sinnespåverkan eller upplevelse som söks när varan konsumeras. Varan appellerar på 
personens känslor och strävan att känna på ett visst sätt. Laaksonen (2010) menar 
vidare att en anledning till varför konsumenten konsumerar en produkt är för att få en 
känsla av glädje, tillfredsställelse, förtjusning osv. vilket påverkar graden av upplevt 
engagemang.  
 
Det sociala och det individuella värdet av en produkt är kopplat till att konsumentens 
vilja att uttrycka sin identitet genom sin konsumtion. Antingen om det är för att 
uttryck något för den sociala omgivningen, vilket kan kopplas till Belks (1988) teori 
om det förlängda jaget, eller ett uttryck för personligt värde. Det kan vara att 
konsumenten använder sig av produkten för den appellerar till dennas personlighet, 
värderingar, och förstärker dennes självbild (Laaksonen 2010). 
 
Högt och lågt engagemang     
Laaksonen (2010) beskriver att vid ett upplevt lågt engagemang är konsumenten mer 
benägen att låta andra påverka dennes beteende. En person som upplever ett lågt 
engagemang för en produkt vill inte ödsla någon energi vid konsumtion av den 
produkten och är därför inte engagerad vid köptillfället. Vid högt engagemang råder 
motsatsen. Konsumenten engagerar sig för att finna information om produkten, läser i 
tidningar och på hemsidor och pratar med andra om produkten. Detta gäller både innan 
och efter köptillfället.  Flynn och Goldsmith (1993) visar i sin studie att personer som 
är högt engagerade av att resa också tenderar att läsa fler böcker, resemagasin och se 
på tv program som behandlar resandet än vad de med ett lågt engagemang gör. Detta 
kan vi använda vid analysen av empirin för att avgöra konsumentens nivå av 
engagemang.  
 
Varaktigt och situationsanpassat engagemang 
Laaksonen (2010) menar att eftersom att det finns en koppling mellan att konsumenten 
upplever engagemang för en produkt och konsumentens värderingar kommer 
engagemanget för något i stort vara det samma över tiden. Detta på grund av att en 
persons grundläggande värderingar och livsmål sällan förändras. Graden av 
engagemang förändras bara om till exempel personens värderingar eller produktens 
egenskaper förändras. Detta bli tydligt i tonåren då det inte är ovanligt att en persons 
värderingar ändras.  
 
”(…) as a teenager a consumer may be passionately involved in specific product, 
music genre or hobby-like activity and loads it with symbolic meanings to the extent 
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that he/she can even identify him/herself as an active member of an brand community. 
However, over time he/she may lose interest in this once so involving issue”. 
 

(Laaksonen 2010:199) 
 
Före, under och efter tonåren är en period när ens personliga värderingar ändras vilket 
kan påverka en persons grad av upplevd personlig relevans. Den här typen av 
engagemang som är starkt knutet till personens egna värderingar kan förändras men 
det tar lång tid. Block och Richins (1983) benämner den därför varaktigt engagemang 
(Enduring involvement). Men som vi tidigare nämnt finns också forskning som visar 
att engagemang till viss del styrs av situationen. Vissa grundvärderingar kommer alltid 
finnas där som engagerar konsumenten, men situationen påverkar även den (exemplet 
med bröllopsmusiken). Då denna typ av engagemang kan förändras beroende på hur 
motiverad personen är i olika sammanhang och hur mycket den upplever ett värde i 
situationen benämns det situationsanpassat engagemang (Sujit et al. 2001).  
 
Trots att varaktigt och situationsanpassat engagemang är olika uttryck av engagemang 
finns det kopplingar dem i mellan.  Detta visas i en studie av Dholakia (2001). Han 
visar att nivån av produktengagemang påverkar graden av situationsengagemang. För 
att tydliggöra denna koppling har vi utgått från modellen ”The relation between 
enduring product involvement and situational involvement” presenterad i Ekström 
(2010). Modellen har vi anpassat till musikengagemang och den visar hur 
musikengagemang påverkas av personliga karaktärsdrag så som motivation, livsmål 
och värderingar, musikens egenskaper och påverkan från omgivningen. Detta 
produktengagemang blir den nivå av personligt engagemang som konsumenten bär på 
när hon kommer till konsumtionstillfället. Där påverkas konsumenten av temporära 
konsumtionskarakteristika såsom tid, humör samt situationskarakteristika såsom social 
kontext, stimuli och liknande.   

Modell 1: Relationen mellan musikengagemang och situationsanpassat engagemang  
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Konsumentengagemang och musik  
Tidigare forskning visar att en konsument kan uppleva engagemang för i stort sett alla 
typer av produkter men det har visat sig att engagemanget tenderar att vara extra starkt 
när det kommer till hedonistiska produkter (Bloch 1986). Hedonistisk konsumtion 
fokuserar på konsumtion av subjektiva, konstnärliga produkter så som musik (Styvén 
2008). Larsen et al (2009) skriver att desto högre engagemang inom musik en person 
har, desto viktigare är beslutet vilken sorts musik de ska lyssna på i sociala situationer. 
Det kan kopplas till det situationsanpassade engagemanget samt det sociala värdet som 
Laaksonen (2010) menar är viktigt. Bloch (1986) visar att personer som känner ett 
starkt engagemang för en produkt tenderar att söka efter mer information kring den, 
vilket på sikt leder till en markant kunskapsskillnad gentemot konsumenter som 
känner ett mindre engagemang.  Man kan alltså påstå att personer som upplever ett 
starkt engagemang för musik tillskansar sig mer kunskap om ämnet än andra som 
känner ett lägre musikengagemang.  
 
AVSLUT 
Teorierna som vi har behandlat i detta kapitel har till syfte att göra det möjligt för oss 
att förstå människans relation till konsumtion av musik och musiken i sig. Vi kan se 
hur forskningen av musikkonsumtion har rört sig mot en mer hedonistiskt inriktning, 
något som vi både finner intressant men som också passar vår studie. Musikens 
påverkan av människan och hur människan hanterar denna påverkan kommer utgöra 
grunden för vår empiriska studie. Musikens ständiga närvaro och lättillgänglighet i 
människans vardag uppfattar vi som ett bevis på att den förståelsen vi söker är 
motiverad. 
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METOD 
I följande kapitel beskrivs den forskningsmetod som kommer att använda. Vi inleder 
med att beskriva de filosofiska ställningstaganden vi gjort för att därefter beskriva den 
forskningsstrategi som applicerats på studien. Vi beskriver hur vi genomför semi-
strukturerade djupintervjuer som vi ämnar tolka som huvudsaklig empirisk källa. I 
avslutet av detta kapitel beskriver vi hur vi ämnar dela in konsumenter i ett generellt 
högt eller lågt musikengagemang.   
 
FILOSOFISKT STÄLLNINGSTAGANDE 
Konsumenten befinner sig i en sociokulturell miljö och då vår forskning avser att 
studera konsumenten i denna miljö, bottnar vi i ett ontologiskt synsätt. Detta på grund 
av att det ontologiska synsättet betraktar de sociala entiteternas art eller natur (Bryman 
och Bell 2003), samt strävar efter att skapar en förståelse för intervjuobjekten, världen 
och rollen som forskare (Denzin och Lincoln 2000). Inom detta synsätt använder vi 
konstruktionismen som ståndpunkt och bortser därmed från objektivismen, då det 
synsättet inte tar hänsyn till sociala aktörers påverkan på sociala företeelser (Bryman 
och Bell 2003). Vi vill inte utesluta möjligheten att musikkonsumenten påverkas av 
andra konsumenter eller har en påverkan på sociala företeelser och därför anser vi inte 
objektivismen vara lämplig som metod.  
 
Enligt konstruktionismen anses sociala konstruktioner och företeelser vara något som 
den sociala aktören kontinuerligt påverkas av. Den sociala konstruktionen anses inte 
vara konstant utan befinner sig i en ständig förändring (Bryman och Bell 2003). 
Detsamma gäller för kulturbegreppet, vilket är intressant i denna studie eftersom 
musik måste anses vara en del av kulturen. Konstruktionismen ser inte på kultur som 
en ”yttre verklighet” som är tvingande eller styrande, utan som något som ständigt 
skapas och förändras. Kultur ses som en ”blivande” verklighet som konstant utvecklas 
och konstrueras (Becker 1982). Med anledning av detta, är resultatet vi redogör för 
något som baseras på ett sätt att tolka den sociala verkligheten som ständigt förändras 
och uppfattas olika beroende på vem som tolkar den. Vi redogör bara för ett möjligt 
sätt att tolka verkligheten. Ett konstruktionistiskt synsätt tillåter oss att undersöka 
musikkonsumenter i förhållande till varandra och olika upplevelser såsom att gå på 
konsert eller lyssna på musik. Vi får möjlighet att se på hur musikkonsumenten både 
påverkas av och påverkar andra konsumenter och sociala företeelser som 
musikupplevelser.  
 
För att kunna tolka och förstå musikkonsumenten i ett sociokulturellt sammanhang 
antar vi ett epistemologiskt tolkningsperspektiv i enlighet med interpretativismen. 
Denna riktning grundas i Max Webers uppfattning om Verstehen och den 
hermeneutiskt-fenomenologiska traditionen (Corrigan 1997). Att lyssna på musik är en 
upplevelse. Att konsumera musik är en del av den upplevelsevärlden och för att 
undersöka den anser vi det vara lämpligt att anta ett fenomenologiskt synsätt. 
Fenomenologin som inriktning söker en förståelse för levd erfarenhet:  
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”The value of phenomenology is that it prioritizes and investigates how the 
human being experiences the world: how the patient experiences illness, how 
the teacher experiences the pedagogical encounter, (…) and how we experience 
novel ways of interacting with others and the world through computer mediated 
devices, social network technologies, new media, and so forth.”  
 

(Adams et al. 2008:617) 
 
Vi väljer att anta ett fenomenologiskt synsätt på grund av att en viktig del i denna 
studie går ut på att undersöka musikupplevelser. Eftersom att det fenomenologiska 
synsättet ser på hur personer upplever världen och försöker skapa sig en förståelse för 
bakomliggande faktorer anser vi detta synsätt vara lämpligt för oss.  

 
FORSKNINGSSTRATEGI 
 
Vi använder en kvalitativ metod på grund av att den är bäst lämpad för att förstå 
fenomen som levd erfarenhet, kultur, beteende, social påverkan och känslor (Corbin 
1998). Den kvantitativa metoden lämpar sig för att förstå hur personer ser på världen 
(McCracken 1988) vilket gör att den passar bra till det fenomenologiska synsättet vi 
antagit i denna studie.  

 
 ”(…) qualitative methods can be used to extract or learn about phenomena such 
as feelings, thought processes and emotions that are difficult to extract or learn 
about through more conventional research methods”.  
 

(Corbin 1998:11) 
 
Den kvalitativa metodens reliabilitet kritiseras för att möjligheten till upprepning eller 
reproduktion är svår (Borman et al. 1986). Detta måste vi ha i åtanke när vi 
presenterar resultatet på vår undersökning. Med detta sagt vill vi påstå att studier om 
kulturella fenomen sannolikt inte kan upprepas för att få samma resultat eftersom att 
kultur ses som en ”blivande” verklighet som ständigt förändras (Becker 1982). 
Resultat som presenteras är ”sant” vid en specifik tillpunkt och studien kan därför inte 
upprepas och förväntas få samma resultat.  
 
Den kvalitativa metoden tillåter ett induktivt förhållningssätt till teorin, ett tolkande 
synsätt och en konstruktionistisk ontologisk inriktning (Bryman och Bell 2003), vilket 
vi redan argumenterat för passar vår studie. Ett ytterligare argument är att det finns en 
tradition inom liknande forskning att använda den kvalitativa metoden (Thompson et 
al. 1989). 
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DATAINSAMLING 
 
Varför intervju 
Vi behöver en datainsamlingsmetod som gör det möjligt för oss att få en förståelse för 
vad det är som leder till musikengagemang och hur detta sedan påverkar hur individer 
konsumerar musik. För att kunna göra detta behöver vi undersöka flera olika områden. 
Vi behöver bland annat förstå konsumentens engagemang i musik och var hon 
kommer ifrån, hur hon förhåller sig till musik, hur hon väljer att uppleva musik, när 
och var hon upplever musik osv. Ett sätt att göra det på skulle kunna vara genom att 
observera personer för att få en förståelse för deras kulturella diskurs, hur de lever, 
samtalar, upplever musik med mera. Den metoden är tidskrävande samt kan innebära 
att personerna som ska observeras upplever ett intrång i sitt privatliv (McCracken 
1988). Då vi måste hålla inom den angivna tidsramen för att utföra denna studie, avser 
vi istället att använda intervjuer som metod. 

 
”Although there are other methods for conducting phenomenological research, 
such as the analysis of written statements, the interview is perhaps the most 
powerful means for attaining an in-depth understanding of another person's 
experiences”  

(Thompson et al. 1989:138)  

Vidare skriver McCracken: 

”The long interview is one of the most powerful methods in the qualitative 
armory. The method can take us into the mental world of the individual, to 
glimpse the categories and logic by which he or she sees the world.” 

                      

(McCracken 1988:9) 

Vi stödjer oss även på Lantz (2007) i valet av intervjun då det är en lämplig metod för 
att förstå fenomen såsom erfarenhet, upplevelser och konsumentens bild av 
verkligheten.  

Existentiell-fenomenologisk intervju  
Vi använder oss av den existentiella-fenomenologiska intervjun vilket kan betraktas 
som ett naturligt val eftersom att fenomenologin är ett centralt begrepp i denna studie.  

”Existential-phenomenology's world view is a contextualist view in which 
experience is seen as a pattern that emerges from a context. The ontology 
(nature of being) is in-the-world: experience and world are viewed as co-
constituting. The research focus is on experience as described from a first-
person view. The research logic is apodictic, meaning that researchers seek to 
apprehend a pattern as it emerges” 

 (Thompson et al. 1989:137) 
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Målet med den existentiella-fenomenologiska intervjun är att få ett ”första-person” 
perspektiv på en specifik upplevelse (Thompson et al. 1998) och sålunda anser vi den 
vara lämplig som intervjumodell med hänsyn till vår forskningsfråga. Ett viktigt syfte 
med intervjun är att förstå den intervjuades livsvärld (Kvale 1983). Vi strävar efter att 
förstå centrala teman i den intervjuades värld som kan förklara varför de konsumerar 
musik som de gör.   

Semi-strukturerad lång intervju 
Vi använder en semi-strukturerad lång intervju som form på intervjun. Det ger oss 
möjlighet att utgå från ett schema med frågor som rör teman vi vill behandla under 
intervjun. Frågorna används enbart som en guide och ställs i olika ordning beroende på 
hur samtalet utvecklar sig. Intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor. Den semi-
strukturerade intervjun är att föredra framför den öppna intervjun när flera intervjuer 
ska genomföras och jämföras. Den intervjuade tillåts att tala fritt och röra sig i olika 
riktningar under intervjun. Detta på grund av att det skapar en förståelse för vad 
intervjupersonen ser som viktigt och relevant. (Bryman och Bell 2003). Enligt 
McCracken (1988) bör intervjun vara av lång karaktär. För att få en förståelse för den 
intervjuades livsvärld måste forskaren komma personen ”nära på djupet” och en lång 
intervju krävs således. Längden kan variera från en och en halvtimme till upp mot sex 
timmar i speciella fall. Då vi har begränsat med tid har vi valt att inte genomföra 
längre intervjuer än två timmar och ingen kortare än en timme. Vi har strävat efter att 
inte avbryta den intervjuade, utan om hon har velat fortsätta berätta har hon fått det.   

Intervjuguide 
En intervjuguide med olika teman som vi vill behandla används. Att använda en 
intervjuguide säkerställer att alla ämnen vi vill undersöka behandlas under intervjun, 
samt att den skapar struktur (McCracken 1988). Vi har låtit teorin styra när vi utformat 
de olika teman vi använt oss av.   

I enlighet med McCrackens (1988) föregick utformandet av intervjuguiden av två steg. 
Det första vi gjorde var att utgå från den genomförda litteraturgenomgången och med 
utgångspunkt i den identifierade vi olika teman som vi ville behandla under intervjun. 
Till varje tema skapade vi sedan öppningsfrågor, så kallade ”Gran-tour questions”, 
som skulle leder in respondenten på dessa områden. Nästa steg blev att tydliggöra för 
oss själva vilken sociokulturell kontext vi som forskare befinner oss i och hur vi 
förhåller oss till musikkonsumtion. Det påverkar oss både när vi utformar, genomför 
och tolkar intervjun. Genom att vi själva får en förståelse för hur vi ser på 
musikkonsumtion kan vi på ett tydligare sätt distansera oss från vår forskning och anta 
en kritisk ansats. Efter att dessa två steg var genomförda påbörjade arbetet med att 
utforma själva intervjuguiden.  

Frågorna var av en öppen karaktär för att inte hindra alternativa idéer eller synsätt 
(Bryman och Bell 2003). Ett av målen med frågorna var att bidra med en kontext där 
den intervjuade kunde röra sig fritt och förklara sina upplevelser (McCracken 1988). 
Frågorna var utformade så att fokus under intervjun låg på specifika upplevelser. Detta 
medför att svaren blir mer uttömmande, detaljerade och beskriver upplevelsen så som 
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levd. Frågan ”varför” undveks då den sällan leder till en förståelse för levd erfarenhet 
och kan leda till en defensiv inställning hos den intervjuade (Thompson et al. 1989). 
När vi ställde följdfrågor var det för att be konsumenten förtydliga eller utveckla ett 
område och vi strävade efter att använda den intervjuades egna terminologi då vi 
ställde dessa frågor, i enlighet med Thompson et al. (1994). Intervjun styrdes till stor 
del av respondenten och liknar mer ett samtal än en formell intervju (Bryman och Bell 
2003).  

