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ABSTRACT 

The role of the music journalist in society 

This paper examines the professional role of the music journalist and how it has been 

affected by the expansion of the Internet. The study aims to examine  the profession's 

outlook and how professional music journalists are working to reach the public with 

interesting information, despite the fact that the audience of today often can be first 

to deliver the news. Through qualitative research interviews with three current music 

journalists the professional role and its development is examined. Based on theories 

and previous research on journalism, how the media communicates and its 

importance to society, what it is to be a music journalist and the spread of digitization 

and the impact of file sharing the results are analyzed. The conclusions of the study 

are that it isn’t a profession that is disappearing but rather a profession that is 

working towards a new future. The wide range of social media and the ability to 

stream music via the music service Spotify, for example, is expanding the field of 

music and more music lovers can make their voices heard. The role of the music 

journalist is no longer to be first with the latest in the music world but to convey 

information best. 

  

Keywords: Music journalism, music journalist, digitization, file sharing, 

communication, media. 
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ABSTRAKT 

Musikjournalisternas roll i samhället 

Denna uppsats undersöker musikjournalisternas yrkesroll och hur den har påverkats 

av internets expansion. Studiens syfte är att ta reda på yrkets framtidsutsikt och hur 

yrkesverksamma musikjournalister arbetar för att nå ut med intressant information, 

trots att dagens publik många gånger kan vara först med nyheterna. Genom 

kvalitativa forskningsintervjuer med tre aktuella musikjournalister undersöks 

yrkesrollen och dess utveckling. Med utgångspunkt från teorier och tidigare forskning 

om journalistyrket, hur medier kommunicerar och dess betydelse för samhället, hur 

det är att vara musikjournalist samt digitaliseringens utbredning och fildelningens 

konsekvenser analyseras resultatet. Slutsatserna för studien är att det inte är ett yrke 

som håller på att försvinna utan ett yrke som går mot en ny framtid. Det stora 

utbudet av sociala medier och möjligheten att lyssna på strömmad musik via 

exempelvis musiktjänsten Spotify breddar musikområdet och fler musikintresserade 

kan göra sin röst hörd. Musikjournalisternas roll handlar inte längre om att vara först 

med det senaste inom musikvärlden utan om att förmedla informationen bäst.  

 

Nyckelord: Musikjournalistik, musikjournalist, digitalisering, fildelning, 

kommunikation, medier.  
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1. INLEDNING OCH PROBLEMFORMULERING 

Idag kan vi läsa om musik nästan var som helst. Det behöver inte vara en 

musikjournalist som skriver sina åsikter om Håkan Hellströms nya platta eller 

informerar oss om Patti Smiths kommande Sverigebesök. Numera är det inte alltid 

dagspressen som är först med informationen. Nätupplagorna ökar i takt med 

internets utbredning och plattformarna blir allt fler. Bloggar, facebook, twitter och 

instagram är bara några av alla de nya tillskott som nått marknaden. Därför är jag 

intresserad av att ta reda på hur detta har påverkat yrket som musikjournalist och i 

vilken utsträckning det har förändrat deras arbetssätt. Anledningen till min 

nyfikenhet om ämnet är att jag själv vill bli just musikjournalist och anser därför att 

det är högst relevant hur yrket lever vidare. För att kunna göra en grundläggande 

undersökning av musikjournalisternas yrkesroll har forskningsproblemet avgränsats. 

Jag har valt att koncentrera mig på hur yrkesrollen har förändrats i takt med 

samhällets utveckling. Det vill säga hur internets framväxt har påverkat 

mediesamhället och om den växande fildelningen och digitaliseringen har förändrat 

musikjournalisternas arbetssätt, samt hur framtiden ser ut för genren. Metoden som 

används för att undersöka yrkesrollens utveckling är kvalitativa intervjuer med tre 

etablerade musikjournalister, en från Dagens Nyheter, en från Aftonbladet och en 

från Expressen. Detta för att få en bred inblick i yrket och att även kunna se om 

tidningarnas karaktärer påverkar yrkesrollen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur musikjournalisternas roll förändrats i 

takt med den alltmer digitaliserade världen vi lever i. Nu när musikjournalisterna inte 

längre behöver vara dem som är först med informationen, vill jag undersöka om det 

är ett yrke som håller på att försvinna eller hur dagens musikjournalister arbetar för 

att behålla sin titel.  

1.2.1 Frågeställningar 

 Vem kan kategorisera sig som musikjournalist? 

 Hur har den ökade tillgängligheten av musik påverkat musikjournalisternas 

arbetssätt? 
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 På vilket sätt har internets utbredning påverkat musikjournalisternas roll 

gentemot sina läsare?  

 Hur värderas musikjournalisternas material på tidningsredaktionerna? 

 Hur ser musikjournalisterna på deras egen framtid inom genren?  

 

1.3 Disposition 

Formen är uppbyggd med en inledande bakgrund om journalistyrket för att sedan 

följa upp med teorier om kommunikation, mediernas betydelse och fildelningens 

konsekvenser. I metoddelen ges en överblick på den kvalitativa ansatsen som 

undersökningen har och hur intervjupersonerna har valts ut. Resultat- och 

analyskapitlet är konstruerat i teman där intervjupersonernas svar utvärderas och 

vägs mot de teorier och den tidigare forskning som studerats. I det sista kapitlet 

redovisas studiens slutsatser om och hur musikjournalisternas roll påverkar och 

påverkas av samhället. Avsnittet avrundas med förslag på ytterligare forskning.   
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2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

I uppsatsens inledande kapitel ges en förförståelse om journalistyrket och mediernas 

inflytande i samhället. Fem underrubriker sammanfattar de teorier och den tidigare 

forskning som är relevant för att kunna göra en bedömning av resultatet och uppnå 

studiens mål.   

  

2.1 Journalistyrket och dess framtid 

Enligt nationalencyklopedin är en journalist en redaktionell medarbetare i ett 

massmedieföretag. Journalisten arbetar självständigt med att samla in, välja ut och 

redigera material. Yrket har i sin tur olika specialiseringar som är knutna till den 

redaktionella arbetsprocessen. (Nationalencyklopedin, 2013) 

 

I slutet av 1800-talet var journalisternas status låg, de hade usla arbetsvillkor och de 

ägnade sig främst åt sensationsnyheter. Under många år var tidningarna tydliga 

språkrör för politiska idéer och journalisterna visade lojalitetet med partiet. En tydlig 

förändring kom under mitten av 1900-talet när radion och teven växte sig starka. 

Idealet förändrades mot en mer självständig rapportering ”i allmänhetens tjänst”. 

Förr var det ovanligt att det framgick vem som skrivit vad medan idag kan en 

namnteckning ge stjärnstatus. (Häger 2009: 14) Under slutet av 1990-talet 

utvecklades webbpubliceringen och det var då blev det standard för många 

dagstidningars nattredigerare att även lägga ut artiklarna på webbsidan. Flera 

redaktionsstudier visar att webbjournalistik håller på att utvecklas till en egen genre. 

Dessa kommer att präglas av egna produktionsvillkor och även av den särskilda 

medielogik som växer fram ut dessa villkor. Det som sedan bidrar till att 

arbetsrutinerna och nyhetsvärderingen skiljer sig mellan de olika kanalerna är 

medielogikernas olikheter. Webben styrs av en ständig deadline och nya händelser 

prioriteras framför gamla. Artiklar som har fler klick än andra hamnar också högre 

upp i priorteringslistan. (Nygren 2008: 157-158) Alla redaktioner styrs av en rytm i 

det redaktionella arbetet, nämligen tidsbestämda ordet deadline. Oavsett hur denna 

rytm urartar sig sätter den ett av de grundläggande villkoren för den journalistiska 

processen. Redaktioner som har flerkanalpublicering har vanligtvis också skilda 

rytmer som löper parallellt. Detta innebär att olika journalister arbetar till skilda 
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publiceringsformer. Dagstidningarnas publiceringsrytm skiljer sig radikalt från 

webbpubliceringens rytm. Det journalistiska arbetet som innefattar inhämtning av 

fakta, kontroll av händelser och nedskrivning av det material som anses väsentligt för 

publikation reduceras markant för webbnyheterna jämfört med dagspressens 

nyheter. På webben ska allt gå fort och nyheterna publiceras direkt. Informationen 

kan sedan ständigt uppdateras och felaktigheter kan rättas till omgående. En allsidig 

och korrekt nyhetsförmedling är den allra viktigaste punkten i de etiska spelreglerna 

för journalisterna. Samtidigt som de knappast gör några större anspråk för en 

slutgiltig sanning. (Nygren 2008: 159) 

 

Det finns inget facit för journalistik. Miljoner påståenden om världen sprids till en 

masspublik dagligen och det finns ingen möjlighet att avgöra var journalistiken slutar 

och icke-journalistiken börjar. Journalisterna redovisar inte som forskarna sina 

metoder systematiskt och de berättar sällan hur mycket arbete som ligger bakom 

varje artikel. Journalistik handlar i allt större utsträckning om att dramatisera, 

skärpa och iscensätta konflikter. (Olsson 2006: 50-51) Mättade marknader, ökad 

konkurrens om publikens tid och intresse, samt annonsörernas val av reklammedier 

är bara några faktorer som gör framtiden osäker för traditionella medieföretag. 

