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Abstract 

Den snabba och växande utvecklingen inom såväl sociala medier som musikstreamingsajter 

ger användarna helt nya förutsättningar. Musik som tidigare kan ha varit svår att få tag på har 

aldrig varit mer lättillgänglig eller billigare. Sociala medier har blivit människans verktyg att 

smidigt promota sig själv, ett företag eller att enkelt kommunicera med varandra. Dessa i en 

kombination skapar en process som ska gynna användaren såväl som upphovsmakarna. 

Denna studie applicerar primärt Uses & Gratifications-teorin som tillvägagångsätt för att 

förstå användarnas motivering av musikstreamingsajten Spotify i relation till sociala 

mediejätten Facebook. För att få en djupare förståelse för hur relationen mellan Facebook och 

Spotify influerar användarnas upplevelse av tjänsterna samt utformar användarnas identitet i 

relation till musik, gjordes en kvantitativ surveyundersökning i Stockholmsområdet under 

april månad 2015. Undersökningen resulterade i en rad intressanta inblickar i hur 

kommunikations- och musikstreamingtjänster idag blivit alltmer sammansvetsade och hur 

detta bidrar till användarnas aktivitetsmönster såväl som konsumtionsvanor. 
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1. Inledning 

Vi lever idag i en tid då kommunikation sker i hög grad och i alla dess former. Fenomen som 

sociala medier och online musiktjänster är några av de moderna kommunikationskanaler som 

uppkommit under det senaste decenniet. Dessa används idag flitigt i såväl privata som 

offentliga sektorn. Men i en värld där vi konstant använder digitala tjänster för att 

kommunicera har det skapats en viss ovisshet kring vad vi faktiskt gör när vi brukar dessa 

kanaler. Gränserna mellan kommunikation och konsumtion har kommit att bli alltmer subtila. 

Allt fler kanaler blir sammanlänkade till varandra vilket resulterar i att användarna smidigt 

kan röra sig i det virtuella rummet. Användandet av sociala medier medför att vi skapar 

mängder av olika registreringar, konton och “egna sidor”. På kommunikationskanaler som 

Facebook, men även musikstreamingtjänster som Spotify, får vi en chans att porträttera oss 

själva. Där har vi möjligheten att vara vem vi vill och skapa nya identiteter som kan skilja sig 

från den sociala identitet vi har i det verkliga livet. 

 

Facebook och Spotify är två av de populäraste bland sociala medier respektive online 

musiktjänster i världen idag. Den 22 september 2011 inledde den gigantiska 

musikstreamningtjänsten Spotify ett samarbete med kommunikationskanalsjätten Facebook 

som innebar att användare kopplade sina respektive konto för att kunna lyssna på låtar direkt 

via Facebook (Dunér, 2011). Samarbetet innebar även att låtarna man lyssnade på, på Spotify, 

publiceras på Facebookanvändarnas offentliga sidor. Det infördes ett krav att alla nya 

användare på Spotify var tvungna att ha ett konto på Facebook. Detta samarbete gav upphov 

till flertal idéer och tankar om hur människor konsumerar och kommunicerar med musik idag. 

Musik har aldrig varit billigare eller lättare att få tag på och spridningsmöjligheterna av 

musiken är omfattande. Frågan som följer blir därför: hur mycket bidrar sociala medier till 

våra lyssningsvanor?   

 

2. Syfte 

Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka relationen mellan Facebook och Spotify 

och vilket inflytande deras samverkan har i användarnas aktiviteter. Studien syftar även till att 

kartlägga användarnas utformning av identitet i relation till musik, samt belysa användarnas 

konsumtionsvanor. 
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3. Frågeställningar 

– Hur upplever användarna att samarbetet mellan Facebook och Spotify påverkat deras 

musiklyssningsvanor och de vidhängande identitetsframställningar dessa vanor ger uttryck 

för? 

– Hur upplever användarna att samarbetet mellan Facebook och Spotify förändrat deras roll 

som användare, lyssnare och konsumenter? 