DESIGN OCH GENOMFÖRANDE 

Var 
Vi strävade, i enlighet med Bryman och Bell (2003), efter att genomföra intervjun på 
en lugn och avskild plats. Detta för att den intervjuade skulle känna sig trygg och för 
att inte intervjun skulle påverkas av yttre störande faktorer. Alla intervjuer utom en 
genomfördes därför hemma hos respondenten själv. Intervjun med Bertil utfördes på 
en avskild plats på hans arbetsplats. I enlighet med Kvales (1996) lista över kriterier 
för hur en framgångsrik intervju ska genomföras har intervjuerna haft en tydlig 
struktur där vi inlett med att beskriva vilka vi som intervjuar är och berättat att det inte 
finns någon tidspress. Intervjun inleddes med lätta, informella öppningsfrågor för att 
få personen att känna sig bekväm (McCracken 1988). Vi har visat hänsyn för den 
intervjuade och låtit dem prata till punkt, svarat på eventuella frågor från deras sida, 
varit sensitiva och lyssnat uppmärksamt på det som sägs och uppvisat en empatisk 
inställning gentemot den som intervjuats i enlighet med Kvales (1996) riktlinjer. 
Respondenterna informeras om att deras identitet kommer vara konfidentiell för att de 
ska känna att de kan ”tala fritt” (Thompson et al. 1989).  

Transkription 
Intervjuerna spelades in på band. Efter genomförda intervjuer transkriberades de för 
att underlätta analysens noggrannhet, minimera risken för att något av det som sagt 
glöms bort samt för att informationen ska vara tillgänglig och möjliggöra för andra 
forskare att använda materialet eller granska de slutsatser vi gjort (Bryman och Bell 
2003). En genomförd intervju har transkriberats inom en till tre dagar för att 
analysfasen ska kunna påbörjas så snabbt som möjligt. Vi har inte väntat med att 
påbörja analysen tills alla intervjuer varit genomförda. Om analysen inleds med en 
gång kan vi få en bättre förståelse för olika teman som kan vara intressanta att 
fördjupa sig i vid kommande intervjuer (Lofland och Lofland 1995).  

DATAANALYS 

Teman 
 

”Existential-phenomenological understanding is attained by describing lived 
experiences and the meanings that emerge from them”  

(Thompson et al. 1989:139)  
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Efter att intervjuerna var genomförda och transkriberade inleddes en tolkande fas. Den 
bestod av tre element (Thompson et al. 1989). Det första går ut på att tolkningen ska 
utgå från respondentens egna system att kategorisera och beskriva upplevelsen. Vi var 
noggranna med att utgå från respondentens egna ord och sätt att beskriva sin 
verklighet (Kvale 1983). Vi var noggranna med att betrakta hela intervjun som en 
autonom mängd data bestående av respondentens egen berättelse. Vi undvek att 
sammankoppla respondentens beskrivna ”verklighet” med andra, externa fenomen 
som vi själva kunde tolka in. Slutligen delade vi upp texten efter olika intressanta 
passager som vi ansåg vara intressanta att studera närmare. De nedbrutna delarna 
granskades sedan noggrant för att analysera olika teman eller tolkningar. Det vi letade 
efter var underliggande antaganden, uttryckt mening, relevans, värderingar och 
liknande som uppenbarade sig under intervjun och kunde bidra till en förståelse för 
musikkonsumtion. Vi läste båda igenom de transkriberade intervjuerna flera gånger 
och kom gemensamt fram till olika teman i texten. Detta för att det är bättre att vara 
mer än en person som gör detta då det finns en risk för feltolkning eller att någon 
viktig information inte upptäcks (Thompson et al. 1989). 

Hermeneutisk cirkel 
Den hermeneutiska cirkeln används när vi tolkar intervjun. Den består av en tvådelad 
process där de olika delar vi funnit intressanta i intervjun relaterades till intervjun i sin 
helhet. Med andra ord, de olika teman som hittades, betraktades i kontext av hela 
intervjun för att sammanhanget skulle behållas intakt. Efter detta var gjort blev nästa 
steg att sätta intervjuerna i relation till varandra för att lokalisera gemensamma 
mönster i konsumenternas levda erfarenhet. Dessa mönster blev sedan så kallade 
globala teman (Kvale 1983) Hänsyn togs till Thompson et al. (1989)  

”Although global themes are identified across interviews, support for each 
theme must be available in individual transcripts. A researcher must 
continuously refer back to individual transcripts to ensure that global themes are 
not rendered in abstract terms removed from respondent experience.” 

(Thompson et al. 1989:142) 

Under tolkningsfasen använde vi i enlighet med Thompson et al. (1994) två metoder 
simultant. Den ena var att koppla delar till helheten och tvärtom, i enlighet med den 
hermeneutiska-cirkeln för att få en förståelse för konsumentens ”levda erfarenhet”. 
Den andra var att tolka kopplingen mellan dessa erfarenheter och den sociokulturella 
kontext som omger musikkonsumenten.   

INSAMLINGSMETODER OCH URVAL 

Vilka ska väljas 
Vi genomför, i enlighet med Elliott och Elliott (2003) både ett dömande och 
opportunistiskt urval av respondenter. Vi väljer respondenter som vi tror har den levda 
erfarenhet som är intressant för denna studie (Laverty 2003). I enlighet med 
McCracken (1988) har vi strävat efter att uppnå en kontrast mellan respondenterna vad 
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det gäller ålder, kön, status, utbildning osv.  

Antalet respondenter uppgick till åtta stycken. Det viktiga vid genomförandet av en 
kvalitativ intervju är inte antalet intervjuade utan att vi får möjlighet att få en förståelse 
för personernas livsvärld. Vi har arbetat efter principen ”less is more” där 
tyngdpunkten inte ligger i att intervjua många personer utan istället genomföra långa 
intervjuer med ett fåtal. Detta innebär inte att vi kan uttala oss generellt om 
musikkonsumtion ur ett hedonistiskt perspektiv men det ger en djupare förståelse för 
ett kulturellt fenomen (McCracken 1988).  

 

”(…) it is important to remember that this group is not chosen to represent some 
part of the larger world. It offers, instead, an opportunity to glimpse the 
complicated character, organization, and logic of culture”    

(McCracken 1988:17) 

Grad av musikengagemang 
För att uppnå syftet med denna studie krävs det att vi tillämpar en metod som gör det 
möjligt att dela upp respondenterna efter vilken grad av musikengagemang de har. 
Detta ämnar vi åstadkomma genom att använda teorier som förklarar fenomenet 
konsumentengagemang.  
 
Som tidigare klargjorts har engagemang sitt ursprung i en mängd olika faktorer som 
alla kan sägas ligga under det övergripande fenomenet upplevd personlig relevans. 
När Holt (1998) undersökte skillnader mellan konsumenters grad av kulturellt kapital 
använde han sig av sex dimensioner som differentierar högt från lågt kulturellt kapital. 
På liknande sätt har vi identifierat fem dimensioner som hjälper oss skilja högt från 
lågt musikengagerade konsumenter. Dimensionerna ska agera lins vilken vi igenom 
har observerat empirin. Genom att vi får en förståelse för varje individs förhållande till 
dessa dimensioner kan vi slutligen uttala oss om vilken generell grad av engagemang 
de har till musik. Detta gör vi genom att väga samman resultatet i de olika 
dimensionerna. Vi strävar inte efter att exakt mäta engagemangsnivån eller sätta någon 
numerisk siffra på den. Det tror vi inte är möjligt eller nödvändigt i denna kvalitativa 
studie. Därav används uttrycket generell grad av engagemang. Likt Holt (1998) vill vi 
för analysens skull kunna sätta generella etiketter på våra respondenter. Trots att vi 
inte ämnar mäta graden av engagemang är det av största vikt för denna studie att vi 
kan uttala oss om respondenten generellt är högt eller lågt engagerad i musik. Om vi 
inte på ett trovärdigt sätt kan visa på skillnad i engagemang kan vi inte nå svaret på 
forskningsfrågan hur relationen mellan engagemang och konsumtion av musik som en 
upplevelse är uppbyggd. 
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Holt (1998) beskriver dessa dimensioner på följande sätt: 
 

”Like all social patterns, these dimensions are significant tendencies rather than 
orthogonal characteristics of the two groups” 
 

(Holt 1998:7) 
 
På samma sätt uttrycker vi bara en generell indelning mellan högt och lågt 
engagemang baserat på signifikanta tendenser. Vi har redan visat att engagemang kan 
variera beroende på situationen eller vid förändringar i personens grundvärderingar. 
Det talar emot att någon kan sägas ha ett permanent högt eller lågt engagemang för 
något, men vi har även presenterat teorier som menar att det finns personer som 
uppvisar ett varaktigt eller generellt högre engagemang för ett fenomen. Vi vet att 
personer, likt tomtebloss, för en kort stund kan blossa upp och visa ett starkt 
engagemang (situationsanpassat engagemang) som sedan upphör. Vi vet även att 
personer vars livsmål ligger nära de värderingar fenomenet förknippas med, uppvisar 
ett högt engagemang över tiden (varaktigt engagemang). Det är det senare vi 
klassificerar som ett generellt högt engagemang.  
 
De fem dimensionerna vi valt att analysera kommer från engagemangsteorier och det 
tidigare forskning anser vara relevant att se på för att få en förståelse för konsumenters 
engagemangsgrad. För att uttala oss om ett generellt högt eller lågt engagemang för 
musik har vi valt att analyserat respondenterna utifrån ett hedonistiskt perspektiv, 
musikens roll i den sociala kontexten, individuellt värde av musik, ett varaktigt 
musikintresse och ett aktivt sökande av information som rör musik. Nedan kommer en 
mer ingående beskrivning av dessa fem dimensioner och dess koppling till 
engagemangsteorin samt att vi beskriver ytterligare tre dimensioner vi analyserat; 
familjens och vänners intresse för musik och musikkonsumtionsnivån för att se på hur 
dessa förhåller sig till musikengagemang.  
 
Dimensioner och engagemangsteori 
Nedan följer en beskrivning av de olika dimensioner som visas i Appendix 1.  
 
Av de fyra områden Laaksonen (2010) presenterar undersöker vi hedonistiskt värde, 
socialt värde och individuellt värde. Det praktiska värdet väljs bort (se Engagemang 
och intensitet). Vid analysen av det hedonistiska värdet väljer vi att sortera de 
intervjuade efter om de upplever musik enligt det moderna eller traditionella 
hedonistiska synsättet. Beroende på hur mycket konsumenten använder sig av musik i 
sociala situationer har vi kategoriserat det enligt högt medel eller lågt. Detta är baserat 
på de teorier vi tidigare beskrivit om hur musik kan användas för att kommunicera 
symbolisk mening eller används som en identitetsbricka likt Belks (1988) förlängda 
jag (Se bland annat avsnittet Musik i sociala sammanhang). Beroende på om 
konsumenten kan sägas uppleva ett individuellt värde av att konsumera musik, enligt 
teorier om musikkonsumtion koppat till personliga värderingarna eller användandet av 
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musik för att förstärka konsumentens självbild (Se avsnittet Engagemang och 
intensitet), klassificeras det individuella värdet som generellt högt, medel eller lågt.  
 
Utöver Laaksonens tre områden väljer vi att se på om respondenterna aktivt söker 
information om musik då detta informationssökande är en spegling av 
engagemangsgraden (Se bland annat avsnittet Högt och lågt engagemang). Frågan har 
besvarats med högt, medel eller lågt. Vidare har vi valt att se på om den intervjuade 
har ett generellt varaktigt engagemang för musik då det är ett tecken på högt 
engagemang (Se avsnittet Varaktigt och situationsanpassat engagemang).  
 
Som tillägg till dessa dimensioner har vi velat studera om vi kan finna någon koppling 
mellan nivå av musikengagemang och familj och vänners musikintresse. 
Konsumentkulturell teori erkänner att konsumenten påverkas av olika förhållanden 
såsom erfarenhet, värdegrund och underliggande sociala strukturer (Arnould och 
Thompson 2005). Vi anser det därför vara viktigt att etablera en förståelse för de 
intervjuades uppväxt. Vi vill veta vilka erfarenheter och sociala strukturer som kan ha 
påverkat den intervjuade att bli den musikkonsument hon är idag. Föräldrar, syskon 
och vänner blir därför intressanta att undersöka på grund av deras möjlighet att 
påverka musikkonsumenten. Vi har valt att dela in deras musikengagemang i högt, 
medel eller lågt. Vidare har vi beskrivit om de generellt konsumerar mycket, medel 
eller lite musik.  
 
Resultatet är baserat på Appendix 1 och presenteras i början av analyskapitlet för att 
lättare åskådliggöra den generella nivån av musikengagemang för läsaren.  
	  
METODKRITIK 
Som forskare måste vi förhålla oss till världen på något vis vilket gör att de teman vi 
valt ut från intervjuerna görs utifrån den tidigare kunskap vi besitter och därmed finns 
det inte en neutral syn. Vidare innehåller all typ av kvalitativ forskning någon form av 
tolkning från forskarna men eftersom många fenomenologiska intervjuer genomförs 
och tolkas med samma metod och att forskningen blir offentlig finns möjligheten för 
andra att avgöra om teman, tolkningar och resultat är korrekta och användbara 
(Thompson et al. 1989).  
 
Den kvalitativa metoden har kritiserats för att vara svår att replikera av andra samt att 
författarnas egna tolkningar påverkar resultatet. Det saknas ofta en transparens i hur 
dessa genomförts. Det låga antalet respondenter medför att den kvalitativa 
forskningens resultat inte är generaliserbara och kan inte sägas representera en hel 
population (Bryman och Bell 2010).   
 
Trots att arbetet har en tydlig kvalitativ karaktär, vilket innebär att forskningen av 
tradition undviker att kvantifiera och mäta, har vi känt oss tvungna att dela in 
konsumenter efter deras grad av musikengagemang. Denna uppdelning i hög, medel 
eller låg grad av engagemang kan tyckas vara spekulativ till viss del. Tolkningen är 
baserad engagemangsteorier men vi som forskare kan ha påverkats av förutfattade 
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meningar så som respondenternas kläder, hur deras hem såg och liknade samt att vi 
genomförde tolkningen baserat på de kunskaper vi har.  
 
Vid urvalet av respondenter har vi, i enlighet med McCracken (1988), strävat efter att 
få en så stor spridning som möjligt. Respondenterna är mellan åldrarna 20 till 57 år 
vilket vi anser vara en god spridning. Det innebär att vi både får med personer 
uppvuxna under en tid då tillgången till musik inte var lika stor som idag, samt 
personer som är uppvuxna under en tid då tillgången varit stor på grund av Spotify, 
möjligheten att laddning ner musik på Internet, tv-program och liknande. Vi har en 
jämn spridning mellan könen, men det man kan vara kritiskt mot är spridningen vad 
gäller etnicitet, social status och geografiskt spridning. Alla intervjuade är uppvuxna i 
Stockholmsområdet, de kommer från vad man slarvigt kan kalla medelklassen samt 
har föräldrar som alla är födda i Sverige. Fördelar finns dock med att ha respondenter 
med liknande kulturell bakgrund. Zaickhowsky och Sood (1988) visar i sin studie av 
engagemang att personer från olika länder uppvisar olika nivåer av engagemang för 
samma fenomen. Trots att intervjuerna utförts hemma hos respondenterna kan det ha 
funnits olika faktorer som påverkat dem i olika riktningar i omgivningen.   
 
Innan vi genomförde intervjuerna bad vi respondenterna skriva en musikdagbok där de 
under två veckor skulle skriva ner hur de konsumerade musik. Detta för att vi ville få 
en möjlighet att under en period samla in information om i vilka situationer och hur 
musik konsumerades, information som sedan skulle användas i analysen och bli ett 
komplement till intervjuerna. I största grad beroende på vad respondenterna beskrev 
som tidsbrist var det flera som inte hade skrivit eller skrivit väldigt lite i sina 
dagböcker. Vi beslutade oss därför att inte använda oss av dessa i arbetet.  
 
Validitet 
För att se på trovärdigheten i vår forskning väljer vi att använda oss av Lincoln och 
Gubas (1985) fyra kriterier vid bedömning av kvalitativ forskning.  
 
Tillförlitlighet 
För att säkerställa tillförlitligheten har vi tillämpat väl etablerade forskningsmetoder 
och teorier. Dessa har även granskats och godkänts av vår uppsatshandledare. Arbetet 
har genomgått två så kallade peer-review moment där andra uppsatskrivare har fått 
komma med åsikter om arbetet. Respondenterna har alla fått läsa arbetet för att 
bekräfta att antaganden och citat stämmer med verkligheten enligt en så kallad 
respondentvalideringsmetod. 
 
Överförbarhet 
Geertz (1973) menar att det för överförbarhetens skull är viktigt med en så kallad thick 
description vilket innebär en tydlig beskrivning av den kulturella verklighet de 
intervjuade befinner sig i. Därför har vi valt att inkludera så många och långa utdrag 
från intervjuerna som utrymme och syfte tillåtit. Problemet med generaliserbarhet och 
överförbarhet hanteras även genom att vi tydligt beskriver de undersökningsmetoder 
och slutsatser vi gjort.  
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Pålitlighet 
Pålitlighet handlar om att tydligt redogöra för de metoder, antaganden, analyser och 
likande som görs under arbetets gång. Vi har strävat efter att skapa en transparens i val 
av arbetssätt och det material vi samlat in. Vår handledare har även vid sex tillfällen 
under arbetets gång granskat vårt arbetssätt.   
 
