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Purpose: The purpose of this paper is to compare AllEars´ own view of the website
AllEars.se to an observed view of the same site. The comparison is based on theories
regarding the Internet in today’s society, convergence, communities and collective
intelligence, interactivity and participation, and business in today’s society.

Method: Since the paper has a purpose to compare two views of the same website there are
two main methods in use. AllEars´ own view has been created via an interview with the
company’s CEO, a press release that was released in connection with the launch of the
website and texts found on the website. The other view is based on an observation of the
website, preformed in November 2007.

Main results: The views are different from each other seeing that AllEars´ own view is more
positive than the observed view. The biggest and most crucial difference between the two
views where found in the relationship between the producers and the users, in terms of who
has got the actual power on the website. The users aren’t the ones who has got the actual
power, instead the producers has the power and controls the activity on the website with pre-
designed rules and limitations. However there are some similarities between the two views:
The website has a strong connection to the offline world, a good possibility for the users to
interact with each other, and the fact that AllEars.se represents something new in the music
industry.
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Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att jämföra AllEars egen bild av webbsidan AllEars.se med den
observerade verkligheten. Detta har gjorts utifrån de teoretiska ämnena; Internet i dagens
samhälle, konvergens, communities och kollektiv intelligens, interaktivitet och deltagande
samt företag i dagens samhälle. De båda bilderna som jämförelsen är baserad på är skapade
med hjälp av två olika metoder. AllEars egen bild av webbsidan är skapad via en intervju med
företagets VD, en pressrelease som publicerades i samband med lanseringen av sidan och text
hämtad från sidan. Denna bild har sedan jämförts med en observerad verklighet av AllEars.se,
där jag som observatör har kartlagt webbsidan utifrån dess funktioner och användarnas
aktivitet. Som bakgrund till uppsatsen finns även en kort redogörelse för allmänna drag kring
musikbranschen i sin helhet.

Resultatet av undersökningen blev att de både bilderna skiljer sig åt på det sättet att AllEars
egen bild av sidan är mera positiv än den observerade bilden. Den största skillnaden kunde
konstateras i förhållandet mellan användare och producenter, där AllEars anser att användarna
har större makt på sidan än vad observationen kunde fastslå. Faktum är istället att
producenterna bakom AllEars kontrollerar och styr användandet genom förkonstruerade
regler och hinder. Dock fanns vissa likheter i bilderna. Detta i form av att AllEars har en nära
koppling till verkligheten utanför Internet, en möjlighet för användarna att interagera med
varandra, och faktumet att AllEars representerar något nytt inom musikbranschen. Vidare
kunde även en rad dolda fördelar konstateras genom observationen, utöver de mål som
AllEars själva har satt upp för webbsidan.
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Varje torsdagseftermiddag träffas Kalle, Johan, Simon och Anders i Kalles
föräldrars garage för att repa. De fyra långhåriga fjortonåringarna har ett rockband
ihop. Tillsammans spelar de en tafflig version av Deep Purple´s Smoke on the
water, medan de drömmer om stora arenor och skrikande fans som väntar utanför
deras hotell i minusgrader. Frågan är bara hur de ska nå sitt mål?

”Du är på scenen med ditt band. Du når ut med din musik och kan
nästan röra vid publiken. Du är på AllEars.se”

”Lägg upp din musik och se till att andra recenserar den – nu har du
chansen så ta den! Du kan påverka. Du bestämmer. Du är på
AllEars.se.”
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1 Inledning
Musikbranschen har länge varit en framgångsrik bransch som renderat stora summor pengar
åt ett litet antal multinationella bolag år efter år. Men på senare tid har branschen upplevt en
stor kris. Via ny teknik som mp3-filer och fildelning tappar skivförsäljningen idag värde och
mycket händer inom branschen. Bara i år har till exempel Madonna valt att lämna sitt
skivbolag för att släppa sin skiva via ett bokningsbolag, Prince har delat ut tre miljoner skivor
gratis i Storbritannien och Radiohead har släppt musik online som konsumenterna själva fick
välja hur mycket de ville betala för. Samtidigt ger sig även aktörer från andra branscher, som
kaffekedjan Starbucks och mobiloperatören 3, in i musikbranschen.

Värdet av singelförsäljningen i Sverige minskade med 26,7 % förra året medan värdet av den
digitala försäljningen ökade med 193 %1. Tendensen inom musikbranschen är att både
musiker och lyssnare använder Internet som arena för marknadsföring och för att upptäcka ny
musik. Webbsidorna MySpace och YouTube har kommit att bli viktiga sidor, och artister som
Lilly Allen, Arctic Monkeys och svenska Frida har alla slagit igenom genom att först bli stora
på Internet för att sedan bli kontrakterade av skivbolag. Lyssnarna har ett nytt
beteendemönster och tillskaffar sig musik via Internet på både lagliga och olagliga vägar.
Vidare delar lyssnare med sig av musiken till varandra och har gärna sina favoritlåtar som
ringsignal på sin mobiltelefon.

Tidigare har skivbolagen tillsammans försökt att stoppa denna utveckling, men nyligen har ett
visst skifte skett och företagen börjar istället försöka utnyttja Internets möjligheter på olika
sätt. Skivbolaget EMI arbetar tillsammans med MySpace för att ta fram en online-butik för
musik2 och Warner arbetar med YouTube för att lösa frågan om royalties när användare tittar
på musikvideos på webbsidan.

I Sverige har skivbolaget SonyBMG hakat på Internettrenden och startat webbsidan
AllEars.se tillsammans med TV4.  AllEars är en sida där musiker och artister ska kunna lägga
upp sin musik och sedan få den bedömd och recenserad av proffs från SonyBMG. Men sidan
ska också fungera som en arena för lyssnare att upptäcka ny svensk musik, och samtidigt ges
möjligheten att tycka till om den. Det finns också goda möjligheter för användarna att
kommunicera med varandra och på så sätt knyta nya kontakter inom branschen. Sidan är
uppbyggd så att de olika användarna själva röstar fram olika topplistor och tillsammans
bestämmer vad som är bra och mindre bra på sidan. Den mest populära musiken och de
artister som proffsen på sidan sedan anser har mest talang får möjlighet att släppa sin musik
via skivbolaget SonyBMG. Detta skapar en ny möjlighet för artister och musiker att skaffa sig
nya kontakter, marknadsföra sin musik och få skivbolagsrepresentanter att lyssna på dem.

Men fungerar verkligen AllEars så bra i praktiken? Varför skulle det multinationella
skivbolaget SonyBMG släppa på den makt de traditionellt har haft över musikerna och
publiken? Och varför skulle de helt osjälviskt låta artister och musiker nätverka med varandra
och med andra producenter, låtskrivare och till och med skivbolag?

                                                  
1 Osignerad, Svensk skiv- och digitalförsäljning januari - december 2006, Statistik från IFPI, www.ifpi.se/getfile.aspx?id=48,
besökt 13/12-07.
2 Levine, Robert. ”MySpace music store is new challenge for big labels”. New York Times
http://www.nytimes.com/2006/09/04/technology/04myspace.html, publicerad 4/9-07, besökt 16/11-07.
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1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att jämföra AllEars egen bild av sin webbsida med den
observerade verkligheten. Detta ämnar jag göra med hjälp av de teoretiska diskussionerna
kring Internet i dagens samhälle, konvergens, communities och kollektiv intelligens,
interaktivitet och deltagande samt företag i dagens samhälle. Av dessa ämnen kommer jag att
fokusera på interaktivitet och deltagande. Min frågeställning blir således:

• Hur stämmer AllEars egen bild av sin webbsida överens med den observerade
verkligheten?

• I vilka avseenden skiljer sig de båda bilderna åt?
• Finns det andra möjligheter och fördelar för producenterna bakom AllEars än vad

deras uttalade mål är?
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2 Bakgrund
I detta kapitel ges en bakgrund som är tänkt att skapa förförståelse hos läsaren kring
musikbranschen som helhet historiskt, men även den moderna musikbranschen på Internet.
Denna information är tänkt för att underlätta för läsaren att följa med i resonemangen senare i
uppsatsen. Dessutom presenteras AllEars samt deras föregångare och konkurrenter kort.

2.1 Skivbolagsbranschen
Skivbolagsbranschen är en oligopolisk marknad som består av de fyra multinationella bolagen
EMI, SonyBMG, Universal och Warner. Tillsammans kontrollerar dessa bolag 71,6 % av den
internationella markanden3 och 83,4 % av den svenska 4. Detta oligopol har växt fram ur en
rad olika händelser och orsaker, men två anledningar brukar anges som mest betydelsefulla.
Först och främst har musikbranschen genomgått många kriser som berott på etiska och
teknologiska förändringar5. Varav den senaste skulle vara mp3filens möjlighet till illegal
nedladdning och fildelning av musik. Den andra orsaken är att marknadsandelar alltid har
varit måttet för framgång inom skivindustrin6. Detta har uppnåtts antingen genom en naturlig
tillväxt eller framförallt genom uppköp av andra musikkataloger och företag.

De ständiga kriserna har lett till att skivindustrin idag är en bransch som präglas av nervositet
och osäkerhet. Detta har i sin tur lett till att skivbolagen har ägnat sig åt att köpa och sälja
enheter, dela upp företagen i mindre divisioner, samt anställa och avskeda högt uppsatta
personer, artister, producenter och anställda på lägre nivåer7. Avsaknaden av kontinuitet och
konstant instabilitet har skapat den oroliga arbetsmiljön som präglas av en nervös försiktighet
och ständigt spekulerande. För att tackla oron kring artister och marknader har skivbolag
främst agerat på två distinkta sätt. Det första gäller att traditionellt sett har skivbolag ägnat sig
åt överproduktion. Skivbolagen har skrivit kontrakt med så många artister som möjlig inom så
många genrer som möjligt för att sprida sina ekonomiska risktaganden. Det andra handlar om
att skivbolaget letar efter externa entreprenörer som ska hitta nya artister inom nya
kommersiellt gångbara genrer. Till exempel kan detta ske genom att stora skivbolag köper
upp ett helt litet skivbolag som nått framgång, då hela deras repertoar redan har blivit
kommersiellt testad och godkänd.

Storföretagen har ofta också kritiserats för sättet de arbetar på. Företagande anses ofta ha en
skadlig påverkan på så väl musikers kreativitet som den tänkta publiken, då kommodifiering
av musik som ägs av bara ett litet antal aktörer anses leda till ett smalt utbud av musik8.
Dessutom har musikbranschen (framför allt den amerikanska) ofta blivit anklagad för att
fungera allt för mycket som löpande band-fabriker i sitt agerande att försöka skapa
populärkultur till massorna, och därför ofta blivit liknade vid musikfabriker. Sanningen är
dock att sedan musikbranschens begynnelse har vid sidan av storbolagen mycket av
produktionen av musik skett i små skalor av små företag och musiker, ofta skapad och
marknadsförd på lokal- och gräsrotsnivå9. Detta ser vi tydligt exempel på i Sverige idag då
den svenska skivbolagsmarknaden upplever en kraftig blomning av små oberoende skivbolag,
                                                  
3 Osignerad, IFPI releases definitive statistics on global market for recorded music,
http://www.ifpi.org/content/section_news/20050802.html, besökt 12/12-07.
4 Osignerad, Marknadsandelar kalenderåret 2005, Statistik från IFPI,
http://www.ifpi.se/getfile.aspx?id=29, besökt 12/12-07.
5 Negus, Keith, Music Genres and Corporate Cultures, Routledge, London 1999. s. 36
6 Ibid. s. 46
7 Ibid. s. 36
8 Ibid. s. 15
9 Ibid. s. 17
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ofta specialiserade mot specifika genrer. Det är viktigt att förstå att det finns en viss motvikt
till det dominerande oligopolet i form av mindre skivbolag och artister som marknadsför sig
helt utan uppbackning från storbolagen. På marknaden som helhet har dessa dock en ganska
liten andel, men de spelar stor roll hos en extra musikintresserad publik. Dock blir dessa
skivbolag ofta uppköpta av de stora bolagen och blir på så sätt kommodifierade och anpassade
till en industri. På så sätt menar Keith Negus att industrin skapar kultur, men samtidigt även
att kulturen skapar industri10.

Oron och nervositeten leder också till att skivbolag idag lägger mycket av sin verksamhet på
att försöka övervaka och kartlägga kunder och lyssnare samt deras beteenden, preferenser och
aktiviteter. Detta kartläggs genom statistik (skivförsäljning, radiorotation osv.) och
marknadsundersökningar11. Vidare drivs skivbolagen också av en medveten, stark och tydlig
central strategi för deras företagsamhet. Detta är ett sätt att försöka kontrollera sociala rörelser
och förutsättningar. En central strategi skapar möjlighet för cheferna att skapa ordning, öka
förutsägbarheten samt tillförlitligheten12. Detta är en skiftning i beteende. Från att tidigare ha
förlitat sig mera på magkänsla, intuition och inspiration så går skivbolagen idag på statistik,
beräkningar, övervakning, mätningar, och strategier.

2.2 Den nya musikindustrin på Internet
Den nya tekniken, de nya samarbetena och det hårda klimatet inom musikindustrin skapar
ständigt nya vägar till framgång för musiker och artister. Internet har kommit att bli den nya
arenan för ny musik. På webbsidor som MySpace kan musiker lägga upp sin egen musik så att
andra kan lyssna på den, och det är också så många artister har fått sina genombrott. Just på
MySpace är de mest berömda exemplen Lily Allen och Arctic Monkeys, som båda först blev
populära på MySpace och sedan kontrakterades av skivbolag13. Webbsidan YouTube har
också kommit att spela en viktig roll. Sidan fungerar på samma sätt som MySpace, men
istället för musik handlar det om filmklipp och musikvideos. YouTube har växt sig så stort
och blivit så inflytelserikt att YouTube har bättre träffsäkerhet för annonsörer inom vissa
målgrupper än MTV14.

Vidare finns även en trend i att företag inom andra branscher ger sig in i musikbranschen. Till
exempel har datorspelsföretaget Electronic Arts startat ett eget skivbolag; Artwerk, där artister
som förekommer i deras datorspel ska lanseras. Amerikanska TV-serier som OC, Grey's
Anatomy och Entourage har egna musikproducenter som aktivt letar nya band som ska spelas
i serierna15. I Sverige har också mobiloperatören 3 givit sig in i musikbranschen genom att
skriva kontrakt med artisten Pär "Encore" Stenhammar16. En artist som först endast vann en
tävling som 3 arrangerade, men som 3 sedan valde att knyta till sig genom ett kontrakt som
kan liknas vid ett skivkontrakt. Aftonbladet har också skapat webbsidan Musicbrigade.com
som är en community med bland annat 20000 musikvideos och information om artisterna.

                                                  
10 Negus, Keith, Music Genres and Corporate Cultures, Routledge, London 1999. s. 19
11 Ibid. s. 53
12 Ibid. s. 31
13 TT Spektra, ”Artister tar nya vägar till framgång” Svenska Dagbladet,
http://wwwc.svd.se/dynamiskt/noje/did_14909247.asp, publicerad 27/3-07, besökt 15/11-07.
14 Grande, Carlos ”YouTube ’bigger than MTV’ for advertisers”, Finacial Times, http://www.ft.com/cms/s/2/bf054f88-01da-
11db-a141-0000779e2340.html, publicerad 22/6-07, besökt 15/11-07.
15 TT Spektra, ”Artister tar nya vägar till framgång” Svenska Dagbladet,
http://wwwc.svd.se/dynamiskt/noje/did_14909247.asp, publicerad 27/3-07, besökt 15/11-07.
16 Ibid.
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2.3 AllEars.se
Den svenska webbsidan AllEars.se lanserades i oktober 2006 och är ett samarbete mellan
skivbolaget SonyBMG och TV-kanalen TV4. Webbsidan är uppbyggd så att vem som helst
kan skaffa sig ett användarkonto och sedan ladda upp sin musik för andra att lyssna på och
bedöma. Tanken är att det ska vara en ”mötesplats för musikälskare” och ”ett forum för nya
talanger” säger VD:n och initiativtagaren Lisa Öhman i ett pressmeddelande17. Språket på
AllEars är svenska och webbsidan riktar sig därför främst till svenska artister och lyssnare.
Grundidén är att ge nya amatörmusiker en ärlig chans att bli bedömda av talangscouter på
skivbolag, som i regel inte hinner lyssna på alla demos som skickas in till skivbolagen. Men
förutom proffs kan även andra användare (både lyssnare och musiker) bedöma musiken som
läggs upp. AllEars ska alltså husera både musiker som vill slå igenom, människor som
drömmer om att bli musikrecensenter och allmänt musikintresserade. Artister ska via AllEars
kunna visa upp sig själva och sin musik, bli uppmärksammade och i förlängningen även få ett
skivkontrakt. Genom TV4:s inblandning (som redan har ett samarbete med SonyBMG i TV-
programmet Idol) ska också utrymme i såväl rikstäckande som lokal TV erbjudas till de mest
populära artisterna.

Fram till idag har de fem artisterna Blowsight, Nejra, Asian Monkeys, Venture och Isabel
Guzman fått skivkontrakt via AllEars. Men även artisten Frida slog igenom via AllEars med
den uppmärksammade låten Dunka mig gul och blå. Frida är dock kontrakterad med
skivbolaget Warner18.

2.3.1 Konkurrens och föregångare
Som internationell stor föregångare till AllEars finns webbsidan Garageband.com.
Garageband är precis som AllEars en sida för demomusiker att lägga upp sin musik på så att
andra kan lyssna på den och bedöma den. Webbsidan är också uppbyggd som en community
och har liknande funktioner som AllEars, till exempel en kalender för spelningar.

I Sverige har det konkurrerande skivbolaget Universal startat sin motsvarighet till AllEars
som heter Yoursound.se. Yoursound är ett samarbete mellan skivbolaget Universal,
musikinstrumentkedjan 4 Sound och festivalen Sweden Rock Festival, och har ett liknande
upplägg som AllEars men har färre funktioner och språket på sidan är engelska.

                                                  
17 Osignerat pressmeddelande, SONY BMG och TV4 i ny unik musiksatsning på nätet
http://sonybmg.se/blog/2006/10/30/sony-bmg-och-tv4-i-ny-unik-musiksatsning-pa-natet/,
besökt 4/12-07.
18 Ibid.
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3 Teori
Då ämnet för denna uppsats är väldigt nytt och komplext finns det inga övergripande och
omfattande teorier att tillämpa. Jag har istället vält att sammanfoga en rad olika teoretiska
diskussioner för att skapa en god grund och en helhet att analysera mitt empiriska material
utifrån. De teoretiska diskussioner som tas upp i detta kapitel är: Internet i dagens samhälle
(3.1), konvergens (3.2), communities och kollektiv intelligens (3.3), interaktivitet och
deltagande (3.4) samt företag i dagens samhälle (3.5).

3.1 Internet i dagens samhälle
Den spanske sociologen Manuel Castells skriver i sin bok Internetgalaxen att Internet är
format av användarna, och det är kulturen hos skaparna av Internet som ligger till grund för
Internetkulturen19. Vidare fungerar även nya tekniker så att individer, institutioner, företag och
samhället i stort omformar tekniker och dess användningsområden genom ett konstant
modifierande och experimenterande20. Dessa typer av processer har kommit att bli viktiga för
uppkomsten av virtuella gemenskaper, som traditionellt sett har skapats av användarna. De
tidiga virtuella gemenskaperna skapades av sympatisörer av motståndsrörelser och alternativa
livsåskådningar på 1960- och 1970-talen21. Dessa personer levde vid sidan av den rådande
livsstilen och var därför tvungna att själva skapa sina arenor för diskussion. Detta har bidragit
till skaparnas och användarnas stora inflytande på Internetkulturen och virtuella gemenskaper
som vi ser idag.

När man diskuterar Internets påverkan på dagens samhälle finns det två tydliga läger; de som
anser att Internet ersätter och skadar våra sociala kontakter i det ”verkliga” livet, och de som
anser att Internet är en förlängning av vårt sociala liv och istället hjälper oss att utvidga
detta22. Castells menar att Internet idag är en del av vår sociala verklighet, och en förlängning
av vår sociala verklighet. Av Internetanvändningen är 85% det användarna gör på Internet
direkt kopplat till den sociala verkligheten genom att hantera arbete, vänner eller familj23.
Castells menar också att användarna anpassar Internet till deras liv, och att de inte låter sina
liv anpassas till Internet24.