Samtidigt som många medieföretag positionerar sig som samhällsinstitutioner för att 

vara representanter för folket, har de även ekonomiska egenintressen. Den kraftiga 

betoningen av ekonomiska egenintressen oroar många både inom och utom 

branschen. Kommersialiseringen av medier ökar och i samma takt minskar det 

samhälleliga värdet av programinnehållet. De anställdas uppmärksamhet går från 

public service och god journalistisk till en verksamhet som främst är till för att gynna 

affärsintressen. Om man beaktar utvecklingen i mediebranschen kommer 

internetbaserade medier att fortsätta utvecklas och skapa fler innehållstjänster 

riktade till både mass- och nischpubliker. Annonsörerna kommer följa utvecklingen 

och anpassa deras marknadsföring efter individuella intressen snarare än reklam till 

masspublik.  Det är därför viktigt att de som arbetar i branschen har god förståelse 

för de ekonomiska och affärsrelaterade dilemman som uppstår i en snabbt 

föränderlig värld. (Picard och Ots 2008: 72-74)  

 

Tekniska förändringar har alltid haft betydelse för mediernas utveckling. 

Traditionellt sett har teknikens framväxt framför allt påverkat mediernas 
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produktionsprocesser snarare än konsumenterna. Idag ser situationen annorlunda 

ut. Dagens tekniska innovationer är främst en distributions- och konsumentteknik. 

Internet, bredband, mobiltelefoni, läsplattor och digital-TV är bara några av alla de 

nya medieteknikerna som har bidragit till att utvecklingen har gått från att vara i 

produktionsledet till konsumentledet. Nu är det konsumenterna som blir serverad 

innovationerna och medieföretagen som måste kämpa för att hitta nya mediala 

tjänster för att kunna följa teknikens förbättring. Idag måste medieföretagen 

publicera sina tjänster på flera parallella kanaler eftersom vi lever i en medievärld 

som erbjuder ett brett utbud av distributionskanaler med olika egenskaper. Numera 

är det mer en självklarhet än ett undantag att dagstidningarna även har ett 

uppdaterat flöde på nätet. Detta ställer höga krav på både journalister och 

produktionstekniken. Att sprida information digitalt kräver varken komplicerad 

teknik eller är särskilt kostsamt, detta medför en ökad konkurrens inom branschen 

och därför satsar många medieföretag på journalister som har en bred kompentens 

och är villiga på att arbeta för flera distributörer. (Enlund 2008: 75 & 88)  

 

2.2 Kommunicera via medier 

Den klassiska teorin om pressen som en ”tredje statsmakt” handlar om 

journalisternas verkliga uppgift. Journalisterna ska söka rätt på det som sker lokalt, 

nationellt och internationellt för att sedan förmedla det vidare till övriga medborgare 

i artiklar eller sändningar. Vad de väljer att förmedla prioriteras utifrån vad de själva 

anser är mest väsentligt för varje område. Journalister uppfattar viktigt information 

olika och för att samhället ska bli så ordentligt genomlyst som möjligt finns det därför 

oberoende tidningar, radio- och tv-kanaler för samhällsrapporteringen. (Olsson 

2006: 28-29) Enligt Olsson (2006: 29) bedrivs det journalistiska arbetet utifrån 

andra målsättningar, såsom kampen om publikens uppmärksamhet. Framgångsrika 

medieföretag tjänar pengar på att de förmedlar information som är 

uppseendeväckande. Snarare än vad som egentligen är allmännyttig 

samhällsinformation. Oavsett vad som är nyheten handlar det om att få berättelsen 

att ”gå hem” hos en stor publik. Därför har många redaktioner kriterier för hur de ska 

göra artikeln eller inslaget anmärkningsvärt så att publiken uppmärksammar 

informationen och kommer ihåg meddelandet, för att sedan eventuellt även göra det 

till en ”snackis”. (Olsson 2006: 67)  
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Förmågan att förmedla ett budskap har alltid präglat människans informationsflöde. 

Den traditionellt mest använda modellen för hur en kommunikationsprocess går till 

skiljer ut en sändare och en mottagare. Sändaren kodar ett meddelande medan 

mottagaren avkodar det. Förutsättningen för att mottagaren ska kunna tolka 

meddelandet riktigt är att båda parterna talar samma språk. Det är även viktigt att ta 

hänsyn till omgivningen, eftersom störning och brus kan ge upphov till 

misstolkningar. När kommunikationssituationen förmedlas av massmedier ändras 

förutsättningarna. Vi kan inte ställa frågor på samma sätt som vid ett direktsamtal 

med en person, därför krävs det att massmediernas röst är extra tydlig. (Hadenius, 

Weibull och Wadbring 2011: 19)  

 

Många av de kunskaper och värderingar vi besitter kommer just från massmedier, 

eftersom vi själva inte kan ta del av allt som händer i omvärlden. Kommunikation 

genom massmedier kallas massmedierad kommunikation och kännetecknas dels av 

att det finns många mottagare och dels av att informationen går genom något slag av 

organisation, som i sin tur formar innehållet. Organisationerna gör först ett urval av 

händelser och ämnen som de vill förmedla till deras publik, sedan sammanställs och 

bearbetas materialet innan det publiceras. Publiken tolkar i sin tur utbudet efter egna 

erfarenheter. Det vill säga att alla tolkar inte meddelanden lika och kanske inte heller 

väljer att ta del av samma innehåll. Det är inte bara språket som måste vara 

förståeligt utan även andra symboler såsom bilder och rubriker. (Hadenius, Weibull 

och Wadbring 2011: 19-20)  

 

Det som skiljer mediekommunikation från personlig kommunikation är att den är 

enkelriktad, offentlig och samtidig. Alltså, ingen feedback påverkar direkt sändaren, 

sändaren vet inte heller alltid vem som tar del av meddelandet eftersom det inte är 

riktat till en enskild person. Mediekommunikation når en stor mängd människor vid 

ungefär samma tidpunkt. Kommunikationssystemet har dock förändrats, nu talar 

man inte längre om tv som ett medium, utan nu talar man om kanaler med olika 

karaktärer. Idag kan man välja vad man vill ta del av och när detta ska ske. Internet 

har skapat helt nya förutsättningar för masspridd information och öppnat upp för en 

vidare interaktion med omvärlden. Allt fler tidningar har nätupplagor där publiken 

kan kommentera innehållet via kommentarsfält. Många använder också plattformar 

som facebook, bloggar och twitter för att påpeka felaktigheter eller starta debatter om 
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något uppseendeväckande. Internet möjliggör för en flervägskommunikation som 

innebär att sändaren kan kommunicera med flera människor. Samtidigt som enskilda 

människor kan ge direkt feedback till sändaren. Detta ger mediernas publik 

möjligheten att göra sig hörbar på ett helt annat sätt än tidigare. Många skapar även 

egna nätverk där de kan dela masspridd information. Denna ökade interaktion kan 

stärka enskilda människors ställning i kommunikationssystemet. (Hadenius, Weibull 

och Wadbring 2011: 20-23) 

 

2.3 Mediernas betydelse för samhället 

Antalet traditionella dagstidningar har minskat med en och ett par procent per år 

sedan början på 1990-talet. Pressen har inte blivit mindre attraktiv för läsarna, den 

har bara fått konkurrens. I mitten på 1990-talet kom nämligen såväl internet som 

många gratistidningar. (Hadenius, Weibull och Wadbring 2011: 145) Internet har 

bland annat gett möjligheten för papperstidningar att även ha en nätversion. Det 

finns flera förklaringar till att papperstidningar väljer att publicera sig även på 

internet. Nyheter kan publiceras direkt och behöver inte längre sparas till 

morgondagens dagspress. Man vill också nå en framtida marknad och bredda sin 

läsekrets. Dagens ungdomar är en målgrupp som skapat problem för 

tidningsledningarna. Läsandet minskar radikalt hos målgruppen och dagstidningarna 

är inte längre en del av deras vardagliga informationskälla. De samlas på nätet där de 

kan ta del av information som intresserar dem, samtidigt som de kan ägna sig åt 

andra aktiviteter och chatta med vänner. Allt gör det framför en och samma 

teknikpryl. När medieföretagen finns där publiken finns har de alltså lättare att 

profilera sig och komma åt vad läsarna vill läsa om. Det som är aktuellt på nätet blir 

också aktuellt för övriga samhället. (Hedman 2008: 174-177) Intresset för 

gratistidningar är en spridning som går hand i hand med internets nätversioner. Fler 

har upptäckt möjligheten att ta del av gratis information och detta har medfört att 

efterfrågan av gratistidningar har ökat även på lokal nivå. För det finns fortfarande 

dem som företrar pappersupplagor framför nätversioner. Denna spridning sätter 

många pappersupplagor i gungning. (Hadenius, Weibull och Wadbring 2011: 161)  

Enligt dagspressens upplageutveckling 1970-2009 kan man se att det är 

kvällspressen som tappat mest, medan landsortspressen varit mer stabil. (Hadenius, 

Weibull och Wadbring 2011: 145) Den vanligaste orsaken är inte innehållet utan det 
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är priset, med dagens möjligheter ges samma information till betydligt lägre 

kostnader. (Hadenius, Weibull och Wadbring 2011: 147) 

 

Traditionellt sett har medier varit organiserade kring en teknik som förfintats och 

utvecklats med tiden. För att förstå förändringstendenserna i massmediesystemet är 

det uppenbart att det är fler än en teknik som ligger bakom ett mediums framgång. 

Medieentreprenörernas utvecklingsförmåga ligger delvis i hur de lyckas ta sig an den 

nya tekniken och följa dess utveckling. Avgörande är också hur väl organisationerna 

anammar de politiska, ekonomiska och sociala faktorer som krävs för att fånga en 

stor läsekrets. Publikens efterfrågan ökar när konkurrenterna når nya framgångar. 