Möjlighet att styrka och konfirmera  
I den kvalitativa forskningen gör forskaren antaganden och tolkningar vilket vi är 
tydliga med. Möjligheten att styrka och konfirmera dessa är inte alltid möjligt vilket 
ligger i metodens natur. För att minska denna inbyggda osäkerhet har vi tydligt 
redogjort för de antaganden vi gjort och vad vi baserat dessa på. Det insamlade 
materialet i form av inspelningar och transkriptioner av intervjuer finns sparade och 
kan göras tillgängliga för andra på begäran.    
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EMPIRI & ANALYS 
I denna del av studien behandlar vi det empiriska material som vi har samlat in vilket 
vi analyserar parallellt. Detta kommer ge oss de förutsättningar som krävs för att föra 
en avslutande diskussion med hjälp av Holbrook och Hirschmans Experiential View 
huruvida hög- och lågengagerade relaterar till musik som en upplevelse. I tabellen 
nedan presenteras de intervjuade översiktligt. Deras tankar, värderingar och 
funderingar kring musik och musikkonsumtion kommer att utgöra ett antal teman som 
kommer att utgöra grunden till diskussionen. 
 
De intervjuade är:  

 

Not 1. Namnen är fingerade.  
Not 2. Högt engagerade (HE), Lågt engagerade (LE) 

 

MUSIK & IDENTITET I SOCIOKULTURELLA 
SAMMANHANG 
 
DEN ”ÄRVDA”, INSOCIALISERADE MUSIKKONSUMENTEN 
(Mamma, pappa, barn) 
I detta avsnitt kommer vi undersöka vilken påverkan familj och vänner har för 
musikengagemanget. Otnes et al. (1993) beskriver att konsumenter uppfattas som 
lagstiftare av sociala roller och befattningar. Konsumenten bestämmer över sig själv 
utan att någon extern lagstiftare kan komma med måsten för vad man ska lyssna på 
eller hur mycket man ska engagera sig i musik. Konsumentkulturell teori erkänner 
trots detta att konsumenten påverkas av olika förhållanden såsom erfarenhet, 
värdegrund och underliggande sociala strukturer (Arnould och Thompson 2005). Som 
tidigare nämnts anser vi det därför vara viktigt att etablera en förståelse för hur de 
intervjuades uppväxt sett ut. Vi vill veta vilka erfarenheter och sociala strukturer som 
kan ha påverkat den intervjuade att bli den musikkonsument hon är idag. Föräldrar och 
syskon blir därför intressanta att studera på grund av deras möjlighet att kunna påverka 
den intervjuade. 
 
Flera av de intervjuade beskriver hur de i tidig ålder påverkas av omgivningen. För att 
illustrera detta vill vi lyfta fram Nils och Fridas bakgrund och sätta denna i kontrast till 

Namn Ålder Sysselsättning Engagemangsnivå Konsumtionsnivå
Ida 23 Psykologstudent Låg Låg

Mimi 22 Logistiker Låg Hög
Bertil 57 Båtkapten Hög Hög
Henrik 24 Musiker Hög Hög
Frida 24 Ekonomi/designstudent Hög Hög
Nils 20 Vikarie Hög Hög

Patrik 24 Art director student Låg Låg
Mari 45 Hemmafru Låg Hög
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Patriks och Maris. Detta för att vi anser att de två förstnämnda tillhör den kategorin 
med ett högt musikengagemang medan de andra två har ett lågt musikengagemang (se 
tabell ovan). Genom att granska deras föräldrars och syskons musikengagemang kan 
vi öka vår förståelse varför de intervjuade har den engagemangsgrad de har. Vi börjar 
med Nils:  

 
Nils (HE): Mamma är rektor på musikhögskolan. Min pappa är journalist och 
väldigt musikintresserad så det har varit väldigt mycket musik i min uppväxt. 
Även mina syskon är musikintresserade. Jag är uppvuxen med min pappa som 
hade som taktik att vi skulle få höra på så mycket olika typer av musik som 
möjligt. Han själv är ganska nischad och lyssnar mycket på brittiskt 70–tal men 
han sa att vi skulle få lyssna på allt från brasiliansk folkmusik till stenhård metal 
liksom. Och det har speglat mycket. När vi åkte till landet med bilen hade vi olika 
blandband men allt från Madonna till Prodigy till Kraftverk till Beethoven 
liksom. Så det har varit väldigt blandat och det har varit mycket musik. Varje 
fredag så satt vi hemma på fredagsmyset och lyssnade på musik.  

 
Vi frågade vilken påverkan syskonen haft för musiksmaken under uppväxten: 
 

Nils (HE): De har påverkat mig. Både med musik och smak och vad de har gjort. 
För jag har alltid sett upp till dem. Jag lyssnade mycket på rock när jag var yngre 
och sen upptäckta jag att mina syskon lyssnade på lite mer indierock och inte på 
Kiss och AC/DC och då tyckte jag det var coolt. Och min bror lyssnade på techno 
och då började jag också göra det. 

 
Nils har både föräldrar och syskon som har påverkat den sociokulturella kontexten 
under hans uppväxt och har uppenbarligen påverkat honom som musikkonsument. Vi 
ställde samma frågor till Frida angående hennes uppväxt och vilken roll musiken 
spelade i denna och fick svaret att ”det var väldigt viktigt när jag var liten vad mamma 
och pappa spelade och vad de spelade är mycket av det jag lyssnar på idag”. Fridas 
föräldrar visar ett starkt musikengagemang som de har, aktivt om än omedvetet, 
införlivat i Frida på samma sätt som föräldrars värderingar, moraliska och etiska 
ståndpunkter etc. socialiseras in i efterkommande.   
 
Av det vi kan förstå av Nils och Fridas berättelse har deras föräldrar ett generellt högt 
musikengagemang, vilket vi nu vet att även deras barn har. Nils och Frida beskriver att 
de är starkt influerade av den musik föräldrarna och syskonen spelade. Om vi ser på 
närvaron av musik i Patriks barndom beskriver han det så här: 
 

Patrik (LE): Ingen alls skulle jag säga. Ingen av mina föräldrar är speciellt 
musikintresserade. Det har väl stått på hemma men det har aldrig funnits något 
speciellt intresse kring artister. Vi har aldrig gått på konserter och jag har aldrig 
blivit uppmanad att hålla på med musik och har aldrig haft något riktigt intresse. 
 
Intervjuare: Så dina föräldrar var det lite samma sak med, inget intresse? 
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Patrik (LE): Nja, min pappa har väl lyssnat på lite jazz typ när han är ute och går 
men vi har aldrig liksom samlats för att lyssna på musik, något socialt eller så.  
Det har mest varit så att varje person lyssnar på det den gillar för sig själv. Det 
har aldrig varit något samtalsämne eller gått på den typen av evenemang.  

 
Zaichkowaki (1985) beskriver personlig relevans, vilket vi vet påverkar upplevt 
engagemang, som ”A person’s perceived relevance of the object based on inherent 
needs, values and interests.” Ordet inherent översätts som medfött, inneboende eller 
naturligt. Personer i vår studie som har ett starkt musikengagemang kan sägas ha blivit 
engagemangsmässigt insocialiserade av sina föräldrar. Föräldrarna har visat hur de 
känner för musik och det kan ha bidragit till att skapa en personlig relevans hos de 
intervjuade. Dock finns det undantag. Henriks föräldrar beskrivs inte som särskilt 
intresserade av musik. Det är däremot hans vänner och syskon och det är de som 
påverkar hans musikintresse. Han berättar att hans bröder introducerade mycket musik 
för honom och hans kompis bror inspirerade honom till att starta band. En beundran 
för äldre syskon och deras vänner influerade och påverkade Henriks 
musikengagemang och inte hans föräldrar. 
 
Hargreaves och North (1999) skriver att det är relativt accepterat att musik kan 
användas som ett instrument för att kommunicera symbolisk mening och menar att 
människor använder musik som en identitetsbricka, en teori som är starkt förknippad 
med Belks (1988) teori om det förlängda jaget där ägodelar uppfattas som en del av än 
själv. I intervjun med Mari frågade vi henne om hon försökt påverka sina barn att 
lyssna på samma musik som hon gör. 
 

Mari (LE): Ja. Ludde var tre månader när han var på Eva Dahlgren konsert första 
gången, haha. Nej men jag försöker väl inte pracka på, för det är ju helt omöjligt. 
För säger mamma att det är bra, då är det ju inte bra. Men däremot så försöker jag 
ju tvinga dem när man sitter i bilen och en låt kommer på, vem är det nu som 
sjunger, där här måste ni veta. Då är det ju Bowie, ABBA, Roddan och Eva 
Dahlgren som jag trakasserar dem med. Så det har de fått lära sig genom 
utnötning. 

Vi finner tecken på att föräldrar vill införliva sin musiksmak i sina barn och resultat av 
detta är varierande. Detta skulle kunna förklaras genom att föräldrarna betraktar sina 
barn som ett förlängt jag. Genom att barnet lyssnar på samma sak som dem blir barnet 
en identitetsbricka för att visa vem man själv är. Larsen et al. (2009) beskriver att 
desto högre engagemang inom musik en person har, desto viktigare är beslutet för den 
vilken sorts musik han eller hon ska lyssna på i sociala situationer. Vi frågar oss om 
inte det även gäller för vilken typ av musik man vill att sina barn ska lyssna på? 
Barnen blir en form av självrepresentation för föräldrarna.  
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MUSIKENS BETYDELSE FÖR DEN EGNA PERSONENS 
IDENTITET 
(Sen jag var nio har det på något sätt blivit ett sätt att andas för mig) 
Under intervjuerna framkommer det tydligt att konsumenterna uppfattar musik som 
något starkt sammankopplat med identitet och identitetsbyggande. Underförstått gäller 
inte detta bara hur de intervjuade konsumerar musik utåt sett, utan hur musiken 
påverkar dem som individer och deras personliga identitetsskapande. Således är 
musiken ett verktyg för att få en objektiv uppfattning om sin egen identitet. 
Naturligtvis spelar individens personliga relevans av musik roll i en sådan bedömning. 
 

Henrik (HE): Jag lirar ju, spelar in, sjunger, tänker musik hela tiden så det är väl 
en jävligt stor del. Det är väl mitt liv. Jag fick en fråga om varför jag började 
skriva musik och jag har inte ens tänkt på det. Sen jag var nio har det på något 
sätt blivit som att andas för mig. Det är inte ens nått jag tänker på. Det kommer 
automatiskt. Det kommer utan att jag ens tänker på det så kommer det upp nya 
lines eller texter, melodier alltså hela tiden. 
 

Henriks förhållande till musik genomsyrar hans liv till fullo. Han själv menar på att 
han andas musik vilket är en genomträngande beskrivning som verkligen målar upp 
hans passionerade förbindelse till musik. Det ligger nästan en slavisk aura över 
Henriks förhållande till musiken vilken förmedlar att Henrik som person utrycker, och 
måste uttrycka, vem han är genom musiken han spelar och lyssnar på. När man 
betraktar Henrik och när han talar om musik inser man vikten av dess betydelse för 
honom. Henriks självrepresenterande konsumtion speglar väl den bild han har av sig 
själv och den bilden han har av musiken och lämpligtvis bekräftas detta av Grubb och 
Grathwohls (1967) teori om självrepresenterande konsumtion. Vi noterar även en form 
av symbios mellan Henrik och musiken. Hirschman (1980) menar att konsumenter 
adderar en subjektiv mening till produkter vilket innebär att musiken präglar Henriks 
identitet samtidigt som Henrik införlivar sin identitet i den musik han konsumerar. Att 
musiken då innefattar ett personligt element resulterar i att musikens relevans ökar. 
Detta resonemang kan följaktligen appliceras på alla konsumenter som identifierar sig 
genom musik. Då Henrik känner ett starkt engagemang för musik innebär det således 
att han upplever en intensiv personlig relevans för musik. Enligt Laaksonen (2010) 
utgör sådana produkter en form av identitetsförstärkare. Alltså verkar inte enbart 
musiken som ett verktyg för identitetsskapande utan även som identitetsförstärkare. 
 
När vi talar med Bertil berättar han om sitt liv och hans sätt att leva. Han lever ensam 
och har inga barn. Han spenderar halva året i Sverige där han jobbar som kapten på en 
båt, ett yrke som definitivt innehar ett frihetselement. Den andra halvan av året reser 
han runt i världen, en livsstil som är besläktad med frihet. Han beskriver att hans 
ungdom präglades starkt av musik och att han och hans umgängeskrets ofta reste långt 
för att se på band och delta på festivaler. Vid något tillfälle reste han själv till en 
festival i England. Bertils syn på musik indikerar att musiken frambringar en 
frihetskänsla hos honom. När vi frågade Bertil vad han trodde att hans musiksmak sa 
om honom beskrev han den på följande vis: 
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Bertil (HE): Lite rockigt, det är väl lite anti då. Det är en lite gammal hippie 
variant. Kanske lite minimalistiskt, inte behöva så mycket grejer när man kan… 
jeanskläder, det är väl typiskt rockklädsel. Lite slappare skjorta och ett par jeans. 
Mycket Levi’s. Bira.  

 
Han uppfattar sin smak som ”anti” vilket kan samtolkas med hans valda livsstil. Detta 
skulle tyda på att han sätter sig upp mot samhällskonventionerna och de normer som vi 
lever efter. Bertil nämner ett flertal band t.ex. Pink Floyd, Led Zeppelin, Rolling 
Stones etc., band det har debatterats kring huruvida de är ”anti” och ”hippies” d.v.s. 
band som inte följer gängse samhällskonventioner och normer. Denna diskussion 
följer sålunda även Levys (1963) tankar kring vilken betydelse överensstämmelsen 
mellan den livsstil som konsumenten har valt och den symboliska meningen av den 
produkten de köpt. 
 
I det första citatet i detta avsnitt likställer Henrik, i princip, sitt liv med musik och 
onekligen skulle hans liv inte fungera på ett funktionellt sätt utan musik. Man skulle 
nästan kunna säga att Henriks syfte är att leva och spela musik och utan musiken 
skulle hans liv nästan kunna, något hårdraget, likställas med funktionslöshet. Som 
musiker har Henrik en bild av sig och en bild om den ideala världen med honom som 
musiker. Vår uppfattning är att Henrik använder musiken som ett verktyg för att nå 
denna ideala värld. Musiken blir en direkt koppling till den livsstil som han 
eftersträvar. Denna uppfattning kan tolkas som en generaliserande bild av McCrackens 
(1997) teori om förskjuten mening (displaced meaning) där konsumenten använder sig 
av objekt för att nå en annars ouppnåelig ideal värld.   
 

Bertil (HE): Vi var ute och bilade, många år sen och då hade vi Pink Floyd och 
när jag spela den hemma många år senare, i ett mörkt rum med hörlurar på, då 
bara kände jag hur man bara svävade i det här landskapet, man fick den 
associationen, det var jävligt skönt. Så ibland känner man, på med Pink Floyd och 
sen bara sväva fram […] Det är böckerna, 70-talet. Han [Ulf Lundell] skriver 
precis om det som man själv var med om. Så det har väl följt med lite 
tankegångar och grejer genom livet så man har väl följt med samma, jag menar, 
han är ju nutidsskiljare. Men är ju inne på ett ungefär samma resa som honom. Så 
då kan man ju lite identifiera sig med honom.   

 
Bertils tankar kring vissa artister och låtar kan liknas Henriks då de påminner om en 
svunnen tid som han inte kommer att få uppleva igen. Dock kan han med hjälp av 
musiken leva sig tillbaka i tiden till det som Bourdieu kallar för The Golden Age som 
man kan finna i objekt som signifierar tid, i Bertils fall en gammal låt eller artist. Vi 
kan även i detta fall se att Bertil drabbas av imaginär respons då han beskriver att han 
kände att han ”svävade i det här landskapet” när han lyssnade på Pink Floyd.  
 
Vi frågade Patrik vad han trodde att hans musiksmak sa om honom: 
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Patrik (LE): Om någon annan skulle säga något så tror jag de skulle säga att jag 
är en ganska ointressant människa. Men just eftersom jag inte är så 
musikintresserad och inte har någon genre som jag är knuten till så tror jag inte 
den skulle säga så mycket om mig som person. För att om den ska säga något om 
en person så krävs det att man har ett intresse. Att inte ha en musiksmak säger 
också något om den personen. Det säger nog att man… jag vet inte men det säger 
någonting. Därför har jag svårt att säga vad den säger om mig för jag har liksom 
ingen smak. 

 
Patriks uttalande leder in oss på hur den personliga relevansen påverkar någons 
identitetsskapande genom musik. Enligt honom själv har han ingen ”djupare 
connection” till musik som grundar sig i ett generellt ointresse. Patrik uppfattar 
uppenbart inte ”sin” musik som en del av sig själv utan som någonting som bara 
existerar i hans omgivning. Detta utgör en del i varför vi menar att han har ett lågt 
musikengagemang. Han upplever inte värdet i musiken som någonting som ligger nära 
hans centrala personliga värderingar, livsmål och likande och därav upplever han inte 
en hög personlig relevans för musik enligt Laaksonen (2010). Dock menar han på att 
inte ha en musiksmak, eller ett intresse, också kan tolkas som ett ställningstagande 
gentemot musik och på så sätt bidrar till ett, om än ofrivilligt, identitetsskapande. 
Detta sammanfaller med Bourdieus (1984) tankar om att motvilja och avsky av varor 
och konsumtion är viktigare än uppskattning av varor och konsumtion för att skapa sig 
en identitet och utmärka sig socialt. 
 
Vi noterade under Maris intervju att hon genomgående, medvetet eller undermedvetet, 
inte identifierade sig med musik. Hon berättar att när hon går ut på krogen vill hon gå 
till ställen där det spelas musik som hon tycker om, något som hon känner igen och 
kan relatera till snarare än att hon kan identifiera sig med musiken. När vi diskuterar 
varför hon har avaktiverat kopplingen mellan Spotify och Facebook menar hon att det 
är något personligt just för att hon själv har skapat sina spellistor men att det inte är 
något privat. Detta kan härledas till Schau och Gillys (2003) forskning som visar att 
konsumenter digitalt kan skapa flera presentationer av sig själva utan att behöva offra 
tanken på en enad person. Det underförstådda såsom vi har tolkat det är att Mari inte 
identifierar sig genom musik men att hon kan relatera till den. På så sätt avsäger hon 
sitt personliga engagemang till musiken vilket leder till att hon inte använder sig av 
musiken som ett identitetsskapande verktyg.  
	  