Internet är bra för att både knyta och upprätthålla svaga sociala band men kan också ge
upphov till nya sociala band, då oftast inom virtuella gemenskaper. Tack vare Internets
flexibilitet och kommunikationsförmåga har den sociala interaktionen på Internet kommit att
spela en allt större roll i våra vardagliga liv och i samhällsorganisationen som helhet25.
Internet är det första kommunikationsmediet som möjliggör kommunikation från många till
många på en global skala. Rent generellt kan man säga att datormedierad informations- och
kommunikationsteknik skapar flexibilitet och anpassningsbarhet för våra nätverk, samtidigt
som dessa tekniker ger oss möjlighet att samordna uppgifter och hantera komplexitet26.
Dessutom skapar det otroligt stora möjligheter för att binda samman individer, organisationer,
samt individer och organisationer27.

                                                  
19 Castells, Manuel Internetgalaxen - Reflektioner om Internet, ekonomi och samhälle, Daidalos, Göteborg 2002. s. 47
20 Ibid. s. 16
21 Ibid. s. 63
22 Ibid. s. 125
23 Ibid. s. 127
24 Ibid. s. 137
25 Ibid. s. 139
26 Ibid. s. 14
27 Lister, Martin m.fl. New Media - A Critical Introduction, Routledge, London 2003. s. 22
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3.1.1 Framtidens Internet; Web 2.0
Termen Web 2.0 myntades av Tim O’Reilly på en konferens 2004 och syftar på en förändring
av Internet som vi ser det idag. Webb 2.0 innebär en andra generationens Internet med
webbaserade gemenskaper och tjänster, som baseras på att användarna samarbetar och delar
med sig till varandra. Den stora förändringen ligger inte i någon teknisk lösning utan snarare i
hur både producenter och användare använder sig av Internet. Begreppet pekar på att Internet
bör anses vara en plattform för socialt nätverkande som karakteriseras av en öppen
kommunikation, auktoriteternas minskade makt samt frihet att dela med sig och återanvända
information och filer.28

3.2 Konvergens
Konvergens är ett mycket brett begrepp som således också kan vara besvärligt att definiera.
Den amerikanske professorn Henry Jenkins menar att konvergens bland annat innebär flödet
av innehåll genom flera olika medieplattformar, samarbetet mellan olika medieindustrier,
samt ett beteende hos medieanvändare då de kan tänkas gå vart som helst för den typ av
underhållning de vill ha29. Det kan yttra sig i möten mellan gamla och nya medier,
gräsrotsinitiativ och storföretagande, samt maktutövande från både producenter och
användare. Begreppet kan alltså innefatta såväl tekniska, industriella, kulturella och sociala
förändringar beroende på hur det används30. Det är också viktigt att förstå att konvergens är en
process och inte ett tillstånd31.

Tydligast ses konvergens idag genom att man tittar på hur mediemarknaden historiskt sett har
varit organiserad, med olika medieföretag som främst agerade inom en bransch i taget. Idag
har dock många krafter börjat bryta ner dessa osynliga väggar mellan branscherna. Företag
äger medier över olika branscher och utnyttjar dessa möjligheter32. Det mångfasetterade
arbetet av Warner Brothers inom en rad olika branscher är ett tydligt exempel på denna typ av
konvergens. Företaget Warner Brothers, som tidigare endast producerade film, producerar
idag film, TV-program, musik, dataspel, webbsidor, leksaker, böcker, tidningar, magasin och
serietidningar33. Nya medietekniker har även möjliggjort för samma budskap att färdas genom
många olika kanaler och på så sätt nå många olika mottagare. Mobiltelefoner är ett bra
exempel på denna typ av konvergens. I dagens mobiltelefoner kan vi spela spel, koppla upp
oss mot Internet, ta och skicka fotografier, titta på TV, lyssna på radio och spela mp3-filer.

Jenkins menar vidare att konvergens medför både nya möjligheter för konglomeraten, men
samtidigt hot och risker då användarna tenderar att bli alltmer fragmenterade
intressemässigt34. Det gör att medieföretag måste tänka om när det gäller hur användarna
konsumerar media, vilket i sin tur leder till nya antaganden om marknadsföring35.
Kulturantropologen Grant McCracken som, Jenkins refererar till, tror att medier i framtiden
måste ge vika för användarnas krav att delta i producerandet av medier, annars löper de en
risk att förlora sina mest aktiva och engagerade användare till ett medium som kan tillmötesgå
dessa krav36.

                                                  
28 O’Reilly, Tim, What Is Web 2.0, http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html,
publicerad 30/5-05, besökt 4/12-07.
29 Jenkins, Henry Convergence culture - Where old and new media collide, New York University Press, New York 2006. s. 2
30 Ibid. s. 3
31 Ibid. s. 282
32 Ibid. s. 11
33 Ibid. s. 16
34 Ibid. s. 19
35 Ibid. s. 18
36 Ibid. s. 133
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Konvergens uppstår dock inte bara tack vare mediala hjälpmedel utan uppstår även i
individens hjärna, och genom deras sociala interaktion med andra37. Konvergens uppstår när
individer tar medier i sina egna händer. Det kan då vara mycket kreativt, men även skapa
stora problem för dem inblandade38. På så sätt blir mediekonvergens en process som styrs
både uppifrån företagen och nerifrån hos individerna. Företagens konvergens samexisterar
med konvergensen på gräsrotsnivå39. Det är dock viktigt att påpeka att i mötet mellan
producenter och användare har inte de olika parterna samma intresse. Ibland överensstämmer
de men ibland kolliderar de. Communities kan på så sätt vara ett mycket bra verktyg för
producenten, men samtidigt vara dess största hot40.

3.3 Communities och kollektiv intelligens
Begreppet community är inte ett helt enkelt begrepp, och det råder olika meningar om vilka
krav som behöver uppfyllas för att något egentligen ska få kallas för community. Följaktligen
finns det inte heller någon enkel och slutgiltig beskrivning av begreppet. En grundläggande
definition av community är dock att det måste handla om en grupp människor och att denna
grupp måste ha en mötesplats (i det här fallet virtuell), som till exempel en webbsida eller ett
gemensamt chatprogram. På sådana mötesplatser skapas interna diskurser genom samtal i
gruppen, som i sin tur skapar en gemensam social verklighet. Genom dessa diskurser inom
dessa specifika grupper skapas också den gemensamma sociala verklighet som kallas för
community41. En sådan social verklighet kan urskiljas genom ord och tecken som har en
specifik mening och bara förstås inom communityn (group-specific meanings) och att olika
medlemmar är kända på ett speciellt sätt endast i gruppen (group-specific identities). En
community på Internet har ofta rumsligt mycket utspridda användare som istället, förutom
redan nämnda diskurs och förståelse, också delar tycke och smak, uppfattningar och
gemensamma intressen42. Generellt sätt kan man säga att det finns två olika skolor i
betraktandet av communities. Där den första ser på cyberspace som ett alternativ till den
sociala verkligheten, medan den andra ser på cyberspace som en förlängning av den sociala
verkligheten.

Inom dessa virtuella communities har det blivit vanligt att användarna tillsammans skapar en
kollektiv intelligens43. Dessa typer av grupper kännetecknas av frivillighet, tillfällighet och
individens taktiska deltagande, vilket gör att de är lätta att bryta upp men hålls samman av det
ömsesidiga utbytande av information. Kollektiv intelligens skapas när en grupp människor
antingen samarbetar eller tävlar med varandra. Grundtanken är att kollektiv intelligens är
större än alla individers enskilda intelligens. Hos alla individers svar, åsikter eller gissningar
är spridningen och fördelningen av svaren lika stor åt båda hållen om det ”rätta” svaret, vilket
leder fram till att det gemensamma svaret (medianen, medelvärdet eller kompromissen) är ett
mycket bra svar som överträffar merparten av individernas egna svar. Ofta används ett
politiskt parti som exempel på kollektiv intelligens, där en mängd människor tillsammans
diskuterar fram riktlinjer, policys och politiska program som sedan blir partiets ställning utåt.
Ett annat klassiskt exempel kommer från 1906 och den brittiska forskaren Francis Galton44.

                                                  
37 Jenkins, Henry Convergence culture - Where old and new media collide, New York University Press, New York 2006. s. 3
38 Ibid. s. 17
39 Ibid. s. 18
40 Ibid. s. 58
41 Lister, Martin m.fl. New Media - A Critical Introduction, Routledge, London 2003 s. 174
42 Ibid. s. 385
43 Jenkins, Henry Convergence culture - Where old and new media collide, New York University Press, New York 2006. s.
53
44 Surowiecki, James, The Wisdom of Crowds - Why the Many Are Smarter Than the Few, Abacus, London 2004. s. XII-XIII



15

Galton besökte en marknad för boskapsdjur där besökare uppmanades att gissa på en viss
oxes vikt. Resultatet blev att det sammanställda resultatet från alla ”amatörers” gissningar
kom betydligt närmare den faktiska vikten än vad någon av experterna på plats gissade på.

Den amerikanska journalisten och författaren till boken The wisdon of crowds James
Surowiecki kallar kollektiv intelligens för massans vishet (the wisdon of crowds). Innebörden
är den samma och massans vishet innebär således att beslut fattas bättre tillsammans i en
grupp än av någon enskild individ. För att massans vishet ska kunna uppnås krävs dock fyra
kriterier på gruppen; att individerna har olika åsikter, att de är oberoende av varandra, att de är
decentraliserade, samt att finns någon mekanism som sammanställer individernas åsikter och
tyckande till ett gemensamt beslut eller resultat45. Om detta är uppfyllt kan massans vishet leta
fram till tre typer av fördelar. För det första att en uppfattning av marknader kan skapas på ett
snabbare, tillförlitligare och mindre subjektivt sätt än om en eller flera experter bedömer den
samma. Det andra handlar om samarbete där medlemmarna i gruppen tillsammans skapar ett
beteendemönster. För det tredje att skapa ett samarbete där gruppen bildar ett nätverk av tillit
till varandra utan ett centralt system som kontrollerar deras beteende eller upprätthåller deras
samtycke.46

Kollektiv intelligens, massans vishet och kommunikation på Internet gör att den traditionella
expertisen och tron på de traditionella experterna bryts ner eller i alla fall omvandlas till en
mera öppen och förhandlande process. Vid traditionell expertis har experten vunnit sin
trovärdighet genom en utbildning eller liknande. Medan deltagare inom en kollektiv
intelligens ofta måste argumentera för det de vet samt förklara hur de vet det. Intelligensen är
alltså inte baserad på någon hierarkisk idé utan baseras på verkliga upplevelser hos
deltagarna. Nackdelen med kollektiv intelligens är dock att den är rörig, odisciplinerad och
svår att organisera.47

Dessa typer av gemenskaper med kollektiv intelligens skapar en slags lojalitet och anknytning
som kan säkra framtiden för berörda varor. Idag har det därför blivit viktigt för
medieproducenter att övervaka och tillgodose publikens intressen. Detta sköts ofta genom att
låta publiken vara med och tycka till om och skapa produkter. Henry Jenkins skriver om ett
exempel då företaget LucasArts förde en nära dialog med sina fans i utvecklandet av TV-
spelsversionerna av Star Wars-filmerna48. Detta skedde genom att LucasArts tidigt i processen
startade en webbsida där olika idéer från företaget publicerades för fans att lämna feedback
på.  Detta skapar en bättre och mera anpassad produkt, samt sparar pengar i företaget som
spenderar mindre pengar på support till sina kunder och konsumenter, vilket i förlängningen
skapar en större ekonomisk vinst. Det som dock är oklart idag är hur långt producenterna är
villiga att låta användarna delta i skapandet av deras produkter. Än så länge behåller företagen
makten över processen genom att sätta villkoren för integrationen samt att behålla
beslutanderätten för deras produkter.

Genom denna typ av deltagandekultur som skapas inom dessa gemenskaper har Internet idag
blivit en ny distributionskanal för kultur skapad av amatörer49. Det mesta som dessa amatörer
skapar är väldigt dåligt, men förvånansvärt många amatörer skapar kultur med hög kvalité,
                                                  
45 Surowiecki, James, The Wisdom of Crowds - Why the Many Are Smarter Than the Few, Abacus, London 2004. kapitel 2-5
46 Ibid. kapitel 9-11
47 Jenkins, Henry Convergence culture - Where old and new media collide, New York University Press, New York 2006 s. 53
48 Jenkins, Henry Fans, bloggers, and gamers - Exploring participatory culture, New York University Press, New York
2006. s. 148
49 Jenkins, Henry Convergence culture - Where old and new media collide, New York University Press, New York 2006 s.
131
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och de sistnämnda rekryteras ofta följaktligen också till nöjesindustrin50. Internet har skapat
en scen där amatörer experimenterar med idéer och utvecklar dessa till kulturuttryck. Den
mest kommersiella kulturen fångas sedan upp av mainstreammedia antingen genom att
anställa talangfulla personer, eller ta fram nytt material baserat på idén51.

3.4 Interaktivitet och deltagande
Interaktivitet är en två-vägsprocess som innefattar minst två agerande objekt. Det kan vara
interaktion mellan en individ och till exempel en annan individ, en bil eller en dator.
Interaktivitet är den process då ett objekt gör eller säger något som får det andra objektet att
agera tillbaka vilket i sin tur skapar en reaktion hos det första objektet. Ett enkelt exempel på
detta skulle kunna vara mellan en person och dennes bil. Personen trycker på gaspedalen
varpå bilen accelererar, personen tycker då att det går för fort och trycker på bromspedalen.
Eftersom interaktivitet kan ske mellan en individ och en teknisk apparat har interaktivitet
inom den nya tekniken kommit att definieras som möjligheten för användaren att påverka
innehållet. Men interaktivitet används också som term för ett kraftigare användarengagemang
till medier, ett mer individuellt förhållande till kunskap, ett individualiserat medieanvändande
och för en större frihet för användarna att välja52. Det har setts som en metod för att maximera
användarens valmöjlighet i sina relationer till medier och dess innehåll53. Olika tekniker kan
också ha olika grad av interaktivitet. Med TV-mediet kan vi till exempel byta kanal, medan vi
i TV-spel bara kan agera inom den skapade världen. Dock ser vi att sådana förhållanden inte
är skrivna i sten. Nya tekniker som en digital-TVbox med inbyggd hårddisk kan förändra vår
interaktivitet med TV-mediet. Interaktiviteten är alltså begränsad av tekniken, och det gör
också att möjligheten till interaktivitet bestäms i förväg av producenten när denne konstruerar
och designar ett medium.

Kopplat till begreppet interaktion finns begreppet deltagande som oftast blandas ihop när man
diskuterar det användarna gör med dagens medier. Deltagande är ett tecken på användarnas
engagemang och formas av sociala och kulturella regler. Till exempel bestäms den lilla
mängden samtal i en biosalong av en allmän uppfattning om vad som är accepterat i en sådan
situation, medan samtalet på ett Internetforum är betydligt mera livligt. Deltagandet är således
mera öppet och bestäms i större utsträckning av användarna, och inte av producenterna54.
Graden av interaktivitet avgörs alltså av producenterna som utformar mediet, och står i
kontrast till deltagandet, i form av sociala och kulturella regler, som bestäms av användarna55.

För att ett medieinnehåll ska kunna färdas genom olika mediesystem, konkurrerande
ekonomier och nationella gränser så är användarnas aktiva deltagande mycket avgörande56.
Därför kan medieproducenter och användare idag ses som deltagare som interagerar med
varandra genom ett nytt, och närmast oförståeligt, regelverk. Med dagens interaktion och
deltagande kan man komma till två antaganden. För det första så har företagen och dess
anställda fortfarande mer makt än konsumenterna. Företag kan skapa en illusion av möjlighet
att påverka genom att till exempel låta användarna påverka utgången i ett TV-program genom
att rösta, som i till exempel Idol och liknande program. Sådana typer av löften skapar intresse

                                                  
50 Jenkins, Henry Convergence culture - Where old and new media collide, New York University Press, New York 2006. s.
136
51 Ibid. s. 148
52 Lister, Martin m.fl. New Media - A Critical Introduction, Routledge, London 2003 s. 20
53 Ibid. s. 20
54 Jenkins, Henry Convergence culture - Where old and new media collide, New York University Press, New York 2006 s.
133
55 Ibid. s. 287
56 Ibid. s. 3
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och engagemang hos användarna, men kan även leda till besvikelse om inte användaren får
som den vill57. För det andra kan interaktivitet skapa problem för producenten (företagen) då
denne inte vet hur användaren kommer att tolka texten. Producenten förlorar då en del
kontroll över textens innehåll eftersom texten hela tiden förändras av användarna58.

I ett tidigt skede skapade datorerna utökade möjligheter för användarna att interagera med
medieinnehållet, men det var samtidigt enkelt för producenterna att kontrollera
interaktiviteten. Dock har Internet skapat möjligheter för ett deltagande utanför vad
producenterna kan kontrollera. Den här typen av deltagande har gjort att medieföretagen blir
tvungna att agera utifrån detta. Det är dock en stor skillnad mellan att låta användare
interagera med medier under kontrollerade former och låta dem delta i produktionen och
distributionen av medier59.

För att människor ska delta måste de känna att de påverkar både sin egen utveckling, och
andra människors60. Genom att ge användarna större möjligheter att påverka bilden de
kommunicerar ut av dem själva så blir de mera engagerade61.

3.5 Företagande i dagens samhälle
Dagens samhälle och den nya tekniken påverkar inte bara individerna i samhället, utan sätter
även upp nya förhållningssätt och regler för företagen att rätta sig efter. Under denna rubrik
presenteras några aspekter som berör de nya förhållningssätten men även olika fördelar som
följer med den nya tekniken.

3.5.1 Företag i nätverkssamhället
Sociologen Manuel Castells menar att vi idag lever i ett nätverkssamhälle, som präglas av att
individer, institutioner och nationer är nära sammankopplade via olika former av nätverk där
kommunikation färdas. Detta samhälle är ett dynamiskt samhälle med ständiga förändringar,
vilket leder till osäkerhet för företagen62. För att tackla det struktureras företagen idag som
nätverk, både internt och externt mot sina kunder63. De moderna företagen är platta
horisontella organisationer (istället för de traditionella vertikala hierarkierna) där
kundtillfredsställelse är måttet för prestation64. De framgångsrika företagen är idag de som
lyckas generera kunskap och hantera information, och som snabbt kan anpassa sig till
förändringarna inom olika områden som teknik, kultur, och ekonomi65.

3.5.2 Företag blir medborgare
Christer Sturmark och Ulrik Brandén menar att företagen i dagens samhälle tvingas att bli
medborgare66. Med det menas att företagen måste stå för något, ha uttalade åsikter och vara en
del av den politiska arenan. Företagen måste våga stå upp för sin värdegrund samt visa

                                                  
57 Jenkins, Henry Convergence culture - Where old and new media collide, New York University Press, New York 2006. s.
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58 Lister, Martin m.fl. New Media - A Critical Introduction, Routledge, London 2003 s. 22
59 Jenkins, Henry Convergence culture - Where old and new media collide, New York University Press, New York 2006 s.
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61 Ibid. s. 161
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63 Ibid. s. 522
64 Ibid. s. 197
65 Ibid. s. 209
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överlevnad, Svenska Förlaget, Stockholm 2001. s 83
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känslor. Om företagen framstår som en hänsynslös vinstmaskin kommer kunderna att svika
företaget och i förlängningen kommer detta försämra börsvärdet och företagets resultat67.
Vidare menar Sturmark och Brandén att företagen traditionellt har ansett att det är viktigast att
tillfredställa aktieägarna, men att kunderna är de som borde ses som viktigast. Idag ser dock
Sturmark och Brandén en skiftning just mot att företagen ser kunderna som den viktigaste
gruppen att tillfredsställa.