Mediesystemet bestäms av samhällssystemet och det kulturella klimat som råder. 

(Hadenius, Weibull och Wadbring 2011: 402-403) Mediekonsumtionen är selektiv 

och det är människors behov, förväntningar och intressen som avgör vad som 

konsumeras. (Hadenius, Weibull och Wadbring 2011: 410) Det går att skilja på 

medier som upplevs vara bra på allmän information respektive på förströelse, samt 

medier som tillfredsställer båda dessa behov. Det finns fyra huvudtyper på hur 

medier används. Bevakning; innebär daglig rutin för att ta del av information. 

Fördjupning; menar att man väljer information efter individuella intressen. 

Avkoppling; berör dem som tar del av information som tidsfördriv och/eller 

förströelse av vardagen. Sista huvudtypen är underhållning, till den kategorin hör de 

som använder medier som förströelse efter individuella intressen. Olika medier kan 

placeras in i dessa huvudtyper efter hur de huvudsakligen används. (Hadenius, 

Weibull och Wadbring 2011: 413-415)  

 

Enligt Mediebarometern (2011) är teven det mest använda mediet, tätt efter följer 

internet och morgontidningen. Biobesöken ligger endast på en procent och då är det 

främst i åldersspannet 15-24. Kvälltidningarna ligger lågt, likväl video och dvd 

tittandet. Denna undersökning grundar sig på andel av befolkningen 9-79 år som 

använder olika medier en genomsnittlig dag 2011. Där olika medier är undersökta 

utifrån kön, ålder och utbildning. (Nordicom-Sveriges Mediebarometer, 2011)    
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2.4 Musikjournalistik som yrke 

Begreppet musik kan sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud, men det kan 

också inkludera omständigheterna kring musik, det vill säga musiklivet. 

(Nationalencyklopedin, 2013) 

 

Kritiker är en person som yrkesmässigt utför värderande granskning. 

(Nationalencyklopedin, 2013) 

 

Enligt Fredrik Polback (2002: 9) är alla som skriver i en tidning är journalist, vare sig 

utbildning eller inte. För tidningarna är det talangen och de personliga egenskaperna 

som är det mest väsentliga, inte de formella meriterna. Polback är läraren och 

journalisten som skrivit den första svenska boken om musikjournalistik. I den 

redovisar han sina studier om ämnet och intervjuer med mästarna på området. 

Andres Lokko, Bella Stenberg, Per Burman, Håkan Engström och Jan Gradvall är 

några av intervjupersonerna som gett sig till tals och som ligger som grund för 

Polbacks resonemang. Skivrecensioner är musikjournalistens vanligaste uppgift och 

enligt musikjournalisten Andres Lokko har en skivrecension många olika funktioner, 

och det krävs att ta skrivandet på största allvar för att lyckas. En tydlig bild ska målas 

upp av både artisten och materialet för att fånga läsekretsen och kunna nå fram med 

budskapet. Det handlar om att förmedla med spontanitet och lättillgänglighet. 

Samtidigt som expertis krävs för att bidra med kunskaper som inte är självklara. 

(Polback 2002: 41-49)  

 

En av dem alltför få kvinnliga musikjournalisterna är Bella Stenberg, hon har skrivit 

för bland annat Aftonbladet, Göteborgs-Posten och Borås Tidning. Hon menar att 

kunskap, nyfikenhet och respekt är de viktigaste egenskaperna när man skriver om 

musik. Som musikskribent ska man ha lika mycket respekt för sina läsare som för det 

man skriver om. Stenberg menar att man inte ska såga grupper eller artister på rutin, 

utan att man faktiskt lyssnar på musiken och ger den en chans. Oavsett deras tidigare 

rykte. Som svar på Polbacks fråga om vilken relation man ska ha till artister sa hon 

att man bör ha en god kontakt utan att känna dem. Hon talar om vikten av att skilja 

på arbete och vänskap. Man ska inte ringa upp kändisar för att fråga om deras 

sällskap över en öl, men man kan gärna ringa dem för att samtala om deras nya 

platta. Enligt Stenberg bör man ha samma relation till skivbolagsmänniskorna. Detta 
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för att man måste våga skriva vad man tycker utan att känna att man sågar sina 

vänner. (Polback 2002: 84-85)  

 

Per Burman som skrivit för bland annat Borlänge Tidning och Aftonbladet anser att 

en god musikjournalist är en som entusiasmerar och får sina läsare att köpa bra 

musik. Vilken tidning man skriver för kan avgöra bemötandet från skivbolagen, själv 

fick han betydligt bättre kontakt med många skivbolag när han skrev för Aftonbladet 

jämfört med Borlänge Tidning. Lokala medier är inte lika prioriterade eftersom de 

inte når lika stor publik som de större rikstäckande tidningarna. Burman anser att de 

flesta som jobbar på skivbolag gör det av helt fel anledning, de vet inget om musik 

utan de vill bara träffa kändisar. Enligt honom bör man arbeta på en lokaltidning 

några år innan man börjar på en stor tidning som Aftonbladet, eftersom man inte har 

råd att göra misstag på de välkända tidningarna medan de lokala inte påverkas av 

eventuella fel i lika stor utsträckning. Felen genererar istället ny kunskap. (Polback 

2002: 62-63) Håkan Engström som främst har skrivit om musik i Sydsvenskan 

menar att skivbolagsmänniskor inte ska betraktas som fiender men inte heller 

samarbetspartners. Musikjournalisternas uppgift är att kritiskt granska branschen 

och då kan man inte gå hand i hand med skivbranschen. Håkan Engström drivs av att 

lyfta fram musik som inte annars skulle fått något utrymme. Enligt honom handlar 

musikjournalistik inte bara om att intervjua popmusiker och recensera plattor, utan 

det handlar också om en traditionell nyhetsjakt. Därför anser han det inte alls 

onödigt att ha en journalistutbildning i bagaget som kan sätta grunderna för det 

journalistiska tänkandet. Bland annat hur man värderar nyheter. (Polback 2002: 153-

156) 

 

Jan Gradvall har framförallt skrivit för Expressen, gamla Slitz, Pop, Café och 

Nöjesguiden. Han är en veteran inom branschen och menar att alla musikjournalister 

bör vara öppna, nyfikna och övertygade om att den bästa skivan släpps i morgon. 

Musiken förändras hela tiden och musikhistorien måste till viss del hela tiden skrivas 

om. Om man som musikjournalist anser sig redan ha hört den bästa musiken bör 

man sluta. Gradvall menar att man som recensent aldrig får bli självgod och tro att 

det räcker att skriva om man tycker något är bra eller dåligt. En text ska ge en 

läsupplevelse och ha lika mycket färger och uttryck som musiken. Är en text skriven 

av en recensent som läsaren gillar blir den läst, oavsett hur ointressant plattan är. 
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Han menar också att man som musikskribent bör våga vara annorlunda och att man 

ska hålla sig till sina egna åsikter och inte jämföra sig med andras recensioner innan 

man formulerat sin egen. Man bör också kunna sätta in dagens musik i ett 

sammanhang och ge det ett vidare perspektiv. Det gör man genom att inte bara stirra 

sig blind på nuet, utan att även då och då leta i musikens rötter för att få en bakgrund 

till dagens material. Inför en intervju förbereder sig Gradvall med så mycket material 

han kan hitta om artisten eller gruppen. Materialet hittar han främst i böcker och 

tidningar. Han anser inte att internet innehåller den mer djuplodande informationen 

utan nätet använder han bara för enstaka saker. (Polback 2002: 74-80) 

 

2.5 Digitalisering och fildelning 

Digitaliseringen har inneburit att gränserna mellan journalister, tekniker och grafiker 

minskat eller nästan helt försvunnit.  På många redaktioner sitter de numera bredvid 

varandra och samarbetar och i vissa fall har journalisterna tagit över momenten helt. 

Detta har resulterat i att teknikernas och grafikernas arbetskraft inte är lika behövlig 

längre. Teknikutveckligen har gjort arbetet snabbare och även mer kreativt. Men det 

har också bidragit till en hel del stress, eftersom fler arbetsuppgifter ligger i 

journalisternas händer och många upplever att fler problem uppstår i produktionen. 

(Nygren 2008: 156) Det är inte bara arbetsprocesser som påverkas av den digitala 

utvecklingen. När det offentliga informations- och kunskapssamhället konfronteras 

med internets värld ger digitala nätverk allmänheten möjlighet att utbyta information 

och föra diskussioner utanför eller vid sidan av etablerade mötesplatser. Varje nytt 

debattforum har en egen offentlig sfär där medborgarna direkt kan medverka. 

Digitaliseringen öppnar för en öppenhet och en vidare spridning av information. 