Under intervjun frågar vi Mari om musik har någon känslomässig betydelse för henne. 
Hon berättar om när Eva Dahlgren släpper en skiva som handlar om att hon håller på 
att dö av en hjärnblödning. Mari beskriver att musiken talar direkt till henne och 
menar på att det kunde lika gärna varit hon. Musiken talar direkt till hennes 
livssituation och hon känner obehag och rädsla i det här fallet vilket kan kopplas till att 
individer med ett högt kulturellt kapital lyssnar på texten i musik för den 
underhållning den potentiellt bringar medan individer med lågt kulturellt kapital 
tenderar att lyssna på texter som återspeglar deras livssituation (Holt 1998). 
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DEN OFFENTLIGA OCH SJÄLVREPRESENTERANDE 
MUSIKKONSUMTIONEN 
(Men det är väl för att försöka visa vem man är eller vill vara)  
Enligt Grubb och Grathwohl (1967) kan självrepresenterande konsumtion uppfattas 
bygga på samstämmighet mellan den bild man har av sig själv och den bild man har av 
musiken vilket tydligt framkommer i Idas uttalande. Här kan vi även se att den 
självrepresenterande konsumtionen nyttjas av interpersonella skäl i form av att 
musiken reflekteras i någon livsstil. Ida beskriver hur musiken inkorporerades i 
människor livsstilar: 
 

Ida (LE): […] det är viktig men kanske mindre viktigt än när jag vara 15-20 år för 
då var det viktigt att man uttryckte sig genom någon musikgenre eller så. Typ att 
man var hiphoppare eller något, rocker, poppsnöre […] Jag hade nog alla stilar. 
När jag var tolv år var jag hiphoppare men det tyckte inte de som var riktiga 
hiphoppare. När man blev lite äldre blev man mer indierockare och så var det så 
ett tag och nu tycker jag inte att det är på samma sätt. Det är inte lika viktigt att 
använda det [musik] för att söka kontakt eller man mäter inte folk efter vad dem 
lyssnar på för musik. För kanske sju år sen stämde man av om man hade samma 
musiksmak. Det var en viktig del. Man prövar sig fram mycket mer i sin identitet 
när man är yngre. 

 
Som Ida påpekar prövar yngre människor sig fram mer i sin identitet. Detta uttalande 
kan liknas det som Hargreaves och North (1999) skriver, att det är relativt accepterat 
att använda musik som ett instrument för att kommunicera symbolisk mening och att 
man på så sätt använder musiken som en identitetsbricka. Marknaden utgör en 
symbolisk källa och genom denna konstruerar människor identitetsberättelser. Genom 
detta perspektiv betraktas konsumenter som identitetssökare och skapare vilket 
överensstämmer med ovanställda uttalanden. Det framgår i Idas uttalande att musiken 
och dess tillhörande identitet (hiphoppare, rocker, poppsnöre) framhävdes visuellt i 
henne och hennes omgivning. Vi tolkar detta som ett sätt att underlätta 
identitetssökandet och skapandet, för sin egen skull men även för omgivnings skull. På 
så sätt kunde man framhäva sin grupptillhörighet och för att minska risken att bli 
bedömd för att vara någon annan som man inte är. Idas tankar kan även härledas till 
Shankars (2000) teori där han argumenterar för att musiken guidar honom genom 
övergångsfaser i hans liv.  
 
Vi var intresserade av att förstå varför människor väljer att göra vad man lyssnar på på 
Spotify offentligt via Facebook så att andra människor kan se vad människor lyssnar 
på i realtid. När vi pratade med Frida beskrev hon varför hon inte delade sin Spotify på 
Facebook: 
 

Frida (HE): Allt offentligt handlar väl lite om det för det är ju så man skaffar sig 
en identitet. Det är väl klädval och sådant också kan jag tänka mig. Annars hade 
jag gått runt med mjukiskläder på mig hela tiden för det är ju as skönt, om jag 
inte hade velat klä mig på ett visst sätt. 
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Intervjuare: Så det är lite samma sak med musiken, men vill visa vem man är? 
 
Frida (HE): Exakt, det tror jag. I alla fall när man spelar musik offentligt. Just på 
en sådan offentlig plats som Facebook så ja. 

 
Vi tolkar Fridas tankar kring Spotify-Facebook fenomenet, att den självrepresenterade 
konsumtionen är ett ständigt medvetet val och inte något som sker på ett 
undermedvetet plan. Således finns det en subjektiv bedömning av sin egen person hos 
varje individ samt en subjektiv bedömning av den musik som varje individ 
konsumerar. Emellertid är bedömningen subjektiv och följaktligen innebär detta att det 
existerar en avsaknad av objektivitet. Resultatet av detta är att den identiteten som en 
person uttrycker, uppfattas eller kan uppfattas på ett annat sätt av en annan individ.  

 
Frida (HE): Men det är väl mer vad man väljer att lyssna på. Någon sorts visa 
vem man är. Jag kan tänka mig att många människor, just så här offentligt inte 
skulle sätta på Whitney Huston eller Spice Girls, för det är så jävla töntigt att 
lyssna på. Det skulle ingen sätta på på en fest trots att den personen tycker att 
låten var bra […] T.ex. en kille på pendeln satt och lyssnade på, det här var innan 
Whitney Houston var död, lyssnade på I Will Always Love You i sina hörlurar 
och så var det så högt så det hördes ut. Och han är så här coola killen med keps. 
Han skulle ju aldrig visa för sina polare att han lyssnar på den låten. Folk väljer 
nog ändå vad folk vill att andra ska tro att man lyssnar på.  

 
I intervjun med Henrik visar det sig att han har tankar liknande Fridas och han säger 
att musiken visar vad du mår bra av i grunden och vad man dras till, men även att 
musiken berättar vem man är som person. Precis som i det förra avsnittet framkommer 
det även att Henrik ser musiken som ett medel att bygga sin identitet genom. Han 
menar precis som Frida att den identiteten man förmedlar är högst medveten och 
individen kan själv styra över den identitet som han vill förmedla. Dock, som ovan 
nämnt, behöver inte nödvändigtvis det avsedda identitetsuttrycket uppfattas av andra 
individer såsom avsändaren själv uppfattar det. 
 
Nils lägger även han stor vikt vid den musiken han spelar offentligt. När vi frågar om 
han har kopplat sitt Spotify till Facebook svarar han nekande med orden att han ”hade 
fått panik och känt att jag måste lyssna på cool musik hela tiden, musik som ingen 
annan hört”. Visserligen har han som sagt inte kopplat sitt Spotify till Facebook men 
han har uppenbara prestationskänslor kopplade till fenomenet. Det förefaller som att 
Nils ser det som ett perfekt medium att skapa sig en alternativ bild av sig själv genom 
att konsumera musik som man kanske egentligen inte skulle konsumera såvida det inte 
visades upp offentligt. Han tror det är få som är ärliga med vad de lyssnar på och 
aktivt väljer bort musik som de skäms för vilket innebär att konsumenter skalar bort 
sidor hos sig själva genom att visa en indirekt motvilja mot viss musikkonsumtion. 
Som musiker och musikfantast är det tydligt att Nils placerar sig själv högt upp i 
någon sorts musikhierarki där han har en bild av sig själv som en person som 
människor ser upp till och rådfrågar gällande musik. Just Spotify skulle kunna 
betraktas som en community där man ”tävlar” inom musik. Genom detta synsätt 
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menar Bourdieu (1984) att det existerar en social hierarki där ett allmänt intresse delas 
och där man, i grund och botten, tävlar om status, som vi kommer att behandla mer 
senare i avsnittet.  
	  

Bertil (HE): Jo men det har ju hänt, när man var ung och var nere i 
Barcelonatrakten, då beställde jag I’m Going Home med Ten Years After, med tio 
minuters gitarrsolo, Woodstockversionen. Då ville man ju bara dansa och hoppa 
runt där så till slut kom den ju. Då fick man ju en spotlight på sig och hela 
dansgolvet drog igång. Då måste jag ha en känsla för om dem andra skulle tycka 
om den […] Men skulle det vara så att man visste att de övriga ligger på samma 
nivå och man kände att, den där, den skulle kännas bra nu, då tar vi den och den, 
eller nån gammal låt fast en ny version, typ 25 to 6 to 4 med Earth Wind and Fire 
och Chicago ihop, vilken jädra version. Så det skulle vara för att man vill visa [...] 
När folk med samma musiksmak och när man har hittat en häftig ny version av 
den låten, det skulle jag kunna sätta på. Men då skulle jag vilja veta att den här 
låten går hem i det här gänget. Jag skulle inte sätta på något rockigt i 
dansbandsgänget, då skulle det bli pinsamt […] Om man har hittat något nytt och 
man vet att andra har samma musiksmak så ville man ju gärna spela det för andra. 
Det har ju en stor social funktion. 

 
Det skulle kunna debatteras kring hur Bertil ser låtarna han talar om som hans låtar. 
Bertil visar tydliga tecken på neotribalism då han och hans vänner deltar i likasinnade 
konsumtionsaktiviteter där det finns ett tävlingsmoment där man ska uppvisa ett lokalt 
kulturellt kapital igenom vilket man uppnår status (Arnould och Thompsons 2005). 
När så sker får man enligt Bertil ”en spotlight på sig” vilket vi förmodar är målet med 
dessa sorters sociokulturella identitetsutövningar. Som han nämner måste han ha en 
känsla för om den andra skulle gilla låten. Detta bekräftades genom den sensoriska 
responsen som skapades och i och med detta bekräftades (eller uppskattades) Bertil 
utifrån hans musikaliska identitetsuttryck samt att han uppnådde en högre status i den 
neotribala omgivningen. 
 

Patrik (LE): För många tror jag att det finns en stolthet i att hitta en ny låt och vill 
visa upp den men eftersom jag vet att jag i 99 procent av fallen inte hittar något 
nytt så finns det ingen strävan i att amaza folk utan det är antingen något som får 
igång mig eller som jag tror får igång andra bara genom att det är en bra låt. Så 
där skulle jag nog mer sätta på någonting att pleasa crowden snarare än att amaza 
crowden. Musik är ju jävligt självuttryckande, det säger mycket om en person. 
Om man sätter på en låt på en fest så säger ju det mycket om en person tycker 
man, och tror man. Även fast det kan inte gör det. Men det är den känslan man 
har så därför väljer man väl rätt noga vad man sätter på, jag skulle sätta på 
någonting som alla gillade iså fall.  
 

När vi frågar Patrik om hur han ser på en situation då han skulle sätta på en låt på en 
fest talar han om att ”pleasa crowden” då han inte har till avsikt att, genom musik, 
utrycka något om sig själv som person. Detta uttalande stämmer överens med Belk och 
Costas (1998) teori om att konsumenter förfalskar känslor av social solidaritet genom 
att sträva efter gemensamma konsumtionsintressen. Patriks känslor kan även tolkas 
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som en undermedveten osäkerhet vilket resulterar i att han föredrar vad andra föredrar, 
det som kallas för socionetwork effects (Molteni och Ordanini 2003). 
 
När Mimi får samma fråga som Patrik beskriver hon att hon visar en tillbakadragen 
och blygsam inställning till att spela musik på en fest. Vi uppfattar en ovilja att spela 
den musik hon själv lyssnar på då hon verkar vara rädd för fördomar och dömande 
öron. Hon berättar att om hon skulle sätta på något skulle det vara från hennes systers 
spellista. På så sätt uttrycker hon inte sin egen identitet genom musiken utan sin 
systers. Hon skyddar sig även mot eventuella negativa reaktioner men håller dörren 
öppen för uppskattning. Som vi diskuterade i föregående avsnitt har lågengagerade 
lättare att relatera till musik snarare än att identifiera sig genom musik och i Mimis fall 
verkar det som hon bara konsumerar musik i en säker omgivning då hon kan relatera 
till musiken utan rädsla för negativa reaktioner från andra. 
 
Ida menar att folk använder musik som ett statusverktyg både för att utskilja sig men 
även för att framstå som pionjärer. Att göra detta genom musik, som kan anses vara en 
outtömlig källa av kultur och därför ett lätt medium att framstå som en musikpionjär 
igenom, beskriver Ida som ”provocerande”. Vi tolkar hennes negativa reaktion som ett 
ställningstagande mot musik som ett ytligt sätt att utmärka sig socialt. Hon talar om att 
alla vill hitta det nya först och att det inte är ”coolt att säga att man har hört den nya 
idolvinnarens låt, för den har ju sju miljoner gjort, däremot att hitta något super-
alternativt litet New York band som inte finns på Spotify, det är stort”. Genom sitt 
uttalande påvisar hon att anledningen är att man vill uppvisa ett kulturellt kapital som 
bidrar till den statustävling som Bourdieu menar existerar för att kunna skilja sig 
socialt. Det Ida berättar liknar Bertils tankar kring identitetsuttryck med en viss 
skillnad. För Bertil fanns det en glädje i att upptäcka en bra artist eller låt som man 
sedan kunde dela med sig till vänner medan Ida är mer inne på att använda bandet i 
syfte att öka sitt kulturella kapital genom att individen överför meningen eller 
betydelsen från artisten till sig själv (McCracken 1986) som då uppfattas som en del 
av sig själv (det förlängda jaget) (Belk 1988). Detta presenteras genom ett medvetet 
identitetsuttryck för att öka på sitt kulturella kapital. Ida nämner även att ”det gäller att 
vara före alla andra” vilket tyder på att Maffesolis (1996) tankar kan bekräftas; 
krafterna från globalisering och socioekonomiska förändringar främjar individualism 
och en strävan efter egenhet och en självständig livsstil. 

 
Patrik (LE): Jag skulle ju gissa på att människor har guilty pleasures och lyssnar 
på dålig musik men som just har emotionella kopplingar till händelser eller 
skeenden och därför vill lyssna på den musiken. Och så är det ju, eftersom att de 
emotionella grejerna inte går att kommunicera ut att… utåt sett så står det ju bara 
att det är en dålig låt och då är det något som man inte vill visa upp […] Jag tror 
att även fast människor står och dansar till house på Stureplan så är det nog 
relativt få som faktiskt lyssnar på det när de är hemma. Då blir ju musiken 
ingenting de har valt utan bara en del av den kultur de har valt att vara med i. 

 
Att delta i statustävlingen innebär således uppoffringar vilka är medvetna. I Spotify-
Facebook fallet är man tvungen att antingen avaktivera tjänsten som medför att allt det 
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du lyssnar på visas på Facebook eller så tvingas du ständigt välja bort låtar som man 
har emotionella kopplingar till men som har en negativ inverkan i statustävlingen. 
Dock behöver man inte ta ställning till detta när man är ute på krogen då musiken inte 
är upp till konsumenten att bestämma och alla som befinner sig där på samma 
premisser.  

 
KONTEXTUELL INVERKAN PÅ MUSIKKONSUMTION 
 
TEMPORÄR HÖG PERSONLIG RELEVANS 
(Ibland får musiken en jätte stor roll) 
Under detta avsnitt behandlar vi det fenomen att vi under analysen inte funnit en tydlig 
anknytning mellan ett lågt musikengagemang och en låg konsumtionsnivå av musik. 
Vi har sätt flera exempel där personer med ett generellt lågt musikengagemang 
konsumerar relativt stora mängder musik (se Appendix 1). Vi kan även konstatera att 
personer som inte har ett varaktigt engagemang visar ett högt engagemang för musik i 
vissa situationer. När vi ber Patrik beskriva vilken roll musiken haft i hans liv berättar 
han att den egentligen inte har någon roll alls, varken i hans ungdom eller i hans vuxna 
liv. I analysen över musikengagemang, se Appendix 1, ser vi att Patrik visar ett 
generellt lågt musikengagemang, kanske det lägsta bland de vi intervjuat. Emellertid 
ser vi att han konsumerar musik i vissa situationer och att han ibland uppvisar ett 
högre musikengagemang. Vi undrar vilket syfte musiken har för Patrik:  

 
Patrik (LE): Det starkaste för mig är nog att jag jobbar hela tiden till musik och 
det gör jag nog bara för att få upp ett tempo, man blir mer alert och man kan 
tänka snabbare, få igång hjärnan till musik. Och man kommer vidare. Som om 
man är på väg någonstans, musik är nog mer ett hjälpmedel än en upplevelse. Att 
jag använder det för att underlätta andra saker, inte för att just konsumera 
musiken. Utan det är aldrig så att jag känner, nu är jag jävligt sugen på att lyssna 
på musik utan jag gör det här och då vill jag ha musik. Så det är kopplat till vissa 
specifika saker jag gör. […] När jag jobbar så beror det helt på vad jag jobbar 
med, om jag sitter och skriver manus och kommer på idéer, så lyssnar jag på 
ganska lugn musik medan när det är produktion så lyssnar jag på musik med 
ganska hög takt för att bli snabbare själv på något sätt.  