3.5.3 Kundlojalitet
Då det råder hård konkurrens på många av dagens moderna marknader har ett skifte skett från
företagens sida, från att se på sina kunder som en oändlig resurs till att försöka knyta till sig
en lojal kundbas. Företagen skapar kundlojalitet genom en blandning av olika
marknadsföringsstrategier, ofta i form av till exempel kundklubbar68. Tanken och målet är att
minska kundomsättningen och stärka relationen till de redan befintliga kunderna69.
Kundlojalitet ses också som ett mått på företagets förmåga att skapa värde för dess kunder70,
och förväntas skapa två viktiga fördelar hos företag. För det första går det att bygga upp en
lojal kundbas med hög återköpsfrekvens, vilket leder till en stabil marknadsandel för företaget
som är lättare att försvara. För det andra det är upp till fem gånger dyrare att få en ny kund än
att behålla en befintlig, och på så sätt blir det lönsamt för företag att i första hand behålla sina
kunder istället för att konstant hitta nya kunder.71

3.5.4 E-lojalitet
E-lojalitet är ett begrepp som handlar om relationen mellan producenter och användare på
Internet. Det används ofta i marknadsföringssyfte genom att försöka skapa starka band till
sina konsumenter på Internet så att dessa återvänder till, köper igen av, tipsar andra om och
vill bli förknippad med din webbsida. Historiskt sett har mycket handlat om olika sätt för
producenter att kontakta sina användare (ofta via e-mailutskick) och på så sätt skapa en
relation till sina användare. Men idag har det konstaterats att lojalitet endast uppstår då
användaren faktiskt vill ha en relation till producenten72. Det finns alltså en skillnad i ren
kontakt och en lojal relation.

3.5.5 E-PR
E-PR är den delen av ett företags PR som görs genom elektroiniska informations- och
kommunikationsteknologier73. Idag sker detta oftast via Internet och det har kommit att bli en
viktig del av företagets totala PR. Detta byggs ofta upp i det sociala samspelet mellan
producent och användare där Internetmiljön och dess möjligheter till interaktivitet är direkt
avgörande faktorer. Viktiga kanaler för e-PR idag är e-mail, e-maillistor, intranät, extranät
(intranät som även sträcker sig till företagets kunder) samt Virusmarknadsföring (Eng. viral
marketing), som innebär att användarna själva sprider PR vidare bland varandra, likt ett
kedjebrev, då den ofta innehåller ett underhållningsvärde74.

                                                  
67 Sturmark, Christer och Brandén, Ulrik Digital Kommunikation i nätverkssamhället - en guide för konkurrens och
överlevnad, Svenska Förlaget, Stockholm 2001. s 84
68 Blomqvist, Ralf, m.fl. Relationsmarknadsföring, IMH Publishing, Göteborg 2004. s. 129
69 Ibid. s. 120
70 Ibid. s. 123
71 Ibid. s. 122
72 Osignerad, What Is E-Loyalty? http://www.e-loyaltyresource.com/whatis/?ls=www.e-loyaltyresource.com.www.e-
loyaltyresource.com
73 Osignerad, Definition of e-PR, http://www.e-pr.org/manual_definition.htm
74 Osignerad, Web Tools For PR Practitioner, http://www.e-pr.org/manual_webtools.htm, besökt 28/11-07
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4 Metod
Då min uppsats syftar till att jämföra två bilder av samma webbsida har jag också två olika
metoder för att få fram de olika bilderna. Första delen av mitt metodkapitel (4.1) avser
AllEars egen bild av sin webbsida, och den efterföljande delen (4.2) handlar om hur jag
skapade den observerade bilden av samma webbsida.

4.1 AllEars bild av webbsidan
För att sammanställa AllEars egen bild av webbsidan har jag använt mig av tre olika delar; en
intervju med AllEars VD och initiativtagare Lisa Öhman, en officiell pressrelease som
släpptes i samband med lanseringen av webbsidan, samt text som finns på själva webbsidan.
Jag har i presentationen av denna information (under rubriken 5.1) strävat efter att återge den
så nära det sätt på vilket AllEars själva har valt att presentera den, utan att väga in
uppfattningar jag har skaffat mig via min observation av webbsidan. Tanken är att det ska
vara en sammanställning av de tre olika delar som jag har tagit del av.

4.1.1 Intervju via e-mail
Jag har genomfört en intervju i två delar via e-mail med AllEars VD, tillika initiativtagare,
Lisa Öhman. Öhman är intervjuad i egenskap av informant kring AllEars bakgrund, grundidé
och verksamhet, och intervjufrågorna finns bifogade som bilaga 1 till denna uppsats. Hon är
en mycket lämplig person att intervjua då hon såväl kom med idén och startade upp sidan som
att hon idag driver den som VD. Vidare är en forskningsintervju att föredra då jag ämnar
komma åt Öhmans livsvärld75. Även om intervju genomföres i två omgångar så är det en liten
intervju totalt sett, som totalt bestod av 11 huvudfrågor och några följdfrågor. Jag vill också
påpeka att intervjun bara utgör en av de tre delarna som jag använt mig av för att skapa
AllEars sammansatta bild av sin egen webbsida. Dock har intervjusvaren har varit extra
betydelsefulla och givit mig information som jag inte hade kunnat hitta på något annat sätt.

Intervjuer via e-post skiljer sig från intervjuer ansikte mot ansikte i tre huvudavseenden som
rör tid och rum, kroppslöshet och språkliga aspekter. Det är också viktigt att påpeka att vid e-
postintervjuer är det en ansträngning för intervjupersonen att läsa och besvara frågorna76.
Fördelen är dock att forskaren kan skriva frågor när det passar honom/henne och
intervjupersonen kan svara när det passar honom/henne77. Jag skickade mitt första e-mail 29
november och fick svar 5 december. Det andra e-mailet skickade jag 10 december och fick
svar senare samma dag. Nackdelen med detta är att intervjupersonen har god tid på sig att
förmedla sina svar, och man mister spontaniteten som finns i en intervju ansikte mot ansikte78.
Andra nackdelar med att genomföra en intervju via e-mail är att man mister viktiga ledtrådar i
tolkningen av svaren som ansiktsutryck och tonfall, även ironi och skämt kan förvirra
intervjusvaren79. Dessutom mister forskaren möjligheten att ge samtalsstöd och feedback i
form av nickar och hummanden, samt att ställa utvecklande frågor eller be intervjupersonen
utveckla sitt svar80. Vidare förlorar även intervjuguiden och dispositionen av intervjuns olika
teman sin funktion till viss del då personen själv kan välja i vilken ordning han/hon besvarar
frågorna. Dock valde jag att ställa mera grundläggande frågor i det första e-mailet och mera
specifika frågor i det andra.
                                                  
75 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund 1997. s. 117
76 Sveningsson, Malin m.fl. Att fånga nätet - Kvalitativa metoder för Internetforskning, Studentlitteratur, Lund 2003. s. 92
77 Ibid. s. 93
78 Ibid. s. 97
79 Ibid. s. 94
80 Ibid. s. 98
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Jag anser att då intervjun var av en sådan enkel karaktär kan många av dessa nackdelar
förbises. Lisa Öhman kunde enkelt svara på frågorna utan att riskera att ge några alltför
utelämnande svar eller svar som skulle kunna skada verksamheten. Vidare anklagas ofta den
kvalitativa forskningsintervjun för att sakna objektivitet81, vilket är ett metodproblem som är
värt att diskutera i min undersökning. Det ligger i Öhmans intresse att i sina intervjusvar
presentera AllEars på ett positivt sätt, och risken för prestigesvar är stor i min intervju. Dock
är detta inget problem då det är AllEars egen bild av sidan jag vill komma åt. Öhmans
intervjusvar bidrar som en del av den sammansatta bilden av AllEars egen syn på webbsidan,
och hur denna bild sedan stämmer överens med verkligheten är uppsatsens syfte.

4.1.2 Pressrelease angående AllEars
I samband med lanseringen av AllEars släppte SonyBMG och TV4 en gemensam pressrelease
som gick ut till svenska medier. Pressreleasen finns att ta del av på SonyBMG:s hemsida, men
även genom citat i en rad svenska tidningsartiklar. I min intervju med Lisa Öhman hänvisade
hon till denna pressrelease när jag ställde frågor om bakgrund och grundtankar med AllEars,
och det är också främst det jag har använt pressreleasen till. Det bör också tilläggas att
pressreleasen i sig endast är cirka en A4-sida lång och är skriven på ett sådant sätt att den ska
väcka uppmärksamhet och skapa intresse inför lanseringen av hemsidan. Pressreleasen
återfinns i sin helhet som bilaga 2 till denna uppsats.

4.1.3 Texter från AllEars.se
Texter från AllEars har jag egentligen använt mig av ganska lite i den sammansatta bilden.
Det är framförallt två citat som jag har använt mig av från två olika delar av webbsidan. Dessa
två citat är mycket tydliga och raka i sin formulering och målar upp en fantastisk bild av
AllEars till användarna. Därför var dessa mycket bra för mig att använda mig av.

4.2 Den observerade verkligheten
För att skapa min egen bild av AllEars har jag genomfört en observationsstudie av webbsidan
AllEars.se. Undersökningen ägde rum mellan den 12 november och 3 december, men avsåg
material skapat under november månad 2007.

4.2.1 Observationer på Internet
En traditionell observation kommer från det etnografiska forskningsfältet och går ut på att
observera företeelser och sedan teckna ner dessa observationer, ofta utifrån kulturella
perspektiv. Det handlar för forskaren om att vistas i en miljö och beskriva ett gemensamt
värdesystem. Detta kallas ofta för att forskaren har ett så kallat inifrånperspektiv82. Den största
fördelen med observationer är att forskaren själv finns på plats och iakttar saker med egna
ögon, istället för att förlita sig på vad andra människor berättar83.

Observationer på Internet utförs på ett liknande sätt och de grundläggande idealen, målen och
filosofin kring observationer på Internet är desamma som för traditionella observationer.
Däremot skiljer sig den observerade miljön i verkligheten avsevärt mot den på Internet. Först
och främst är Internet både platsen där interaktionen sker, men även också mediet som
interaktionen sker via84. Vidare så sker mycket av interaktionen genom text (i den vida

                                                  
81 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund 1997. s. 64
82 Sveningsson, Malin m.fl. Att fånga nätet - Kvalitativa metoder för Internetforskning, Studentlitteratur, Lund 2003. s. 102
83 Esaiasson, Peter m.fl. Metodpraktikan - Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Nordstedts Juridik, Stockholm
2007.s. 343
84 Sveningsson, Malin m.fl. Att fånga nätet - Kvalitativa metoder för Internetforskning, Studentlitteratur, Lund 2003. s. 107
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meningen skriven text, bilder och symboler), vilket leder till att forskaren främst studerar
skrivna meddelanden85 och inte reaktioner, stämningar och kroppsspråk som traditionella
observationer innefattar.

4.2.2 Beskrivning av miljön
En viktig grund för en observation är en gedigen beskrivning av den studerade miljön. Detta
gäller även på Internet. Det första jag kommer att göra är att kartlägga webbsidans olika
beståndsdelar såsom; förstasidan, indexsidor, personliga sidor, lokala sidor, bloggar, och
forum. Dessutom kommer jag att försöka kartlägga sidans olika funktioner som topplistor,
recensioner och tävlingar. Jag finner det även intressant att kartlägga olika inblandade
människors roll på AllEars, samt olika samarbeten med andra organisationer. Denna
beskrivning är en mycket viktig del av mitt empiriska arbete och kommer att ligga till grund
för min analys på samma sätt som övriga iakttagelser i min observation. Detta då man genom
att kartlägga sidan tydligt ser vilka möjligheter och kanaler för interaktion användarna har mot
producenterna. Det ger en bild av vilka funktioner som producenten har tagit med i sin design
som möjligheter till interaktion.

4.2.3 Tillgång till platsen
Tillgång till fältet är något som är viktigt vid observationer. Vid traditionella observationer
handlar det först och främst om att få komma till platsen och sedan bli accepterad av
människorna man studerar. Det kan vara en lång och svår process, men på Internet är det
annorlunda. På Internet sker tillgång i fyra steg; hitta platsen för observationen, skapa sig en
plats och bli accepterad i gruppen, bemästra tekniken och förstå koder och språk86. I min
undersökning var platsen (AllEars.se) en utgångspunkt för min studie och därför given i
sammanhanget. Samtidigt kan vem som helst både använda sig av AllEars och skaffa sig ett
användarkonto, vilket gör att den traditionella problematiken med att komma till platsen och
bli accepterad försvinner. Att sedan bemästra tekniken och förstå koder och språk var inte
något större problem då jag (och de flesta i min generation) besitter tämligen stor vana av
Internet och virtuella gemenskaper. Arbetet med karläggningen av sidan och det tillhörande
flanerandet (mer om det i 4.2.4) visade sig dock var väldigt viktigt för min förståelse av
webbsidan. Angående acceptans av gruppen finns en rad aspekter vilka alla är kopplade till
forskarens roll i observationen och därför diskuteras detta mer i stycket Forskarens roll
(4.2.5).

4.2.4 Att röra sig i en Internetmiljö
Vid etnografiska observationer är det viktigt att flanera i miljön, det vill säga att röra sig runt
och iaktta människor, aktiviteter och interaktion. Den motsvarande företeelsen på Internet blir
att surfa87. Det är speciellt viktigt i ett inledande skede att bekanta sig med miljön genom att
ganska planlös röra sig runt på webbsidan och utforska dess delar. Detta arbete visade sig vara
mycket betydelsefullt för min studie och för mig personligen då det visade sig att AllEars är
en mycket komplicerad webbsida med otroligt många funktioner samt interna regler och
förutsättningar för användarna. Genom att klicka mig runt på webbsidan upptäckte jag fler
och fler funktioner och möjligheter till interaktion som kom att bli intressanta för min studie.
Det är också mycket denna surfning som ligger till grund för kartläggningen av AllEars.

                                                  
85 Sveningsson, Malin m.fl. Att fånga nätet - Kvalitativa metoder för Internetforskning, Studentlitteratur, Lund 2003. s. 107
86 Ibid. s. 109
87 Ibid. s. 108
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4.2.5 Forskarens roll
Forskarens roll vid observationer kan delas upp i fyra olika roller; deltagande observatör som
observerar öppet och deltar i gruppens aktiviteter, reporter som observerar öppet men inte
deltar, Wallraffare som observerar dolt men deltar, samt spion som observerar dolt och inte
deltar88. Jag kommer i min undersökning att agera som en spion, då jag inte har möjlighet att
meddela min närvaro som forskare eller ser någon poäng i att påverka den naturliga
interaktionen. Interaktionen har sin löpande gång utan min påverkan, och i princip all
interaktion (utom privata meddelanden) är öppen för allmän beskådan. För att bilda mig en
uppfattning av hur dessa privata meddelanden fungerar har jag dock skickat två sådana
meddelanden till en annan användare. Jag har även skrivit två e-mail till två olika mottagare
som arbetar med AllEars för att testa hur snabbt dessa svarade på e-mail. Dessa två saker är
undantag från min forskarroll som spion, men nödvändiga för min förståelse av funktionerna.
Det anses även att genom att inte påverka den miljö som studeras kan forskaren registrera
aktiviteter så objektivt som möjligt89. På Internet är det inte heller någon svårighet att
observera dolt, då forskaren enkelt kan gömma sig bakom ett ”nickname” på samma sätt som
en vanlig användare. Dock lämnar samtliga användare vissa spår efter sig. När man besöker
vissa delar av sidan så registreras det och det visas en lista på de användare som senast besökt
funktionen. På så sätt kan andra användare se min närvaro, men inte det faktum att jag är
forskare. I en väldigt lång undersökning skulle dock andra användare kunna bli
misstänksamma mot denna anonyma användare som aldrig säger något, men då min studie
pågår under en å kort tidsperiod och det finns närmare 30000 användare på AllEars bedömer
jag inte detta som ett problem. Vidare består även de flesta virtuella gemenskaper av
mestadels inaktiva användare som endast observerar. Mer om detta nedan.

Forskarrollen spion (som observerar dolt och inte deltar) brukar på Internetslang kallas för en
lurker90. En lurker behöver inte vara en forskare utan kan vara en helt vanlig användare som
väljer att endast observera och inte delta i interaktionen. Då alla användare har möjligheten att
agera som en lurker på webbsidor skapas det också problem för materialinsamlingen. De
flesta Internetmiljöer består av en lite grupp aktiva användare och betydligt flera passiva
lurkers91.  Observationen baseras endast på kommunikationen och interaktionen som går att se
för forskaren och därför blir det egentligen bara en liten aktiv grupp av användarna som
observeras. Detta är en stor skillnad mot traditionella observationer där forskaren på ett bättre
sätt kan se vilka som deltar, både aktivt och passivt, i en gemenskap. På så sätt blir
undersökningar på Internet ofta resultat av den aktiva gruppens kommunikation och
interaktion, vilket resulterar i att Internetgemenskaper ger ett intryck av att vara mycket
sammanhängande enheter. Detta faktum kan göra att sådana undersökningar ger ett något
missvisande resultat92.

4.2.6 Tidpunkt och omfattning
Vid traditionella etnografiska observationer lyder praxis att forskaren ska spendera så lång tid
som möjligt i gemenskapen för att skapa sig en så god bild som möjligt. På Internet finns
ingen sådan praxis utan det tidsmässiga omfånget bestäms av syftet med studie och metoden,
samt när forskaren anser sig ha tillräckligt mycket insamlat material93. Mitt material är
insamlat under perioden 12 november till 3 december men omfattar redaktionellt material,
kommunikation och interaktion som är från hela månaden november 2007. November
                                                  
88 Sveningsson, Malin m.fl. Att fånga nätet - Kvalitativa metoder för Internetforskning, Studentlitteratur, Lund 2003. s. 104
89 Ibid. s. 106
90 Ibid. s. 110
91 Ibid. s. 114
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lämpade sig speciellt bra då jag kände att jag behövde ordentligt med tid för att bearbeta och
analysera materialet. Att arbeta med material som är skapat innan undersökningens egentliga
början är inte heller något problem då all information lagras på AllEars, och vem som helst
enkelt kan gå tillbaka till äldre inlägg för att studera dem. Jag anser också att en månad är en
lämplig tid i förhållande till uppsatskursens totala tid. Dock är jag medveten om att jag endast
kommer få ut resultat från en månad vilket ger mig en begränsad möjlighet till analys och
diskussion. En studie över en längre tidsperiod som tre månader eller ett år hade givit ett mera
gediget material som hade tillåtit tydligare analyser och slutsatser när det gäller interaktionen
på AllEars.se. Rent teoretiskt skulle november 2007 kunna vara en månad som avviker väldigt
från den normala interaktionen. Jag har dock inte observerat något som skulle tyda på detta.

En annan aspekt på tidpunkt är att trafiken på Internet är olika vid olika tider på dygnet och
olika dagar. Detta i likhet med till exempel rushen i en stadskärna vid olika tidpunkter som
lördagsnätter, måndagsmorgnar, helgdagar och sista dagen före julafton. Detta är dock mera
tydligt och viktigt att ta hänsyn till i synkrona miljöer (miljöer där interaktionen sker i realtid
som till exempel chatrum) än i asynkrona miljöer som AllEars där varje användare kan logga
in när som helst och bidra till interaktionen94. Problemet gäller egentligen inte för min
undersökning men jag har i alla fall sett till att jag har loggat in på AllEars vid olika
tidpunkter och på olika veckodagar.

4.2.7 Materialhantering
Tanken med att forskaren ska kunna fånga ett inifrånperspektiv genom en observation av en
Internetsida är problematisk. Detta för att varje användare förmodligen upplever interaktionen
på ett annorlunda sätt. Det som då är viktigt är att påpeka är att forskaren inte kan redogöra
för varje användares upplevelse av interaktionen utan endast en användare, det vill säga
forskaren själv95.