Detta kan i sin tur öka kunskapsnivåerna och människors förmåga till kritiskt 

tänkande. Åsikter och argument når betydligt fler människor på nätet samtidigt som 

människor kan vara mer anonyma bakom skärmarna. (Ilshammar 2008: 268-269) 

 

Immateriell egendom är ett samlingsord som innefattar tre stora kategorier: 

upphovsrätt, patent och varumärkesskydd. Ingen utrustning eller expertis behövs för 

att ladda upp och ner upphovsrättsskyddade filer. (Söderberg 2008: 21) Via The 

Pirate Bay sprider miljoner användare digitaliserad information som filmer, musik, 

tv-serier och datorprogram. I Sverige fildelar 19 procent av befolkningen från 16 år 
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och uppåt. De som fildelar mest är unga män. Den viktigaste anledningen till 

fildelningen är att det är enkelt, praktiskt och gratis. Det går att få tag på sådant som 

inte finns i butikerna och det ger möjligheter att ta del av sådant som inte ens kommit 

ut på marknaden än. Trots att det är brottsligt använder flera miljoner människor 

dagligen The Pirate Bay för att dela upphovsrättsskyddat material. (Rydell och 

Sundberg 2009: 10-11)  

 

Filosofen John Lockes var aktiv på 1600-talet och arbetade fram en arbetsteori som 

grundar sig på att människan äger och har makt över det som skapats med egen 

arbetsinsats. Han blev liberalismens förgrundsfigurer och uppfattningen om rätten 

till ”lön för mödan” fick spridning även utanför dem liberala anhängarna. Lockes 

filosofiska tänkande ligger som källa till immaterialrätten. (Söderberg 2008: 26) 

Möjligheten till digital produktion och framväxten av nätverkskommunikation har 

satt mycket i gungning. Inte minst den delen av immaterialrättslagstiftningen som 

behandlar upphovsrätten. Ny teknik har lett till att det både blivit enklare och 

billigare för folk att ägna sig åt aktiviteter som faller under upphovsrättens hägn. Förr 

krävdes specialutrustning för miljontals kronor för att spela in musik, nu ryms en 

musikstudio i en dator och kostar på sin höjd några tusenlappar. Avståndet mellan 

den yrkesverksamma musikern och hennes musikskapande fans minskar drastiskt. 

Denna utveckling gör inte bara att konkurrensen blir tuffare för musiker utan många 

tappar sin inkomst helt, eftersom spridningen av deras musik delas på nivåer de inte 

kan påverka. (Söderberg 2008: 35-37) 
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3. MATERIAL OCH METOD 

Denna del behandlar hur studiens material används och bearbetas. Uppsatsen 

baseras på en kvalitativ ansats, det vill säga forskningsintervjuer. Alla intervjuer följer 

en likartad struktur som inleds med en introduktion om ämnet. Detta för att 

intervjupersonerna ska få en överblick om vad som komma skall. Sedan styrs 

samtalet utifrån korta men konkreta och öppna frågor som kritiskt följs upp med 

följdfrågor, för att undvika misstolkningar på grund av otydliga svar. (Kvale och 

Brinkmann 2009, 19: 105-106) Den kvalitativa ansatsen har valts eftersom jag anser 

att verksamma musikjournalister är dem som besitter mest kunskap inom 

forskningsområdet, och att deras svar kommer utgöra en grund för min analys av 

forskningsfrågorna.  

 

För att få bakgrundsinformation om ämnet har olika teorier och tidigare forskning 

studerats. Dessa har valts med hänsyn till frågeställningarna för att konkritisera det 

annars breda begreppet musikjournalistik. Huvudsyftet med studien är att analysera 

musikjournalisternas betydelse, utveckling och framtid. Därför har jag har valt att 

använda mig av teorier och forskning som känns relevanta för att ge en förförståelse 

om yrket, mediernas verkan i samhället och internets expansion. 

Bakgrundsinformationen ger mig en grundförståelse om ämnet och en vägvisning för 

att sedan kunna få så konkreta intervjuresultat som möjligt. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009: 163) bör en intervjuare visa sina grundliga kunskaper om ämnet 

och även vara bekant med intervjupersonens sociala situation, för att kunna få 

respekt och uppnå en viss symmetri i intervjun. Bakgrundsinformationen ger mig 

även underlag för att kunna analysera och reflektera över förändringarna, för att 

slutligen kunna komma fram till rimliga slutsatser. Intervjuernas kvalitet är 

avgörande för kvaliteten på analysen. Intervjuerna ska ge relevanta svar, vara 

spontana och specifika. De ska vara en historia som inte ska behöva någon ytterligare 

förklaring. (Kvale och Brinkmann 2009: 180) Därför har intervjufrågorna förberetts i 

god tid innan intervjutillfällena för att minimera eventuella sidospår. För att göra 

intervjuerna följsamma strukturerades intervjuguiden utifrån tre teman; yrket, nutid 

och framtid. Samma frågor har ställts till samtliga intervjupersoner, med undantag 

för de följdfrågor som uppstod för att tydliggöra otydliga svar. Symmetrin underlättar 
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för att bedömningen och utvärderingen ska bli så likartad som möjligt. (Kvale och 

Brinkmann 2009: 146) 

 

Intervjuerna har registrerats med anteckningar och renskrivits successivt under 

arbetets gång. Utskrivningen är utformad efter en ”fråga och svar” princip för att 

undvika missuppfattningar om vem som säger vad. (Kvale och Brinkmann 2009: 194-

195) En av intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte, vilket även gav möjlighet 

till icke-språklig information, såsom gester och ansiktsuttryck. De andra två 

intervjuerna genomfördes via telefon på grund av det geografiska avståndet. (Kvale 

och Brinkmann 2009: 165) Trots förlusten av kroppspråk anser jag inte att 

telefonintervjuerna gett min undersökning några större konsekvenser, eftersom att 

även röstens tonläge avslöjar mycket av en persons pålitlighet. Följdfrågor har kunnat 

ställas i samtliga intervjuer och alla samtal har varit djupgående och lika relevanta för 

studien. Ingen av intervjuerna har bandats utan den enda dokumentationen av 

samtalen har genomförts med anteckningar. Detta kan möjligtvis ses som negativt, 

eftersom det kan vara svårt att hinna med att anteckna alla säg och vissa kan även gå 

till spillo. Problemen har funnits i åtanke och krävt en extra noggrannhet. För att 

undvika problemen har intervjupersonernas svar kontrollerats med följdfrågor och 

vid de svar som jag ansett varit otydliga eller vid de kommentarer jag inte hunnit med 

att anteckna har jag frågat om. Detta är inget som har stört samtalet och jag anser 

inte att jag skulle gjort annorlunda om jag hade möjlighet, eftersom detta är det bästa 

sättet för mig att vara direkt närvarande i en dialog. Därför var valet av att inte banda 

intervjuerna enkelt. Jag anser att risken är större att råka ut för missöden om man 

förlitar sig på en bandspelare. Den kan ta fokus från samtalet och mitt i allt kan 

tekniken sluta fungera. Ljudet är inte alltid heller stabilt och detta kan medverka till 

ett resultat som inte är hörbart i efterhand. Ingen av intervjupersonerna har sett 

något problem i att bli uppringda vid funderingar i efterhand. 

 

Resultaten redovisas utifrån de tre teman som intervjuguiden följer. Utvalda frågor 

och svar kommer att användas för att påvisa relevansen i forskningsintervjuerna, 

samt för att göra intervjuerna övergripbara och engagerande. (Kvale och Brinkmann 

2009: 298-299) Intervjusvaren presenteras genom utvalda citat för att ge ett intryck 

av innehållet och den personliga interaktionen i samtalet. Analysen av citaten knyter 

an till teorier och tidigare forskning för att kontextualisera undersökningens syfte. 
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(Kvale och Brinkmann 2009: 300-301) Slutdiskussionen kommer i det sista kapitlet 

och den presenteras med två underrubriker för att underlätta redogörelsen av 

studien. Den första rubriken tar upp resultatets slutsatser om yrkesrollen idag och 

hur den kan komma att se ut i framtiden. Den andra rubriken tar upp tips och 

reflektioner om hur ytterligare undersökningar kan göras för att få yrkesrollen att 

utvecklas.  

 

3.1 Urval och avgränsningar 

Jag har gjort ett strategiskt urval och valt ut tre intervjupersoner, alla är aktuella 

musikjournalister men de har olika kunskaper och skriver för olika tidningar. Detta 

för att få en bra bredd och kunna göra en trovärdig undersökning. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009: 129) finns det inga direkta mått på hur många man ska intervjua, 

det centrala är att få det underlag som behövs för att genomföra studien. 

Intervjupersonerna som valts ut är Nils Hansson; musikredaktör, musikskribent och 

musikrecensent på Dagens Nyheter, Markus Larsson; musikskribent och 

musikrecensent på Aftonbladet och Gunilla Brodrej; musikkritiker och 

ungkulturredaktör på Expressen. Alla är inom genren musik men på olika 

redaktioner och med olika kunskapsområden. Dessa gav mig en inblick i yrket från 

flera vinklar och eftersom jag fick långa intervjuer med alla ansåg jag att materialet 

var tillräckligt för den följande analysen. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras och analyseras intervjuundersökningarna med 

utgångspunkt från de tre teman; yrket, nutid och framtid. Utvalda citat från 

intervjuerna bryter av analysdelarna för att tydliggöra analysens ståndpunkt. 

Inledningsvis presenteras samtliga intervjupersoner kortfattat för att tydliggöra deras 

betydelse för analysen.  

 

Nils Hansson: 49 årig musikskribent, musikrecensent och musikredaktör på Dagens 

Nyheter. Är utbildad vid Journalisthögskolan i Göteborg. Han gjorde sin praktik på 

DN hösten 1986, fick sedan ett sommarvikariat på nöjesredaktionen och 1988 

började han frilansa. Hansson stannade på Dagens Nyheter och sedan 1991 har han 

en fast anställning. 

 

Markus Larsson: Musikskribent och musikrecensent på Aftonbladet. Han är 36 år 

och fast anställd på Aftonbladet sedan 1999. Intresset för musik och skrivande är 

bakgrunden till hans yrkesval och karriären började på Kalix Folkhögskola där han 

gick journalistlinjen. Han är även en av grundarna till musiktidningen Sonic där han 

var verksam 2000-2007.  

