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Digitaliseringen av musik har fått långtgående konsekvenser för dagens musikproduktion ex-
empelvis eftersom hemmastudioinspelningar och distribution av musik har blivit enklare och 
billigare med digitala lösningar.1 Den medietekniska förändringsprocessen har också haft 
betydelse för konsumtionen av musik, då användare lätt kan skicka musik till varandra via 
Internet och bära med sig 1000-tals låtar i sin iPod.2 Även musikbranschens ekonomi och 
många länders upphovsrättsliga lagstiftning har förändrats i efterdyningarna av övergången 
från analog till digital teknik. Den omfattande debatt i vilken bland annat skivbolagens intres-
seorganisationer drivit på lagförändringar som kommit till stånd i Sverige under 2009 kan 
knappast ha undgått någon: digitalisering har därmed haft stor betydelse för människors sätt 
att använda musik.3 Förändringen av det format som musiken sparas på från analogt till digi-
talt bör dock ses som en del i en ständigt pågående medieteknisk förändring snarare än som en 
revolution. Rädslan för vad ny teknik kan ha för effekter på skivbolagens ekonomi är nämli-
gen knappast ny utan det finns det många likheter mellan debatten om kassettband på 70-talet 
och den om fildelning på 00-talet.4 Det är ett antal tekniska, sociala och kulturella förutsätt-
ningar som samverkar när dagens musikutbyten på till exempel The Pirate Bay tar form, en 
del av dessa är nya i och med digitaliseringen medan andra föregår denna. Tekniska föränd-
ringar får dock betydelse för människor och därför vill jag närmare diskutera hur det digitala 
MP3-formatet hanteras när tonårstjejer samlar, lagrar eller kastar musik samt vilken betydelse 
digitaliseringen av musik fått för denna process. Jag använder mig av delar av mitt avhand-
lingsmaterial och diskuterar hur en särskild grupp tjejer hanterar MP3-filer och CD-skivor – 
det är alltså utifrån ett exempel som den mer generella frågan om digitalisering och samlande 
undersöks.5   

MP3, egentligen MPEG-1 audio layer 3, är ett format för komprimerad datalagring som 
oftast används för att komprimera sånger så att de tar upp mindre plats på exempelvis en 
hårddisk. Det finns även andra format för komprimering av musik som exempelvis MP4a-
filer men ”MP3” eller ”MP3-fil” fungerar i vardagsspråk ofta som en samlingsbenämning för 
alla komprimerade digitala musikfiler. MP3-filen skiljer sig från tidigare musikformat som 
vinylskivor och CD-skivor eftersom den inte har en fristående fysisk form utan tar form på en 
hårddisk eller mediespelare. Lagrade på dessa apparater kan de synas och höras – men inte 
luktas eller kännas. Skivsamlingar som tidigare tagit plats, när skivorna väller ut ur hyllor 
eller organiseras pedantiskt av samlaren, samlat damm eller dammats av, luktat och känts för-
ändras i och med MP3-filen då de blir inneslutna i en apparat. 

Skivsamlingar har i den västerländska kulturella föreställningsvärlden inte i första hand 
förknippats med tjejer, enligt populära föreställningar om skivsamlare är dessa snarare vuxna 
män, dessa män kan både vara unga och gamla.6 Den symboliska idén om skivsamlaren behö-
ver naturligtvis inte återspegla verkligheten. Erling Bjurström har undersökt relationen mellan 
samlande, män och kvinnor i ett svenskt sammanhang konstaterat att uppfattningar om skiv-
samlaren beskriver denne som en man, trots att de samlare han intervjuat även känner kvinnor 
som samlar på skivor.7 Det förefaller rimligt att skivsamlare, som Bjurström konstaterat, kan 
vara både män och kvinnor, barn, tonåringar och pensionärer, men föreställningarna om vem 
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skivsamlaren är konstruerar vilka som anses vara ”experterna” och vilka skivsamlare som 
passar in denna konstruktion. Enligt Walter Benjamin är samlande motsatsen till användbar-
het eftersom dess primära funktion är samlande för samlandets skull.8 Med andra ord är skiv-
samlingen inte i första hand till för att lyssnas på, även om de flesta samlare också är intresse-
rade av att lyssna på musiken de samlar på. Enligt Will Straw har verksamheten – att samla på 
musik – två huvudsakliga funktioner för samlaren: samlingen blir en symbol för status och 
kulturellt kapital och den ger samlaren en känsla av njutning.9 Den första funktionen är 
symbolisk och den andra är affektiv men ingen av dem involverar nödvändigtvis att man lyss-
nar på musiken man samlar på. Den första funktionen av samlandet består därmed av ett ac-
kumulerat värde som överstiger det monetära värdet på skivsamlingen, även om den också 
kan vara värd mycket pengar. Skivsamlingen är ett så kallat symboliskt kapital genom vilket 
samlaren vinner status inom vissa kretsar.10 