Vid observationer är det viktigt att minnesanteckningarna är av den typen att forskaren kan gå
tillbaka och titta på sina anteckningar och göra nya tolkningar av dessa. Därför är det viktigt
att minnesanteckningar från observationer är så ”rena” som möjligt96. Dock är den stora
fördelen med observationer på Internet att det material man observerar finns arkiverat, och
oförändrat, på webbsidan man undersöker. På AllEars finns möjligheten att enkelt bläddra
tillbaka i historiken på allt från topplistor och konversationer i forum till de enskilda
användarnas gästböcker och bloggar för att återgå till händelserna forskaren studerar. Därför
blir inte heller minnesanteckningarna lika betydelsefulla i min studie, och dessa kommer
därför mera att fungera som en loggbok över mina tankar och vilka delar av sidan jag har
iakttagit.
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95 Ibid. s. 114
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5 Empiri
Det empiriska materialet består av två delar som avhandlas under varsin rubrik och sedan
jämförs och diskuteras genom analysen kapitel sex. Under rubriken 5.1 presenteras AllEars
egen bild av webbsidan, och under rubriken 5.2 presenteras den observerade verkligheten.

5.1 AllEars bild av webbsidan
Under denna rubrik presenteras AllEars egen bild av webbsidan. Bilden är skapad av en
intervju med AllEars VD Lisa Öhman, en pressrelease i samband med lanseringen av sidan
och text hämtad från olika delar av webbsidan. Materialet är återgivet utan värderingar och
antaganden, eftersom detta är ett försök att presentera AllEars bild så nära som AllEars
presenterar den själv.

AllEars är Sveriges största arena för opublicerad musik. Det är en plats där musiker, artister
och publik kan mötas, med skivkontrakt och TV runt hörnet. Grundtanken med AllEars är att
skapa ett forum där alla musiktalanger i Sverige har en likvärdig och realistisk möjlighet att få
uppmärksamhet för sin musik. För trots ny teknik fortsätter band, artister och musiker att
skicka in sina demos till skivbolag på traditionellt sätt. Tyvärr hinner inte A&R:s97 lyssna på
alla demos som kommer in till skivbolagen. AllEars skapar istället en möjlighet så att varje
användare kan lägga ut sin musik gratis och få den bedömd av såväl proffs som vanliga
lyssnare.

Bakgrunden till AllEars är just det faktum att A&R:s inte hinner lyssna på alla demos som
kommer in, även från den nya tekniken. Via tekniken finns nu en större möjlighet för artister
att spela in sin musik i egna hemmastudios, men det finns även en rad olika nya
distributionskanaler. Webbsidorna MySpace och YouTube har förändrat mycket, och idag
skaffar sig många artister fans på Internet innan de släpper en skiva. Det har gjort att det idag
finns betydligt flera kanaler att släppa musik på och bli upptäckt genom. Dessutom är bruset
som en artist behöver ta sig igenom idag mycket större, och den unga generationen har ett helt
nytt beteende kring musik. För även om skivförsäljningen minskar så är musikintresset större
än någonsin, då människor delar musik med varandra och skaffar både musik och ringsignaler
som passar ens personlighet och humör. Skivbranschen har tidigare försökt stoppa den nya
tekniken, men har nu äntligen börjat arbeta med den. Men skivbranschen är en stor
organisation och det tar tid att genomföra förändringar.98

AllEars består till stor del av tre huvudgrupper som alla spelar en viktig roll på sidan;
artister/musiker, lyssnare och proffs. För artister och musiker fungerar sidan så att de lägger
upp sin musik och får den recenserad och bedömd av andra användare och proffs, och kan på
så sätt vinna uppmärksamhet och i förlängningen även ett skivkontrakt. För lyssnarna skapas
en arena för att först få höra ny svensk musik. Dessutom finns möjligheter att recensera och
bli utsedd till Månadens tyckare, och på så sätt få redaktionellt utrymme på sidan. Därav kan
sidan bli en plats för morgondagens recensenter och mediaprofiler på samma sätt som
morgondagens musiker. Den tredje gruppen är proffsen, som består av professionella A&R:s
och andra viktiga personer från den svenska musikbranschen. Deras uppgift är att ge feedback

                                                  
97 A&R står för artist och repertoar, och är en skivbolagsanställd person som ansvarar för att hitta nya artister och underhålla
och utveckla bolagets totala repertoar. A&R:s blir således mycket viktiga för skivbolagen och fungerar som länken mellan
skivbolaget och artisten.
98 Intervju med Öhman, Lisa, 29/11-07
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till användarna och ta vara på den stora mängd talang som finns bland de svenska artisterna
och musikerna.

Det MySpace och YouTube startade, som nya virtuella mötesplatser för musik, har lett till att
användarna idag har större makt och möjlighet att påverka musikindustrin. På AllEars är det
självklart att vem som helst bör ges möjlighet att interagera i olika former. Den traditionella
horisontella organisationen är ersatt med en plan organisering där kommunikationen sker på
ett rakt sätt utan mellanled. På så sätt har makten idag hamnat hos användarna och
konsumenterna. Stora bolag blir mer distributörer med rejäla marknadsföringsmuskler och
avancerade verktyg.

Tack vare AllEars har både musikbranschen och andra musikintresserade upptäckt massor
med talang från hela landet. Nya talanger har fått den uppmärksamhet som de förtjänar, och
givits chansen att spridas till en större publik på allvar. Sedan starten har runt 20 artister redan
fått skivkontrakt eller andra avtal, och många har fått uppmärksamhet i media lokalt.99

Det AllEars har skapat är en ny verklighet för nya artister och musiker i Sverige, och
webbsidan har redan idag påverkat musikbranschen i sin helhet. Det som tidigare endast ett
litet antal utvalda människor på skivbolag fick lyssna på, får idag tusentals musikintresserade
själva lyssna på och bedöma. AllEars har också bevisat att med en bra sammansättning av
människor som arbetar med sidan kan man åstadkomma mycket. Förutom webbsidan finns
AllEars idag på TV, i tidningen, lokalt och snart även i mobiltelefonen.100

Daniel Breitholtz finns med som A&R och proffstyckare på AllEars, men är också en del av
redaktionen. Han används som ansiktet utåt för sidan och är mycket betydelsefull i
marknadsföringen. Detta för att han är en talangfull A&R samtidigt som han är ett av Sveriges
mest välkända ansikten.

Integrationen på AllEars är ännu inte fullt utbyggd. Tanken var att i takt med att sidan växte
skulle funktioner som uppmanar kommunikation mellan användarna utvecklas. Men då sidan
snabbt blev så populär kom utvecklandet främst att handla om kapacitet att hantera de många
användarna och låtarna. Skaparna trodde att kapaciteten inte skulle behöva utvecklas förrän
tidigast ett år efter starten, men det har varit nödvändigt tidigare än så och då har tyvärr
”community-funktionerna” blivit lidande.101

AllEars har ett ranknings- och poängsystem bland sina användare och proffs. Detta system är
till för att då AllEars jobbar med några av Sveriges främsta A&R:s så faller det sig helt
naturligt att de borde ha stort inflytande på bedömningen av musik. Om dessa endast skulle
försvinna i myllret av åsikter skulle en stor poäng med AllEars gå förlorad. Att hitta en bra
avvägning mellan proffsens och användarnas åsikter är dock svårt och det sker ett löpande
arbete med att försöka få till ett lämpligt förhållande mellan dessa två. Samtidigt är det också
viktigt att de användare som enligt de andra användarna har bra åsikter får en bra möjlighet att
påverka listorna på AllEars. Vidare finns även ett poängsystem som mäter graden av aktivitet
hos användarna. Detta var ett system som fanns med då AllEars startades, men har aldrig lyfts
upp eller fokuserats på under driften av sidan. Det kommer dock att ske en förändring av detta
system inom en snar framtid.

                                                  
99 Intervju med Öhman, Lisa, 29/11-07
100 Intervju med Öhman, Lisa, 10/12-07
101 Ibid.
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Enligt VD:n Lisa Öhman har AllEars i dagsläget ingen statistik att tillgå när det gäller hur
många användare som är VIP- kontra ”vanliga” medlemmar, hur många som är artister kontra
lyssnare, samt hur många användare som är regelbundet aktiva på sidan. Det är en funktion
som just nu byggs ut. Det man dock vet är att sidan tidigare har varit kraftigt mansdominerad
(Lisa Öhman uppskattade det till ca 95 % män tidigare), men att man nu börjar se en jämnare
fördelning av könen bland användarna (uppskattningsvis 70 % män och 30 % kvinnor).102

AllEars är ett fristående aktiebolag med egen VD och styrelse som har finansierats av ägarna
SonyBMG och TV4. Affärsmodellen liknar andra Internetföretag och bygger i stora drag på
annonsering, partnerskap och i framtiden även medlemskap. Förutom detta har även ägarna
vissa andra förhoppningar. Som för SonyBMG att hitta nya talanger, och för TV4 att hitta
lämpliga format för en attraktiva målgrupp. VD:n Lisa Öhman har dock svårt att bedöma om
AllEars har påverkat ägarnas verksamhet på ett nämnbart sätt, men menar också att detta
främst beror på att det fortfarande är så nytt103.

”Du är på scenen med ditt band. Du når ut med din musik och kan nästan röra
vid publiken. Du är på AllEars.se”

”Lägg upp din musik och se till att andra recenserar den – nu har du chansen så
ta den! Du kan påverka. Du bestämmer. Du är på AllEars.se.”

5.2 Den observerade verkligheten
Under denna rubrik presenteras den observerade verkligheten på AllEars.se. Bilden är skapad
genom en observationsstudie på material skapat under november månad 2007. Avsnittet
inleds med en beskrivning av webbsidan som sedan följs av beskrivningar av olika funktioner
och förutsättningar på sidan, för att sedan avslutas med att beskriva de olika möjligheterna till
interaktion och deltagande som finns på AllEars.

5.2.1 Beskrivning av webbsidan AllEars.se
Förstasidan på AllEars är fylld med information och funktioner, och en skärmdump från
förstasidan finns med som bilaga 3 till denna uppsats. Till vänster finns en navigationsmeny
strukturerad på de fem rubrikerna AllEars, Hem, Tävlingar, Listor och I fokus. Överst på
sidan samt till höger finns reklam i form av banners från andra företag (Sony Ericsson, WWF,
3, Lenson.com, JC, webbsidan Smarta fakta för vetgiriga). Överst bland det redaktionella
innehållet finns antalet användare och hur många dagar, timmar, minuter och sekunder musik
som finns på AllEars. Vid slutet av studien hade sidan 28275 medlemmar, och
medlemsantalet ökade i snitt med 27,4 användare per dag. Vidare finns information om
aktuella aktiviteter, tävlingar och funktioner så som gigkalendern, hur du kan synas mera på
AllEars, en användare visas upp under Missa Inte, AllEars samband med TV4, samt AllEars
webbradio. Det finns även en rubrik som heter Senaste nytt där det listas nyheter om AllEars
användare i andra medier, uppdateringar i bloggar, händelser på AllEars och dylikt. Under
detta finns en lista på de senast inloggade användarna samt de senast skrivna recensionerna.
Avslutningsvis finns också den aktuella topplistan med musik på AllEars, som man själv kan
sortera efter musikstil, stad, mest sålda, mest lyssnade, proffsens lista, Daniel Breitholtzs lista
samt de låtar som flest gånger lagts till som favorit hos användarna. Mer om topplistan senare.

                                                  
102 Intervju med Öhman, Lisa, 10/12-07
103 Ibid.
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5.2.2 Din Sida
Mycket av funktionerna på AllEars kretsar kring din egen användare och sidan som kallas Din
Sida. Du skaffar dig ett användarkonto på AllEars precis som på övriga Internettjänster (t.ex.
Hotmail) genom att uppge användarnamn, lösenord samt några andra uppgifter, och därefter
kan du börja använda dig av AllEars. På Din Sida kan användare skriva information om sig
själv och ladda upp egna låtar och bilder. Dessutom kan man se användarens aktivitetspoäng
(mer om poängen på AllEars senare), vilken recensentnivå användaren har, om användaren är
VIP-medlem, om användaren är inloggad, se vilka låtar den har lagt till som favoriter, titta i
personens gästbok, samt läsa recensioner användaren har fått och skrivit. Den finns även en
musikspelare där andra användare kan lyssna på dina uppladdade låtar.

Som menyer till din sida kan du ändra dina inställningar, skapa ett band (ett gemensamt
användarkonto för flera användare på AllEars), hantera dina skickade och mottagna
meddelanden, ladda på Din Plånbok med pengar via ditt bankkort för att kunna köpa låtar,
komma till forumet, samt logga ut. Forumet är uppdelat i underkategorierna Regler, Musik,
Listor, Recensioner, Artister, Nice to have (önskningar om funktioner på AllEars),
AllEars.se/Göteborg, AllEars.se/Umeå, Spelningar & Evenemang, Hetast på AllEars,
Melodifestivalen, samt Announcement (meddelanden från redaktionen). Inläggen i forumen
kan filtreras och sorteras efter när de är postade på allt ifrån det som är postat idag till de
senaste sex månaderna, och självklart också samtliga inlägg. Forumet fungerar på klassiskt vis
med att en användare startar en diskussion, som andra användare sedan kan kommentera.

5.2.3 Poäng- och rankingsystem
En viktig funktion för användarna på AllEars är poängsystemet, som är ett mått på
användarens aktivitet. Poängsystemet är mycket komplicerat och du får poäng både när du
själv är aktiv men också när andra tycker till om dig. Först och främst får du poäng när du
recenserar andra låtar, men artisten du recenserar får också poäng. Artisten får mera poäng ju
flera recensioner du har skrivit (vilken recensentnivå du befinner dig på). Användare får även
poäng för att uppdatera sin profil med information och låtar, varje gång man loggar in, laddar
upp bilder, bedömer recensioner och köper musik. VIP-medlemskap ger också automatiskt
poäng. Något som är värt att nämna om poängsystemet är att om en användare får en
recension av en professionell A&R ger detta 500 poäng, vilket är att jämföra med att till
exempel att skriva en recension som ger 5 poäng och att köpa musik som ger 10 poäng per låt.
Får du en recension av ett proffs skjuter alltså ditt mått av aktivitet på sidan i höjden.

Kopplat till poängsystemet finns ett rankingsystem för graden av status som recensent på
AllEars. Skalan är femgradig och som ny användare börjar du givetvis på lägsta nivån. Sedan
klättrar du upp en nivå för var femtionde recension du skriver. Beroende på din
recensionsnivå får också artisten du recenserar olika mycket poäng (fem poäng multiplicerad
med din recensentnivå, t.ex. 5 * 3 = 15 poäng om du är på recensentnivå tre). Väl uppe på den
högsta nivån (när du har recenserat 201 låtar) kallas din användare för Tung Tyckare.
Recensioner från Tunga Tyckare ger artisten mycket poäng och bli därför extra attraktiva för
andra artister. Dessutom sammanställs det även en speciell topplista baserat på vad de tunga
tyckarna på AllEars anser. Tunga tyckares röster och betyg väger även tyngre i
sammanställningen av topplistorna.

5.2.4 VIP-medlemskap
En annan mycket viktig funktion är att bli VIP-medlem. Att bli VIP-medlem kostar 30 kr per
månad och enkelt utryckt ger det användaren större möjligheter att bli sedd på AllEars. Detta
genom fördelar som att; som VIP kan du ladda upp obegränsat med låtar och bilder (endast tre
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av varje annars), du hamnar med i slumpurvalet av att bli presenterad under Missa Inte på
förstasidan, du hamnar med i slumpurvalet i AllEars webbradio, samt att du får lägga in dina
spelningar i Gigkalendern. VIP-medlemskapet är också betydande för användarens möjlighet
att göra karriär utanför AllEars. Att vara VIP-medlem är nämligen en förutsättning för att få
en proffsrecension eller att bli utsedd till Månadens Tyckare.  Genom att inte vara VIP-
medlem går man således miste om dessa funktioner och får på så sätt ett mycket begränsat
utrymme för exponering. Dessutom kan en ”vanlig” användare inte heller väljas ut till
Singeldealen och går därmed miste om en av grundidéerna med AllEars; att få skivkontrakt
med SonyBMG.

5.2.5 Gigkalendern och webbradion
Gigkalendern är, precis som det låter, en funktion där VIP-medlemmar på AllEars kan lägga
in sina spelningar i en kalender. Samtliga användare kan sedan enkelt navigera sig genom
kalendern för att se vilka band som spelar på olika dagar i olika städer.

På AllEars finns även en webbradio fylld med musik endast från AllEars. Användarna kan
välja på att lyssna på den aktuella topplistan, proffsens topplista eller att slumpa bland musik
på AllEars. För att ha möjlighet att få sin låt framslumpad i webbradion är det dock ett krav
att användaren är VIP-medlem.

5.2.6 Singeldealen och Månadens tyckare
Singeldealen innebär att upplagda låtar på AllEars kan väljas ut för att släppas som
prioritetssingel på skivbolaget SonyBMG. Låten väljs ut av redaktionen på AllEars från den
aktuella topplistan och Daniel Bretholtzs lista med jämna mellan rum. Vinnaren får spela in
låten med en av SonyBMG:s producenter i en professionell studio och singeln säljs sedan i
butik och via Internet. Vid början av min studie har de fem artisterna Blowsight, Nejra, Asian
Monkeys, Venture och Isabel Guzman blivit utvalda för Singeldealen. En förutsättning för att
bli utvald är dock (som tidigare sagts) att du är VIP-medlem. Intressant med denna företeelse
är att den tidigare hette Månadens låt och det utsågs en låt varje månad som skulle släppas
som singel. Sedan en tid tillbaka har dock SonyBMG och AllEars valt att döpa om företeelsen
till just Singeldealen och numera finns ingen given tid för hur ofta ett urval sker. Under
november månad valdes ingen låt ut för att släppas på SonyBMG. Däremot annonseras det ut
att från listan som publiceras vecka fyra nästa år (som alltså bygger på betyg från vecka tre)
kommer en låt att väljas ut för singeldealen.

I likhet med Singeldealen kan enskilda användare också bli utvalda till Månadens Tyckare.
Användaren utses av redaktionen en gång per månad och plockas från de användare som är
Tunga Tyckare och har recenserat så mycket att de hamnat Tyckartopplistan (de 20 användare
som skrivit flest recensioner på AllEars). Som Månadens Tyckare får du eget redaktionellt
utrymme på AllEars och du får genomföra en intervju, med en artist som du väljer, som sedan
publiceras på förstasidan. AllEars menar även att detta skapar möjligheter för att bli upptäckt
som recensent eller musikjournalist, vilket skulle kunna leda till en karriär utanför AllEars.

5.2.7 Proffsen på AllEars
AllEars använder sig av några så kallade Proffs eller Proffstyckare, vilka till vardags arbetar
som A&R:s och agenter. Den som utnyttjas allra flitigast i både marknadsföring av AllEars
och verksamheten på AllEars är Daniel Breitholtz. Breitholtz jobbar heltid med AllEars, men
har tidigare arbetat med skivbolagsverksamhet i tio år innan han blev känd som jurymedlem i
TV-programmet Idol. På AllEars är Breitholtz ansiktet utåt och han används för recensioner,
men har även en egen sida och blogg, samt att han ger tips på vad han tycker att användarna
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bör recensera. Det finns även en redaktionell intervju med Breitholtz där han tipsar om hur
man blir en bättre recensent. Vidare finns tre personer som anges som proffs; Fredrik Ekander
som driver inspelningsstudion och musikförlaget Cosmos, Samuel Arvidsson som är A&R på
skivbolaget SonyBMG, och Emil Larsson som arbetar som agent på bokningsbolaget EMA
Telstar. Vidare finns även en redaktör som kallas Nina. Dessutom använder sig AllEars av
externt inbjudna proffstyckare. Dessa är oftast musiker som tillfälligt får gå in och recensera
låtar för AllEars räkning. Exempel på sådana personer har varit producenten och låtskrivaren
Peter Kvint, rockbandet Good Charlotte, reggaeartisten Gentleman och rapartisten tillika
skivbolagsanställda Peewee.