 

Gunilla Brodrej: 50 år. Musikkritiker, musikredaktör och ungkulturredaktör på 

Expressen. Hennes inriktning är klassisk musik men hon skriver gärna också om 

opera, teater och litteratur. Drivkraften för musiken och känslan för skrift tog henne 

till Journalisthögskolan i Göteborg. Brodrej har en bakgrund på radio Värmland och 

P2 innan hon fick sin anställning på Expressen 1999.    

 

4.1 Yrket    

Vem som kan kategorisera sig som musikjournalist var en av intervjufrågorna vars 

svar det inte fanns några tvetydligheter kring. Alla tre intervjupersoner var överens 

om att oavsett utbildning eller inte, kan alla som skriver om musik bära titeln 

musikjournalist. Precis detta menar även författaren Fredrik Polback som skriver i 

sin bok Musikjournalistik att alla som skriver i en tidning är journalist, oavsett 

utbildning. Det är inte de formella meriterna som avgör om en skribent är bra eller 
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dålig, utan det är talangen och de personliga egenskaperna. (Polback 2002: 9) 

Polback grundar sina slutsatser utifrån intervjuer med andra musikjournalister, 

däribland Andres Lokko som enligt Polbacks bok säger att skivrecensionerna är 

musikjournalistens vanligaste uppgift. Lokko menar att skivrecensionerna fyller 

många funktioner och därför är det högst väsentligt att dessa tas på allvar. Samtidigt 

som man ska måla upp en bild av artisten och materialet ska recensionerna lyckas 

fånga både insatta fans och okunniga intressenter. Detta kan följas upp av Markus 

Larssons kommentar om musikjournalistens roll, han menar att det inte handlar om 

hur man formulerar sig utan att man formulerar sig på rätt sätt, alltså med enkelhet. 

Enligt musikjournalisten Bella Stenberg ska en musikskribent ha lika mycket respekt 

för sina läsare som för den artist eller det band man skriver om. (Polback 2002: 85) 

Även Gunilla Brodrej är inne på samma spår när hon talar om vikten av att vara lojal 

mot publiken och att man alltid bör ha klart för sig vem det är man skriver för. Hon 

påpekar också att det inte handlar om att vara elak, utan skarp.  

 

Alla som skriver om musik är musikjournalister. Men en bra musikjournalist är en 

person som är nyfiken och intresserad. De som stannar kvar i yrket är dem som 

verkligen brinner för musiken, de som nästan har ett sjukligt intresse. (Nils 

Hansson) 

 

Olsson (2006: 28-29) talar om pressen som en ”tredje statsmakt”. Med detta menas 

att journalisternas verkliga arbetsuppgifter är att informera medborgarna om viktig 

information gällande samhället, händelser ska skildras och väljas ut med 

noggrannhet för att samhället ska bli så genomlyst som möjligt. Enligt Olsson (2006: 

29,67) är detta däremot något som många redaktioner inte följer. Deras 

målsättningar är snarare att förmedla budskap som ”går hem” och väcker 

uppmärksamhet hos publiken, än vikten av att nå ut med allmännyttig 

samhällsinformation. Egentligen handlar det om hur man formulerar sig för att göra 

sig hörbar, med rätt uttryckssätt kan nästan vad som helst bli intressant. Detta är 

något som Hadenius, Weibull och Wadbring (2011: 19-21) talar om, vikten av att 

kommunicera tydligt för att nå ut med rätt budskap och undvika misstolkningar.   

Kommunikationen via medier skiljer sig från vanliga samtal där sändaren valt vem 

mottagaren är och därmed formulerar budskapet med hänsyn till denne, ett vanligt 

samtal underlättas av direkt feedback från mottagaren om något är oklart. 

Kommunikationen via medier får inte denna direkta feedback, vilket gör att sändaren 
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måste vara extra tydlig för att nå ut med korrekt information. Internet omvandlar 

denna envägskommunikation till en flervägskommunikation genom att flera 

plattformar gör det möjligt för sändaren att nå ut till flera människor. Samtidigt som 

publiken kan skapa egna nätverk där de kan göra sin röst hörd och dela masspridd 

information. Flertalet webbsidor har kommentarsfält och diskussionssidor där 

mediernas material får feedback och eventuella misstag kan meddelas och rättas till.        

 

Alla tre intervjupersoner förespråkar om vikten av att kommunikationen sker med 

tydlighet och rättvishet, men också att informationen bär en tyngd av kunskap som 

inte alla mottagare besitter. Meddelandet ska locka läsaren och förhoppningsvis 

också bidra med något nytt. Musikjournalisternas roll är att ge sina läsare en vidare 

syn i musikens värld och en vägvisare mot nya grenar inom området. Denna slutsats 

går att sammankopplas med Håkan Engströms syn på att musikjournalistik inte bara 

handlar om intervjuer och recensioner, utan lika mycket om en ständig traditionell 

nyhetsjakt. (Polback 2002, 154) Intervjupersonerna är eniga om att de vill stimulera 

sin publik och att de vill informera med trovärdighet. Trovärdigheten kan minskas 

om medier har bristande budskap, dessa uppmärksammas och kommentas ofta 

direkt av publiken.  

 

Att tydligt och enkelt informera om musik. Man bör ha ett stort kunnande för att 

kunna nå en bred publik och man ska påverka och inspirera läsaren utan att 

behöva vinna formulerings VM. (Markus Larsson) 

 

Som komplement till Larssons kommentar säger Gunilla Brodrej några kloka ord om 

hur man ger kritik på ett rättfärdigt sätt:  

 

Man ska vara lojal mot publiken och komma ihåg vem man skriver för. Det finns 

ingen vits med att vara personligt elak, men man ska vara skarp, orädd och lita på 

sin upplevelse. 

 

4.2 Nutid 

Anders R. Olsson (2006: 50-51) skriver i boken Lögn, förbannad lögn och 

journalistik om att det inte finns något facit för journalistik, och att skillnaderna 

mellan journalistik och icke-journalistik är nästintill omöjliga att se. Inte heller är det 
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ofta en journalist berättar hur mycket arbete som ligger bakom varje artikel. Detta 

kan jämföras med svaren på frågan om hur intervjupersonerna anser att deras röst 

förändrats gentemot deras läsare under åren. Markus Larsson påstår att han försökt 

förändra sin röst, han ser det inte längre lönsamt att ”skrika för att synas”. Larsson 

vill istället förmedla med en mogen stämma och informera istället för att påpeka. 

Vare sig han ”skrikit” eller informerat mer sakligt har det varit journalistik, men med 

olika uttryckssätt. Vilket åter igen kan kopplas till Hadenius, Weibull och Wadbrings 

(2011: 19-21) kommunikationsteori som menar att publiken väljer sin journalist 

utifrån dess tilltal. Publiken kodar även meddelandet efter egen igenkännlighet i 

sändarens budskap. Sannolikt har alltså Larsson nått en annan publik med sin röst 

som skolfröken, vilket dock inte behöver betyda att publiken från ungdomsåren är 

passé. Om man ska anamma de tre författarna som även skriver om att 

mediekonsumtionen är selektiv och att det är människans behov som avgör vad som 

konsumeras. (Hadenius, Weibull och Wadbring 2011: 410) Har hans publik troligtvis 

bara växt, de från ungdomsåren är kanske kvar medan nya har öppnat ögonen när 

direktiven ändrats. Jan Gradvall intygar också om vikten av att förmedla en 

läsupplevelse. Enligt honom ska en text ha lika mycket färger och uttryck som 

musiken. (Polback 2002: 78-79) 

 

Jag har jobbat mycket med språket de senaste 5 åren. Det lönar sig inte att skrika 

för att få uppmärksamhet. Jag skäms när jag går tillbaka och läser det jag skrev i 

början av min karriär, nu känner jag mig mer som en skolfröken än en som 

försöker göra revolt. (Markus Larsson) 

 

Gunilla Brodrej känner sig säkrare i sin röst som fast anställd, nu kan hon uttrycka 

sig med trovärdighet utan att riskera att förlora sin position. Brodrej kan, som Häger 

(2009: 14) även skriver om, rapportera självständigt och skriva sin namnteckning 

utan att riskera att tappa anhängare eller kontakter. En trovärdig sändare ger en 

tryggare publik. De som ideligen väljer att läsa artiklar med Gunilla Brodrejs 

namnteckning vet vad hon går för. Läsekretsen bygger upp en tillit till hennes ord och 

därmed också kanske utforskar tipsen hon bidrar med, som de eventuellt annars inte 

skulle ta sig an eller upptäcka. Journalister som känner att de måste skriva vad som 

förväntas, istället för vad det i själva verket egentligen tycker svävar i sin yrkesroll. 

Deras kommunikationsprocess störs lättare av brus eftersom misstankarna om 

trovärdigheten kan komma att ifrågasättas när fler tycker att orden inte stämmer 
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överens med deras egna eller andra kritikers ord. Detta kan generera att publiken 

väljer bort sändaren och hittar någon annan som de känner jämlike med. Det är alltid 

en balansgång mellan människans behov och mediets innehåll. 