 
Patrik beskriver att när han jobbar lyssnar han på olika typer av musik beroende på 
vad han jobbar med. Han synkroniserar den musik han jobbar med för att optimera sin 
hjärnaktivitet vilket tyder på ett sökande av kognitiv stimulans. Ur den kognitiva 
stimulansen kan han extrahera de moment som ingår i musiken för att sedan nyttja 
dem i sin egen produktivitet. Patriks personliga relevans för musik ökar således i 
sådana situationer då han finner att musiken fungerar som ett verktyg för att uppnå 
något annat av högre prioritering. I dessa situationer känner han personlig relevans för 
musiken och således så ökar hans engagemang för musiken. När vi ber Patrik beskriva 
hur han känner i en situation där han befinner sig på en fest och han ska sätta på en låt 
förklarar han att ”musik är jävligt självuttryckande, därför väljer man väl rätt noga, jag 
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skulle sätta på något som alla gillade”. Återigen uppvisar Patrik en situation där han 
uppvisar hög personlig relevans för musiken. När han befinner sig i en social situation 
ökar hans engagemang för musiken då han finner musiken självutlämnande. Han har 
följaktligen en bild av musik som något som utrycker identitet vilket är något av hög 
relevans för Patrik. Tydliga kopplingar kan göras till figur 1. I detta fall känner Patrik 
sig motiverad att spela ”rätt” musik vilket påverkar den personliga relevansen som i 
sin tur leder till ett högt situationsanpassat engagemang. Nedan finner vi Idas tankar, 
som generellt visar upp ett lågt musikengagemang, om att konsumera musik:  
 

Ida (LE): Oftast när jag vill utestänga annat. Om jag pluggar kan jag lyssna på 
Spanish guitar men det är inte för att jag är så sugen på det. Mer för att stänga ute 
annat. I sådana situationer. Jag lyssnar på musik när jag är med mina polare. När 
man förar, fikar och går ut och när jag pluggar.  

 
Ida beskriver musikens funktion som koncentrationsbarriär. När hon vill fokusera på 
sina studier har musiken en roll som ”gatekeeper” för att förhindra andra 
störningsmoment. Man skulle kunna argumentera för att hon får ett tunnelseende där 
studierna finns i slutet på tunneln och att all periferiska moment bortsållas i och med 
musikens närvaro. I sådana situationer, när Ida vill ”stänga ute annat” ökar hennes 
personliga relevans för musik. Hennes vanliga tillstånd med en låg personlig relevans 
för musik förändras tillfälligt när hon söker att uppnå denna ”bubbla” som hon 
beskriver att hon behöver för att erhålla koncentration eller förhindra annat att nå 
hennes uppmärksamhet. 
 

Mari (LE): Ibland får musik en jätte stor roll. När jag reser eftersom jag inte gillar 
att flyga. Så vid upp och nergång så har jag på musik på jätte hög volym, för då 
slipper jag höra alla konstiga ljud från planet. Och då är det vissa låtar som är bra, 
som gör att man glömmer bort tiden.  

 
Ovan finner vi exempel på när Mari, som uppvisar ett lågt musikengagemang, 
tillfälligt uppvisar ett högre engagemang. Mari har en uppenbar flygrädsla som hon 
kontrollerar genom att lyssna på musik. Musiken har en uteslutande funktionell roll 
vilket är att undantränga ljud från planet som Mari finner obehagliga. I denna situation 
ökar Maris personliga relevans för musiken som i vanliga fall befinner sig på betydligt 
lägre nivåer. I en annan del av intervjun berättar hon att hon konsumerar musik ”som 
sällskap” eller för att göra tråkiga hushållssysslor mindre tråkiga. 
 
Dessa ”engagemangstoppar” som vi ser hos de lågt engagerade kan kopplas samman 
med teorier om det situationsanpassade engagemanget. Här ser vi exempel på att 
personen engagerar sig när frågan rör något som har en hög personlig relevans för 
honom eller henne. Detta kan sammankopplas med exemplet Laaksonen (2010) ger 
om att välja musik på sitt bröllop. I vissa situationer kan en lågengagerad likt ett 
tomtebloss under en kort tid brinna till och visa engagemang för något för att sen 
återgå till den ursprungliga formen. Vi ser att personer med lågt engagemang ibland 
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kan känna ett högt musikengagemang men det är inte det samma som det varaktiga 
engagemanget vi finner hos bland annat Nils och Henrik.  
 
HUMÖR-OPTIMERAD MUSIKKONSUMTION 
(Det är en stämningshöjare) 
Återkommande i vår empiriska undersökning är diskussionen gällande hur man 
använder musik för att påverka sitt sinnestillstånd. Vi fann i flertalet intervjuer indicier 
på att musik var ett tämligen lättåtkomligt verktyg för att påverka sig själv eller sin 
sociala omgivning.  
 

Henrik (HE): Jo fan, ibland när man vaknar på morgonen och typ gör frukost så 
kör man på lite taggmusik bara för att bli glad och taggad. Lite partymusik för att 
lätta upp stämningen. Lätta upp stämningen med sig själv. Lite Avicii eller något 
och bara, nu är det dags […] Jo men jag tror att det influerar en väldigt mycket. 
Att du kan typ, om du är i ett mellanstadie där du inte riktigt vet, är jag taggad 
eller är jag deppig typ så är det fan ett jävla crucial moment vad du sätter på för 
musik.  
 
Intervjuare: Vad tror du det beror på? 
 
Henrik (HE): Det är nog rätt många olika aspekter. Direkt nu när jag pratade om 
det så tänkte jag såhär… det har nog med att göra vad man gör socialt. Är man 20 
personer hemma hos någon så är det oftast lite partyfeeling. Det är ju inte så att 
man sätter en Dylan platta och sitter och dricker rödvin 20 personer och bara mm 
så bra text han skriver. Det finns säkert sådana sällskap också men inte så många. 
Men jag tror det har att göra med det, vad man gör. Är du flera människor så gör 
du oftast aktiviteter som är mer uptempo, aktiviteten är det så då passar musiken 
till det, eller den triggar till det, medan är ni färre så gör du oftast kanske mer 
chillade grejer. Det tror jag det har att göra med. 

 
Det finns alltså en strävan efter att nå en bättre känsla i den situation man befinner sig 
i. Oavsett situation verkar det finnas en ideal känsla som är nåbar med hjälp av 
musiken. Det Henrik beskriver kan uppfattas som att det finns en undermedveten 
insikt vilken känsla man har och vilken känsla man strävar efter att nå. Han beskriver 
symbiosen mellan musiken och den sociala kontexten som en osynligt och ömsesidig 
överenskommelse. 

 
Ida (LE): Det är en stämningshöjare och det kanske är ett löfte om man kanske 
kan dansa och dans leder till andra grejer. Vårt sätt att använda musik är först på 
en förfest är den en uppbyggare till nästa steg och på en klubb eller på en bar är 
det nästa etapp att gå till en klubb och på en klubb måste man stå nära varandra 
för att höras och det är intimt. Det är ett sätt för folk att närma sig varandra. 

 
Musiken fungerar som ett påminnelseredskap som leder individen genom den 
sinnesstämning som hon är i och vill komma till. Ida beskriver att i sådana situationer 
har musiken något okänt i sitt sköte som konsumenten lockas att ta del av. Musiken 
kan således upplevas som en undermedveten strategi som driver humör och 
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sinnesstämning framåt i takt med kvällen. 
 
Undersökningen visade också på att många av konsumenterna deltog i musikrelaterade 
ritualiserade beteenden i sin vardag vilket överensstämmer med Brownes (1980) 
tankar kring ritualer. Ofta konsumerades musik i samband med ”tråkiga” aktiviteter 
som städning, äta mat etc. Vi uppmärksammande att musik konsumeras för att man i 
tidigare skeenden har konsumerat musik i samband med vissa aktiviteter och på så sätt 
har ritualiserat musikkonsumtionen i samband med dessa för att aktiviteten ska kunna 
utföras korrekt. Ida beskriver detta med orden ”om jag har börjat lyssna på musik när 
jag pluggar något måste jag fortsätta lyssna på det för att det ska bli bra”. Detta kan 
länkas till Hantz (1984) som menar att musik erbjuder en mer direkt tillgång till den 
mentala processen än att tala eftersom manipulationen av uppfattningen och hågkomst 
är centralt för musik. Att Ida då föredrar att studera i sällskap till musik kan betyda att 
hennes mentala process ”öppnas upp” och blir mer mottaglig för den information Ida 
bearbetar. 
 
I vår intervju med Nils nämns ett fåtal band vid flera tillfällen som tillsammans 
utgjorde en varierande palett av olika musikgenrer. 

 
Intervjuare: De här banden som du har nämnt, Bright Eyes, The Ark, Johnossi 
och den andra musiken, house och techno, de utgör ju ett ganska brett spektrum. 
Tror du att du har valt dem banden för att dem lyssnar man på i olika situationer 
när man känner olika? 
 
Nils (HE): Det tror jag absolut att jag kan ha gjort för det är rätt praktiskt, då har 
jag ju tre som funkar i väldigt olika lägen. Bright Eyes är just lite deppigare, 
Johnossi är den taggande rock and rollen som man blir spelsugen av och The Ark 
är framförallt mycket nostalgi och lättsmält och glatt. Deephousen och technon är 
ju mer dansant så det är väldigt omedvetet taktiska val. Funkar väldigt bra. 

 
Nils bekräftar våra tankar att hans val kan uppfattas som omedvetna taktiska val. 
Precis som North et al. (2004) skriver i sin studie kan det debatteras huruvida Nils har 
humör-optimerat hela sin musikkonsumtion då han lyssnar (frekvent) på ett fåtal band 
och genrer som skiljer sig markant från varandra. Nils kan på så sätt ständigt anpassa 
och optimera sitt humör efter de banden och genrerna som passar bäst i den 
situationen. Detta kan vi naturligtvis se tecken på hos flera andra konsumenter, att de 
väljer ut olika sorters musik som passar olika situationer, musik som optimerar ju den 
situationen eller kontexten som de befinner sig i. 
 
VAD BIDRAR EGENTLIGEN MUSIKENS VÄRDE TILL? 
(Om jag fick välja skulle jag sätta upp stora högtalare över hela stan) 
Nils målar tydligt upp en bild för oss över hur han känner stundvis när han konsumerar 
musik. Musiken han lyssnar på bidrar till att han känner en önskan att han själv var 
den som skrivit låten eller att han vill stå på en scen och spela den. Musiken i sig har 
skapat en ny upplevelse oberoende av den rådande omgivningen eller situationen. 
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Visserligen kan han tidigare befunnit sig i ett särskilt sinnestillstånd som härstammat 
från sin tidigare omgivning men musiken har likväl bidragit till en upplevelse i sig. 
Lacher och Mizerski (1994) presenterar samma resultat i sina observationer där de 
menar att människor lyssnar på musiken för det värde musiken innehar eller på grund 
av den situation som råder. Nils signalerar flertal gånger att det är detta värde han 
söker när han konsumerar musik. 

 
Intervjuare: Vad betyder det att lyssna på musik tillsammans med andra? 
 
Nils (HE): Det beror ju på. Om man sitter hemma hos någon är det inte alltid så 
jävla kul att lyssna på musik för att det just försvinner lite njutning av det men på 
en klubb, om det är dålig musik klarar jag inte av det. Då blir det en dålig kväll 
om man inte kan vara ironisk eller har jävligt trevligt sällskap. Men för att dansa 
och sådär vill jag ha bra musik och stänga in mig och lyssna sådär, och det är inte 
så trevligt när man står och dansar för sig själv typ. Men samtidigt, det får man ta.  

 
Nils beskriver att på grund av att andra moment runtomkring kräver uppmärksamhet 
försvinner lite av den njutning han vill känna i musiken. Musikens förmåga att bidra 
till en konsumtionsupplevelse försämras i och med att den koncentration som krävs för 
att till fullo kunna absorbera det värde som musiken innehar upptas av annat. 
 
Senare i kapitlet diskuterar vi om högengagerade musikkonsumenter ständigt är på 
jakt efter nya kickar i musiken. Av det vi kan förstå av vad Nils berättar för oss kan 
det ständiga sökandet (eller konsumtionen) resultera i att musiken till viss del förlorar 
sitt värde. Han berättar om hur han ständigt konsumerade musik oavsett vilken 
situation han befann sig i och att detta resulterade i att ”det blev som en stor dörr, man 
hörde inget speciellt”. Det tidigare uppskattade sökandet av musik övergick i 
slentriansökande vilket resulterade i att han inte hörde något speciellt och den 
njutningen som tidigare uppstod genom musiken, och sökandet av musiken, försvann. 
Vid överkonsumtion kan alltså den koncentration som krävs för att uppskatta värdet av 
musiken gå förlorad. Värdet av musiken blir negativt.  
 
Bertil och Frida stämmer in i Nils tankar angående att uppskatta värdet i musik så att 
det bidrar till en konsumtionsupplevelse. De talar varmhjärtat om den känslan och 
även de betonar att njutningen nås lättare genom en störningsfri omgivning. Frida 
beskriver att när hon är själv med musiken och verkligen lyssnar kan känslor eller 
tankar uppstå från musiken. Bertil beskriver musikens förmåga att bidra till så positiva 
känslor att han måste lägga sig och blunda och känner sig ”totalharmonisk”. En 
abstrakt beskrivning av detta fenomen skulle kunna vara att man blir ett med musiken. 
Att man till fullo förstår värdet och den sanna meningen med musiken. Detta 
perspektiv sammanfaller med Trolios (1976) tankar gällande estetiska produkter, som 
musik, inte uppskattas för sin praktiska funktion utan för att den fyller andra 
funktioner som att väcka känslor och skapa mening. På samma vis stämmer 
skildringarna över en musikupplevelse överens med Holbrook och Hirschmans (1982) 
beskrivning av hedonistisk konsumtion. 
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Patrik poängterar hur det kan vara praktiskt med ”taggande musik när man vill bli 
pepp” och om man sitter på en klippa ”kan det vara sjysst att ha Tomas Ledin för att 
förstärka naturens skönhet”. Han understryker musikens funktion som katalysator och 
förstärkare för en situation. Lågengagerade musikkonsumenter betraktar således inte 
musiken och det värde den har som en upplevelse i sig, utan framhäver snarare 
musikens betydelse för situationen. Den personliga relevansen har en inverkan på de 
lågengagerade konsumenterna i den mening att värdet av musiken inte kan bidra till en 
upplevelse i sig utan att värdet istället adderas till den rådande situationen. Det 
behöver nödvändigtvis inte vara i en positiv mening vilket vi behandlar senare i 
avsnittet.  
 

Intervjuare: Värderar du musik på olika sätt beroende på vilket humör du är på 
och liknande? 
 
Mimi (LE): Ja om man sitter på en picknick eller man sitter vid en fin solnedgång 
då stör man sig på om det inte är musik. Man vill att nån ska ha med sig en 
högtalare eller att nån ska ha musik på sin mobil för det gör stunden. Alltså det 
här soundtracket som man vill gå runt med i huvet hela tiden. Om jag fick välja 
skulle jag sätta upp stora högtalare över hela stan så att det alltid skulle vara 
någonting där. Gud, musik är någonting jag alltid hört så det är så jag lever. Det 
är konstigt för mig om det är tyst.  
 
Intervjuare: Påverkar musiken situationen?  
 
Mimi (LE): Det romantiserar situationen. Det är som att se verkligheten genom 
ett plexiglas. Det gör så att jag kan njuta mycket mer av situationen. Det låter ju 
konstigt men det är ju hemskt att man inte kan njuta av situationen utan musik. 
Men man ska ju kunna göra det men man har blivit bortskämd med att det inte 
behöver göra det. Musiken förstärker upplevelsen och känslan över huvud taget.  
 

Mimi framhäver även hon hur viktigt musiken är för den rådande situationen. Hon 
beskriver att hon skulle vilja ”sätta upp högtalare över hela stan” så att musik alltid 
fanns närvarande. Den andra kategorin som Lacher och Mizerski (1994) nämner 
angående varför konsumenter lyssnar på musik är att musiken förstärker situationen 
som konsumenten befinner sig i, vilket stämmer överens med Mimis tankar och även 
Patriks tidigare uttalande om Tomas Ledin. Mimi nämner även att musiken 
romantiserar situationen och att man då kan njuta mycket mer av situationen. Singers 
(1966) teori om att hedonistisk konsumtion är bunden till imaginära konstruktioner av 
verkligheten speglar Mimis (och andra lågengagerade musikkonsumenters) tankar. 
Musiken hjälper till att förvränga känslor till någonting positivt, eller negativt, så att 
man kan leva i en, till synes efter Mimis uttalanden, bättre verklighet.  
 
Ida konkretiserar Mimis tankar kring att ”sätta upp högtalare över hela stan” genom att 
beskriva musikens funktion som ett soundtrack över perioder eller minnen. Hon 
hävdar också att musiken har en funktion att fånga upp livet och förstärka och rama in 
de känslor som upplevs. Musiken blir så att säga ett ”soundtrack över ens liv”. 
Musiken förstärker ögonblick i ens liv och fungerar som en sorts milstolpe eller en 
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ständig påminnelse över fragment ur en individs liv. Detta fenomen diskuterar Shankar 
(2000) då han menar att musiken guidar honom genom en övergångsfas i hans liv och 
musikens roll som en påminnelse av hans tidigare jag. Tystnaden, som är en avsaknad 
på ljud, kan inte på samma sätt kapsla in minnen på det viset som musik kan då musik 
väcker känslor och skapar mening (Trolio 1976). 
 
Musikkonsumtion kan betraktas som hedonistisk konsumtion och enligt Singer (1966) 
är hedonistisk konsumtion knutet till imaginära konstruktioner av verkligheten vilket 
vi har behandlat tidigare i avsnittet. Att konsumera musik behöver emellertid inte 
betyda att konsumenter förvränger sin verklighetsbild till något positivt då detta inte 
alltid går att styra. Musiken kan även vara kopplad till smärtfyllda minnen vilket 
betyder att den imaginära responsen kan vara negativ för individer. Musiken kan 
sålunda också förstärka en situation negativt. Frida menar att musiken kan ha en så 
stor negativ inverkan på en utekväll till den grad att hon kan gå hem tidigare på grund 
av dålig musik. Mari berättar bland annat att när hon var på Öland och solade på 
stranden med musik i öronen insåg hon att hon gick miste om en annan upplevelse. 
Det innebär att musiken kan skärma av än från omvärlden då musiken har en förmåga 
att ”stjäla uppmärksamheten”. Hon berättar också om när hennes barn har haft sina 
vänner över på besök och att hon då ”aldrig skulle drömma om att sätta på musik”. 
Musiken skulle i sådana fall ha en negativ inverkan på en annan upplevelse, nämligen 
uppskattning av tystnad. 
 