5.2.8 Köpa och sälja musik på AllEars
Som användare på AllEars kan du ladda upp och sälja din musik och naturligtvis också köpa
andras musik. För att kunna sälja musik måste du först och främst vara VIP-medlem.
Dessutom måste du uppge samtliga personuppgifter inklusive telefonnummer och e-
mailadress, samt textförfattare, musikkompositör och eventuellt musikförlag för de låtarna du
tänker erbjuda till försäljning. Därefter kan andra användare gå till din sida och köpa låtar
genom ett enkelt knapptryck. Detta kan alla användare göra med förutsättningen att de har
fyllt på Min Plånbok med pengar från sitt bankkort, mobiltelefon eller Pay Nova-konto. Varje
låt kostar fem kronor att köpa och pengarna fördelas så här: en krona till moms som AllEars
betalar till staten, två kronor till copyright- och betalningslösning till STIM/NCB och det
företag som tillhandahåller den tekniska lösningen, och slutligen två kronor till artisten som
betalas ut som royalty från AllEars. Under Mina sålda låtar kan artisten se hur många gånger
deras låtar är sålda och hur mycket intjänade pengar de har. För att får en utbetalning av
royalties kontaktar användaren AllEars och kan välja på att få ett belopp under 500 kronor
utbetalad till Min Plånbok eller genom en vanlig bankutbetalning.

5.2.9 AllEars två lokala sidor; Göteborg och Umeå
AllEars har även två lokala sidor; AllEars.se/Göteborg och AllEars.se/Umeå, som startades i
september 2007. Dessa lokala sidor har varsin egen redaktör (Jerry Boman i Göteborg och Jan
Axelsson i Umeå) och har som mål att sprida ny musik och information om artister och
spelningar på en lokal nivå. Göteborg och Umeå är först ut som del i en storsatsning mellan
AllEars och TV4:s lokala TV-stationer. De lokala stationerna Göteborg, Umeå,
Malmö/Halmstad, Jönköping/Växjö, Karlstad/Skövde, Norrköping/Västerås, Uppsala/Gävle,
Sundsvall och Östersund sänder varje torsdag klockan kvart över nio på morgonen den lokala
topplistan för varje respektive stad från AllEars. Dessutom diskuteras musiken och artister blir
inbjudna för att både bli intervjuade och spela live i TV. Göteborg och Umeå har dock tagit
steget längre och erbjuder lokala bloggar, redaktionellt innehåll, webb-TV, samt exponering
av/tips om lokala band på de lokala webbsidorna.

5.2.10 Tävlingar och samarbeten
AllEars anordnar även tävlingar för sina medlemmar. Under min undersökning fanns det två
tävlingar; Livegiget och Vinn Kent-prylar. Livegiget är en stående tävling och är ett samarbete
mellan AllEars och bokningsbolaget EMA Telstar om en spelning. Spelningen som det
tävlades om under min undersökning var på nattklubben X3M i Umeå den 7 december 2007,
men så fort en vinnare är utsedd börjar tävlingen om en ny spelning. Tävlingen fungerar så att
användarna röstar på de anmälda låtarna och sedan väljer proffsjuryn bland de 20 högst
placerade låtarna. Varje artist får bara anmäla en låt och måste vara VIP-medlem. I
tävlingsvillkoren står det också att den vinnande låten kommer att användas i marknadsföring
kring tävlingen, bland annat genom att göras till ringsignal för gratis nedladdning, varpå ingen
ersättning ges till artisten. Vidare står inte heller AllEars eller EMA Telstar för några
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kostnader (mat, resa, boende m.m.) i samband med spelningen. Vinnaren av tävlingen (Jens
Wennberg) annonserades 30 november och i samband med detta publicerades också en
intervju med vinnaren. Dessutom framgick det i och med annonseringen av vinnaren att det
var Emil Larsson från EMA Telstar som utsett vinnaren.

Både tävlingen Livegiget och funktionen Gigkalendern är ett samarbete mellan AllEars och
bokningsbolaget EMA Telstar som arbetar med att arrangera konserter och turnéer.
Samarbetet fungerar också så att Emil Larsson från EMA Telstar är en av proffsen på AllEars,
samt att en länk till EMA Telstars hemsida finns på förstasidan under rubriken Vänner. Under
samma rubrik finns även en länk till Studiefrämjandet, som är samarbetspartner med AllEars
då de tillsammans genomför arrangemanget Dagen D. Ett arrangemang för demoartister att
uppträda på och samtidigt möta andra musiker och branschfolk.

5.2.11 Topplistorna
På AllEars finns (som jag nämnde inledningsvis i det här kapitlet) en rad olika topplistor. Den
största kallas just för Topplistan och är en låst sammanställning av vilka låtar som hade bäst
betyg senaste söndagskvällen. Varje låt betygsätts i tio kategorier (komposition, originalitet,
hittighet, arrangemang, sång, text, omedelbarhet, produktion, hållbarhet och totalt) varav en
kategori är Totalt. Betygen ges på en skala från noll till tio och snittbetyget visas med två
decimaler. Det enklaste betyget är genomsnittsbetyget och är (precis som namnet avslöjar) ett
rent genomsnittsbetyg där alla användares röst väger lika tungt. När topplistan sammanställs
på söndagar görs detta dock utifrån ett annat betyg som kallas midweekbetyg. Topplistan
sammanställs genom att man räknar ut låtens genomsnittliga midweekbetyg som låten haft
under den gångna veckan. Midweekbetyg är ett betyg som uppdateras varje kvart där olika
personers betyg väger olika mycket. Betyget räknas ut genom en algoritm där användare på
den lägsta recensentnivån väger minst, och betyg från A&R:s väger överlägset tyngst. Strax
därefter följer bransch och Tunga Tyckare. Nästa lista heter Bäst betyg och baseras på låtarnas
Midweekbetyg just nu. För att överhuvudtaget få ett Midweekbetyg måste låten också ha
funnits på AllEars i en vecka och uppfylla minst ett av dessa krav: Att låten har fått en
recension från en A&R de senaste sex veckorna, minst tre recensioner från bransch under en
månad, minst sex recensioner från Tunga Tyckare under de senaste 30 dagarna eller minst tio
recensioner från medlemmar under pågående aktuell vecka (måndag till söndag). På samtliga
listor kan man se artistens namn, låttitel, genre, användarens presentationsbild, samt låtens
midweekbetyg och genomsnittbetyg. Dessutom kan man lyssna på låten, köpa låten (om
användaren har gjort detta möjligt), recensera låten, tipsa en vän om låten, lägga till låten som
favorit och ge ett snabbetyg på låten. Samt klicka sig vidare till användarens presentation,
genrelistor för den genre en viss låt har eller en sida med mera information om låten. Det går
även (som jag har nämnt tidigare) att sortera topplistan på olika genrer eller olika städer.
Vidare finns även Tunga tyckarnas lista och Daniel Breitholtzs egen lista.

Under min observation presenterades Topplistan fyra gånger, som alla finns i sin helhet som
bilaga 4 till denna uppsats. Vid de första två veckorna toppas listorna av The Scores låt Asian
Water respektive sundemos i'm alright, men de två sista veckorna toppas listan av Mcpornos
låt THE DAY WILL COME, 2007. Mcporno hade med två låtar på dessa fyra topplistor. Först
DO IT LIKE I DO IT, mastrad som låg på topplistan vecka 44 och 46, och sedan THE DAY
WILL COME, 2007 som toppade listan vecka 46 och 47. THE DAY WILL COME, 2007 hade
midweekbetyget 9,42 under vecka 46, vilket var låtens högsta betyg under november månads
listor. Den låt som dock hade högst poäng på novembers listor var The Scores låt Asian
Watersom hade 9,93 då den toppade listan för vecka 44.
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De totalt 80 platserna på de fyra listorna fördelades på 33 artister. Artisten och användaren
Sundemo är med på alla fyra topplistor och återfinns överlägset flest med sina totalt tio gånger
på listorna. Förutom Sundemo finns det tre andra artister som återfinns på alla fyra listor, men
dessa med en och samma låt; Miss Fine Wine, Angelica och marvin x. Vidare placerar sig
även Delacroix på samtliga listor, men med två olika låtar.

En intressant iakttagelse är att i 59 av 80 fall (ca 74 %) är midweekbetyget högre än
genomsnittsbetyget. Det innebär att när olika personers rank och status spelar roll så får
låtarna högre betyg än när samtliga användare får vara med och tycka. Om topplistan hade
baserats på rena genomsnittsbetyg hade därför 15 av 20 låtar varje vecka bytts ut eller i alla
fall bytt plats med varandra. Detta visar att proffsen på AllEars tillsammans med de mest
aktiva användarna i större grad påverkar hur topplistorna ska se ut.

Dessutom känner jag som observatör igen många av namnen på topplistorna. Till exempel
återfinns den mest frekvente bloggaren under november BLOOMIN'BLUE på tredje plats på
listan för vecka 45. Även andra frekventa bloggare som TobbeMöller, ICKE LIKA MED och
Aurgrunn återfinns på topplistorna.

5.2.12 Forumen
Forumen på AllEars används generellt ganska lite av användarna. I forumen Regler, Listor,
AllEars.se/Umeå, Hetast på AllEars och Announcement hade inga inlägg gjorts den senaste
månaden. AllEars har tydlig offentlig statistik på sina forum.  Man kan se hur många
konversationer respektive meddelanden som finns i varje forum, men också hur många svar
och visningar varje konversation har fått. Forumet Musik är mest använt och har 428
konversationer (tvåan Artister har endast 222 konversationer) med totalt 1544 meddelanden.
Forumet Recensioner har endast 197 konversationer men ligger nära Musik i fråga om
meddelanden, med sina 1459 meddelanden.

Vid en överblick inser man ganska snabbt att Musik främst används för egenreklam från olika
band och liknande. Bland de 21 konversationer som är startade under november månad är det
endast fyra som inte är reklam postade av artister som uppmanar användare att lyssna på deras
musik och recensera deras låtar. En konversation är istället reklam för en klubb som erbjuder
spelningar till band på AllEars, en handlar om ett band som söker musiker, och en är en
konversation kring årets Idolsäsong och en är ett utdrag från en dikt som användaren vill att
andra ska ta till sig. Ingen användare har dock kommenterat i den konversationen.
Användarna tycks också ha insett att forumet främst används som reklam då dessa
”reklamkonversationer” har väldigt få visningar. Till exempel har Dj.legion´s konversation Ny
grupp!!! .:Cosmic7even:. endast visats 18 gånger på tre veckor (på en webbsida med 28000
medlemmar).

Forumet Nice to have är avsett för användarna att tycka till om funktioner och liknande på
AllEars. Den senaste månaden är två konversationer startade och en del användare verkar läsa
konversationerna. Nya spelaren heter den ena konversationen och har kommenterats av tio
och lästs av 95 användare på tio dagar. Den andra är information om att boken om festivalen
Sweden Rock är ute (en konversation som verkar ha hamnat i fel forum) och den har inga
kommentarer men 40 visningar. I detta forum agerar främst en representant från AllEars som
kallar sig själv för Saidi. Han verkar vara involverad i driften av AllEars och svarar med långa
svar om varför fel kan ha uppstått och ursäktar dessa. Han har bland annat skrivit tre av
kommentarerna i Nya spelaren.
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I forumet Recensioner finns konversationen Proffsrecensioner som är startad av redaktören
Nina, där hon börjar med att ursäkta att AllEars A&R:s ligger efter i recenseringen av artisters
låtar. Tråden startades ursprungligen 4 januari 2007 och har idag 101 svar och 2532 visningar.
Det senaste svaret på denna konversation postades 4 oktober 2007 (och alltså inte inom
november månad) men redaktionen på AllEars har valt att lägga den högst upp i forumet för
allmän beskådan, och antalet visningar ökar varje dag. Konversationen började med ett
uttalande från redaktören Nina som ursäktade sig att VIP-medlemmar som skickat in en låt för
recension fått väntat alldeles för lång tid på grund av överbelastning hos proffsen. Detta
grundade sig i en funktion som fanns tidigare på AllEars och som sa att VIP-medlemmar
skulle få en proffsrecension i månaden. När min studie genomförs finns inte den funktionen
kvar utan VIP-medlemskap är en förutsättning för att överhuvudtaget få en proffsrecension,
däremot finns inget löfte om när och hur många proffsrecensioner en användare har rätt att få.
Användarna som skriver i konversationen är väldigt kritiska mot att de känner sig lurade då de
betalar pengar för ett löfte som inte uppfylls, men även proffsrecensionerna i allmänhet.
Användaren Immigrant skriver den 11 januari 2007:

”Jag vill ta tillfället i akt och påpeka att de s.k. proffrecensioner jag har läst har
varit väldigt, väldigt tunna. Endast ett fåtal rader skrivet om låtarna, inte på
något sätt bättre än andra recensioner. Jag hade en föreställning om att
proffsrecensioner skulle vara lite mer välutvecklade och igenomtänkta, med
mycket mer detaljerad motivering till alla delbetyg som recensenterna sätter, men
så tycks inte fallet vara.”

Användaren Windfall håller med senare under samma dag:

”Håller med på den punkten. Att få en recension av vem-som-helst är bättre i
90% av fallen. Trodde proffsrecensionen skulle ha den effekten att de hjälpte till
att förbättra låten och artisten. I nuläget handlar proffsrecensionen enbart om att
man är nöjd för att någon uppsatt person lyssnar på ens låt.. När det nu skall
hända... /W”

I övrigt är sex konversationer startade i forumet Recensioner under november månad. En av
dessa heter Jag har några frågor ang.recensioner.Jag behöver veta var ribban ligger och
behandlar interaktionen mellan användarna på AllEars. Användaren Percy Mejhagen startade
konversationen med att säga att han varit borta från sidan ett par månader och ville därför ha
svar på hur man förväntas agera som användare i några situationer på AllEars. Han undrade
om man indirekt måste recensera tillbaka när någon recenserar en av dina låtar och om det är
okej att be om en recension och inte sedan ge någon tillbaka. Det är visserligen bara fyra
personer som har svarat på konversationen men tre av dessa är överens om att alla själva får
välja vilka man vill recensera, medan den sista menar på att det är självklart att en tjänst ska
belönas med en gentjänst. En annan konversation ifrågasätter om man överhuvudtaget ska ha
recensioner på Allears, men den användaren fick inget medhåll från andra.

5.2.13 Gästböckerna
Varje användare har en gästbok som andra användare fritt kan skriva i. Kommunikationen blir
då synlig för samtliga användare bara de klickar sig fram till de rätta gästböckerna, och
dessutom kan vem som helst klicka på knappen Visa hela konversationen för att få upp endast
vad de både användarna har skrivit till varandra. Gästböckerna kan användas för personlig
kommunikation användarna emellan, ofta i form av positiva kommentarer på den andres
musik. Men gästböckerna verkar också fungera mycket som en kanal för reklam, eller i alla
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fall påverkan. Mycket vanligt förekommande är gästboksinlägg från användare, som inte
verkar känna användaren de skriver till, där användaren informerar om att den har lagt upp en
ny låt och gärna vill ha den recenserad (eller reccad som de flesta användarna skriver).  Detta
skrivs ofta i en trevlig ton och kombineras ibland också med ett löfte om att recensera tillbaka
om användaren recenserar deras låtar. Inläggen kan också handla om att användarna vill
informera om att de har ett nytt band, nytt sound eller ny demo ute. Redaktionen på AllEars
använder de olika användarnas gästböcker på samma sätt. De har ett användarkonto som heter
just Redaktionen som används för att skicka ut information om aktuella händelser på AllEars
så som olika tävlingar. Detta vädjande om recensioner är något som ofta diskuteras och
påpekas på olika ställen på AllEars. Användarna är väldigt medvetna om detta och många ser
det som ett problem. Bland annat skrev användaren Tone i diskussionen Mellanvikts tyckare?
från Nice to have-forumet att:

”(…) jag som inte har varit med mer än i en månad får spam om att recca låtar :(
Likaså är det med Forumet - massa rec-raggare.”

Trafiken i de olika gästböckerna är väldigt varierande mellan användarna. Vissa användare får
flera gästboksinlägg varje dag och vissa användare har månader mellan inläggen. Detta beror
på graden av aktivitet på AllEars, men det är inte självklart. Min bedömning är att det främst
är aktivitet i interaktionen användare emellan som renderar många gästboksinlägg. Det finns
användare som är mycket aktiva i att lägga upp låtar och bilder, men dessa har oftast inte lika
frekventa gästboksinlägg som de som ”nätverkar” och använder gästböckerna för att knyta
nya kontakter. Jag ser också ett mönster i att de mest aktiva användarna ofta är på den högsta
recensentnivån (Tunga Tyckare). Detta gör att deras recensioner väger tungt på listorna vilket
resulterar i att de blir mera utsatta för vädjan om recensioner. Det är dock mycket svårt för
mig att konstatera om deras aktivitet ledde till att de blev tunga tyckare eller om det faktum att
de är tunga tyckare ledde till den stora aktiviteten. Det blir en slags hönan och ägget-
frågeställning. Ett faktum är dock att deras recensioner väger tungt och är viktiga för andra
användare, varpå de i högre grad blir utsatta för vädjan om recensioner. Intressant är också att
Tunga tyckare, och andra mycket aktiva användare, tenderar att vara mera personliga i
interaktionen via gästböckerna mellan varandra. Det ser ut lite som att de känner att de sitter i
samma båt och är trötta på vädjanden om recensioner, och därför kan konversera mera
avspänt med varandra. De vet också att de inte utnyttjar varandra för recensioner utan kan helt
enkelt utbyta recensioner och kommentarer på ett avslappnat sätt.

5.2.14 Bloggarna
De användare på AllEars som kommit upp till recensentnivån Tunga Tyckare får genom det
en egen blogg på AllEars. Dessutom har personer som jobbar med sidan en egen blogg, till
exempel proffstyckarna samt redaktören Nina. De olika bloggarna kommer man åt genom att
först gå in på personens presentation och sen klicka på blogg, eller genom att klicka på länken
Bloggar i navigeringsmenyn till vänster på sidan. Då kommer man till en sammanställning av
samtliga bloggar på AllEars, ordnade i kronologisk ordning, med det nyaste inlägget längst
upp. I november månad postades det 115 blogginlägga fördelade på mellan en och sju
blogginlägg varje dag av totalt 24 olika användare. Den användare som postade flest
blogginlägg var BLOOMIN’BLUE (21 stycken). Varje blogginlägg är fritt för samtliga
användare att kommentera, vilket också görs ganska flitigt av användarna.  Man upptäcker
dock ganska snabbt att det är ungefär samma användare som skriver egna bloggar som också
kommenterar andras. Vidare kan man även Tipsa en kompis om ett blogginlägg. Då kommer
ett nytt fönster upp där man kan fylla i sitt namn, personens (den man vill tipsa) e-mailadress
och ett eget meddelande, och då skickas en länk till personen.
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Den mest uppmärksammade bloggen är Daniel Beitholtzs, och runt om på webbsidan (bland
annat på förstasidan under Senaste nytt) finns länkar till denna blogg. Bloggen är av ganska
personlig karaktär, då Breitholtz berättar om personliga upplevelser och tankar som
nödvändigtvis inte alls behöver vara kopplade till AllEars eller musik överhuvudtaget. Av de
åtta inläggen Breitholtz publicerade i november handlar endast ett om musik och då är det en
rapport från en repetition med TV-programmet Idol. Ett inlägg handlar också om kvinnlig
könsstympning och är tänkt att uppmärksamma problemet och skapa debatt. Men de övriga
sex inläggen är av rent personlig karaktär. Många användare väljer ändå att kommentera
Breitholtz blogg, men han verkar inte svara på kommentarerna utan de utvecklas mest till ett
slags försök att kommunicera med Breitholtz.

5.2.15 Privata meddelanden
Användarna har möjlighet att skicka privata meddelanden mellan varandra (och således också
till proffs och redaktionen då de har egna användarkonton). I den personliga menyn till
vänster finns länkarna Inkorg, Skickat och Skriv nytt som behandlar dina privata
meddelanden. Hur denna form av interaktion tillämpas i praktiken går inte för mig som
observatör att kartlägga. Dock har jag fått svar relativt snabbt på de meddelanden jag har
skickat.