 

4. Material och avgränsning 

Materialet består av 125 respondentsvar från en kvantitativ surveyundersökning. Målet var att 

avgränsa studien till en urvalspopulation från Stockholmsregionen, eftersom vi finner 

Stockholm representativt för en multikulturell växande storstad med ett stort Facebook- och 

Spotifyanvändande vilket faller relevant för syftet med undersökningen. Sverige har kommit 

att ses som representant för den globala musikindustrins utveckling (Lindkvist, 2015). Det vill 

säga, likt man skulle kunna se Stockholm som representativt för Sverige så skulle man kunna 

se Sverige som en representant på den globala marknaden. 

 

Vi har valt att använda oss av slumpmässigt urval samt bekvämlighetsval i relation till 

snöbollsurval då enkäten publicerats på “våra sidor” på Facebook samt skickats ut till vänner 

och bekanta. Eftersom vår största bekantskapskrets på Facebook är från Stockholmsregionen 

fann vi denna metod passande för det mål vi hade. Däremot kan det förekomma svar från 

respondenter som inte är aktiva i Stockholmregionen. Enkätsvaren sammanställs och 

presenteras i SPSS-tabeller samt cirkeldiagram beroende på vad som var lämpligast för 

svaren. De öppna svarsalternativen granskades noggrant och därefter valdes de mest relevanta 

och representativa kommentarssvaren ut för presentation, med önskan att få ett så unikt och 

nyanserat resultat som möjligt. 

 

6. Bakgrund och centrala begrepp 

År 2011 inledde Facebook och Spotify ett samarbete som kom att innebära en rad olika 

förändringar får såväl Facebook- som för Spotifyanvändarna. Några av dessa var till exempel 

att nyregistrerade användare på Spotify var tvungna att skapa ett konto på Facebook. 

Dessutom offentliggjordes låtarna man lyssnade på via Spotify på användarnas 

Facebooksidor. Detta är dock en funktion som går att ändra, förutsatt att användarna vet om 

funktionens existens (Dunér, 2011). 
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Nya svindlande siffror visar att 2014 var året som musikstreamingtjänster för första gången 

gick om den fysiska skivförsäljningen (Kaye, 2015). Inte nog med detta, den överlägset 

största är musikstreamingtjänsten är Spotify vi denna tidpunkt Den svenska 

musikstreamingtjänsten är mer värd en hela USA:s musikindustri tillsammans. Spotify 

värderas nu till totalt 8,4 miljarder dollar medan hela den amerikanska musikindustrin 

beräknas vara värd 6,9 miljarder dollar (ibid). Detta är ett genombrott inom musikstreaming 

och likväl en stor förändring inom musikbranschen. 

 

• Sociala medier 

Sociala medier är webbplatser och mobila appar vars funktioner går ut på att interagera i 

mänskliga sociala nätverk och som, till skillnad från traditionella medier, bidrar med 

“användargenererat innehåll”. Skolverket beskriver sociala medier som ett samlingsbegrepp 

för många olika webbplatser och tjänster på internet, men även en mötesplats där användare 

kan bygga upp sitt eget innehåll, knyta kontakter och nätverka med andra (Johansson, 2014). 

Det har kommit att omfatta en sådan stor del av vad webben innebär. Barry Wellman och 

Caroline Haythornthwaite skrev 2002 en bok vid namnet The Internet in Everyday Life, som 

summerar en rad olika studier som gjorts inom hur användningen av internet passar in och är 

etablerad i dagliga aktiviteter, och hur betydelsefullt internet har kommit att bli i vår dagliga 

sociala aktivitet. De menar att vi inte kan förstå relationen mellan två personer, eller en 

mindre grupp, online utan att se på det stora sociala nätverket i vilket dem är i kontakt med, 

och det gäller både offline och online (Gane & Beer, 2008: 24-25). 