På grund av att aktiviteten konnoterar ett maskulint expertskap präglas skivsamlandet av 
föreställningar om genus.11 De apparater som står bredvid den fysiska skivsamlingen, utrust-
ningen man lyssnar på musiken med har också sammankopplats med maskulinitet. Timothy 
Taylor menar att mäns intresse för och makt över de stereoapparater som blev vanliga i hem-
met på 1950-talet lät dem ta hemmet i symbolisk besittning genom att kontrollera ljudland-
skapet i hushållet.12 Den medieteknik som används för att lyssna på musik har ofta konnoterat 
manlighet, särskilt om den ansetts tekniskt avancerad, vilket i sin tur påverkat musikbruket: 
exempelvis hur discjockeys förhåller sig till frågor om teknik och genus.13 Anna Gavanas har 
visat att inte bara skivorna i sig utan även utrustningen de spelas på och genrerna musiken 
delas in i kodas utifrån genus av utövarna och att denna kodning sätter upp hinder för kvinn-
liga utövare eftersom dessa inte anses ha samma självklara plats i en specialiserad och tek-
niskt avancerad musikkultur.14 Alltså blir föreställningarna om kön, musiksamlande och tek-
nik inte bara uppfattningar som sprids via exempelvis populärkultur utan får även sociala och 
kulturella effekter. 