Patrik beskriver insiktsfullt att det är möjligt att lyssna på musik utifrån det värdet som 
musiken bringar men även att för att den förstärker en situation. Detta tolkar vi som att 
anledningen till att lyssna på musik är dynamiskt och är inte en bestående eller 
konstant anledning. 
	  

MUSIKKONSUMTION UTIFRÅN ETT HEDONISTISKT 
UPPLEVELSEPERSPEKTIV  
 
DE MODERNA OCH TRADITIONELLA HEDONISTERNA: 
KÄNSLOR OCH FUNKTION  
(Sån jäkla känsla i den här låten! Nej det tycker inte jag) 
För att nå en djupare förståelse för skillnader mellan individers konsumtionsmönster 
av musik har vi valt att utgå från Holbrook och Hirschmans (1982) synsätt The 
Experiential View som betraktar konsumtion som ett subjektivt sinnestillstånd med en 
rad olika symboliska meningar, hedonistiska responser och estetiska kriterier. Den 
hedonistiska konsumtionen fann vi central för att behandla vår empiri och har således 
gett detta perspektiv väsentligt utrymme i denna studie. Campbell (1987) skiljer 
mellan modern hedonism och traditionell hedonism. Generellt karakteriseras 
traditionell hedonism genom sökandet av njutning som är knutna till specifika rutiner 
medan inom modern hedonism söker man njutning i alla upplevelser. Således menar 
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Campbell att övergången från traditionell hedonism till modern hedonism är skiftet 
från sökandet av njutning i förnimmelser till sökandet av njutning i känslor.  
 

Bertil (HE): Det [känslor] är lite det jag söker i musiken. Sätter man på Brusa 
högre lilla å, då är det helt rätt. Då kan man lägga sig ner och bara blunda. Det är 
en sådan här låt som jag kan känna att nu måste jag lägga mig ner och bara 
blunda, den är så jädra bra. Den är totalharmonisk […] Man får en skön känsla 
bara, sluter ögonen och sjunker iväg. Då kan man bara vilja döda tiden på ett 
behagligt sätt så att det är skönt att bara lyssna. 

 
Bertil söker njutning i de känslorna som uppkommer i och med att han konsumerar 
musik (hedonistisk respons eller känslomässig stimulans) och stödjer således 
Campbells teori vilket innebär att Bertil konsumerar musik utifrån ett modernt 
hedonistiskt perspektiv. Frida beskriver att ”känslorna är typ det viktigaste med 
musiken”, vilket följer Maslows (1968) teori om att känslomässiga begär dominerar 
funktionella faktorer när man väljer produkter, i detta fall musik. På samma vis följer 
Holbrook och Hirschman (1982) Maslows teori och menar att hedonistiskt 
konsumerade produkter baseras primärt på den symbolism som produkten innehar, 
snarare en dess funktionella egenskaper. Frida beskriver hur musik frambringar 
känslor hos henne. När hon befinner sig på en konsert redogör hon att hon suger in 
musiken med alla sinnen. Detta uttalande följer Holbrook och Hirschmans (1982) 
beskrivning av hedonistisk konsumtion:  
 

”Hedonic consumption designates those facets of consumer behavior that relate to 
the multi-sensory, fantasy and emotive aspects of one’s experience with 
products.”  

 
(Holbrook och Hirschmans 1982:92) 

 
Det finns tydliga tecken på ett ritualiserat beteende (Rook 1985) då flera av 
konsumenterna sätter på musik på samma sätt som de slår på strömbrytaren till 
taklampan. På samma sätt som de vill ha sällskap av ljuset i mörkret vill de ha sällskap 
av ljudet i tystnaden. Campbell (1987) påvisar att det finns två kontrasterande 
modeller av mänskligt agerande: att tillfredsställa behov och att jaga njutning. 
Campbell menar att tillfredsställa behov kan likställas med att fylla ett hålrum så att 
någon sorts obalans kan bli korrigerad. Att jaga njutning har till syfte att uppleva en 
större stimulans. Campbell skriver också att vi erhåller njutning från lyx och 
tillfredsställelse från nödvändigheter. Vi hör Nils: 
 

Nils (HE): […] i sådana fall för att få en kick. Ifall man hör en låt som man 
verkligen tycker om och man sätter på den vet man att, yes, då blir man lycklig 
[…] bara gå in i sig själv och lyssna lite extra på musiken. Det kan ge en sådan 
jävla kick när man hittar ny musik så det är väl därför man söker ny musik hela 
tiden. Man letar efter något hela tiden som ska ge en den där kicken. 
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Som vi kan utläsa i detta uttalande ser vi att Nils friktionsfritt kan placeras i en av 
dessa kategorier och verifierar således Campbells teori om de två kontrasterande 
modellerna. Nils är på en konstant jakt efter nya kickar, eller en större stimulans, som 
han finner i musik som han tidigare har fått en kick av eller ny musik som han finner 
tilltalande. Men kan konstatera att Nils erhåller njutning vilket då kan tolkas som att 
han njuter av musik som en form av lyx. 
 

Frida (HE): Ett kul exempel, för det är en jävla skitlåt egentligen. Maneater med 
Nelly Furtado. Den låten förstår jag att folk blir peppade av, man får typ 
självförtroende av den […] Men jag är ju inte en Nelly Furtado-tjej men där är det 
ju känslan som är det viktigt i den låten. Man känner ju inte att åh den här låten 
ska jag lyssna på när jag bara är hemma hela kvällen för att det är en sådan bra 
låt utan det är verkligen bara känslan.  

 
Precis som i Nils fall söker Frida njutning i låtar för att nå en större stimulans. Även 
om det råkar vara, som Frida uttrycker det, ”en jävla skitlåt” samt att hon understryker 
att hon inte är en Nelly Furtado-tjej så kan hon ändå finna sig själv lyssnandes på 
denna låt för att hon regerar njutningsfullt som hon beskriver som känsla. Det man 
skulle kunna betrakta som ett förakt både mot artist och låt överskuggas av känslan 
som Frida får av låten.  
 
Campbell (1987) skriver att fördelen med att söka efter njutning i känslor är att 
kapaciteten av känslor kan erbjuda en förlängd stimulans. Om vi betraktar Frida 
utifrån det moderna hedonistiska perspektivet innebär detta således att Frida som 
högengagerad musikkonsument kan stimuleras av all sorts musik. I ett uttalande visar 
Frida att hon kan lyssna på låtar och drömma sig bort. Hon berättar att hon lyssnar på 
Éric Satie; ”Den där höstlåten som är väldigt mycket känsla”. Hon jagar alltså känslan 
av höst när hon lyssnar på Éric Satie vilket tyder på att hon konsumerar musik ur ett 
modernt hedonistiskt perspektiv.  
 
Till skillnad från ovan ställda uttalanden om hur de som vi har klassificerat som 
högengagerade konsumenter söker njutning från känslor mynnande från musik kan vi 
se en skillnad gällande de konsumenter som vi klassificerat som lågengagerade. Patrik 
beskriver att han ser musik mer som ett hjälpmedel än en upplevelse. Han använder 
musiken som ett hjälpmedel för att underlätta annat som har högre prioritering än 
musiken. Dock erhåller han indirekt njutning från musiken då den stimulerar honom 
att åstadkomma annat med hjälp av musiken. Han har bevisligen ett intresse för att 
konsumera musik men inte av att erhålla känslor från musiken. I Patriks fall har den 
funktionella faktorn en större betydelse än vad den emotionella betydelsen har och 
således förkastas Maslows (1968) teori gällande vissa konsumenter. Här ser vi 
tendenser på att vissa konsumenter söker njutning i specifika rutiner. Detta innebär 
givetvis inte att musik inte konsumeras på grund av den symbolik eller mening den 
besitter men att musik inte primärt konsumeras av denna anledning. 
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När vi talar med Mari berättar hon om att hon ofta använder musiken som sällskap 
eller när hon ska göra någonting som hon finner tråkigt. Hennes motiv för att 
konsumera musik liknar Patriks motiv, mer kontextuella och funktionella motiv som 
ofta grundar sig i att tillfredsställa behov snarare än att jaga njutning. Patrik erhåller 
således tillfredsställelse av musik som en form nödvändighet enligt Campbells (1987) 
tankar. Det finns inte primärt en emotionell eftersträvan utan en funktionell 
eftersträvan att konsumera musik. Ida stämmer in med Maris tankar och menar på att 
hon ibland använder musiken för att skingra sina tankar eller bara som sällskap vilket 
hon tror beror på att konsumtionen har blivit en vana mer än för att hon har ett intresse 
av att konsumera musik. Följaktligen liknar hennes motiv både Patriks och Maris 
motiv.  
 

Ida (LE): Jag har förändrats mycket i hur jag använder musik. Ibland, i vissa 
perioder blir det som hos min farmor och farfar, att man bara har på musik i 
bakgrunden utan att man egentligen upplever det. Som att ha på TV‘n, att det blir 
ett brus som tar upp tystnaden. Inte så att man aktivt lyssnar […] Som något i 
bakgrunden. Det är ett komplement men inte så viktigt.  

 
När vi talar med Ida berättar hon att hon använder musik istället för att säga att hon 
lyssnar på musik. Hon fortsätter och säger att hon använder musik som ett verktyg för 
att fylla upp tystnaden vilket validerar Campbells teori om att tillfredsställa behov, 
eller att fylla ett hålrum vilket konkret utrycks i Ida uttalande ”Ett brus som tar upp 
tystnaden”. Likt Ida säger Patrik att han använder bland annat tv för att fylla upp 
tomrummet av tystnad och Mari menar på att musiken gör att man glömmer bort tiden 
lite. 
 
Dock vill vi understryka att det känslomässiga elementet hos lågengagerade inte var 
negligerat i och med musikens funktionella och primära funktion: 
 

Patrik (LE): Det är klart att det väcker känslor. Det går inte att konsumera musik 
isolerat, det går ju att sitta i ett mörkt rum och lyssna på musik men det är också 
en känsla, man får ju en känsla av någonting. Det går ju inte att isolera musik från 
någonting annat. Så självklart finns det ju en känslomässig koppling till allting.  
Det finns en känslomässig koppling till tristess, det finns en känslomässig 
koppling till eufori, till stress, till vad som helst. Det är som allt i livet, det finns 
ju alltid känslor till allting. Det går inte att isolera musik till en sak man gör.  

 
MUSIK SOM EN UPPLEVELSEBASERAD 
KONSUMTIONSAKTIVITET 
(Det kan det vara jävligt mäktigt att se något live) 
I våra intervjuer behandlade vi ett flertal teman som utgjorde den bas som vi skulle 
utforma analysen utefter. Dock ville vi ställa en direkt fråga som var starkt knuten till 
vår forskningsfråga nämligen vad en musikupplevelse innebar för dem. Vi fick 
tämligen intressanta svar och det rådde en konsensus om att konsert- och 
liveframträdanden utgjorde den främsta musikupplevelsen. 
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Intervjuare: Vad innebär en musikupplevelse för dig?  
 
Frida (HE): Den bästa musikupplevelsen, jag kan få såhär rysningar när jag 
lyssnar på liveinspelningar när man hör publiken liksom. Det bästa är verkligen 
att vara på plats och höra musiken live för det ger ju en känsla på alla plan. Inta 
bara i örat liksom. Så det är nog den absolut bästa musikupplevelsen. Att se något 
riktigt bra band live. 
 
Intervjuare: Kan du utveckla det? Vad är det som händer?  
 
Frida (HE): Vad händer inte? När man bara hör musiken så är det ofta bara 
vanliga inspelningar. Det är inte hjärta i musiken på samma sätt. Om man tar 
Simon and Garfunkle när dem är i Central Park när dem sjunger och man hör hela 
publiken liksom. Då inser man ju vilken skillnad det är på att sitta här och lyssna 
och hur coolt det vore att faktiskt stå där och få den känslan i blodet så att man 
var tvungen att skrika som dem gjorde. Det är väl det som är skillnaden när man 
står där så får man den känslan […] Den här upprymmelsen. Och det visuella. Att 
det är lite starstruck att se dessa människor på scen. Det är rätt coolt […] men en 
riktigt bra upplevelse är ju att stå på konserten och suga in musiken med alla 
sinnen. 

 
När Nils får frågan om vad en musikupplevelse är för honom är han av samma mening 
som Ida och Frida och menar att ”Det kan vara jävligt mäktigt att se något live, en 
konsert kan ge så mycket om man har suttit och byggt upp förväntningar”. Han 
kontrasterar skillnaden mellan att ha lyssnat hemma på CD-spelaren för att sedan se 
det live. Han beskriver det nästintill drömlikt, att det nästan inte är möjligt att begripa 
att det är detta man har lyssnat på hemma. Den tidigare verkligheten, som tidigare 
utspelade sig hemma eller på vägen till jobbet har bytts ut mot en ny verklighet. Detta 
kan liknas det Levy et al. (1981) menar med att estetiska produkter, t.ex. symfonier 
eller konserter är vanligtvis ansedda att vara andligt upplyftande. 
 
Som diskuterat i stycket ovan har konsumenten en bild av hur musiken är och det 
kommer att finnas skillnader mellan den bild hon har målat upp och hur verkligheten 
ser ut. Förväntningar kan både vara negativa och positiva men då konsumenter bygger 
upp sina förväntningar innan en live-upplevelse är det inte säkert att man tar den 
visuella och fysiska aspekten i beräkning då man förmodligen inte tidigare har upplevt 
de aspekterna (i den aktuella konserten), utan har bara upplevt den audiella aspekten. 
Själva uppladdningen som Nils beskriver är givetvis också en del utav upplevelsen och 
bidrar till en positiv känsla. Detta antar vi genom att man inte skulle gå på en konsert 
som man inte ville se. 
 
Mari beskriver en gemenskap bland deltagarna på en konsert, såsom på ett bröllop, 
alla är där av samma anledning. Frida menar att gemenskapen på en konsert beror på 
att vi är flockdjur som vill känna samhörighet. Alla är där av samma anledning och på 
samma premisser och har liknande känslor gentemot den upplevelsen som de är där 
för. Arnould och Thompson (2005) beskriver detta fenomen och menar att 
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upplevelsebaserade konsumtionsaktiviteter främjar kollektiv identifikation som är 
baserade på delade uppfattningar, värderingar, ritualer, socialt utövande och status. 
Detta kan vara anledningen till att gemenskapen är något som uppskattas på en 
konsert, att samlingen av människor är en homogen grupp och människan har en 
tendens att gilla sådant som andra gillar. Detta stöder Bourdieu (1984) som menar att 
smak är något som sammanför saker och människor som passar ihop. Likaså Maffesoli 
(1996) talar om en kortlivad kollektiv identitet som har skapats av den alienering som 
uppstått från individualism och egenhet. Konsumenter kan förfalska känslor av social 
solidaritet och skapa säregna, fragmenterade självvalda världar genom att sträva efter 
gemensamma konsumtionsintressen (Belk och Costa 1998). Utgår vi från att en 
konsert skulle utgöra ett sådant konsumtionsintresse, innebär det att individer inte 
nödvändigtvis är sanna mot sina egna känslor utan skapar sådana för känna 
samhörighet med andra. 
 

Nils (HE): Det är väl någonting som knyter samman och som alla tar del av som 
är i samma rum. Alla är med om samma grej och det är väl det som är speciellt 
med musik. Det är väl lite som fotboll. Ifall det är 22 personer på en plan kan det 
enda de har gemensamt vara fotboll. Samma sak om man går på konsert. Det man 
har gemensamt är att man lyssnar på samma musik. Musik binder samman folk. 
 

Nils fyller i ovanstående tankar kring gemenskap och menar på att musik binder 
samman människor, att den fungerar som murbruk. En konsert är ett optimalt exempel. 
Där finns det människor med alla sorters olika bakgrund och kan vara totalt olika men 
det de har gemensamt är musiken. På så sätt kan musiken likna Douglas och 
Isherwoods (1997) tankar kring att varor, eller musik, delvis har som funktion att 
skapa och upprätthålla sociala situationer. 
 

Bertil (HE): Det kan vara t.ex. när jag var nere på Estrella-halvön där och bara 
satt och skrev lite dagbok och vykort med solnedgång. Det var väl bara timing, 
det var den här Clapton och BB King skivan som spelades i bakgrunden, det var 
ju perfekt. Så man var ju tvungen att gå in och höra vad det är för skiva så att det 
kan ju förstärka sinnestillstånden och sen kan det ju vara att man märker att 
musikerna… Jag var på Filipinerna, var på en musikpub där med olika band och 
så ropade… det här bandet lirade väl bara Beatles låtar tror jag så polaren ropade 
While my guitar gently weeps. Man märkte att gitarristen inte var så sugen på att 
spela den här låten och höll på att tveka men sen till slut så började trummisen dra 
igång låten i alla fall så började spela. När de började närma sig gitarrsolot och 
gitarristen började lite så var han lite tveksam först men sen märkte han att det 
höll och sen drog han på ett sådant solo att de andra banden som satt i loger 
runtomkring de kom ut i lokalen och alla bara stod och var helt häpna och man 
bara kände att, wow, känslan att han var lite tveksam och sen drar han igång och 
det håller och han bara kan ge järnet. 
 