5.2.16 Övriga möjligheter till interaktion
Under länken Kontakta AllEars längst ner på sidan förslås användarna att kontakta AllEars
via e-mail om de har någon åsikt om något som rör sidan. Det finns sju olika e-mailadresser
listade som var och en svarar för ett visst område. De sju områdena är: annonsering,
pressinformation, redaktionella frågor, hjälp, rapportering av olämpligt innehåll, rapportering
av fel på sidan, samt inlämning av förslag på förbättringar av sidan. Jag testade dock att
skicka ett e-mail till en av adresserna och ställde en enkel och kort fråga om en funktion på
AllEars och fick inget svar trots att jag väntade över två veckor. Under samma länk uppges
även en post- och besöksadress för AllEars, samt dess organisationsnummer.
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6 Analys
I detta kapitel ämnar jag diskutera och jämföra AllEars egen bild med min observerade bild
utifrån de teoretiska ämnena jag tog upp i kapitel tre.

6.1 Internet i dagens samhälle
Enligt AllEars själva är AllEars en förlängning av den verkliga världen, då sidan befolkas av
”verkliga” musiker och målet är ett ”verkligt” skivkontrakt. Vidare är flera delar av AllEars,
så som tävlingen Livegiget och gigkalendern, starkt kopplade till verkligheten. Dessutom
rapporteras det flitigt om vilka AllEars-användare som syns i annan press, och VD:n Lisa
Öhman pekar på att förutom webbsidan finns AllEars också i TV, tidningen, lokalt och snart
även i mobiltelefonen, vilka alla figurerar utanför webben. Detta stämmer överens med att
Manuel Castells menar att Internet idag är en förlängning av våran sociala verklighet, och det
finns egentligen ingenting i min observation som säger emot detta faktum. Jag vill dock ändå
lyfta fram en aspekt på problemet. Med den moderna tekniken har det blivit väldigt enkelt att
spela in egen musik hemma, och sedan lägga upp den på Internet. Detta faktum har skapat en
möjlighet för att det skulle kunna finnas personer som använder AllEars frikoppat från dennes
sociala verklighet. Användaren skulle kunna gömma sig bakom ett nickname och spela in
musik för att endast ladda upp på AllEars, och på så sätt frikoppla verksamheten på AllEars
från den sociala verkligheten. Man skulle kunna tänka sig ett scenario där en person med
extrem scenskräck skulle kunna använda AllEars som enda kanal för sin musik. Dock är detta
föga troligt, och om det skulle existera så borde det inte röra sig om speciellt många
användare. AllEars är istället nära sammankopplat med det verkliga livet, och precis som de
liknande sidorna MySpace och YouTube är AllEars bara en möjlig kanal för musiker och
artister att bli upptäckta och i förlängningen bli framgångsrika i ”verkligheten” utanför
Internet. Via material som publiceras på sidan får man också reda på att olika användare från
AllEars även figurerar i andra medier.

6.1.1 Web 2.0
AllEars besitter också många av de egenskaper som karakteriserar Web 2.0. Tack vara sina
funktioner kan AllEars definitivt ses som en social plattform för nätverkande. Vidare är
AllEars även en virtuell gemenskap som bygger på att användarna interagerar med varandra,
och tillsammans röstar fram vad de tycker ska bli kontrakterat av SonyBMG. Användarna har
också stor möjlighet att dela med sig av information (via forum, gästböcker, bloggar osv.) och
filer (låtar och bilder) till varandra. Kommunikationen är också öppen, och i och med
användarnas stora inflytande på sidan minskar också auktoriteternas makt.

Att AllEars fungerar som en social plattform för nätverkande är ägarna noga med att påpeka.
En av de uttalade grundidéerna med sidan är just att nya artister ska få kunna knyta viktiga
kontakter inom musikbranschen. Detta försöker även redaktionen förstärka genom att
publicera nyheter om när användare från AllEars figurerar i andra medier eller får
skivkontrakt med andra skivbolag på förstasidan. Hur detta fungerar i praktiken och hur stor
chans varje användare har att knyta viktiga kontakter är dock en annan sak. För på drygt
28000 användare finns det fyra proffs som arbetar med AllEars. Varje anställt proffs ska alltså
bevaka ungefär 7000 användare. Därmed inte sagt att det inte finns andra typer av proffs, som
inte representerar SonyBMG eller EMA Telstar, som frivilligt är medlemmar på AllEars för
att hitta nya musiker, artister, låtskrivare och producenter. För mötet mellan externa proffs
och nya artister tror jag att AllEars lämpar sig bra. Proffsen kan enkelt surfa runt på sidan och
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lyssna på musik från olika användare för att sedan höra av sig till dem som han/hon finner bra
eller intressanta.

Dock finns det även saker på AllEars som pekar på att vi ännu inte har kommit hela vägen
fram till Web 2.0. Till exempel ska Web 2.0 fungera så att användarna samlas och
struktureras fritt utan inflytandet av auktoriteter. Men på AllEars finns förkonstruerade
förutsättningar och regler som delvis hindrar en fri interaktivitet. Producenterna påverkar och
hindrar på så sätt den naturliga interaktionen som användarna potentiellt tillsammans hade
kunnat skapa på sidan. Vidare har auktoriteterna på AllEars väldigt stor makt. Det är
redaktionen som väljer ut vinare av tävlingar och Singeldealen, och proffsens åsikter väger
betydligt tyngre än användarnas.

6.2 Konvergens
AllEars är ett tydligt exempel på Henry Jenkins diskussion kring konvergens på flera sätt.
Dels är det två ägare från två olika branscher som står bakom satsningen. Dels är det en
verksamhet som sprider sig utanför vad de både ägarna ursprungligen sysslar med, och det är
även skivbolagsverksamhet och marknadsföring genom ett nytt medium. Det är samtidigt
även ett möte mellan musiker på gräsrotsnivå och storföretag. Dessutom är AllEars ett
exempel på såväl teknisk som social och kulturell konvergens. Teknisk genom de
förutbestämda möjligheterna till interaktivitet, social genom det nätverksliknande upplägget,
och kulturell genom att sidan förändrar den traditionella skivbolagskulturen Vad
konvergensen däremot motiveras av är betydligt mera intressant att diskutera.

Lisa Öhman menar att TV4 är inblandade delvis för att de önskar hitta nya format för den
tänkta målgruppen, och att SonyBMG ger sig ut på Internet för att hitta talang. De båda
parterna har ett tidigare samarbete i och med TV-programmet Idol som sänds på TV4, och via
samarbetet med AllEars redovisas den aktuella listan på AllEars i lokal-TV. McCrackens
teoretiska resonemang kring att företag idag måste låta användarna vara med och aktivt
producera mediet för att inte förlora sina mest aktiva användare, skulle mycket väl kunna
tillämpas på AllEars. Genom att ge användarna möjlighet att påverka vilka artister som ska få
skivkontrakt från SonyBMG och vilka som ska synas i TV4, påverkar användarna både CD-
och TV-mediet.

Jag finner det även intressant att diskutera mötet mellan musikerna på gräsrotsnivå och
storföretagen. Keith Negus anser (som jag tog upp i kapitel 2) att även om storföretagen
producerar musik för de stora massorna, så har musik traditionellt sätt ofta skapats och
marknadsförts på gräsrotsnivå. Detta har historiskt sett skett genom lokala spelningar,
affischer, flygblad, radiostationer och liknande. Idag finns nya möjligheter för marknadsföring
på gräsrotsnivå via den nya digitala tekniken och webbsidor som MySpace och YouTube.
Artister marknadsför sig själva och sin musik på den digitala gräsrotsnivån som tekniken
erbjuder. I likhet med att traditionell gräsrotsverksamhet ofta blir uppköpt och
kommersialiserad av storföretagen när den når kommersiell framgång, skulle AllEars kunna
fungera idag. När en artist på AllEars hamnar på topplistorna betyder det att många lyssnare
har tyckt om musiken och givit den ett högt betyg. Musiken har på så sätt vunnit popularitet
på den nya digitala gräsrotsnivån, och SonyBMG kan välja att kontraktera artisten ifråga. På
så sätt skulle SonyBMG kunna tillhandahålla ett medium och forum för marknadsföring på
gräsrotsnivå genom AllEars, för att själva kunna övervaka denna nya typ av
gräsrotsverksamhet på ett fördelaktigt sätt.
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Dock är det viktigt att påpeka att användare och producenter som möts i konvergensen sällan
har samma avsikt. I teorin (3.2) tog jag upp att konvergens kan vara en stor möjlighet för
företagen men även ett stort hot mot dess verksamhet. Konvergensen på AllEars uppstår inte
tack vare de förkonstruerade tekniska möjligheterna utan när användarna faktiskt tar dessa
möjligheter och använder dem. Ett exempel på detta är den långa diskussionen i ett av AllEars
forum som rörde proffsrecensioner och VIP-medlemskap. AllEars förkonstruerade funktion
att alla som blev VIP-medlemmar skulle få en recension av ett proffs i månaden fallerade då
användarna blev för många och proffsen helt enkelt inte hann med att recensera så mycket
som man hade lovat. AllEars hade här som tanke att genom att utlova proffsrecensioner få
flera användare att bli VIP-medlemmar vilket i sin tur skulle rendera mera pengar för sidan.
Användarna däremot blev VIP-medlemmar för att få uppmärksamhet hos A&R:s från
SonyBMG i hopp om skivkontrakt. När löftet inte hölls och de olika avsikterna på så sätt
kolliderade kände sig användarna lurade varpå de klagade på AllEars och delvis vände
webbsidan ryggen. Det var ett bakslag för ägarna och precis tvärtom mot vad de ville
åstadkomma med AllEars.

6.3 Communities och kollektiv intelligens
AllEars menar själva att deras community-funktioner har blivit lidande till förmån för
utbyggnaden av kapaciteten att hantera flera användare och låtar. Men AllEars är uppbyggd
som man är van att se en community på Internet, och har liknande funktioner. Den uttalade
funktionen är som en samlingsplats för musiker och musikintresserade, och jag som
observatör kan konstatera att AllEars är en community. Det är en samlingsplats för människor
med musik som det gemensamma intresset och genom en social interaktion från både
användare och i viss mån producenter skapas en gemensam social verklighet. På AllEars finns
dessutom group-specific identities i form av att olika användare har olika roller på sidan.
Detta kan vara som en frekvent bloggare, återkommande på topplistorna eller en irriterande
användare som använder gästböcker för att få recensioner. Jag ställer mig dock mera tveksam
till om jag har observerat några group-specific meanings. Visserligen är förkortningar och
slangutryck som recca och rec-raggare vanligt förekommande, men i övrigt är språket inte
speciellt specifikt för just den här webbsidan. Språket känns allmänt för de flesta svenska
virtuella gemenskaperna och andra Internetsidor. Man skulle då kunna fundera i banorna om
man kan se på Internet som en hel gemenskap med group-specific meanings, men något
specifikt språk (förutom enstaka uttryck) har jag inte observerat på AllEars.

AllEars bör dessutom ses som en förlängning av den sociala verkligheten, och inte något som
är frikopplat denna. AllEars själva arbetar mycket med aktiviteter som tar plats i den sociala
verkligheten utanför webben. Detta i form av ett faktiskt skivkontrakt, tävlingar om
spelningar på klubbar och användare som figurerar i andra medier. Här stämmer min
observerade verklighet överens med vad AllEars själva anser. Mycket av interaktionen på
AllEars är starkt kopplad till verkligheten. Förutom det som AllEars själva arbetar med
återfinns koppling till verkligheten i bloggarna, Gigkalendern, texter på användarnas
presentationer, bilder och kommentarer i forumen.

6.3.1 Kollektiv intelligens
Gällande kollektiv intelligens på AllEars skulle genomsnittsbetyget av låtar kunna ses som ett
exempel på detta. Genomsnittsbetyget baseras på samtliga röster en låt får och alla röster
väger lika tungt. Men genomsnittsbetyget fyller än väldigt liten funktion på AllEars då
topplistan inte sammanställs utifrån det betyget, utan midweekbetyget. Det finns alltså också
ett förkonstruerat hinder mot kollektiv intelligens på AllEars i form av att olika personers
åsikter väger olika tungt i sammanställningen av topplistan. Vidare uppfylls inte heller
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samtliga av de fyra krav som Surowiecki har på massans vishet. På AllEars har visserligen
användarna olika åsikter (även om detta varierar mellan användarna och kan påverkas av
andra användare och proffs), användarna är decentraliserade, och det finns möjlighet till
sammanställning av åsikterna. Men användarna är inte oberoende av varandra. Användarna på
AllEars kommunicerar fritt med varandra och diskuterar varandras musik. Dessutom sker
vädjande efter recensioner och ett utbyte av recensioner användare emellan. Detta gör att
användarna inte är oberoende av varandra och att användarna påverkar varandra på ett sätt så
att massans vishet eller kollektiv intelligens kan uppstå. Vidare är interaktiviteten på AllEars
även mera individualistisk än vad den är kollektiv. Varje användare har ett eget mål med
AllEars, och artisterna på sidan ser först och främst till sin egen verksamhet på sidan innan
man är intresserad av att skapa någon kollektiv intelligens. På så sätt konstaterar jag att de
enda kollektiva intelligens som går att para om på AllEars finns i genomsnittsbetyget, som
inte påverkar sidan speciellt mycket. Därför går det att fastslå att AllEars inte bygger på
kollektiv intelligens. De gemensamma värderingarna som närmast skulle kunna liknas vid
kollektiv intelligens känns mera som sociala värderingar, regler och förhållningssätt istället
för strävan efter kollektiv intelligens. Vidare är det ofta så att kollektiv intelligens ifrågasätter
auktoriteternas makt. På AllEars är Daniel Breitholtz den största synliga auktoriteten, och han
är mycket viktig för marknadsföringen och driften av AllEars. Breitholtz är visserligen lite
ifrågasatt i konversationen som behandlade proffsrecensioner i forumen, men spelar
fortfarande en mycket viktig roll för användarna på AllEars.

6.3.2 Lojalitet genom communities
Det är även intressant att diskutera det teoretiska antagande jag tog upp i teorin (under 3.3)
om att företag kan använda sig av webbsidor för att skapa lojalitet och på så sätt säkra en viss
volym av försäljning. Henry Jenkins tog upp företaget LucasArt som startade en webbsida
och lät fans och intresserade tycka till och komma med idéer under produktionen av TV-
spelsversionerna av Starwars. För genom att tillverka en produkt som är mera anpassad till
konsumenterna på ett tidigt stadium minskas de ekonomiska riskerna, och i förlängningen blir
vinsten större för företaget. På det sättet skulle AllEars kunna fungera till viss del.
Musikintresserade och andra artister röstar fram vad de tycker är bra på sidan och en eventuell
cd-singel men en sådan artist är klart anpassad för dessa lyssnare och musiker på AllEars. Om
denna grupp sedan kan antas vara representativ för den tänkta publiken för den aktuella
singeln utanför AllEars leder detta till att de ekonomiska riskerna minskar och
förhoppningsvis ökar vinsten. Däremot är det viktigt att säga att AllEars inte fungerar som en
testpublik för artister som SonyBMG hittar utanför för webbsidan, även om den möjligheten
finns i och med sidans utformning. SonyBMG skulle kunna knyta kontakt med en artist som
får lägga upp sina låtar på AllEars i förhoppning om att användarna ska tycka om det, och
sedan ändra på musiken tills användarna verkligen gör det. Men så används inte AllEars idag.
SonyBMG använder inte AllEars för att skapa lojalitet genom att låta användarna på AllEars
tycka till om redan kontrakterade artister. Det är istället nya artister som kommer fram via
AllEars, och för dessa gäller att de har fått ett visst godkännande från användarna på AllEars
vilket skulle kunna minska SonyBMG:s ekonomiska risktagande i samband med släppet av en
sådan artist, om användarna på AllEars anses motsvara en potentiell publik utanför Internet.
Det är dock intressant att spekulera i hur långt SonyBMG är beredda att låta användarna
påverka. I AllEars bild av sidan besitter användarna makten, och på sidan kan man
uttryckligen läsa att ”Du kan påverka. Du bestämmer. Du är på AllEars.se”. Sanningen är
dock att användarna endast får vara med och göra ett tidigt urval åt SonyBMG. För oavsett
om det handlar om Singeldealen eller Livegiget så får användarna rösta fram de 20 låtarna
som redaktionen och proffsen på AllEars gör sitt urval ifrån. Användarna får aldrig bestämma
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vem som ska vinna en tävling eller släppa en singel, utan den faktiska makten ligger
fortfarande kvar hos dem som jobbar med AllEars.

6.4 Interaktivitet och deltagande
Att AllEars bygger på interaktivitet är lätt att fastslå. Både den uttalade bilden, som handlar
mycket om att påverka och bestämma, och min observerade verklighet fastställer detta.
AllEars skapar en möjlighet till en typ av interaktivitet som inte funnits inom musikbranschen
historiskt sett. Det finns visserligen några liknande föregångare och konkurrenter på Internet
men att lyssnare och artister får vara med och tycka på ett så tidigt stadium är nytt för
musikbranschen. Det oligopol som utgör musikbranschen har visserligen historiskt sätt agerat
utifrån kundundersökningar, men lyssnare har inte bjudits in på ett så aktivt sätt tidigare. Om
detta nya tillvägagångssätt är något som skivbolagen själva önskar för att hitta nya talanger
eller är framtvingat för att företagen inte ska förlora sina lojalaste kunder låter jag dock vara
osagt. Att det är något nytt kan jag i alla fall konstatera.

På AllEars finns förutbestämda möjligheter till interaktion genom olika funktioner som sidan
har. Frågan är dock hur stora de faktiska möjligheterna till interaktion och att påverka och
bestämma är. Det råder inget tvivel om att AllEars påstår att makten ligger hos användarna
som ska få bestämma på sidan. Via de förbestämda funktionerna som topplistorna, tävlingarna
och Singeldealen framgår det att det är användarna som bestämmer. Även möjlighet till
exponering ges genom funktioner som Gigkalendern, webbradion, Missa inte på startsidan
och Månadens tyckare. Dessutom finns möjligheter till interaktivitet användarna emellan
genom forumen, gästböckerna, bloggarna, privata meddelanden och recensioner. Användarna
kan också komma i kontakt med personerna på AllEars via e-mail.

6.4.1 Hinder mot interaktiviteten
Hos funktionerna topplistan, tävlingarna och Singeldealen finns dock ett grundläggande
problem i möjligheten till interaktion. Hos topplistan återfinns problemet, eller kanske snarare
begränsningen, till interaktionen i rankingsystemet för tyckarnivåer och avvägningen mot
proffsens åsikter. Ju högre nivå du befinner dig på desto tyngre väger din röst i
sammanställningen av topplistorna, och över den högsta nivån av användare finns AllEars
egna proffs. AllEars förklarar och försvarar detta med att de måste ta vara på individers
kompetens och proffsens kunnande, och låta detta väga tyngre på listan för att på så sätt ge
rättvisa åt den bedömda låten. Det finns en poäng i detta, men det gör också att i verkligheten
har användare på de lägre tyckarnivåerna en mycket mindre möjlighet att påverka topplistorna
än vad AllEars vill ge sken av. Detta blir extra tydligt då 59 av 80 låtar på de totalt fyra
topplistorna under november hade ett högre midweekbetyg än genomsnittsbetyg. Det är ett
tecken på att de personer som har givits större inflytande i sammanställningen av listorna i
större utsträckning påverkar listorna än alla användare tillsammans. Tittar man till
genomsnittsbetygen får 59 av 80 låtar ett lägre betyg än det som listan baseras på. Topplistan
skulle dessutom få en annan ordning, och möjligtvis bestå av andra låtar, om det var
genomsnittsbetyget som listan baserades på. Då skulle dessutom alla användare ges samma
möjlighet till interaktivitet. Rankingsystemet fungerar som en slags styrning av topplistorna.
Värt att påpeka med rankingsystemet är att man som användare själv måste leta runt på
webbsidan för att få en förklaring till hur det fungerar. På varje användares sida syns tydligt
vilken nivå denne befinner sig på, men man får ingen information om vad detta betyder i
praktiken. För att ta reda på detta måste användaren klicka på den lilla länken Vanliga frågor
längst ner på sidan och sedan titta under rubriken Ranking för att hitta information om att
rankingpoängen påverkar sammanställningen av midweekbetyget och på så sätt också
topplistorna. Att detta placeras så svåråtkomligt på sidan kan inte tolkas på något annat sätt än
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att AllEars inte vill att användarna ska veta hur rankingsystemet fungerar och påverkar
topplistorna. Rankingsystemet och proffsens utökade makt fungerar nämligen tvärtemot det
AllEars säger om att alla användare ska vara med och påverka och bestämma på sidan.