Samtidigt som skivsamlande och tekniskt avancerad utrustning kodas maskulint behöver 
annat samlande inte vara manligt kodat eftersom samlande är en praktik där den samlande 
handlingen kan ske i relation till helt olika sorters objekt. Vinylskivor och suddgummin har 
olika symboliska konnotationer men de orsakar inte nödvändigtvis olika känslor av njutning 
eller tillfredställelse. Tjejer i tonåren kan uppfattas som samlare men deras samlingar förvän-
tas inte bestå av skivor som genererar kulturellt kapital bland andra skivsamlare.15 Kvinnor är 
till skillnad från vad man kan tro när man tänker på skivsamlande i majoritet bland samlare, 
men samlar ofta på exempelvis konst och böcker.16 Relationen till saker, som man samlar på 
eller som pryder ens hem, kan ge människor en förankring i världen. Gregory Noble menar att 
objekt och de minnen som kopplas till dem ger människor en ontologisk trygghet: man känner 
sig förvissad om sina relationer till andra människor, till ett kulturellt och socialt samman-
hang, ens eget vara i världen.17 Detta kan ske med hjälp av helt olika objekt, minnen och det 
kan vara olika identiteter som förankras men processen av objekt och upplevelsen av trygghet 
är densamma. Egentligen är det alltså objekten (skivor) och tekniken de förknippas med sna-
rare än samlandet i sig som kodas maskulint. Samlandets symboliska funktion som statusmar-
kör och dess erfarenhetsmässiga njutningseffekt är inte en genuspräglad praktik. Med denna 
bakgrundskunskap om dagens tekniska utveckling och skivsamlande som praktik blir det sär-
skilt intressant att se hur MP3-filen brukas och talas om. Förändras samlandet när ett nytt mu-
sikformat inordnas i tidigare symboliska föreställningar om musiksamlande och vilken bety-
delse har genusrelationer för bruket av MP3-filer? 
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Tonårstjejer och MP3-filer  
Den studie om tjejer, musik och genusskapande som den här artikeln bygger på genomfördes 
från november 2005 till juni 2006 i en mellanstor svensk stad. I studien ingick tjugotre ton-
årstjejer mellan fjorton och sexton år som under perioden för studien gick i åttonde eller ni-
onde klass på två högstadieskolor. De flesta av dem bodde i områden som angränsade till 
skolornas närområde och dessa kännetecknades av social och etnisk mångfald. Genom delta-
gande observation och intervjuer – både enskilda och i grupp – undersöktes deras musikbruk i 
relation till deras genusskapande: metoden var medieetnografisk och även deras musik samla-
des in under fältarbetet. De tjejer som deltog lyssnade på stora mängder musik: oftast musik 
som var populär och låg på försäljningslistor, de populäraste genrerna var rock, R&B och 
hiphop.18 Det vanligaste formatet för att lyssna på musik var MP3-filer även om några 
enstaka tjejer köpte CD-skivor. MP3-filerna fick man oftast av vänner: de skickades på 
Internet via Instant Messaging (IM) program i vilka man kan föra ett skrivet samtal i realtid 
med andra användare. Ibland överfördes de till tjejernas datorer via MP3-spelare, USB-
minnen, mobiltelefoner eller på annat sätt. Men tjejerna laddade också själva ned MP3-filerna 
från fildelningsprogram.19 Efter att de hade införskaffat den musik de gillade behövde de 
också lagra den, för att kunna lyssna på låtarna. Även om man inte lagrar musik med ett långt 
tidsperspektiv eller katalogiserar den på ett klassiskt samlarvis – i vilket samlingen i sig själv 
ger status och njutning – så lagrar alla som lyssnar på musik den på något sätt. Lagring är en 
förutsättning för upprepat lyssnande men inte samma sak som systematiskt samlande. Här an-
vänder jag mig av samlande för att beteckna ackumulerandet av musik som skapar en samling 
som ger status och njutning medan lagring är sparande av musik som sker primärt för att man 
ska kunna lyssna på den igen. Gränserna mellan samlande och lagrande är naturligtvis inte 
skarpa, man kan tala om grader av samlarbeteenden och det är inte bara den arketypiska skiv-
samlande manliga figuren som upplever status och njutning av sin sparade musik – vilket 
kommer att visas. 

Skiftet från vinyl-, CD-skivor och kassettband till MP3-filer har som sagt förändrat hur 
musik kan samlas och lagras. Både Jonathan Sterne och Chris Anderton har i sin forskning 
hittat användare som organiserade musiksamlingar som bestod av MP3-filer.20 Detta skedde i 
mappar på datorn eller på CD-skivor som de brände, de delade in efter genrer, artister och 
album. För användarna var det enligt Sterne och Anderton viktigt med ovanliga inspelningar 
och en ”fullständig” samling av en artists musik oberoende av vilket format musiken lagrades 
på. Deras informanters samlande påminde på så sätt om skivsamlandets stereotyp: de var per-
soner med särskilt intresse för sina musiksamlingar, betonade organisering och de var i regel 
vuxna män. Deras samling utgjorde ett symboliskt kapital som gav dem njutning. 

Riktigt så gick insamlandet och lagringen av musik inte till bland tjejerna jag mötte i min 
studie. Hur lagringen ofta fungerade bland dem illustrerar jag med ett citat från ett samtal med 
Julia.21 Citatet är taget från en intervju som genomfördes en dag när jag var hemma hos henne 
och vi satt framför hennes brors dator och lyssnade på musik efter skolan. Datorn var den lag-
ringsplats där hon hade majoriteten av sin musik men hon hade problem med att hitta en låt 
som hon vill spela för mig: 

Julia: Men jag tror jag har den här [ hon letar bland sin brors MP3-filer]. Nej, jo men den 
ska, nej, han har tagit bort den. Har han väl också tröttnat på den. Han lyssnar också på 
henne [artisten i fråga]. 