Bertil ger exempel på två olika musikupplevelser som stämmer överens med det Patrik 
för på tal senare i avsnittet vilket även Lacher och Mizerski (1994) tar upp i sin studie. 
I hans svar på vad en musikupplevelse innebär finns även ett socialt element med. Vi 
tolkar hans upplevelse som att musikens värde förstärktes av omständigheterna men 



	  
-‐54-‐	  

att värdet ändå skapade en upplevelse i sig och inte bara förstärkte situationen. Bertil 
talar även om känslan, ett något abstrakt begrepp som är relativt och subjektivt men 
kan likväl förstås av alla. 
 
Henrik använder ordet feeling på samma sätt som Bertil använder ordet känsla. Han 
talar även om det som Ida beskrev i ett tidigare uttalande om att man befinner sig i en 
unik upplevelse som inte kan återskapas. Följaktligen skulle det innebära att en 
musikupplevelse, så som Ida och Henrik beskriver det, är en unik upplevelse. Vi skulle 
kunna utveckla denna tanke och argumentera för att de känslor som skapas i och med 
en musikupplevelse, eller oavsett situation, är unika vilket innebär att varje 
musikupplevelse skiljer sig från den andra. En sådan idé kan kopplas till Campbells 
(1987) tankar kring att moderna hedonister jagar njutning för att uppleva en större 
stimulans vilket skulle innebära att de jagar nya, unika, känslor från musikupplevelser. 
Mimi beskriver en musikupplevelse som ett känslorus som uppkommer i samband 
med att man konsumerar musik och som hon inte hade fått vid sällskap av andra. Mimi 
upplever vad Lacher (1989) presenterar som känslomässig stimulans, musikens 
förmåga att väcka känslor hos lyssnaren (Havlena och Holbrook). 
 

Intervjuare: Vad innebär en musikupplevelse för dig? 
 
Patrik (LE): En musikupplevelse är precis som jag sa, det finns ju två delar. En 
del där musiken blir upplevelsen dvs. en livekonsert men som också är en social 
grej men där musiken tar överhanden. Men så skulle jag säga att 
musikupplevelser allmänt, är ju bara upplevelser man upplever tillsammans med 
musik där musiken fungerar som i en film, som ett förstärkande verktyg men inte 
är upplevelsen i sig. Så jag skulle säga att det finns två olika. I princip kan ju allt 
vara en musikupplevelse om musiken finns och förstärker […] Jag kommer väl 
alltid tillbaka till det men jag ser musik som ett verktyg att förstärka känslor i 
upplevelser och då kan det ju vara vad som helst.	  

 
Vi resonerade kring Patriks tankar i tidigare avsnitt där vi diskuterade anledningen till 
att lyssna på musik är dynamiskt och inte är bestående eller konstant anledning. Patrik 
beskriver att en musikupplevelse kan vara både en upplevelse där musiken är 
upplevelsen men även att musiken kan vara en förstärkande faktor men att han själv 
upplever musik som verktyg för att förstärka situationer snarare än att uppleva 
musiken som en upplevelse i sig. Nils påpekar, precis som Patrik, att allt kan ju vara 
en musikupplevelse då den närvarande musiken kan förstärka en situation. Han säger 
att ”en musikupplevelse kan ju vara så mycket, det här med live men också när man 
sitter på bussen och lyssnar på sin playlist, det är ju precis lika mycket 
musikupplevelse egentligen” och menar således att det finns olika grader av 
musikupplevelser då vissa är starkare än andra. Återigen finner vi att ett 
liveuppträdande rankas som den största musikupplevelsen men att, som ovan nämnt, 
musikupplevelser kan upplevas överallt så länge musiken finns närvarande. Teorin om 
den moderna hedonismen innebär att individen söker efter njutning i känslor, vilket 
betyder att Nils, som modern hedonist, kan finna njutning i alla sorters 
musikupplevelser.  
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DISKUSSION  
I diskussionen har vi för avsikt att lyfta fram våra empiriska resultat för att dra 
slutsatser beträffande individers konsumtionsmönster av musik betraktat utifrån 
Holbrook och Hirschmans ”Experiential View”. Vi påvisar huruvida högt engagerade 
musikkonsumenter skiljer sig från lågt engagerade musikkonsumenter gällande 
konsumtion av musik som en upplevelse och hur dessa insikter bidrar till konsument-
kulturell forskning. Vi avslutar vårt bidrag med att ge förslag på fortsatt forskning 
inom området. 
 
Identitetsprojektet 
Omgivningen präglar konsumenten. Det ständigt pågående identitetsprojektet färgade 
genomgående våra empiriska studier och upptog mer plats än vad vi förväntade oss 
när vi inledde vårt arbete. Den sociokulturella bakgrunden kom att visa sig ha en 
väsentlig påverkan på konsumentens förhållande till musik och hur denne identifierar 
sig med musik. Konsumenter som har föräldrar, syskon eller vänner som uppvisar ett 
starkt musikengagemang tenderar själva att i vuxen ålder uppvisa ett högt engagemang 
för musik. Föräldrar eller äldre syskon kan betraktas som lagstiftare av sociala roller 
och befattningar som Otnes et al. (1993) talar om och dessa lagar måste följas av deras 
efterkommande. När föräldrar försöker få sina barn att lyssna på samma musik som 
dem själva kan det var ett tecken på en form av sociohistoriskt överlämnade av musik 
från en generation till en annan. Föräldrars vilja att skapa en kopia av sig själv kan 
speglas i de musikaliska preferenserna och vi debatterade i tidigare kapitel om den 
potentiella aspekten att föräldrar betraktar sina efterkommande som ett förlängt jag. 
Således blir barnet (och dess konsumtion av musik) en identitetsbricka för föräldern 
och en angelägenhet om insocialisering av musik skapas. En liknelse skulle kunna 
vara att människor har en tendens att flytta tillbaka till den plats där de växte upp för 
att deras barn ska få uppleva samma uppväxt som dem själva. Från konsumentens 
perspektiv kan det finnas en önskan om att kunna uppvisa tillhörighet till den sociala 
grupp som ens föräldrar tillhör, som vi förutsätter att man känner samhörighet med, 
och på så vis konsumera samma musik eller uppvisa liknande konsumtionsmönster. 
Det kan likaså argumenteras att konsumenten liknar sina fäder i fråga om musiksmak 
då Bourdieus tre former av kapital kan betraktas som nedärvda eller insocialiserade till 
efterkommande generation. Den sociokulturella bakgrunden kan argumenteras vara 
avgörande för framtida engagemangsgrad, vilket följaktligen påverkar hur individer 
konsumerar musik och hur denna kan uppfattas som en upplevelse vilket vi kommer 
att visa senare i diskussionen. 
 
Relevansen avgör musikens betydelse. För högengagerade musikkonsumenter 
föreligger det en given hög personlig relevans för musiken. Innebörden och 
konsekvensen av den höga personliga relevansen blir att musiken blir ett centralt 
identitetsskapande verktyg, de har lättare att identifiera sig genom deras 
musikkonsumtion samt att det finns en underliggande vilja att identifiera sig genom 
musik. Den bild de skapar av sig själva kan uppfattas ha sin utgångspunkt i den musik 
de konsumerar, för att sedan anpassas och formas efter denna. Den självrepresenterade 
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konsumtionen för sitt eget identitetsskapande är på så vis högst betydelsefull för 
individer med ett högt musikengagemang samt att det innefattar ett element av ärlighet 
mot sig själv. Individer som identifierar sig själva genom musik adderar en subjektiv 
mening till musiken vilket innebär att de införlivar sin egen identitet i den musik som 
de konsumerar. I och med att musiken innefattar ett personligt element så ökar 
musikens relevans. Om musiken är av hög personlig relevans för konsumenten 
fungerar musiken som en identitetsförstärkare. Individer med ett lågt 
musikengagemang tenderar att inneha ett lågt personligt engagemang för musik vilket 
ger till följd att de har svårt att identifiera sig genom musik. Den låga personlig 
relevansen mynnar ut i att musikens värde inte ligger nära de personliga värderingarna 
som individen har. Detta utesluter inte att konsumenten inte kan relatera till musiken. I 
och med detta ställningstagande avsäger sig konsumenten musiken som ett 
identitetsskapande verktyg. Vi fann dock att vissa konsumenter använde musik som ett 
identitetsskapande verktyg i sin ungdom men inte i samma utsträckning i vuxen ålder. 
En kontenta skulle innebära att identitetsbyggandet främst sker i ung ålder och att 
musik kan anses vara en viktig komponent i identitetsbyggandet. När 
identitetsbyggandet sedan upphör så upphör även musikens funktion som komponent i 
identitetsbyggandet.  
 
Den medvetna presentationen. Larsen et al. (2009) visar i sin forskning att ju högre 
engagemang inom musik en person har, desto viktigare är beslutet för dem vilken sorts 
musik de ska lyssna på i sociala situationer. Vad som framgick i analysen stämmer 
överens med denna teori till stor del, men med vissa modifikationer. Det finns 
exempel på att konsumenter med ett högre engagemang har en tendens att presentera 
en medveten bild av vem de vill vara genom den musik de lyssnar på i sociala 
situationer, detta både på grund av att de vill förmedla vilken sorts relation de har till 
musiken men också för att de vill uttrycka sin identitet genom musiken. Den medvetna 
presentationen av sig själv kan dock uppfattas som naiv eftersom den innefattar en 
subjektivitet och saknar den objektivitet som krävs för att verkligen kunna uppfatta sig 
själv. Då alla människor är olika, kommer alltid den subjektiva presentationen av sig 
själv uppfattas olika av alla människor. Som vi nämnt tidigare ligger musikens värde 
nära de personliga värderingarna hos de konsumenter med ett högt musikengagemang 
vilket leder till att de finner presentationen av sig själva genom musik som 
betydelsefull. Vi fann bland annat att detta var av högsta betydelse i vissa individers 
ungdom då de direkt använde musiken i sitt identitetssökande och skapande. Musik 
har således en mer funktionell och praktisk roll i yngre människors konsumtion.  Vi 
fann även att högt engagerade musikkonsumenter hade en tendens att bedöma andra 
konsumenter efter deras smak vilket tyder på ett konkurrerande konsumtionsbeteende. 
Personer med ett lägre engagemang för musik har en benägenhet att undvika att 
uttrycka sig genom musik. Detta torde bero på en saknad personlig relevans för 
musiken vilket leder till att musiken som identitetsverktyg, inte anses vara effektivt. Vi 
såg tecken på osäkerhet hos lågengagerade som i högre grad verkade förlita sig på vad 
andra gillade för musik, både på grund av rädsla för dömande öron men även för att 
tillfredsställa andra. Detta tyder på att lågengagerade förfalskar sina 
konsumtionsintressen för att kamouflera sina egentliga intressen eller för att uppnå 
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social acceptans. Emellertid signalerade både hög- och lågengagerade att det fanns 
status i att visa upp viss musik som bidrog till det ständigt pågående sociala spelet. 
 
Kontextens betydelse 
Ett tillfälligt högt engagemang. Något vi fann intressant var de situationer när personer 
med ett lågt musikengagemang för en kort stund visar på motsatsen. Gemensamt för 
de olika situationerna när engagemanget ökar är att respondenternas motivationsgrad 
ökat. De beskriver ofta hur de använder musiken som en hjälp att nå ett mål. Dessa 
mål kan vara av olika karaktär men gemensamt är att de inte implicit har med musiken 
i sig att göra. Istället rör det sig om sociala tillkännagivanden, att avskärma 
omgivningen eller liknande. För Patrik blir musik viktigt när han ska välja musik på en 
fest eller när han behöver koncentrera sig på arbetet eller i skolan. För Ida sker det när 
hon ska studera och Mari lyssnar intensivt på musik för att inte tänka på sin flygrädsla. 
De känner sig motiverade att sätta på musik och musiken tillåts en plats i deras 
medvetandevärld som den inte brukar göra. Detta är inte permanent och motivationen 
försvinner när situationen förändras eller när målet är nått. Dessa situationer är på 
gränsen till ritualiserade och är ofta en medveten situation för de intervjuade. Gällande 
lågt engagerade musikkonsumenter används musiken vanligtvis inte för dess 
grundläggande värde, vad den symboliserar etc., utan musiken konsumeras för dess 
praktiska funktion för att uppnå någonting annat med högre prioritering för 
konsumenten. Modell 1. visar att temporära konsumtionskarakteristika och 
situationskarakteristika spelar en viktig roll för att konsumenten ska känna ett 
situationsanpassat engagemang. Dessa situationsspecifika faktorer tycks vara extra 
viktiga för att den lågt engagerade musikkonsumenten känna motivation att lyssna på 
musik och uppvisa ett situationsengagemang.  
 
Musikens hjälpande hand. Under de empiriska undersökningarna har vi blivit varse 
om att musiken används för att optimera det sinnestillstånd eller för att påverka den 
situation konsumenten befinner sig i. Detta fenomen såg vi både hos de hög- och 
lågengagerade konsumenterna. Musiken blir ett medvetet transportmedel för att nå en 
känsla och denna funktion utnyttjas frekvent av dem vi intervjuat. Detta tycks vara 
extra närvarande under tonåren och det var i högre grad de kvinnliga respondenterna 
som vidrörde detta fenomen. Empirin visar inte att männen inte kände det samma 
under tonåren men det var en majoritet av kvinnor som beskrev en stark relation 
mellan musiken och känslolivet i yngre år. Vi ser även en form av ritualiserat 
nyttjande av musiken där den blir ett självklart komplement till vissa vardagliga 
aktiviteter. Musiken konsumeras i samband med aktiviteter så som städning, 
matlagning eller transporter för att göra dessa mer stimulerande och spännande. Det 
finns även tecken på invanda ritualiserade mönster. För att kunna utföra sina studier 
korrekt måste Ida lyssna på musik för så har hon alltid gjort. Musiken blir starkt 
sammankopplad med vissa aktiviteter där den förväntas vara närvarande och har en 
naturlig plats. Vad vi kunnat utröna gällande skillnader mellan hög- och lågengagerade 
musikkonsumenter är att högengagerade tenderar att vara något mer specifika i sin 
taktik att använda sig av musik för att påverka en känsla men i övrigt skiljer sig 
grupperna inte markant i sin humör-optimeringstaktik. Detta kan bero på att de 
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högengagerade har starka tankar kring musik och för dem betyder musik så mycket att 
de något lättare kan välja musik för att påverka sinnesstämningen eller situationen. En 
anledning till detta kan vara att de högengagerade har konsumerat stora mängder 
musik och ofta olika typer av musik och därför lärt sig hur de känner beroende på vad 
de lyssnar på.  
 
Musikens funktion i livet. Vi kan konstatera att konsumenter som uppvisar ett högt 
musikengagemang visar tecken på att de inte kan njuta av musiken fullt ut i situationer 
där de inte får ge den all uppmärksamhet. Nils beskriver hur han uppskattar musik bäst 
när han får konsumera den under förhållanden han själv styr över och som tillåter 
honom att fullt ut koncentrera sig på musiken. Flera av de högt musikengagerade 
beskriver att de uppskattar att koncentrerat lyssna på musik och bli ett med musiken. 
Värdet i musik tycks uppfattas olika beroende på graden av musikengagemang. Vi 
uppfattar flera tecken på att lågengagerade musikkonsumenter värderar musik för dess 
förmåga att förstärka en situation. I stället för att bli ett med musiken används den för 
att skapa värde i situationen. Vi ser att den högengagerade musikkonsumenten ofta är 
på jakt efter nya ”kickar” i musik. Dessa kickar uppstår från känslor som skapas i 
samband med musikkonsumtion, till exempel när man hittar en ny och bra låt.  En 
negativ effekt av överkonsumtion av musik kan vara att musiken förlorar sitt värde. Då 
förvandlas den till en ”ljudmatta” som ligger i bakgrunden och konsumenten kan inte 
fullt ut njuta av musiken. Musiken verkar ha en funktion som påminnare av det redan 
levda livet för konsumenten och fungerar enligt Idas termer som ett ”Soundtrack över 
ens liv”. Musiken kopplas till händelser i livet och kapslar in minnen och känslor som 
upplevts och som senare kan återupplevs vid konsumtion av samma musik. Detta 
fenomen upplevs som positivt av konsumenterna då vi förmodar att en känsla av 
nostalgi upplevs men vi kan även se tendenser på att minnen kan förstöra musik om 
minnet inte är ett uppskattat minne. 
 
Hedonism och musik 
Två olika sorters njutning. Holbrook och Hirschmans syn på konsumtion bidrog till en 
förståelse huruvida hög- och lågengagerade musikkonsumenter skiljer sig från 
varandra och på vilket sätt de förhåller sig till musik. Campbells tvåfältsindelning av 
den hedonistiska teorin bidrog till huruvida hög- och lågengagerade 
musikkonsumenter sökte njutning i musik på olika sätt. I enlighet med Campbells 
beskrivningar om hur de olika hedonisterna söker njutning fann vi att högengagerade 
musikkonsumenter sökte njutning i känslorna som de fann i musiken, vilket gör dem 
till moderna hedonister. Vi fann flera exempel på hur konsumenter med ett högt 
engagemang kunde uppleva mer abstrakta upplevelser som uppkom i samband med 
konsumtion. Bertil kunde drömma sig iväg till sin ungdom med hjälp av musiken och 
både Henrik och Frida talar njutningsfullt om känslan i musiken. Denna upplevda 
förlängda stimulans tillåts blott de moderna hedonisterna njuta av eftersom de söker 
efter njutning i känslorna som uppstår i samband med musikkonsumtion. De 
lågengagerade musikkonsumenterna sökte, till skillnad från de moderna hedonisterna, 
njutning i specifika rutiner, vilket gör dem till traditionella hedonister vid 
musikkonsumtionsaktiviteter. Den njutning som de traditionella hedonisterna känner 
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är dock inte mindre eller sämre på något vis utan det är källan som njutningen uppstår 
ifrån som skiljer sig. Vi kan bekräfta att högt engagerade musikkonsumenter i högre 
grad jagar den njutning som de kan uppleva i och med musikkonsumtion medan 
konsumenter med ett lägre engagemang tenderar att tillfredsställa behov med hjälp av 
musiken. Dessa behov grundade sig ofta i situationer där musiken nyttjades ur ett mer 
funktionellt perspektiv och konsumenten använde då musiken som ett hjälpmedel för 
att underlätta situationer som t.ex. skingra tankar eller för att undvika tystnad. Dock 
kan vi finna liknande tankar hos de högengagerade fast med en införlivat 
känsloelement. Ett exempel är till exempel att Nils (högengagerad) kan lyssna på 
musik för att ”Stänga av sig lite mot omvärlden, bara gå in i sig själv och lyssna lite 
extra på musiken och sjunka in i sin egen lilla värld”. 
 