 

• Facebook 

Facebook är ett socialt medium och nätverkstjänst som grundades i februari 2004 av Mark 

Zuckerberg. Från början var Facebook slutet till Harvardstudenter men utökades snabbt till 

andra universitet och slutligen resten av världen. Idag är Facebook världens största sociala 

medietjänst med över 1,1 miljard användare och med mer än 70 olika språkalternativ. På 

deras hemsida beskriver de tjänsten som ett sätt att göra världen mer öppen och 

sammanlänkad, att folk använder Facebook för att hålla kontakten med vänner och familj, 

samtidigt som man upptäcker vad som händer i världen (Facebook Newsroom, 2015). I april 

2012 köpte Facebook fotodelningsappen Instagram för nästan 5 miljarder kronor. När affären 

gick igenom hade Instagram 30 miljoner aktiva användare, mer än ett år senare hade 

Instagram 150 miljoner användare (Facebook Newsroom, 2012). Bailey Richardsson som 

jobbar på Instagram hävdar att Instagram förmodligen inte hade funnits idag utan Facebooks 
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stöd (Olsson Jeffery, 2013). Spotifys samarbetet med Facebook gav även Spotify 50 miljoner 

nya användare (The Spotify Team, 2015). Med detta kan man konstatera att Facebook med 

sin globala roll har fått andra företag att växa och är det största sociala nätverket idag. 

 

• Streamingtjänster 

Streaming, eller strömning som det heter på svenska, är när ljud- och videoklipp spelas upp på 

mottagarens enhet samtidigt som det överförs via ett nätverk, exempelvis internet. Det finns 

olika användningsområden inom mediestreaming: musik och radio, TV och video samt 

affärsinformation. Samtidigt finns det olika streamingmetoder, till exempel progressiv 

streaming eller direktsänd streaming. Progressiv streaming syftar på uppkopplad media som 

användare kan ladda ner eller se direkt. Då kan man spela den delen av filen som laddats ner 

vid samma tidpunkt men inte hoppa fram till delar som inte laddats ner. Det är då filen 

“buffrar” vilket är ett annat ord för laddar. Direktsänd streaming går ut på streaming av 

händelser som sker i realtid (Gråbein Nordby, 2011). Genom internetbaserad streaming är det 

bara att koppla upp sig på internet, gå till en viss tjänst och trycka på “play”. Den största 

sajten för detta är YouTube där nästan allt i videoväg finns. Många använder även tjänsten för 

att lyssna på musik, trots att det inte går att göra listor och att ljudkvaliteten inte är den bästa. 

Däremot finns särskilda musikstremingtjänster, som Spotify, där du genom strömmad musik 

kan få bra ljud och möjligheten att göra spellistor (ibid.) 

 

• Spotify 

Streaming har även haft stor effekt på musikindustrin vilket gett upphov till flertal debatter 

kring vinstfördelning. Skivköpen har ersatts med musikstreamingsajter som Spotify, en sajt 

som kan erbjuda musik direkt via nätet. Spotify är en onlinemusiktjänst som grundades 2006 

av Daniel Ek och Martin Lorentzon. Musikstreamningstjänsten var en av de första att sluta 

avtal med de största skivbolagen vilket gjorde Spotify unikt med tillgång till en bred repertoar 

och utbud av musik. Idag är Spotify en av dem största bland onlinemusiktjänsterna i världen 

(Bertoni, 2014) med över 60 miljoner användare varav 15 miljoner av dessa är betalande 

användare (Aronsson, 2015). Tidigare var inkomstkällan för artister direkt genom skivsläpp 

men idag har upphovsmän och musikskaparna ställts inför nya utmaningar. Beroende på avtal 

mellan streamingsajten och artisten så varierar vinsten. Många artister har riktat kritik mot 

Spotifys utdelning (ibid). Den kända popsångerskan Taylor Swift valde att lämna Spotify med 

motiveringen att hon ansåg att streamingsajten inte värdesatte hennes konst, och att vinsten 
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var för låg. Spotify svarar med att de betalar 70 % till skivbolaget som sedan portionerar ut 

det till sina artister (Engel, 2014). 