Ann: Om man tröttnar på låtar, kastar du dem bara då? 

Julia: Ja, jag kastar dem och sedan när jag vill ha dem så skickar någon eller så laddar jag 
ner. [skratt] 

Ann: Du bränner inte ut dem på skivor eller något sådant? 
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Julia: Nej.  

Ann: För att spara?  

Julia: Nej, jag lyssnar inte på skivor. Men, eller så låter jag dem bara vara, ibland tar jag 
bort dem från mappen [den som är kopplad till uppspelningsprogrammet] bara och sedan 
så lyssnar jag när jag vill ha dem.     

Ann: Tills datorn blir full? 

Julia: Nej, den blir ju aldrig full eftersom det, man kan ha hur mycket som helst, låtar tar 
inte så mycket plats. Fast jag brukar rensa lite då och då. 

Julias sätt att organisera sina MP3-filer i datorns hårddisk verkar i exemplet vara ganska kao-
tiskt och de sånger som inte finns på spellistan som hon har som favorit i uppspelningspro-
grammet Windows Media Player – ett program i vilket man kan skapa listor för uppspelning 
av musik – var svåra för henne att hitta. Dessutom var hon inte ensam om att organisera lå-
tarna, de var delad egendom med hennes bror som hade företräde till datorn och han kunde 
också tänkas flytta på MP3-filer, kasta dem eller ändra i spellistor. I enlighet med Taylors 
forskning hade männen i tjejernas hushåll företräde till användningen av de apparater som 
spelade upp musik, detta rörde sig oftast om äldre bröder.22 Ett företräde som gjorde att de 
lagrade låtarna inte helt kunde kontrolleras av de tjejer som hade bröder. Vissa av tjejerna 
organiserade dock sina MP3-filer i datorn efter olika system, efter artister eller musikstilar, 
och brände kopior på CD-skivor ifall datorn skulle gå sönder. Men de flesta gjorde som Julia: 
de lät antalet lagrade MP3-filer växa, kastas och därmed förändras utan något särskilt system. 
Det betydde att tjejernas lagrade musik i regel inte var växande högar av CD-skivor (vinylski-
vor, kassetter) eller växande mappsystem med MP3-filer. Istället fungerade deras musiksam-
lingar genom spellistor som ständigt förändrades när nya favoriter kom till och gamla tappa-
des bort eller kastades. 

Datorerna var platsen där man lagrade majoriteten av sin musik. De egna MP3-spelarna var 
en sekundär lagringsplats som tjejerna hade full bestämmanderätt över (även om tjejerna ofta 
hade billiga MP3-spelare med litet lagringsutrymme för mellan 50 och några hundra låtar) 
eftersom de i regel inte behövde dela spelarna med andra familjemedlemmar. På grund av 
detta, och mobiliteten i MP3-spelaren, var den en viktig apparat för tjejernas musikbruk. Ap-
paraterna fungerade dock snarade som spellistor än som skivhyllor eftersom innehållet i dem 
regelbundet byttes ut. Om man hade för många låtar på den typ av enkla MP3-spelare de an-
vände blev det svårt att hitta sina favoriter och detta angavs som anledning för att omskapa 
innehållet kontinuerligt. Även för dessa apparater spelade de sociala förhållandena, som för-
äldrarnas ekonomi, och genusrelationer i hushållet, där bröderna ofta fick företräde till datorer 
särskilt om de var äldre, roll. De tjejer som hade föräldrar med sämre ekonomi och äldre brö-
der som bodde i hemmet hade sällan egna nya MP3-spelare för att lagra eller spela musik. Om 
det fanns en äldre bror i hushållet var det han som hade företräde till den bästa MP3-spelaren, 
den bästa datorn, eller den enda datorn, och bredbandsuppkopplingen. Detsamma gällde inte 
om tjejerna hade äldre systrar: relationerna mellan dem och medietekniken präglades tydligt 
av genusskapade maktrelationer.23 Dessa bestod inte bara av vem som ägde och hade tillgång 
till de medietekniska apparaterna utan också av uppfattningar tjejerna hade: om kunskapsni-
vån hos sig själva och syskon. Bröder, och särskilt äldre bröder, ansågs vara bra på teknik. 
Denna uppfattning hade en del förankring i verkligheten men det fanns också tjejer som up-
penbarligen kunde hantera datorerna på egen hand, vilket jag kunde se under deltagande ob-
servation, men som fortsatte att tycka att killarna och männen i hushållet var experterna. 