 

Sedan jag fick fast anställning känner jag mig säkrare i min roll, jag kan ge kritik på 

ett annat sätt idag. Eftersom jag vågar ge både positiva och negativa kommentarer 

utan att riskera min position bör min röst anses som högst trovärdig, till skillnad 

mot dem som kanske måste anpassa sig mer för att behålla sina kontaker. (Gunilla 

Brodrej) 

 

I frågan om hur den digitala utvecklingen har påverkat musikjournalisternas 

arbetssätt, ger Nils Hansson ett konkret och utförligt svar på hur informationen lätt 

kan bli överflödig. Han menar att det numera handlar om att sålla ut väsentlig fakta 

för att kunna formulera sitt budskap. Polback (2002: 74) skriver dock att Jan 

Gradvall inte anser att den djupodlade informationen inte finns digitalt, utan att den 

bör studeras i böcker och tidningar. Enligt Mediebarometern (2011) är internet ett av 

de mest använda medierna. När internet ger upphov till att medierna kan få feedback 

av sina läsare via nätupplagans kommentarsfält, får läsekretsen ett större inflytande i 

mediets material än tidigare. Det krävs också att medierna granskar dess innehåll 

eftersom felaktigheter gärna påpekas och minskar tidningens rykte.  

 

Mycket har blivit enklare. Internet har underlättat möjligheterna att få tag på 

musik och att hitta information för research om artister, skivsläpp och allt som kan 

tänkas vara av intresse. Det är snarare så att man måste sålla bland all information 

för att inte drunkna och leverera överflödiga texter. (Nils Hansson) 

 

Den alltmer ökade spridningen av information, via både olaglig fildelning och 

internets arkiv, ger allmänheten en möjlighet att få tag på sådant som inte kommit ut 

på marknaden än. Därmed kan publiken vara först idag på ett annat sätt än tidigare. 

(Rydell och Sundberg 2009: 10-11) Denna teori kan verifieras med Markus Larssons 

kommentar om att det inte är någon idé att vara först med flödet idag, utan snarare 

att vara bäst. När fler satsar på att vara bäst blir även kvaliteten bättre. Texterna 

granskas mer utförligt eftersom det bara är ett musklick bort för att ta reda på om 

informationen är sanningsenlig. När publiken kan välja vad och vem de vill läsa krävs 

det att journalisterna formulerar sig väl för att stimulera sin publik, och att deras ord 

stämmer överens med hur läsekretsen väljer att bevaka flödet. Väljer läsarna att 
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bevaka med syftet för fördjupning, underhållning eller för att koppla av, är 

funderingar som en journalist bör ha i åtanke för att kunna vara bäst. (Hadenius, 

Weibull och Wadbring 2011: 413)  

 

Det är lättare att arbeta i en digital värld, men eftersom informationen är betydligt 

mer lättåtkomlig idag är det svårare att vara först, istället får man satsa på att vara 

bäst. Detta har resulterat i högre kvalitet än för 10-15 år sedan. (Markus Larsson) 

 

Digitaliseringen har även bidragit till att journalisterna har fått fler och andra 

arbetsuppgifter enligt Gunilla Brodrej. Eftersom internet bidrar med ett stort utbud 

av fakta och annan väsentlig information blir uppgifterna mer lätthanterliga, och det 

går fortare att utföra uppgifterna. Via mail, twitter, facebook, bloggar och andra 

plattformar kan informationen delas snabbt och effektivt. Data kan granskas av 

många samtidigt och feedback kan ges direkt via kommentarsfält eller andra digitala 

konvensationer. Nygren (2008: 156) skriver i boken På väg mot medievärlden 2020 

om hur gränserna mellan journalister, tekniker och grafiker minskat i och med 

teknikutveckligen. Vilket på vissa redaktioner har resulterat i att grafikernas och 

teknikernas arbetskraft inte längre behövs i lika stor utsträckning som tidigare. Både 

Brodrej och Nygren talar om konsekvenserna med den ökade arbetsbördan. Såsom 

att en hel del stress uppstått när fler uppgifter ligger i journalisternas händer, och att 

många upplever att fler problem kan uppstå när vissa inte kan hantera tekniken.   

 

Plattformarna öppnar för ett större kontaktnät och ger publiken möjlighet att 

kommentera händelser även utanför tidningens ramar, exempelvis på bloggen. 

Bloggen som även underlättar för att profilera sig själv och nischa sig ytterligare. 

Exempelvis håller jag på att göra en lista med de 100 bästa klassiska Youtube-

klippen inom genren klassisk musik. Detta för att hjälpa nya och gamla läsare att 

vidga vyerna. Jag har även använt mig av Spotify för att göra spellistor för min 

publik. (Gunilla Brodrej) 

 

Internet öppnar inte bara upp för masspridning av information, det gynnar även 

papperstidningarnas bristande utrymme. Nätupplagorna ges oändligt med utrymme 

för att skriva och informera om det som redaktionen anser är viktigt. Nätupplagorna 

är tillgängliga för alla som har tillgång till internet. Nätet når också målgrupper som 

inte vanligtvis tar del av den traditionella dagspressen. Samtidigt som nyhetsflödet 

följs möjliggör den digitala tekniken människor att uträtta andra ärenden, framför en 
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och samma teknikpryl. Många medieföretag tyngs av den olösta gåtan, hur 

nätupplagorna ska generera intäkter. I takt med att fler läsare väljer nätet som 

informationskälla minskar pappersupplagorna. Detta bidrar till att intäkterna 

minskar och verksamheternas ekonomiska situation sätts i rubbning. För att få 

ekonomin att gå runt har därför tidningar som Aftonbladet, Expressen och Dagens 

Nyheter begränsat delar av deras material på internet med prenumerationskostnader. 

Vilka artiklar som ska kosta är inget som skribenterna själva kan styra över, utan det 

är ledningen som bestämmer vad som ska låsas i kostnader och vad som ska kunna 

läsas av alla. (Markus Larsson) 

 

Faktakollen är rigorös idag, det kommenteras direkt om man skriver något som är 

felaktigt. Mailen är inte lika omfattande längre, många kontaktar mig via 

plattformar som twitter och facebook istället. Cheferna ser plattformarnas 

utbredning mycket positivt och gärna att man syns på många olika ställen, själv 

anser jag dock att det är svårt att hinna med. (Markus Larsson) 

 

Nils Hansson önskar att musiken fick större utrymme i Dagens Nyheters 

pappersupplaga. Han menar att ämnet innehåller många grenar som bör täckas upp 

för att nå en bred publik. Medan Gunilla Brodrej anser att Expressen värderar rätt, 

eftersom nätupplagan tillåter oändligt med utrymme. Huvudsakligen att det som står 

är innehållsrikt och når en bred publik.  

 

Hos oss på Expressen har alltid musikkritiken värderats högt. Det är viktigt med 

kvalitet och att nå en bred målgrupp. I dagstidningen har det alltid varit två sidor 

men på nätet finns det oändligt med utrymme, där är det snarare bristen på 

material som sätter stopp. (Gunilla Brodrej) 

 

Enligt nationalencyklopedins definition är inte musik enbart organiserat ljud, det är 

även allt kring musiken. Det vill säga musiklivet och en kritiker är en yrkesmässig 

person som granskar. När dessa två begrepp sammankopplas och blir ett med 

journalistyrket får man en person som rapporterar värderande granskning om ett 

ämne, i detta fall musik. Därför har Nils Hansson en viktig poäng då han förespråkar 

om musikens bristande utrymme eftersom det är ett så omfattande område. Om 

musiken tilläts mer plats skulle man kunna spegla kategorin från fler vinklar och på 

så sätt måla upp fler vyer inom musiklivet.   
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Jag tycker inte att musiken har den optimala platsen idag, skivsidorna är två 

stycken varje onsdag men hade önskat att minst hälften av kultursidorna var 

musik. Vi försöker att ha ett brett utbud och variera välkända artister med mindre 

kända. Vi vill tipsa samtidigt som vi vill uppmärksamma. Vi satsar på att ha en bra 

balans mellan geografi, ålder och genrer för att nå så många som möjligt. (Nils 

Hansson) 

 

4.3 Framtid 

Alla var överens om att musikjournalisternas yrkesroll inte håller på att försvinna. 

Däremot har arbetsuppgifterna förändrats i takt med teknikens utveckling, och det 

kommer den med största sannolikhet fortsätta att göra. Hur och vad som kommer att 

förändras är dock svårt att förutspå. Men tekniken ger nya möjligheter som att ha 

bilder, ljud och text samlade på ett ställe. Bara verksamheterna hittar ekonomiska 

lösningar kan utvecklingen gå hur långt som helst. Redan 2008 skrev Picard och Ots i 

boken På väg mot medievärlden 2020 om hur en föränderlig värld ställer krav på 

ekonomiska insikter, och hur traditionella medieföretag satts i svajning på grund av 

ökad konkurrens i branschen. (Picard och Ots 2008: 72-74) Teknikens innovationer 

är nämligen främst riktad till konsumenterna idag. Smarttelefoner, läsplattor och TV-

apparter med stöd för internet är bara några av alla de nya digitala produkterna som 

nått marknaden. Detta sätter press på medieföretag, eftersom konsumenternas 

efterfrågan ökar när prylarna blir fler. Människor vill nyttja den nya tekniken och 

kunna ta del av informationsflödet på fler plattformar. Nya lösningar och den 

tekniska utvecklingen sätter alltså ramarna för hur framtiden ska fortlöpa. (Enlund 

2008: 75 & 88) 

 

Jag tror inte att yrkesrollen kommer att förändras nämnvärt, däremot genererar 

plattformarnas utbredning ett nytt tänk. Tekniken utvecklas och det måste vi också 

göra. Men hur och vad som exakt kommer att hända är svårt att säga i dagsläget. 