Det varierande upplevelsevärdet. Även om vi fann ett något enigt svar om att 
konserter och liveuppträdanden uppfattas som den främsta av musikupplevelse hos 
många av de intervjuade finner vi skillnader i deras tankar kring denna upplevelse. En 
kritik mot den ställda frågan vad är en musikupplevelse för dig? kan vara att de flesta 
svaren vi fick var ett top-of-mind svar vilket innebar att stor fokus låg i att berätta om 
konserter och live-framträdanden. Högengagerade musikkonsumenter tenderade att 
berätta om konserter och live-framträdanden med en drömsk betoning och vi 
uppfattade att det värde och de känslor som skapas av en konsert framkallar en ny 
dimension av upplevelse som inte går att uppnå utan själva live-framträdandet. Det 
kan liknas en icke-verklighet eller ett vakuum som de befinner sig i, en unik händelse 
som inte kan återskapas. Högt engagerade musikkonsumenter framhäver dessa känslor 
när de talar om vad en musikupplevelse är för dem, de talar om faktorer runtomkring 
musiken såsom stämning, publik, förväntningar, scennärvaro etc. som påverkar 
helheten och i slutändan summerar uppfattningen om musikupplevelsen. Det är en 
upplevelse som innefattar att njuta med flera sinnen. Konsumenter med ett lägre 
engagemang uppskattar säkerligen konserter lika högt som högengagerade 
musikkonsumenter men de njuter mer av själva förnimmelsen än av känslorna som 
uppstår i och med konserten. Ett annat element som stod ut i analysen om vad en 
musikupplevelse innebar var att gemenskapen på en konsert verkade tämligen centralt 
för många av de intervjuade. Den kollektiva aspekten tror vi uppskattas på grund av de 
delade värderingar, uppfattningar och den sociala jämlikheten som råder på en konsert. 
Dessa faktorer skapar en känsla som Frida beskriver med biologiska termer ”Vi är som 
flockdjur och vill känna samhörighet”. Anledningarna till att lyssna på musik är 
dynamiska och inte givna och kan sålunda uppstå i alla situationer. Empirin talar för 
att högt engagerade konsumenter lyssnar på musik i högre utsträckning för att värdet i 
musiken bidrar till en upplevelse i sig. De har även en öppnare inställning till att 
musikens förmåga att bidra till en upplevelse och kan på så sätt njuta av 
musikupplevelser i alla situationer t.ex. som Nils beskriver ”När man sitter på bussen 
och lyssnar på sin playlist, det är ju precis lika mycket musikupplevelse egentligen”. 
Konsumenter med ett lägre engagemang ser snarare musikens värde som ett medel att 
förstärka situationen de befinner sig i. 
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Avslut 
Under denna studiens framväxt har transparensen gällande konsumtionsbeteendet hos 
hög- och lågengagerade musikkonsumenter ökat och vår empiriska studie har bidragit 
med insikter som kan hjälpa oss med framläggningen gällande vår forskningsfråga.  
 
 Identitet 

• Högt engagerade musikkonsumenter har vanligtvis blivit präglade av musik i 
sin ungdom och kan argumenteras för att ha blivit insocialiserade av familj och 
vänner och detta kan krasst beskrivas som ett nedärvt musikengagemang. Detta 
engagemang är närmast invävt i deras DNA och de själva betraktar det som 
naturligt. Konsumenter med ett lägre engagemang har historiskt sett inte blivit 
påverkade av ett högt engagemang från sin familj och har på så vis inte 
utvecklat ett starkt engagemang.  

• Högt engagerade konsumenter tenderar att inkorporera sin identitet i sin 
musikkonsumtion och i sina musikupplevelser vilket innebär att dessa 
aktiviteter är av hög relevans för dem då de uttrycker sin identitet genom 
musiken.  

• För lågt engagerade musikkonsumenter innefattar inte konsumtion av musik 
något identitetselement i samma grad som högt engagerade konsumenter och 
således saknas den relevans som högt engagerade upplever. Liknande så saknar 
lågt engagerade incitament att framställa sin identitet genom musik.  

• Vi fann att musikens betydelse (framförallt funktionell betydelse) hade en 
framstående roll för konsumenterna under deras tonårsperiod då de ägnade sig 
åt identitetsbyggande. I detta avsnitt fann vi att en sådan upplevelse var 
homogen oavsett engagemangsgrad.  

 
Identitetsprojektet har en stor inverkan på individers förhållningssätt till musik. 
Identiteteten påverkar engagemangsgraden vilket i sin tur leder till hur individen 
förhåller sig hedonistiskt till musikkonsumtion. Att identifiera sig genom musik och 
grad av engagemang skulle kunna beskrivas som ett förhållande i symbios, 
parametrarna förhåller sig till varandra i en dynamisk balans. Om en individ finner 
musik centralt för sitt identitetsprojekt kommer de lättare att nå en sensorisk och 
känslomässig upplevelse när de konsumerar musik. 

 
Engagemang 

• För högt engagerade musikkonsumenter bidrar musikens värde till en 
musikupplevelse i sig. 

• Motsatt så bidrar inte musiken värde till en upplevelse i sig för lågengagerade 
musikkonsumenter, men värdet bidrar till den situation som de befinner sig i. 
Detta kan argumenteras vara en alternativ musikupplevelse då musik finns med 
som ett element i den situationen som konsumenten befinner sig och primärt 
förhåller sig till.  
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• Stundtals kan lågengagerade musikkonsumenter uppleva ett kortvarigt högt 
engagemang och i sådana skeenden prioriteras musiken högre än andra 
aktiviteter. 

• Vad som kan tolkas som en musikupplevelse är att både hög- och 
lågengagerade hade en viss tendens att optimera sitt humör eller den aktivitet 
de primärt sysselsatte sig med hjälp av musik. Högt engagerade skulle kunna 
argumenteras vara något mer specifika och taktiska i en sådan situation men 
det kan förklaras genom en historiskt sett större konsumtion av musik.  
 

Vilken engagemangsgrad som en konsument har beror på vilken personlig relevans 
musik har för dem. Om en individ finner att musiken är av hög personlig relevans så 
ökar deras engagemang för musik vilket resulterar i att de lyssnar på musik för det 
värde som musiken bringar. Detta värde skapar en musikupplevelse i sig. En alternativ 
musikupplevelse är att musikens värde istället adderas till en rådande situation för att 
förstärka eller komplettera denna. För individer som nyttjar musikens värde på detta 
sätt, utgör situationen den primära aktiviteten medan musikkonsumtionen förblir 
sekundär. Sådana upplevelser finner vi hos lägre engagerade musikkonsumenter. 
 

Hedonism 
• Högengagerade musikkonsumenter söker njutning i de känslor som uppstår i 

och med konsumtion av musik. Njutningen från känslorna erbjuder högt 
engagerade en förlängd stimulans vilket klassificerar dem som moderna 
hedonister. Känslorna som uppstår vid konsumtion av musik kan tolkas som 
unika baserat på vad som framkom i empirin och kan argumenteras utgöra en 
upplevelse i sig.  

• Lågengagerade konsumenter tenderar att tillfredsställa behov med hjälp av 
musiken och på så vis skapa en balans och en struktur i det primära som de 
företog sig och musiken förblev sekundär. Lågt engagerade konsumenter 
erhåller istället njutning från intrycket av musiken, vilket klassificerar dem 
som traditionella hedonister.  

• Musik kan för båda engagemangstyperna ha en mer passiv roll som upplevelse 
då musiken kan kapsla in minnen för att sedan påminna om det vid konsumtion 
av samma musik vid ett annat tillfälle. 

• Gällande live-framträdanden fann vi att konsumenter har en positiv inställning 
till konserter då upplevelsen i sig framkallar en ny sorts dimension av 
upplevelse. Flera olika sinnen verkar tillsammans och når en synergisk effekt 
vilket resulterar i att konsumenten kan uppleva konserten ur ett perspektiv som 
Holbrook och Hirschman skulle beskriva som The Experiential View. 

 
Individer med ett högt engagemang för musik söker njutning i de känslorna som 
uppstår i samband med musikkonsumtion vilket innebär att de med ett högt 
engagemang konsumerar musik som moderna hedonister. Denna sorts konsumenter 
tenderar att jaga njutning då de upplever en förlängs stimulans av musiken. På så vis 
kan denna njutning rubriceras som en musikupplevelse. Individer med ett lägre 
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engagemang söker njutning i konsumtionsaktiviteten vilket klassificerar dem som 
traditionella hedonister. Musiken har en mer funktionell roll för de traditionella 
hedonisterna då de använder musiken för att tillfredsställa behov eller fylla hålrum. 
Sålunda kan denna konsumtionsaktivitet även den rubriceras som en musikupplevelse.  
 
En kontenta av ovanstående diskussion är att identitetens förhållande till musik utgör 
vilken grad av personlig relevans och engagemang en individ upplever. Engagemanget 
i sin tur bestämmer huruvida en individ konsumerar musik ur ett modernt eller 
traditionellt hedonistiskt perspektiv vilket innebär att individen uppfattar musik som 
en upplevelse på olika sätt. 
 
Vårt bidrag och förslag till framtida forskning 
De insikterna vi har funnit gällande musikkonsumenter är inte begränsade enbart till 
det området som vi har undersökt utan går att applicera på andra konsumentkulturella 
forskningsområden. Insikterna skulle kunna vara applicerbara på estetiska eller 
kulturella produkter i allmänhet. Studien vi har utfört innefattar teorier och synsätt 
inom hedonism och engagemang, en kombination som av vad vi har kunnat utröna, är 
unik inom forskning av musikkonsumtion. Vårt bidrag till tidigare litteratur ligger just 
i kombinationen av engagemangsteorier och det hedonistiska synsättet som vi har 
använt oss av. På så vis bidrar våra insikter given denna kombination, både till tidigare 
litteratur inom engagemang men även till tidigare litteratur inom hedonism. 
 
Vi är av uppfattningen att resultaten vi redogör för kan ligga till grund för framtida 
forskning inom musikkonsumtionsområdet. Musikbranschen är under ständig 
förändring. Bara under de senaste tjugo åren har utvecklingen varit enorm och 
musikbranschen kämpar idag med att hitta en ny affärsmodell där de ska förhålla sig 
till att tillgången till musik är högre än vad den någonsin varit. Vi anser det vara 
viktigt för forskningen att följa med i denna utveckling och vi menar att vi med denna 
studie bidragit till ett steg i den riktningen.   
 
Vi redogör för olika konsumtionsmönster beroende på grad av musikengagemang. 
Resultatet beskriver olika konsumtionsmönster som kan vara av stort värde för 
musikbranschen att känna till. Ett naturligt nästa steg är att undersöka vilka praktiska 
eller kommersiella implikationer dessa kunskaper kan ha. Forskning kring framtida 
affärsmodeller inom musikbranschen kan dra nytta av de olika konsumtionsmönster vi 
redogjort för och hur dessa skiljer sig åt beroende på graden av musikengagemang. Vi 
ser alltså att nästa steg i forskningen med fördel kan ha en mer praktisk och 
företagsekonomisk karaktär där vårt teoretiska bidrag omsätts i praktisk tillämpning.  
 
I denna studie har vi inhämtat empiri genom intervjuer. Framtida forskning kan bidra 
genom att genomföra mer omfattande etnografiska och netnografiska studier för att få 
en större bredd. Vi ville att respondenterna skulle föra dagbok under en längre tid där 
de beskriver hur de konsumerar musik. En sådan studie vore intressant för att under en 
lägre period se hur musik konsumeras och vid vilka tillfällen. Även observationer i 
hemmet, på arbetsplatser eller och liknande där musik konsumeras vore intressanta för 
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att öka förståelsen för hur, vart och varför musik konsumeras. Vi tar i denna studie upp 
fenomenet att koppla Spotify till Facebook. En netnografisk studie som ser på hur låg 
och högengagerade musikkonsumenter konsumerar och diskuterar musik på sociala 
forum, bloggar och likande vore av intresse. En stor del av musikkonsumtionen idag 
sker via datorn och studier som ser på musikkonsumenten på Internet vore därför av 
intresse.  
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APPENDIX 1: Engagemangs och konsumtionsprofil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Hedonistiskt*värde
Socialt*värde

Individuellt*värde
VaraktigtFamilj

Vänner*
Informationssökare

Konsumtionsnivå
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Ja
Högt

Högt
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Hög
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Nej
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Låg
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Nej
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Ja
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Modern

Högt
Högt

Ja
Högt

Medel
Medel

Hög
Hög



	  
-‐71-‐	  

APPENDIX 2: Artikel 
Publiceringsförslag: 
DN Kultur 
Forskning och framsteg 
Sonicmagazine 
Tendens	  Special	  

 
VAD GRANNEN PÅ BUSSEN HAR I ÖRAT

 
Teknikens frammarsch har det senaste decenniet 
lyckats fästa musikens rötter djupt ner i 
konsumentens mylla. Musik finns idag en 
armslängd bort och innebär en ständig närvaro i 
många människors liv, önskad eller oönskad. En 
studie på Lunds Universitet visar hur 
konsumenters engagemang förhåller sig till deras 
sätt att betrakta och konsumera musik, den musik 
som allestädes påträffas i våra liv. 

 
1999 revolutionerades musikvärlden då Shawn 
Fanning, en student vid Northeastern University, 
skapade programmet Napster. I och med Napster 
kunde människor dela filer med varandra utan att 
behöva betala en krona för det. Sju år efter att Napster 
lanserades grundades en ny musiktjänst, vida känt 
som Spotify. Till skillnad från Napster så var Spotify 
en laglig tjänst och bedrev en fullskalig attack mot 
konsumenter som resulterade i att musik går att 
konsumera praktiskt taget vart man än befinner sig. 
 
Musik har en uppenbar skillnad i sin betydelse för 
olika konsumenter precis som med mycket annat i den 
här världen. Ändå tar musik en väsentligt stor plats 
både i samhället och i liven hos de som lever däri. 
Studenterna Love Appelgren och Thomas Krümmel 
har i sitt examensarbete undersökt på vilket sätt 
konsumentengagemanget står i relation till den 
uppfattade upplevelsen som musik bringar. Ett 
resultat som studien Ett talande musiköra visade var 
att konsumenter skiljer sig väsentligt i sin uppfattning 
av musikens betydelse och inverkan. 
 
Att musikkonsumtion berättar något om en person är 
författarna enade om. Att inneha ett högt engagemang 
för musik berättar att en människa i tidig ålder blivit 
insocialiserad av sin omgivning, det kan vara genom 
föräldrar, syskon eller vänner.  

- De tidiga åren i livet, i princip från födsel tills att en 
person har blivit vuxen, kan avgöra vilken roll 
musiken kommer att ha i deras vuxna liv eftersom 
musik bidrar starkt till människors identitetsbyggande 
i yngre ålder, säger Thomas Krümmel. 

 

Författarna fastslår att individers identitetsprojekt redan 
från barnsben kommer att ha inverkan på den typ av 
konsumtionsbeteende som individen kommer att uppvisa 
när hon konsumerar musik. De människor som betraktar 
musik som centralt i sina liv har en tendens att införliva 
sin identitet i musik och på så vis utrycker sin identitet 
genom musik. För andra är det inte lika centralt och då 
innefattar inte identiteten något musikelement.  

- - På så vis upplever människor olika sensoriska och 
känslomässiga upplevelser när de konsumerar musik, 
fyller Love Appelgren i. 
 
Studien visar att musik har olika betydelser beroende på 
vilket engagemang en individ har gentemot musik. 
Människor som upplever att musik är av hög personlig 
relevans tenderar att konsumera musik annorlunda än 
dem som inte känner samma personliga relevans.  

- - Relevansen speglas i engagemanget och konsumenter 
med ett högt engagemang konsumerar primärt musik 
utifrån de känslor som uppstår när de lyssnar på musik 
medan konsumenter med ett lägre engagemang tenderar 
att konsumera musik utifrån ett mer funktionellt 
perspektiv, t.ex. att musik underlättar att utföra tråkiga 
hushållssysslor eller att man studerar mer effektivt med 
lite musik i bakgrunden, säger Thomas. 
 
Att individer konsumerar olika är ingen nyhet. Dock så 
kan de snart examinerade studenterna visa hur relationen 
mellan engagemang och uppfattningen om musik som en 
upplevelse ser ut. Den omfattande studien har undersökt 
hedonistiska responser och uppfattningar av musik och
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har på så vis funnit kopplingar mellan engagemang och 
hedonism. 
-  Vi har sett tydliga tecken på att människor med ett 
högre engagemang konsumerar musik i ett mer 
känsloladdat syfte. Människor med ett lägre 
engagemang konsumerar musik ur ett mer funktionellt 
syfte, berättar Love. 
 
Huruvida Shawn Fanning funderade över detta när han 
programmerade Napster kommer vi förmodligen aldrig 
att få veta. Emellertid kan vi konstatera att musikens 
närvaro kommer att förbli i vår vardag och att 
medresenärerna på bussen uppenbarligen hör olika 
saker från sin MP3. kfcxcxcxcxcxkfkfkmvmvmvÖÖÖl
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