MP3-spelarna var alltså en mer individuell lagringsplats än datorerna men för den sakens 
skull inte en stabil plats för samlande: tjejerna bytte ut låtarna i spelarna när de tröttnat. Nata-
lie sa en dag när vi lyssnade på musik från hennes MP3-spelare i skolan att hon just hade 
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”tömt den lite, jag hade så många, jag tröttnade på den musiken och så”. Det hände mer än en 
gång att någon lovat att ge mig en låt som de gillat och som vi pratat om för att sedan upp-
täcka att deras pappor byggt om hårddisken i datorn, någon raderat filen, att de kastat den 
eller att de bara inte kunde hitta den. Ibland såg de till att få tag på låten igen med hjälp av 
fildelningsprogram eller från en kompis, men det hände också att de gav mig en ny låt de gil-
lade istället för den de inte kunde hitta. Majoriteten av tjejerna värderade musiken efter hur ny 
den var och om man hade fått tag på låtar som inte ännu var, men skulle bli, hitlåtar. Det gav 
status i gruppen att kunna förse sina vänner med dessa låtar, och njutning att hitta dem samt 
lyssna på dem, men att behålla dem länge var inte nödvändigt för de flesta. 

Även om de inte var systematiska samlare av MP3-filer eller något annat musikformat var 
samlandet inte helt frånvarande bland tjejerna: Billie hade en något annan inställning än Julia, 
Natalie och de flesta andra. Hon gav mig en blandskiva hon spelat in och dekorerat, hon var 
noga med låtlistan och eftersom detta inte hörde till vanligheterna under mitt fältarbete blev 
jag nyfiken och frågade henne ifall hon kastade musik när hon tröttnat på den: 

Billie: Det beror på vilken låt det är om det är någon låt som jag verkligen irriterar mig på 
då [kastar hon den]. 

Ann: Mmm, men inte så ofta? 

Billie: Då är det hej då. Men, nej inte så ofta. 

Ann: Då måste det växa och växa och växa 

Billie: Ja, det är inte så mycket som får plats på vår dator längre. [skratt] 

Ann: Nej, det måste ju bli problem tänker jag, efter ett tag.  

Billie: Det gör inget. Om det blir, det är inte fullt än det är, vi har rätt så mycket plats i vår 
dator ändå. Det är mycket så här MB och grejer så det är mycket plats kvar. Men om det 
tar slut någon gång så kan jag alltid bränna det, sen när jag vill ha det igen så kan jag 
lägga till det på datorn.  

Billie sparade och katalogiserade sin musik i datorn och brände regelbundet skivor med sina 
favoritlåtar. Skivor på vilka hon sorterade låtarna och som hon sparade på. Hon samlade alltså 
på MP3-filer snarare än att lagra dem för en kortare period hade hon ett längre tidsperspektiv, 
sökte status genom den rockmusik hon samlade på och upplevde njutning och trygghet i att 
kunna spara sin musik. Eftersom apparaterna som filerna lagrades på uppgraderades, byttes ut 
och förändrades i snabb takt i och med den digitala teknikens utveckling förändrades dock 
också hennes samling. I uppdateringar av mjukvaran kunde musik försvinna, men om datorn 
gick sönder, vilket hände Majida, försvann all musik. Om MP3-filer försvann för att appara-
terna de lagrades på gick sönder eller byttes skulle Billie bli tvungen att bygga om sin musik-
samling igen. Därför ville hon också ha den på CD-skivor. Denna föränderlighet oroade inte 
de andra tjejerna eftersom de ansåg att det var lätt att få tag på ny musik från kompisarna eller 
genom fildelningsprogrammen – om det inte var exakt samma musik spelade mindre roll. För 
Billie utgjorde föränderligheten i medielandskapet däremot en källa till oro eftersom hon ville 
kunna återfå sin fullständiga musiksamling. Naturligtvis kan man som Billie fästa sig vid 
MP3-filer trots att de saknar fristående fysisk form. Att man inte kan känna eller se MP3-filen 
gör däremot att den förlorar två av de dimensioner som samlare talar om som viktiga.24 Men 
Billie kunde genom att bränna låtarna på blandskivor som hon dekorerade få tillbaka även 
dessa dimensioner. 