Men att vi kommer att ha två kvällstidningar i framtiden har jag svårt att tro, 

eftersom pappersupplagorna redan har börjat bli inaktuella. (Markus Larsson) 

 

Något dalande musikintresse hos publiken märks inte av, snarare tvärtom. Många 

intresserar sig för nya genrer nu när digitaliseringen har underlättat åtkomsten av 

material. Förr krävdes det specialutrustning för att spela in musik men numera ryms 

en musikstudio i en dator. Enligt Söderberg (2008: 35-37) är detta ett problem för 
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dem som har musiken som sitt levebröd, eftersom spridningen av deras musik många 

gånger sker på nivåer som de själva inte kan stoppa. För publiken som konsumerar 

musiken och för de yrkesverksamma musikjournalisterna som försörjer sig på att 

skriva om artisterna är denna lättillgänglighet mestadels positiv. Arbetsprocessen går 

fortare med nätet som hjälpmedel, och det är lättare att göra den research som 

behövs för att få materialet komprett. Med hjälp av det stora utbudet av sociala 

medier kan musikjournalisterna sprida sitt budskap till en bredare publik. Läsarna 

kan sedan i sin tur sprida tipsen vidare med bara några musklick. När möjligheten 

finns för att sprida och utbyta information via nätet kan även människors 

kunskapsnivåer och kritiskt tänkande öka menar Ilshammar (2008: 268-269). Detta 

eftersom fler tillåts att vara med i diskussioner och fler kan granska flödet. Med 

Nätets debattforum slipper människor samlas på etablerade mötesplatser för att få 

sin röst hörd. Samtidigt som det är enkelt är det också en trygghet att sitta bakom en 

skärm och uttrycka sig.     

 

Förändringar är svåra att säga i förväg, men intresset för musik är större än det 

någonsin har varit. Det ligger i förändringens natur att det blir en mer direkt 

kommenterande struktur för att diskussioner ska kunna föras direkt mellan läsare 

och skribent. Plattformarnas utbredning öppnar upp för alla sorter av skribenter 

och alla former av texter. Eftersom internet redan idag är överhopad av 

information kommer utmaningen snarare ligga i att välja ut rätt fakta för att nå dit 

man vill. (Nils Hansson) 

 

Pappertidningarnas tid är förbi, om man ska tro samtliga tre intervjupersoner som 

ser lovande på en digitaliserad framtid med nya tekniska lösningar. 

 

Man måste följa den digitala världen så om några år skriver jag nog inte bara 

texter, utan lägger till material som länkar, rörliga bilder och ljudklipp för att få 

texterna att följa med samtiden. (Markus Larsson) 

 

Men varken Brodrej, Larsson eller Hansson känner sig osäker i sin yrkesroll. Alla tre 

har ett brinnande intresse för musik och musiklivet. De ser sitt yrke som främst 

stimulerande, inte minst efter en föreställning eller konsert. Samtliga är överens om 

att det är ett utmanande jobb som kräver stor kunskap för att fånga läsarna. Nu när 

konkurrensen ökar anser dem att det är viktigt att variera sig och bredda sina 
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områden för att passa så stor publik som möjligt. Men även för den egna utvecklingen 

inom branschen.  

 

Jag vill definitivt fortsätta med mitt jobb. Det är ett stimulerande arbete och ju fler 

föreställningar jag ser desto roligare blir mitt yrke. (Gunilla Brodrej) 
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5. SLUTDISKUSSION 

Studiens sista kapitel är uppdelat i två underrubriker. Den första rubriken 

representerar mina egna reflektioner kring studien och dess slutsatser. Den andra 

rubriken sammanfattar mina tankebanor om hur jag anser att yrket bör studeras 

vidare för att få musikjournalisterna att nå nya höjder.    

 

5.1 Musikjournalistik nu och sen 

Inledningsvis kommer detta stycke svara kortfattat på syftets frågeställningar. Detta 

för att ge en direkt överblick på svaren. Sedan kommer en vidare diskussion i löpande 

text om studiens uppnådda resultat.  

 

 Vem kan kategorisera sig som musikjournalist? 

Alla som skriver om musik har rätt att kalla sig musikjournalist, oavsett utbildning. 

 

 Hur har den ökade tillgängligheten av musik påverkat musikjournalisternas 

arbetssätt? 

Arbetssättet har både underlättats och blivit mer omfattande. Fler uppgifter ligger på 

musikjournalisternas skrivbord, men uppgifterna går fortare att uträtta och 

faktainsamlingen är lättare i och med internets vida informationsmängd. 

   

 På vilket sätt har internets utbredning påverkat musikjournalisternas roll 

gentemot sina läsare?  

Deras röst har förändrats. Samtliga intervjupersoner förespråkar om vikten av att 

rapportera med tydlighet, snarare än att ”skrika för att synas”.  

 

 Hur värderas musikjournalisternas material på tidningsredaktionerna? 

Papperstidningarna har begränsat med utrymme. Vilket betyder att musiken inte är 

något som prioriteras att utökas. Däremot tillåter internet oändligt med utrymme så 

mediers nätversioner möjliggör för en annan struktur.  

 

 Hur ser musikjournalisterna på deras egen framtid inom genren?  
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Yrket går mot en föränderlig tid. Nya skribenter intar marknaden och fler nischar sig 

på snävare områden. Det är ett stimulerande och utvecklande yrke som inte spås gå i 

graven. 

 

Genomgående i studien syns tydliga tecken på att vi gått in i en ny medieepok, 

tekniken utvecklas i snabb takt och framtiden är osäker för många papperstidningar. 

Däremot ger den föränderliga världen många nya möjligheter för att både underlätta 

arbetsprocessen och spridningen av budskap. Fler plattformar gör att 

musikjournalisterna kan nå ut till sina läsare på fler ställen. Enligt Markus Larsson 

ser Aftonbladets chef positivt på att deras anställda profilerar sig på sociala medier 

som facebook och twitter. Idag handlar mycket om att följa det sociala flödet, 

eftersom det kan ge nya infallsvinklar och möjligheten att föra dialoger med 

likasinnade. Att göra sitt namn känt på nätet kan också gynna arbetsrollen och stärka 

ens namnteckning, man blir mer än ett namn och kan fånga anhängare efter hur man 

profilerar sig. 

 

Förut var biblioteken platsen där researcharbetet fann sina grunder, idag är det bara 

att använda sig av internets värld. Men det gäller att ha kritiska ögon och att vara 

noggrann, med både det man läser och det man skriver så inget blir felaktigt. 

Felaktigheter är nämligen något som gärna kommenteras och ger textens författare 

minskad trovärdighet. Förr var det musikjournalisterna som var först med att veta 

vad som var nytt och hörbart inom musikvärlden, idag är det att vanligare att 

publiken är först med informationen. Därför blir det viktigare för 

musikjournalisterna att sikta på att vara bäst för att deras texter ska bli lästa, oavsett 

om det är ny eller gammal fakta. En bra musikjournalist är den som lyckas förmedla 

sitt budskap med enkelhet. Texten ska vara lättförståelig samtidigt som författaren 

ska visa stor kunskap utan att prata i oförståeliga termer. En musikjournalist ska 

fånga en stor läsekrets, den ska ge inspiration och även oväntade tips. För att 

överhuvudtaget lyckas i sin roll bör man enligt Nils Hansson ”ha ett sjukligt intresse 

för musik”.    

 

Olsson (2006: 50-51) menar att det inte finns något facit för journalistik utan att det 

handlar i allt större grad om att dramatisera, skärpa och iscensätta konflikter. Det är 

en poäng som nog bara kommer växa, eftersom oavsett utbildning eller inte kan du 



 
 

31 
 

kalla dig musikjournalist. Gränserna sätts snarare i hur stor publik man når med sina 

texter. Internet har öppnat för plattformar som bloggar och diskussionssidor där 

budskap formuleras och diskuteras utan några strikta lagar och regler. Många artister 

har egna hemsidor där de kan marknadsföra sig och publicera material som de vill att 

allmänheten ska ta del av. Söderberg (2008: 26) skriver i boken Allt mitt är ditt om 

filosofen John Lockes arbetsteori som bland annat grundar sig på att människan har 

makt över det som skapats med egen kraft.  Denna teori går att applicera på den allt 

större illegala spridning av material som förekommer, som i sin tur skapar kritiska 

ekonomiska konsekvenser för dem som har deras eget material som sitt levebröd. 

Den digitala världen vi numera lever i har skapat andra arbetsuppgifter för de 

yrkesverksamma. Informationen som finns att tillgå är inte längre bristfällig utan den 

är snarare överflödig. Enligt Nils Hansson har musikjournalisternas roll blivit en 

sållningstjänst där väsentlig information väljs med hänsyn till textens budskap. På 

Expressen har musikkritik alltid värderats högt, men papperstidningarnas 

begränsade sidor gör att även musikjournalisterna måste begränsa sitt material. 

Nätupplagorna tillåter oändligt med utrymme vilket Gunilla Brodrej ser som mycket 

positivt. Enligt henne är det snarare materialet som sätter begränsningarna. Alla tre 

intervjupersoner tror på en ljus framtid för nätupplagorna. Hur framtiden exakt 

kommer att se ut är som i resultatet nämnt svårt att förutspå. Men varken Brodrej, 

Hansson eller Larsson ser någon större framtid för kvällstidningarnas 

pappersupplagor. Denna tro går att styrka med Mediebarometerns (2011) 

undersökning där kvällstidningarna är ett av de medier som inte nyttjas flitigt. Enligt 

Hadenius, Weibull och Wadbring (2011: 413) är det människans behov som styr 

mediekonsumtionen. Detta går åter att koppla till Mediebarometerns (2011) 

undersökning som visar att internet är ett av det mest använda medierna. Nätet har 

även fördelen att det rymmer oändligt med information, därför anser jag att det dumt 

att streta emot. Bara medierna kommer på ekonomiska lösningar så de kan följa den 

tekniska utvecklingen och finanisera sin verksamhet, tror jag detta kan gå hur långt 

som helst.  