Med funktionerna tävlingar och Singeldealen påstås användarna få bestämma, men sanningen
är att vinnaren i båda dessa utses av redaktionen bland de aktuella topplistorna. Användarna
och proffsen röstar fram och betygsätter låtar så att listor skapas, och sedan väljer proffsen
från de 20 högst placerade. Även listornas sammanställning, som jag diskuterade i förra
stycket, gör att användarnas möjlighet att påverka dessa funktioner minskar ytterligare.
Sammanfattningsvis så väger proffsen tyngst i sammanställningen av listorna, och sen är det
också proffsen som väljer från dessa listor. Hur stor makt har användarna då? Är det verkligen
användarna som bestämmer på AllEars som man kan läsa på webbsidan och i pressreleasen?
Sanningen är förstås att användarna inte alls bestämmer utgången av dessa funktioner utan
endast inbjuds till att i någon mån påverka utgången. Denna möjlighet begränsas dock
ytterligare av rankingsystemet på AllEars. Singeldealen är extra intressant på detta sätt. I
tävlingar som Livegiget får användare anmäla låtar som andra användare sedan röstar på, och
sedan väljer ett proffs bland de 20 låtar som fått flest poäng. Singeldealen däremot väljs av ett
proffs från den aktuella topplistan eller Daniel Breitholtzs egen lista. Det finns alltså en
möjlighet att en låt inte placerar sig på topplistan när den sammanställs, men Breitholtz kan ha
den på sin lista och sedan välja ut den för Singeldealen. På så sätt får användarna varken
bestämma eller påverka vem som får släppa en singel på SonyBMG, och situationen skulle då
närmast se ut som den har gjort historiskt sett i musikbranschen. Detta är spekuleringar kring
ett möjligt scenario som jag i min undersökning varken kan styrka eller falsifiera då ingen låt
valdes ut under min undersökningsperiod. Det är också viktigt att komma ihåg att användaren
dessutom måste vara VIP-medlem och betala 30 kronor i månaden för att kunna få sin låt
utvald till Singeldealen.

Den sista typen av funktioner som mest handlar om exponeringsmöjligheter för användarna
innehåller funktioner som webbradion, bloggar, Missa inte, Månadens tyckare och
Gigkalendern . Användarna ska här få en ”likvärdig och realistisk möjlighet att få
uppmärksamhet för sin musik” heter det i pressreleasen. Här finns dock ett stort hinder. För
att kunna bli framslumpad i webbradion (man kan visserligen också hamna i den genom att
placera sig på topplistorna), bli presenterad under Missa inte, bli utsedd till Månadens tyckare
eller skriva i Gigkalendern är det en förutsättning att användaren är VIP-medlem. Detta är
också en förutsättning för att få ladda upp obegränsat antal låtar och bilder. Att vara VIP-
medlem kostar 30 kronor i månaden, och betalar man inte det så kan man inte dra nytta av
dessa funktioner. Detta går tvärtemot vad citatet från pressreleasen säger, och fastställer att
exponering på AllEars kostar pengar. Att få exponering genom sin egen blogg på AllEars har
också ett hinder som är kopplat till rankingsystemet. Endast Tunga tyckare (de som har skrivit
mer än 200 recensioner) får en egen blogg på AllEars, och på så sätt är det endast riktig aktiva
användare som kan få den formen av exponering.

6.4.2 Deltagande på AllEars
Vad gäller deltagande på AllEars finns ett stort engagemang samt en rad sociala regler och
kultur. De sociala reglerna lämnar spår efter sig i forumen, bland annat genom konversationen
Jag har några frågor ang.recensioner.Jag behöver veta var ribban ligger där en användare
just ställer frågor kring vad som förväntas av användare på AllEars.

När man diskuterar deltagande, och i viss mån även interaktion, är det dock viktigt att påpeka
att för de flesta communities på Internet gäller att de består av en liten aktiv kärna, men de
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allra flesta är tämligen inaktiva. AllEars är inget undantag. För trots att det finns drygt 28000
användare på sidan så började jag som observatör känna igen vissa användare ganska snabbt.
Det är ungefär samma användare som återfinns på topplistan, som skriver bloggar och
konverserar i forumen. Desamma gäller för att det är i stort sett samma användare som finns
på topplistan som ges exponering i form av Missa inte och Senaste nytt. Det är dock mera
naturligt då framgångsrika artister ska exponeras. Sett i det perspektivet är det svårt att
bedöma deltagandet. För en liten aktiv kärna har ett högt deltagande, men den stora massan
har ett relativt lågt deltagande. Det är på så sätt också den aktiva kärnan som skapar de sociala
reglerna och förhållningssätten som finns på sidan.

Kulturellt sett finns den enigheten i deltagandet att alla musiker på AllEars strävar efter
exponering och skivkontrakt. De kulturella reglerna som gäller för traditionell
skivbolagsverksamhet gäller även i viss mån på AllEars. Även om dessa också är
kombinerade med den moderna Internetkulturen och allt som den för med sig.
Skivbolagskulturen kommer med antagande om hur kommersiell populärmusik ska låta, vad
som är tillräckligt bra eller kommersiellt för att belönas med skivkontrakt och det hierarkiska
antagandet om att A&R:s besitter specialkunskap om musik och marknad. Internetkulturen
bär däremot med sig ett skriftspråk, förväntningar kring webbsidan och dess funktioner,
flexibilitet och kravet från användarnas sida om att få påverka och interagera med mediet.

Ett sådant deltagande på Internet skapar ofta amatörkultur. Som jag tog upp i teorin (sista
stycket i 3.3) så har Internet idag blivit en ny distributionskanal för kultur som är producerad
av amatörer. Det mesta av denna kultur är ofta mycket dålig men kultur av kvalité som
kommer fram på detta sätt fångas ofta upp av större företag. Precis på det sättet fungerar
AllEars. Amatörkultur skapas och förmedlas via Internet, och det som är tillräckligt
kommersiellt och bra fångas upp av SonyBMG. Det ska visserligen tilläggas att
skivbolagsverksamhet traditionellt har fungerat så att skivbolagen väljer ut det bästa ur
amatörkultur, skillnaden nu är att det sker på Internet.

6.4.3 En illusion av interaktivitet och deltagande
Att det är användarna som uteslutande bestämmer på AllEars (som AllEars själva påstår)
stämmer alltså inte. Skaparna av webbsidan har reglerat möjligheten till interaktivitet genom
en rad förbestämda funktioner och förutsättningar. På så sätt har AllEars skapat en illusion av
interaktivitet och deltagande. Detta är använt tidigare, bland annat genom det amerikanska
TV-programmet Idol som jag tog upp i teorin. Genom att skapa denna illusion av
interaktivitet och deltagande (i Idol genom att tittarna får ringa in och rösta) skapar
producenten intresse och engagemang hos användarna. Dock kan även ett sådant löfte leda till
besvikelse om inte användaren får som den vill. Detta har jag sett exempel på via missnöjet
om de uteblivna proffsrecensionerna och irritationen kring användare som ber om
recensioner.  Irritation kring användarnas faktiska möjlighet att bestämma och påverka på
AllEars har jag däremot inte observerat. Jag finner detta en aning märkligt då löften om att
bestämma ges på sidan men att detta sedan är väldigt begränsat genom olika funktioner och
förutsättningar. En förklaring till detta skulle kunna vara att dessa bestämmelser och
förutsättningar är relativt dolda på sidan, och man måste aktivt leta under Vanliga frågor för
att hitta en text om hur det är upplagt och fungerar. Det skulle helt enkelt kunna vara så att
användarna inte är medvetna om begränsningarna i deras möjligheter att påverka och
bestämma. På så sätt skulle AllEars ha lyckats med ett medvetet val att hålla användarna
omedvetna om rankingsystemet genom informationens placering.
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Även deltagandet på AllEars är i viss mån förutbestämt av producenterna. Genom de olika
funktionerna ges olika mycket möjlighet till deltagande. Forum är ett sådant exempel som
tillåter väldigt fritt deltagande, men även en funktion som klotterplank (som inte finns på
AllEars) hade skapat möjligheter för deltagande. Möjligheterna till deltagande är något som
producenterna kan reglera genom att ha eller inte ha olika funktioner. Det producenterna
däremot inte kan kontrollera är graden av deltagande samt hur deltagandet ser ut. Till exempel
är (som sagt) forum en bra funktion för stort deltagande, men användarna på AllEars använder
forumen i regel väldigt lite. Däremot används bloggarna relativt frekvent och många
användare tar också chansen att kommentera bloggarna, vilket ger ett högt deltagande. Jag
måste återigen dock påpeka att det är en liten aktiv kärna som deltar allra flitigast av AllEars
drygt 28000 användare.

6.5 Företagande i dagens samhälle
Vad gäller AllEars som verktyg för ett modern företagande för SonyBMG, och i viss mån
TV4, så fungerar AllEars på flera sätt. AllEars fungerar som ett nätverk ut mot kunderna där
man redan på ett tidigt stadium försöker involvera kunderna i företagets verksamhet. Att låta
kunderna bestämma vilken musik som företaget ska släppa kan och ge en viss mån av
kundtillfredsställelse, vilket idag anses vara ett mått på framgång. Vidare tog jag upp i teorin
att företag i dagens samhälle blir medborgare och inte kan framstå som hänsynslösa
vinstmaskiner. I sina uttalanden och pressreleaser talar SonyBMG mycket om att man
använder AllEars för att leta efter ”talang”. Sanningen är väl dock att SonyBMG närmast letar
efter nya sätt att tjäna pengar och behålla sina marknadsandelar. Men genom att säga att man
letar efter talang framstår SonyBMG som mera mänskligt och mindre som en vinstmaskin.
Även om den faktiska verksamheten inte förändras genom att man byter ut ord mot varandra.

AllEars fungerar även så att det skapar en viss lojalitet från potentiella kunder mot företaget.
Om man vill vara elak skulle man kunna jämföra AllEars med en kundklubb för till exempel
en klädaffär. Det fungerar som ett medium för de allra lojalaste fansen och kunderna att
träffas och diskutera företagets verksamhet och produkter. Återigen så är det dock viktigt att
påpeka att AllEars inte används för att marknadsföra SonyBMG:s övriga artister. Det går
däremot att fastställa att AllEars skapar ett förhållande mellan producenter och användare som
närmast kan liknas vid e-lojalitet. Webbsidan är utformad så att användarna borde spendera
mycket tid på sidan och även återvända ofta. Genom att det dessutom är de mest aktiva
användarna som har störst inflytande på AllEars (via rankingsystemet) så förstärks e-
lojaliteten bland dessa användare. Dessutom bestod affärsplanen för AllEars av annonsering,
samarbeten och medlemskap. Både annonsering och medlemskap (att vara VIP-medlem
kostar 30 kronor i månaden) blir starkare genom e-lojalitet, och det blir dessutom ett argument
för att bygga nya samarbeten.

6.5.1 Dold agenda?
AllEars används idag inte som något större underlag för marknadsföring från de båda ägarna.
Men jag ställer mig frågan om det kanske finns en sådan baktanke inför framtiden. På AllEars
besitter ägarna information som namn, kön, stad, ålder, e-mail, musikaliska preferenser och i
vissa fall också mobilnummer och bilder från drygt 28000 musikintresserade personer. Detta
skulle kunna vara grunden till en otroligt bra marknadsföringsgrupp. Ägarna skulle kunna
marknadsföra sig själva och sina produkter bland användarna på sidan. Genom att gruppen är
så stor finns utrymme för många statistiska antaganden för att försöka kartlägga beteende hos
användarna. Vilket både har varit viktigt inom musikbranschen traditionellt sätt, men har
kommit att bli ännu viktigare idag då den nya generationen har infört ett nytt beteende kring
hur de hanterar musik. I förhållande till detta tycker jag att det är mycket märkligt att AllEars,



43

enligt VD:n Lisa Öhman, inte har någon statistik över fördelningen av sina användare. Genom
att bevaka användarnas aktivitet samt hur många av de drygt 28000 användarna som utgör
den aktiva kärnan skulle ett ännu bättre underlag för marknadsföring kunna tas fram. Sådan
information borde även vara intressant när AllEars säljer reklamplats till externa företag,
framförallt för de företag som köper annonsplatsen. Men oavsett om den aktiva kärnan på
AllEars är betydligt mindre än 28000 användare så besitter AllEars ändå en databas med
information om 28000 personer med åtminstone ett visst musikintresse som kan vara
värdefullt vid marknadsföring.

AllEars fungerar även bra för SonyBMG att minska sina risktaganden i samband med släppet
av en ny artist och en ny låt. Genom att få låten godkänd hos användarna på AllEars vet man
att de lojalaste fansen gillar låten, och minskar på så sätt sina risktaganden. Denna strategi
skulle också kunna jämföras med det som Negus påstår om att skivbolag ofta har överlåtit
utvecklandet av nya artister till externa producenter. Här låter man AllEars ta fram vad som är
bra för att sedan knyta det till sig. Skillnaden här är dock den att SonyBMG kontrollerar hur
detta går till på ett annat sätt än om ett independentbolag hade tagit fram artisten. AllEars
skulle även kunna ses som ett nytt verktyg för SonyBMG att använda för att bevaka
händelserna på gräsrotsnivån.

Dessutom tror jag att SonyBMG använder AllEars för att bygga good-will kring företaget.
SonyBMG vill gärna tala om att på AllEars letar de efter talang, och vill skapa en rättvis
möjlighet för alla artister att bli uppmärksammade. SonyBMG vill helt enkelt positionera sig
som ett företag som faktiskt bryr sig om sina nuvarande och sina potentiella musiker inom en
bransch som präglas av ett ganska hårt klimat i övrigt. Sanningen är dock den att de försöker
hänga med i förändringarna inom musikbranschen, försöker följa med i utvecklingen på
Internet, och helt enkelt försöker hitta nya sätt att tjäna pengar och behålla sina
marknadsandelar på.
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7 Slutsatser
I detta kapitel dras övergripande slutsatser av min undersökning. Slutsatserna är dragna ur
uppsatsens analys, som bygger på en tillämpning av de teoretiska diskussionerna på det
empiriska materialet. För att presentera mina slutsatser så översiktligt som möjligt har jag valt
att presentera var och en av mina tre frågor från min frågeställning som en egen rubrik.

7.1 Hur stämmer AllEars egen bild av sin webbsida överens med den
observerade verkligheten?

AllEars egen bild av sidan är en mera positiv och optimistisk bild av verkligheten. Detta är
dock föga förvånande då denna bild med stor sannolikhet medvetet har målats upp som
väldigt positiv för att användas i marknadsföringen för att locka nya användare till sidan, men
även för att motivera befintliga användarna att vara aktiva. På flera punkter stämmer dock
AllEars egen bild bra överens med verkligheten. AllEars bör anses vara en community,
AllEars är starkt kopplat till verkligheten, AllEars lämpar sig bra för att knyta nya kontakter,
AllEars har en hög grad av interaktivitet, AllEars fungerar som en kanal för kultur producerad
av amatörer och AllEars står för något nytt inom musikbranschen. Vad gäller förhållandet
mellan användare och producenter, samt möjligheterna med AllEars funktioner finner man de
största avvikelserna. I de fallen skiljer sig de båda bilderna åt på det sättet att AllEars har en
mera positiv syn på både funktioner och möjligheter på sidan än vad som observerades i
undersökningen.

7. 2 I vilka avseenden skiljer sig de båda bilderna åt?

Det är inte användarna som bestämmer på AllEars, utan de erbjuds vara med och påverka
besluten som fattas. Användare får vara med och bestämma så till vida att de får göra ett
första urval som sedan proffsen tar beslut utifrån, men det är inte användarna som bestämmer
på sidan. Användarna på AllEars har ingen möjlighet att fatta stora beslut som producenterna
måste följa. På en lägre nivå finns dock möjligheten att fatta beslut kring innehållet på sidan
genom att välja vilka låtar och bilder man ska ladda upp, samt vad man ska skriva i forumen,
bloggarna och gästböckerna. Bestämmanderätten i stort och möjlighet att påverka besluten är
begränsad av rankingsystemet. Olika användare ges olika mycket möjlighet att påverka olika
funktioner på sidan, och representanter från AllEars ges mest möjlighet. Minst möjlighet för
användarna ges i Singeldealen då proffsen kan välja en låt från Daniel Breitholtzs topplista,
och på så sätt helt kringgå användarnas åsikter och röstande.

Användarna bestämmer inte över interaktiviteten, det gör producenterna genom
förkonstruerade förutsättningar. Först och främst bestäms möjligheterna genom de
funktioner som webbsidan har. På AllEars finns interaktiva möjligheter mellan användarna
genom gästböcker, privata meddelanden, forum och bloggar. Dessa funktioner skapar
förutsättningar för användarna att använda sidan för att knyta kontakter och nätverka. Vidare
har producenterna förutbestämt möjligheten till interaktivitet via rankingsystemet.
Rankingsystemet kontrollerar olika användares möjlighet att påverka på webbsidan, och
generellt inflytande på webbsidan.

Användarna har inte makten på AllEars, producenterna har mera makt än användarna.
Genom förkonstruerade funktioner och möjligheter, rankingsystemet, samt möjligheten att
publicera material och ändra på webbsidan har producenten mera makt än användarna på
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AllEars. Även om användarna ges betydligt större möjlighet till inflytande än vad som har
funnits traditionellt inom både skivbolagsbranschen och på Internet.

Alla användare har inte en ”likvärdig och realistisk möjlighet att få uppmärksamhet för sin
musik” på AllEars. VIP-medlemmar har betydligt större möjligheter än ”vanliga” användare
att bli uppmärksammade på AllEars. Detta genom att VIP-medlemskap är en förutsättning för
en rad funktioner som att bli framslumpad i webbradion, få din egen blogg, bli presenterad
under Missa inte, bli utsedd till Månadens tyckare och skriva in dina spelningar i
Gigkalendern. Dessutom är VIP-medlemskap en förutsättning för att få din låt utvald till
Singeldealen.

Chansen att slå igenom via AllEars är betydligt mindre än vad som kommuniceras ut. I
AllEars texter framstår chansen att slå igenom som relativt stor, men endast fem av drygt
28000 användare har fått släppa en singel via SonyBMG under de 14 månader som sidan har
funnits.

AllEars har en liten aktiv kärna av användare som står för stor del att den synliga
interaktionen. AllEars påpekar att de är Sveriges största arena för opublicerad musik med
drygt 28000 användare. Sanningen är dock att det är en betydligt mindre aktiv kärna som står
för interaktionen och skapar de sociala reglerna på sidan. Detta faktum är delvis skapat genom
att AllEars är konstruerad på det sättet att de mest aktiva användarna premieras med att få
utrymme på sidan, samt att aktiva användare har större möjlighet att påverka innehållet på
sidan. Men det är inte något som är specifikt för AllEars, utan gäller för de flesta virtuella
gemenskaper. Hos användarna i den aktiva kärnan är deltagandet mycket starkt.

7.3 Finns det andra möjligheter och fördelar för producenterna bakom
AllEars än vad deras uttalade mål är?

AllEars skapar lojalitet hos användarna som ägarna kan dra nytta av. AllEars är utformad
på det sättet att genom att vara aktiv skapar användarna fördelar för sig själva. Aktiva
användare föder i sin tur även lojalitet hos användarna, och lojala användare gör det lättare att
sälja reklamplats på sidan. Dessutom tjänar ägarna mera pengar ju flera användare som är
VIP-medlemmar.

Information om användarna samt deras beteende skulle potentiellt kunna användas som
underlag för marknadsföring. De drygt 28000 användarna lämnar en rad uppgifter om sig
själva när de blir medlemmar på sidan. Informationen om användarna skulle potentiellt kunna
användas i likhet med marknadsundersökningar, och även beteende hos användarna skulle
kunna kartläggas genom AllEars. Detta skulle kunna användas i marknadsföringssyfte för
ägarna SonyBMG och TV4.