Tjejernas sätt att införskaffa och lagra musik, att skicka den till varandra eller använda fil-
delningsprogram eller samla den som Billie gjorde var inte förenat med någon kostnad, Att 
det inte medför en ekonomisk kostad att ersätta förlorade filer var en faktor som gjorde 

256  



bristen på systematisering och samlande begriplig. Om man dessutom tycker om den musik 
som är ny just nu och artister som ständigt släpper nya låtar behöver man ju inte spara på 
musiken eftersom det ständigt kommer ny musik. Detta var ett sätt att resonera som återfanns 
hos en del av de tjejer som lagrade låtar tillfälligt men inte samlade. Konsekvensen av 
intresset för ny musik och att de inte köpte musik blev att de pengar de hade behövt lägga på 
CD-skivor, kassettband för inspelning och andra kommersiella format för musik nu kunde 
användas till annat. Men sammantaget behövde inte det sätt de införskaffade och lagrade 
musik på innebära en ekonomisk vinst för dem. De apparater som krävdes för att få tag på 
musik gratis var inte gratis. Datorer, bredband, MP3-spelare och mobiltelefoner kostade 
mycket pengar. Dessutom var tjejerna tvungna att kontinuerligt ersätta apparaterna med nya 
modeller eftersom detta var ett område på vilket tekniken och apparaternas funktioner 
förändrades snabbt. På grund av deras unga ålder var det oftast föräldrar som stod för inköpen 
och deras intressen, kulturella och ekonomiska kapital blev avgörande för hur avancerad 
teknik tjejerna hade tillgång till.25 Cirkulationen av musik bland tjejerna byggde på att 
användarna hade kompatibla medietekniska apparater och därför krävdes det att tjejerna 
”hängde med” i den medietekniska utvecklingen för att kunna fortsätta att delta i 
cirkulationen av musik därför blev ekonomi och genusrelationer i hemmet avgörande 
förutsättningar för både lagring av och samlande på musik. 

Äldre musikformat 
Det var bara några få av tjejerna i studien som köpte CD-skivor i affärer eller fick dem av sina 
föräldrar. CD-skivor fungerade för dem som ett kompletterande format då de också använde 
MP3-filer. De tjejer som köpte CD-skivor köpte ganska få skivor men hade ändå en del CD-
skivor utöver den musik som de hade på sina datorer. Intresset för att köpa skivor hängde ihop 
med ett specialintresse för punk och rock av lite smalare sort eller med ett ointresse för syste-
met av fildelning och musikutbyte. Det var två tjejer som lyssnade på punk och rock som 
hade köpta CD-skivor hemma. Deras förklaring till att de köpt CD-skivor var att den musik de 
ville ha tag på enligt dem var svårare att hitta via fildelningsprogrammen. Dessutom 
värderade de objekten som skivorna utgjorde, utifrån en fan-position, det vill säga de var 
mycket intresserade av musiken och all information de kunde få tag på om den: till exempel 
bilderna och texterna som följde med CD-skivan. Lawrence Grossberg menar att ett fan 
investerar mycket tid och engagemang i musik, ibland så mycket att musiken konstituerar 
majoriteten av personens identitet.26 Objekt och kunskap som knyter personernas identitet 
närmare till den musik de lyssnar på är betydelsefulla för ett fan. De köpta skivorna var ett 
sätt att samla på musik, som skilde sig från Billies, i vilket objektens form skänkte De tjejer 
som ägde dem status – de var seriöst intresserade eftersom de lade ned pengar – och njutning 
– när de tittade på skivorna. Tjejerna som hade köpta CD-skivor hemma hade också kopierat 
över de köpta skivorna till sina datorer för att de skulle kunna lyssna på all sin musik när de 
satt framför datorn. Då kunde de skicka låtarna som de hade fört över från skivor till sina 
vänner via MSN Messenger och de kunde flytta dem till sina MP3-spelare. På det sättet ingick 
deras köpta CD-skivor också i cirkulationen av musik mellan kompisar och även de som inte 
köpte och samlade kunde ta del av musiken. 