 

De teorier och den tidigare forskning som undersökningen inleds med har varit 

betydelsefullt underlag för resultatet. Materialet ger grundläggande kunskap om 

yrkesrollen, och en förståelse för hur medierna används och vad som påverkar dess 

innehåll. Bakgrundsinformationen ger även förkunskaper om vilka aspekter som 
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influerar den allmänna publiken och hur dessa begränsar yrkesverksamma 

journalister. För att inte glömma underlaget om internets effekt på samhället.  Syftet 

med studien var att undersöka yrkesrollens utveckling och dess innebörd för 

samhället, utifrån de inledande frågeställningarna har syftet gått att besvaras och 

med hjälp av intervjupersonerna har frågorna fått ett bredare perspektiv. Både 

läraren och journalisten Fredrik Polback och intervjupersonerna bekräftar att alla 

som skriver om musik kan kalla sig musikjournalist. Ingen utbildning behövs för att 

intyga sin roll. Digitaliseringens framväxt underlättar arbetsprocessen både för 

research och att nå ut till läsarna. Musiktjänster som Spotify och Youtube är 

plattformar som lagligt delar musik och videoklipp, och de kan även användas för att 

göra egna spellistor som i sin tur kan delas med andra. I framtiden ser jag positivt på 

en utveckling där webbsidorna både har text, bild och länkar för att göra material 

komplett. Detta kanske eventuellt kan minska den olagliga fildelning som vissa 

använder sig av idag. När färdiga länkar redan finns slipper läsarna fundera på att 

ladda hem material från exempelvis fildelningssiten the Piratebay och andra liknande 

hemsidor som delar material olagligt.  

 

Många medier har kommentarsfält som tillåter feedback från mottagare till sändare. 

Detta kan göra att skribenterna kommer närmare sina läsare och dialogerna kan 

tillföra stimulans för båda parterna. Digitaliseringen ger samhället en öppnare värld 

och ett större kontaktnät, men internets vida informationsflöde kräver också mer 

vaksamhet och noggrannhet. Fler granskar det som står och fler sprider 

informationen vidare.  Likväl som att bloggar och facebook är plattformar för att 

profilera sig och chatta med sina vänner, är det också diskussionsfält och en form av 

nyhetsförmedling där användbar information kan finnas för sitt kommande material.  

 

Musikjournalistyrket håller inte på dö ut, om man ska tro intervjupersonernas syn på 

genren. Däremot går yrket mot en ny tid. Deras nya arbetsuppgifter ligger i händerna 

på organisationernas ekonomiska förutsättningar, och på hur mycket kunskap man 

har om hur den nya tekniken fungerar. Allt är en balansgång och en prövning om hur 

man på bästa sätt lyckas ”vara bäst” som Markus Larsson själv anser att man bör 

vara. Jag anser att internet bara har gynnat musikjournalisterna positivt. Enligt min 

undersökning kan jag inte se några tendenser på att det är ett yrke som håller på att 

dö ut. Jag tror att framtiden kommer odla fram fler skrivande musikentusiaster 
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eftersom plattformarnas utbredning bara möjliggör för egna diskussionsforum. 

Oavsett om man som skribent når en liten eller en stor publik. Däremot tror jag inte 

att många kommer känna sig bundna till att tillhöra ett nyhetsmedium, utan det 

handlar snarare om att finnas på så många sidor som möjligt för att lyckas hitta rätt 

och kunna förmedla med en egen stil. Jag tror på nischade hemsidor som samlar 

olika musikgenrer och som riktar sig till musikintresserade. Likt musiktidningar fast 

med möjlighet för länkar och kommentarsfält. Där kan diskussioner med likasinnade 

äga rum och skribenterna kan få en bättre koll på sina läsare, samt att läsarna även 

kan känna sig mer delaktiga i debatterna och dela med sig av egna erfarenheter. Detta 

kan även gynna artisterna att följa med i flödet och även ge dem möjlighet att få säga 

sitt.  

 

Studien har gett mig förståelse för mitt eventuella framtida yrke, jag har fått en 

inblick i rollen som musikjournalist och även internets sublimitet. Jag har insett hur 

tekniken kan ge upphov till en helt ny värld bara vi lär oss att använda den rätt. 

Givetvis finns konsekvenser med den alltmer digitaliserade tillvaron vi omges av. 

Såsom att yrkesroller suddas ut, arbetsuppgifterna blir fler och finansiella gåtor 

måste lösas för att få ekonomin att gå runt. Trots att yrkesverksamma artister har 

svårt att leva på deras material när det delas okontrollerbart på nätet, och att 

verksamma musikjournalister konkurrerar med amatörbloggare som har ett 

brinnande musikintresse, känner jag ett begär för att ro mina planer i hamn och bli 

en av dem nya inom genren.  

 

5.2 Vidare forskning 

Om jag skulle ta forskningen vidare skulle jag intervjua fler inom musikbranschen, 

såsom musiker, discjockeys och skivbolagspersonal. Detta för att få ett ännu vidare 

seende och en inblick i hur de ser på musikjournalisternas roll. Om musikerna själva 

anser att det är viktigt att ha personer som skriver om deras material eller om de 

kanske anser att deras roll är onödig. Jag skulle ta reda på hur skivbolagspersonalens 

arbetsprocess går till och hur de använder sig av sociala medier och dagens 

digitaliserade värld. Jag skulle även undersöka hur personalen på skivbolagen 

värderar sina kunder, både artisterna och skribenterna som nyttjar och analyserar 

materialet. Jag skulle vilja veta om skivbolagen bemöter kunderna olika och varför i 
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sådant fall. Detta skulle ge mig fler frågeställningar och en större inblick i yrket som 

musikjournalist. Hur man som yrkesverksam ska tänka för att uppnå bästa möjliga 

utveckling. Jag skulle även vilja jämföra nya och gamla musikartiklar för att sedan ha 

dessa som underlag vid intervjuerna. Detta för att kunna specificera frågorna 

ytterligare och för att se en tydligare förändring.  

 

Enligt Nils Hansson har internets värld nästan gett ett överflöd av information. 

Därför skulle jag vilja ta reda på hur informationen tillkommer på nätet och hur den 

granskas. Jag skulle vilja ta reda på om det går att komprimera internets innehåll och 

om det är möjligt att centrera väsentlig information till nischade plattformar. Detta 

för att skribenterna sedan kan använda dessa sidor som länkar till deras material, 

istället för att lägga energin på att skriva om det som redan finns allmäntillgängligt.  

Hur detta ska gå till vet jag dock inte, inte heller om det är möjligt att ta reda på. Men 

jag tycker som sagt att det vore intressant och det är verkligen något som jag skulle 

vilja utforska. Jag skulle också vilja veta intresset för mer nischade musikhemsidor. 

Detta för att fansen ska ha lättare åtkomst till materialet och slippa besöka affärernas 

tidningshyllor. Men också för att internet tillåter mer utvecklade versioner av dagens 

musiktidningar. Hemsidor kan exempelvis ha kommentarsfält där dialoger mellan 

publiken, skribenter och eventuellt även artister kan äga rum. Fler och mer 

lättåtkomliga forum för musikälskare helt enkelt. Om möjligt skulle jag även 

undersöka hur publiken ser på musikjournalisterna. Om de anser att 

musikskribenterna lyckas stimulera deras behov eller hur läsarna önskar att 

förmedlingen förbättrades. Dock anser jag det kommer bli svårt att hitta dessa 

människor. Jag skulle nog behöva hjälp från någon/några stora organisationer som 

exempelvis Aftonbladet, Dagens Nyheter och Mediebarometern. Detta för att hitta 

publiken jag söker för att få en trovärdig bedömning. 
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BILAGOR 

1. Intervjuguide (exklusive följdfrågor och svar) 

Dessa frågor ställdes till samtliga intervjupersoner. Ibland förekom följdfrågor för att 

tydliggöra samtalet och ge det ett naturligt förlopp. I renskrivningsmaterialen finns 

alla intervjuer direkt översatta med frågor, följdfrågor och svar.  

Bakgrundsinformation 

 Vem är du? (namn, ålder, utbildning, yrkeskarriär) 

 Varför musikjournalistik? 

 Hur länge har du varit musikjournalist? 

 Har du jobbat med någon annan form av journalistik tidigare? 

Yrket 

 Vem tycker du kan kategorisera sig som musikjournalist? 

 Vad utgör en bra musikjournalist? 

 Vad är musikjournalistens roll enligt dig, och varför?  

Nutid 

 Har din röst som musikjournalist förändrats gentemot dina läsare under åren? 

Hur i sådant fall och varför? 

 Hur har den digitala utvecklingen påverkat ditt sätt att arbeta? 

 Har fildelningen förändrat ditt sätt att arbeta? 

 Hur ser du på det breda utbudet av plattformar och på de möjligheter dessa 

skapar, såsom bloggar, twitter, instagram osv? ser du detta som ett hot för din 

yrkesroll eller är det kanske en möjlighet?  

 Vad tycker du om musikens utrymme i er tidning?  

Framtid 

 Hur ser du på musikjournalistikens roll i framtiden? 

 Hur ser du på din roll i framtiden? 