AllEars skulle kunna fungera som testarena för ny musik som SonyBMG vill släppa.
AllEars utformning gör att SonyBMG skulle kunna låta nya artister, som man kontrakterat på
annat sätt, testa sin musik bland användarna på AllEars. På så sätt skulle SonyBMG till viss
del minska de ekonomiska riskerna i samband med släppet av en singel med en ny artist.

AllEars skapar möjligheten för SonyBMG att på ett mera kontrollerat sätt kunna övervaka
musiken på den nya digitala gräsrotsnivån. Istället för att ha sina A&R:s surfande på andra
virtuella gemenskaper i hopp att hitta nästa stora artist, har nu SonyBMG en  egen virtuell
plattform för detta ändamål.
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AllEars skulle kunna användas för att skapa goodwill för ägarna SonyBMG och TV4.
Genom att uttalat leta efter talang och tillhandahålla en arena för oetablerade musiker att
knyta viktiga kontakter framstår ägarna på ett bra sätt.

7.4 Förslag till vidare forskning
Det finns framför allt två olika undersökningsområden som skulle vara högintressanta att
studera. Dessa två skulle vara intressanta delvis för forskningen men kanske framförallt för
AllEars i sitt utvecklande av sidan.

Först och främst skulle det vara intressant att kartlägga den mesta aktiva kärnan på AllEars.
Hur många är de? Hur aktiva är de? Hur använder de sidan? En forskare som heter Nielsen
har en teori om virtuella gemenskaper som kallas för 90, 9, 1. Det innebär att generellt sätt är
90 % av medlemmarna inaktiva på en virtuell gemenskap, 9 % är aktiva ibland och 1 % utgör
den aktiva kärnan som är kontinuerligt aktiva och bestämmer deltagandet och de sociala
reglerna på sidan. Det skulle innebära att det är ungefär 280 personer som är mest aktiva på
AllEars. Detta skulle sätta det stora användarantalet i perspektiv, och att kartlägga de olika
användarnas användning av sidan och dela in de i olika användargrupper skulle vara bra både
för annonsförsäljningen och kanske framförallt utvecklandet av webbsidan.

För det andra vore det intressant att fördjupa sig i kollektiv intelligens. På AllEars finns
rankingsystemet som hindrar att det skapas kollektiv intelligens. Vad skulle hända om
kollektiv intelligens fick förekomma på AllEars? Detta skulle kräva att man tog bort
rankingsystemet och användarnas möjligheter att kommunicera med varandra (för att
garantera användarnas oberoende), men utgången av listorna skulle bli mera värdefulla för
SonyBMG. Den kollektiva intelligensen skulle då göra ett urval av kommersiellt gångbar
musik som i allra högst grad skulle kunna minska SonyBMG:s ekonomiska risktaganden vid
ett släpp av en ny artist. Dock skulle funktionen som arena för nätverkande försvinna från
AllEars.

7.5 Förslag till utveckling av AllEars.se
I framtiden bör AllEars basera sin topplista på genomsnittsbetyget istället för
midweekbetyget. Det ligger i producenternas intresse att låta alla användare på AllEars vara
med och bestämma på lika villkor. Detta för att motivera deltagande och aktivitet hos alla
användare, och framförallt för att få en mera allmängiltig utvärdering av musiken på sidan.
Jag håller däremot med om att det är viktigt att ta vara på proffsens och de tunga tyckarnas
kompetens på sidan, men detta görs redan på annat håll genom att dessa har egna topplistor
och bloggar på sidan. Användarna på AllEars förstår själva att de ska lyssna mera noggrant på
Daniel Breitholtz än någon okänd användare, utan att ge Breitholtz större inflytande på
sammanställningen av topplistan.

Vidare bör även rankingsystemet på AllEars slopas. Jag ser en viss poäng i att ha kvar Tunga
tyckare, men de lägre rankingstegen försämrar endast sidan. Alla användare borde ha samma
möjlighet att påverka innehållet på sidan, och att recensioner från användare på olika
recensentnivåer ger olika poäng är helt onödigt. Tunga tyckare fyller dock den funktionen att
fungera som morot för potentiella framtida musikrecensenter, och dessa är viktiga för
balansen mellan musiker och tyckare på sidan. Dessa kan dock istället premieras genom
månadens tyckare och att de tilldelas egna bloggar.
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Användares egna sidor bör även tilldelas en enkel html-adress så att användarna på ett enkelt
sätt kan visa upp sin sida på AllEars för intresserade både på och utanför AllEars. Detta skulle
leda till att användare på AllEars i större utsträckning hänvisade till AllEars i sin totala
marknadsföring. Som det fungerar idag länkar många användare från AllEars till andra sidor
som till exempel MySpace. AllEars skulle vinna uppmärksamhet och i förlängningen få flera
användare på detta sätt.

I övrigt tycker jag att AllEars gör rätt i två saker de arbetar med just nu. Det är jätteviktigt att
bygga ut kapaciteten så att alla användarna kan få ut maximalt av sidan. Idag är sidan
dessutom väldigt långsam och trög att surfa på, vilket är både irriterande och försvårar
användningen av vissa funktioner. För det andra tror jag att det är rätt att ta bort
tidsbestämmelser kring funktioner och tävlingar. Jag tycker det var smart att byta namn på
Månadens låt till Singeldealen för att inte binda upp sig och tvingas släppa låtar varje månad.
Det är istället bättre, både för artisten och skivbolaget, att släppa en singel när tiden är rätt och
båda parterna kan satsa. Därmed inte sagt att SonyBMG inte ska släppa en låt varje månad.
En månad är nog ett lämpligt tidsintervall för att släppa denna typ av singlar, det viktiga är att
det inte blir ett krystat tvång.

Avslutningsvis finns det också en aspekt att fundera kring som rör hur AllEars kommunicerar
ut bilden av webbsidan. Det finns en fara i att måla upp en allt för positiv bild av webbsidan
som inger löften som sedan kanske inte uppfylls och leder till besvikelse hos användarna.
Problematiken är dock att det blir fråga om en balansgång mellan att inte lova för mycket och
att samtidigt locka nya användare till sidan genom dess möjligheter och fördelar. Här anser
jag att AllEars har lovat lite mer än vad man har kunnat hålla, men jag förstår varför man har
gjort det som en del i marknadsföringen vid lanseringen av webbsidan. Idag, när sidan är
etablerad, ser jag dock en poäng i att marknadsföra sidan på ett lite ärligare sätt för att på så
sätt undvika att skapa besvikelse hos användarna, och i förlängningen därmed också skapa en
mera positiv bild av AllEars.se.



48

Litteraturlista
Böcker

Blomqvist, Ralf, m.fl. Relationsmarknadsföring, IMH Publishing, Göteborg 2004.

Castells, Manuel Internetgalaxen - Reflektioner om Internet, ekonomi och samhälle, Daidalos,
Göteborg 2002.

Castells, Manuel Informationsåldern - Ekonomi, samhälle och kultur. Band 1;
Nätverkssamhällets framväxt, Daidalos, Göteborg 2001.

Esaiasson, Peter m.fl. Metodpraktikan - Konsten att studera samhälle, individ och marknad,
Nordstedts Juridik, Stockholm 2007.

Jenkins, Henry Convergence culture - Where old and new media collide, New York
University Press, New York 2006.

Jenkins, Henry Fans, bloggers, and gamers - Exploring participatory culture, New York
University Press, New York 2006.

Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund 1997.

Lister, Martin m.fl. New Media - A Critical Introduction, Routledge, London 2003.

Negus, Keith, Music Genres and Corporate Cultures, Routledge, London 1999.

Sturmark, Christer och Brandén, Ulrik Digital Kommunikation i nätverkssamhället - en guide
för konkurrens och överlevnad, Svenska Förlaget, Stockholm 2001.

Surowiecki, James, The Wisdom of Crowds - Why the Many Are Smarter Than the Few,
Abacus, London 2004.

Sveningsson, Malin m.fl. Att fånga nätet - Kvalitativa metoder för Internetforskning,
Studentlitteratur, Lund 2003.

Internet

AllEars http://www.allears.se/ besökt löpande under perioden oktober till december 2007.

Grande, Carlos ”YouTube ’bigger than MTV’ for advertisers”, Finacial Times,
http://www.ft.com/cms/s/2/bf054f88-01da-11db-a141-0000779e2340.html, publicerad 22/6-
07, besökt 15/11-07.

Levine, Robert. ”MySpace music store is new challenge for big labels”. New York Times
http://www.nytimes.com/2006/09/04/technology/04myspace.html, publicerad 4/9-07, besökt
16/11-07.



49

Ljungqvist, Gert. ”Frida har lämnat garderoben”, Ystads Allahanda,
http://www.ystadsallehanda.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070419/SKURUP/104190686/1
366, publicerad 19/4-07, besökt 20/11-07

Osignerad, Definition of e-PR, http://www.e-pr.org/manual_definition.htm, besökt 28/11-07.

Osignerad, IFPI releases definitive statistics on global market for recorded music,
http://www.ifpi.org/content/section_news/20050802.html, besökt 12/12-07.

Osignerad, Marknadsandelar kalenderåret 2005, Statistik från IFPI,
http://www.ifpi.se/getfile.aspx?id=29, besökt 12/12-07.

Osignerad, Svensk skiv- och digitalförsäljning januari - december 2006, Statistik från IFPI,
www.ifpi.se/getfile.aspx?id=48, besökt 13/12-07.

Osignerad, Web Tools For PR Practitioner, http://www.e-pr.org/manual_webtools.htm,
besökt 28/11-07

Osignerad, What Is E-Loyalty? http://www.e-loyaltyresource.com/whatis/?ls=www.e-
loyaltyresource.com.www.e-loyaltyresource.com, besökt 29/11-07

Osignerat pressmeddelande, SONY BMG och TV4 i ny unik musiksatsning på nätet
http://sonybmg.se/blog/2006/10/30/sony-bmg-och-tv4-i-ny-unik-musiksatsning-pa-natet/,
besökt 4/12-07.

O’Reilly, Tim, What Is Web 2.0,
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html,
publicerad 30/5-05, besökt 4/12-07.

TT Spektra, ”Artister tar nya vägar till framgång” Svenska Dagbladet,
http://wwwc.svd.se/dynamiskt/noje/did_14909247.asp, publicerad 27/3-07, besökt 15/11-07.

Intervju

Intervju med Öhman, Lisa genomförd via e-mail i två omgångar; 29 november och 10
december 2007.



50

Bilaga 1: Intervjufrågor till AllEars VD Lisa Öhman

E-mail nr. 1, 29 november 2007
Berätta lite om hur du kom upp med idén för AllEars.se, samt hur det gick till när idén blev
verklighet.

Berätta också gärna lite om grundtanken med AllEars.

Vet du hur många av Era användare som är VIP-medlemmar?
Har du någon uppfattning om hur många av alla 28'000 användare som är musiker respektive
bara musikintresserade?

Vad tycker du om tanken på att publiken får vara med och tycka till om vilka artister
SonyBMG borde skriva kontrakt med?
Hur tycker du att detta fungerar på AllEars?

Kan Ni på SonyBMG känna Er pressade att skriva kontrakt med en populär artist på AllEars,
trotts att Ni kanske inte hade gjort det om Ni bara hade hört en traditionell demo?
Om det inte har hänt hittills – tänk hypotetiskt; Hur skulle Ni resonera i ett sådant fall?

Har AllEars på något sätt förändrat relationen mellan SonyBMG och artister bolaget
potentiellt vill skriva kontrakt med?

E-mail nr. 2, 10 december 2007
Hur tycker du att kommunikationen fungerar på AllEars? Både användarna sinsemellan, och
mellan användare och proffsen/redaktionen.

Varför har ni valt att använda er av ett ranking- och poängsystem för användarna?

Fyller AllEars någon annan funktion för er förutom att hitta talanger?

Hur har AllEars påverkat SonyBMGs verksamhet i stort?

Vad spelar Daniel Breitholtz för roll i såväl driften som marknadsföringen av AllEars?

Varför tog ni bort "Månadens låt" och ersatte det med "Singeldealen"? Här tänker jag på det
faktum att ”Månadens låt” utsågs en gång i månaden medan ”Singeldealen” inte har någon
tidsangivelse.

Har du någon statistik på fördelningen av era drygt 28'000 användare?
Hur många är VIP- kontra "vanliga" användare?
Ungefär hur många är musiker, recensenter och rena lyssnare/fans?

Vad är du mest nöjd och stolt med på AllEars?
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Bilaga 2: Pressrelease från SonyBMG och TV4

Sony BMG och TV4 i ny unik musiksatsning på nätet
 
I oktober startar AllEars.se, ett samarbete mellan Sony BMG och TV4, som blir en unik
samlingsplats för alla som vill höra ny musik och där nya musiktalanger får en ärlig
möjlighet att bli upptäckta.
 
Grundtanken med sajten AllEars.se är att skapa ett forum där alla musiktalanger i Sverige har
en likvärdig och realistisk möjlighet att få uppmärksamhet för sin musik. I stället för att
skicka sina inspelningar till några få utvalda kan man nu lägga ut dem på AllEars.se, helt
gratis, där de bedöms av både proffs och vanliga användare.
 
- Inte minst genom vårt arbete med Idol har vi märkt vilken kraft som finns inom musiken.
Allears.se affärsidé ger musiker och musikintresserade ett unikt forum med fokus på
kreativitet och möjligheter, säger Jan Scherman, vd TV4.
 
Lyssnarna kommer att ha lika stor del i AllEars.se som musikerna och kan recensera musiken
i samma utsträckning som proffsen. Precis som sajten blir en plats för morgondagens musiker
kan den också bli en plats för morgondagens recensenter eller mediaprofiler.
 
Varje månad väljs månadens singel som, om artisten själv godkänner det, släpps av Sony
BMG. Alla artister behåller sina egna rättigheter.
 
- Titta på MySpace, YouTube eller spelvärlden. Användarproducerat innehåll är vad allt
handlar om i dag. Det är användarna som har makten i musikvärlden i dag. Vad vi kan hjälpa
till med är rejäla marknadsföringsmuskler och att tillhandahålla de rätta verktygen på nätet,
säger Per Sundin, vd på Sony BMG.

 
Daniel Breitholtz, jurymedlem i TV4:s succéprogram Idol, kommer med hjälp av inbjudna
proffstyckare lyssna igenom och bedöma nya låtar som läggs upp på AllEars.se.
- När jag jobbat med Idol har jag stött på mängder av talanger som inte passar för det
programmet. Idol är en tävling för sångare och scenpersonligheter, men vad händer med alla
andra? Alla popband, duokonstellationer, visionärer, kreatörer, musiker och producenter. Vi
har startat AllEars.se för alla som inte ryms i den snäva mallen, säger Daniel Breitholtz,
jurymedlem i Idol och tidigare A&R på Sony BMG.

 
Alla som loggar in på AllEars.se får utan kostnad en egen sida med plats för sin musik och
bilder. Musikerna får själva avgöra om de vill ge bort låtarna gratis eller om man, genom ett
inbyggt verktyg, vill sälja dem för 5 kronor styck.
 
AllEars.se startas i oktober och finansieras av ägarna Sony BMG och TV4.
www.allears.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lisa Öhman, vd AllEars.se: 073-6827184, press@allears.se
Johan Winlund, informatör TV4: 08-459 40 37, johan.winlund@tv4.se.
Nina Thorsell, Sony BMG, 08-412 17 00, nina.thorsell@sonybmg.com
Lili Assefa, pressansvarig Idol TV4, vid frågor rörande Daniel Breitholtz: 070-7277743,
lili@asefa.se.  
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Bilaga 3: Skärmdump från AllEars förstasida



53

Bilaga 4: Topplistorna på AllEars under november månad 2007

Artist – Låttitel Midweek Genomsnitt
(viktat efter rankingsystemet)

Vecka 44

The Score - Asian Water 9,93  9,65
Sonoride - Smashing Kitsch For All 9,34  8,83
ICKE LIKA MED - Det var jag - NY! 9,14  8,44
Aurgrunn - Bil på berget (feat. Burdun) 8,86  8,33
Joni Savero – goddes 8,69  7,98
mcporno - DO IT LIKE I DO IT, mastrad 8,67  8,33
Miss Fine Wine – Alright 8,63  8,48
Hammock – Fireful 8,57  7,82
Delacroix - Perfect Gun 8,50  8,13
johan skoog – suny 8,50  8,10
marvin x - until the dust 8,45  8,28
Angelica - Ensam Kvar 8,42  8,39
Lasse Franck - Inget val 8,41  8,20
www.TransparentBlanche.com - Ak Not 47 8,38  8,10
Chilly Groove - WHERE DO WE GO (FROM HERE) 8,25  8,21
sundemo – life 8,25  8,49
sundemo - hey (doesn't mean a thing) 8,17  8,44
R.e.x - Tills Den Dagen 8,17  7,48
mrsuede - Beatles On The Radio 8,14  8,47
Transparent Blanche - Song Of Despair 8,08  8,02
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sundemo - i'm alright 8,81  8,59
Some Kind of Rubus – Mother 8,68  8,81
BLOOMIN'BLUE - Maggies Blues 8,67  8,50
Miss Fine Wine – Alright 8,60  8,61
Joni Savero – goddess 8,58  7,98
Aurgrunn - Bil på berget (feat. Burdun) 8,49  7,92
Delacroix - Summer Dies Of Age 8,43  8,53
sundemo – life 8,29  8,53
Angelica – Ensam Kvar 8,27  8,35
Reyachristina - Underbara älskade-Ny Version 8,25  7,92
TobbeMöller - (Feat. Isak Strand) Young boy in the far back row 8,18  7,90
Sonoride - Smashing Kitsch For All 8,17  8,25
sundemo - hey (doesn't mean a thing) 8,17  8,39
Kim Stranne & Kollektivet – Aldrig 8,14  8,33
R.e.x – Tills Den Dagen 8,14  7,50
..karl.. - in my arms 8,14  8,08
marvin x - until the dust 8,13  7,80
Hammock – Fireful 8,11  7,72
Chilly Groove - WHERE DO WE GO (FROM HERE) 8,11  8,18
Lasse Franck - Inget val 8,00  8,16
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Mcporno - THE DAY WILL COME, 2007 9,42  9,00
sundemo - hey (doesn't mean a thing) 8,83  8,32
Some Kind of Rubus – Mother 8,69  8,21
Aurgrunn - Bil på berget (feat. Burdun) 8,58  7,63
Angelica – Ensam kvar 8,56  8,31
rockaphones - I try 8,50  7,64
Joni Savero – godess 8,50  7,97
Miss Fine Wine – Alright 8,44  8,51
Delacroix - Summer Dies Of Age 8,43  8,37
Emerald Park – Open 8,33  8,18
Lella - Swept away 8,33  8,27
Kim Stranne & Kollektivet – Aldrig 8,33  8,52
mcporno - DO IT LIKE I DO IT, mastrad 8,33  8,40
Reyachristina - Underbara älskade-Ny Version 8,29  7,93
sundemo – life 8,27  8,43
marvin x - until the dust 8,27  7,85
TobbeMöller – (Feat. Isak Strand) Young boy in the far back row 8,22  7,89
Salt – Osäker 8,17  8,13
sundemo - i'm alright 8,16  8,51
..karl.. - in my arms 8,14  8,08
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Mcporno - THE DAY WILL COME, 2007 9,33  8,94
sundemo - some may come 9,11  8,89
Burdun – I mean it 9,00  8,82
sundemo – life 8,57  8,43
Mandylon - Call Heaven 8,56  8,50
Angelica - Ensam Kvar 8,50  8,30
Reyachristina – EVELINA 8,46  8,41
Emerald Park – Open 8,43  7,96
Delacroix - Summer Dies Of Age 8,43  8,35
Miss Fine Wine – Alright 8,38  8,55
Chris Michols - Hard To Let Go 8,34  8,21
Reyachristina - Underbara älskade-Ny Version 8,33  7,91
Michael Hansson - Jail roses 8,32  7,71
Kim Stranne & Kollektivet – Aldrig 8,30  8,48
marvin x - until the dust 8,29  7,78
Zed Is Dead – SoulPollution 8,24  8,58
Lella - Swept away 8,18  8,14
Transparent Blanche – Scars 8,18  8,01
Sonoride - Smashing Kitsch For All 8,14  8,30
..karl.. - in my arms 8,14  8,21