Slutsatser  
Sammanfattningsvis var lagring på datorer och MP3-spelare det primära sättet att spara musik 
som man hade införskaffat bland tjejerna i min studie. Några som brände eller köpte CD-ski-
vor utgjorde undantag. Den musik man fick av kompisar hade för det mesta kopierats ned från 
ett fildelningsprogram av någon – även om inte alla tjejerna fildelade. Lagringssystemet för 
musik var bland majoriteten av tjejerna oorganiserat och tog sig sällan fristående fysisk form. 
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Noter 

Därför var deras samlingar sårbara för tekniska missöden och ständigt i förändring. Musiken 
rörde sig mellan de olika användarna och tycktes få betydelse genom hur dessa förflyttningar 
såg ut: deras användning byggde på sociala kontakter och överföring via medier.27 Förflytt-
ningarna av musik var gratis, de berodde främst på vilka man kände men de krävde hårdvara – 
och därmed pengar – för att fungera. 

Vissa dimensioner av samlande försvinner onekligen i och med digitaliseringen av musik. 
MP3-formatet förändrar samlandet även om det inte omöjliggör det och en del av den föränd-
ringen är den lätthet med vilken man kan kasta och sedan återfå musik i cirkulationen av 
MP3-filer. Den kommersiella delen av samlarekonomin, i vilken man bytt själva musikforma-
ten mot pengar, har traditionellt bestått av till exempel skivbörsar och skivmässor.28 Förutom 
att samlare mötts på sådana platser, MP3-samlare kan istället mötas i fildelningsprogrammens 
chat-rum, har de också genererat en ekonomisk vinst för några, och förlust för andra. Denna 
ekonomi upphör att fungera i och med den sortens utbyte av MP3-filer som tjejerna ägnade 
sig åt. 

Betydelsen av uppfattningar om killars och tjejers tekniska förmågor och expertskap samt 
de materiella relationerna till medieteknik i hemmet fick båda avgörande effekter för möjlig-
heterna att samla och lagra. De få tjejer som samlade på MP3-filer eller köpta CD-skivor hade 
också företräde till medietekniken i hemmen, de saknade bröder. Bröder hade en negativ ef-
fekt på lagrandet och samlandet på MP3-filer eftersom brödernas kontroll över lagringsut-
rymmet på datorn var stort. Däremot kunde bröderna bidra med mer musik att lyssna på, dock 
musik som tjejerna inte valde eller kontrollerade själva. Trots de utmaningar som både tekni-
kens form, uppfattningarna om tjejers kunskaper om teknik och de sociala relationerna i hem-
met bjöd på lagrades och samlades musik av tjejerna i studien. Tillgången till musik av sär-
skild sort och i stora mängder gav även de tjejer som snarare lagrade musiken tillfälligt både 
status i gruppen och njutning när de exempelvis kunde visa mig hur mycket musik de hade 
och kände till. Att deras lagring och samlande skilde sig från hur skivsamlande brukar se ut 
var därmed inget hinder för att de skulle uppleva de (positiva) symboliska och kroppsliga 
effekter samlandet – och lagringen – gav. 
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