 

Det finns många onlinemusiktjänster som konkurrerar med Spotify. I år lanserade en grupp 

med välkända artister Tidal. En musikstreamingsajt ägt av endast musikskapare och artisterna 

själva. Detta är tänkt att vara en konkurrent till Spotify med löften om att släppa ny musik 

först, erbjuda musik med högre ljudkvalité för en dyrare prenumeration och lovar även att ge 

bättre andelar till musiker. Pitchen är: “the first artist-owned global music and entertainment 

platform”. Kritiken som Tidal riktar, mot bland annat Spotify, är att det är respektlöshet mot 

musiker att man ska kunna lyssna på musik gratis. Spotify svarar med att det är gratistjänsten 

som driver betaltjänsten och att mer än 80 % av betalanvändarna började som 

gratisanvändare. Den stora diskussionen återgår till hur mycket artisterna får betalt och det 

återstår att se om Tidal kan erbjuda det artisterna kräver (Dredge, 2015). 

 

6. Tidigare forskning 

Då denna studie handlar om användarnas aktiviteter och musiklyssningsvanor på Facebook 

och Spotify så ligger fokus av tidigare forskning med utgångspunkt i just kommunikation och 

konsumtion på sociala medier och streamingtjänster, samt musikens betydelse och inverkan 

på vårt identitetsskapande. Såväl konsumtions- och kommunikationsforskning som social 

identitetsforskning är breda områden med flera teoretiska ramar bakom sig. Fokus inriktas på 

forskning och litteratur utifrån tre olika teorier: Uses and gratification, tvåstegshypotesen och 

social identitetsteori. För att finna tidigare studier som gjorts inom forskningsområdet har 

Googles sökbas samt Google Scholars använts. Sökorden har varit: Social media, Uses and 

gratifications, konsumtion, kommunikation, Facebook, Spotify, Facebook och musik, 

transmedialitet. 

 

År 2014 gjordes en psykologisk surveyundersökning i hur Facebook används som kanal för 

människors musiklyssnande. Studien heter “The Uses and Gratifications of using Facebook 

music listening applications” och utfördes i Australien av Amanda E. Krause, Adrian C. 

North och Brody Heritage (2014). De förklarar att genom den tekniska utvecklingen så 

lyssnar vi på musik annorlunda idag. Internet och sociala medier har gjort det möjligt att 

sprida, upptäcka och konsumera musik på ett helt annat sätt. De menar att genom att applicera 

forskningen inom Uses & gratification på området sociala nätverk har man funnit att det finns 

ett starkt samband mellan musik och sociala medier. Deras studie syftar även till att hjälpa 
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sociala medieanvändare, musiker, applikation-designers till att förstå tillfredställelsen i 

användningen av dessa. Därefter föreslår de vidare forskning att ytterligare framföra de 

psykologiska faktorerna samt den sociala interaktionen. Denna studie är ytterst fruktsam för 

den kommande undersökningen då huvudsakliga syftet är att från olika vinklar se på hur 

användare finner musik på Facebook. De har haft en bred inriktning där de tittade på hur folk 

använder sig av olika musikapplikationer genom Facebook. Den kommande studien skulle 

kunna ses som en förlängning av denna, då det specifikt utgår från Spotify och inte 

musikstreamingtjänster i allmänhet samt att de olika relevanta delarna förs in, som består av 

de psykologiska faktorerna i sociala identitetsskapandet samt konsumtionsvanor. 

 

Liu, Cheung & Lee är forskare som har tagit avstamp i Uses & Gratification teorin. De menar 

i sin studie ”Understanding Twitter Usage: What Drives People Continue To Tweet” att vi 

använder sociala medier för att uppfylla vissa tillfredsställelser. De talar om fyra typer av 

”gratifications”, eller tillfredsställelser, som driver användarna att fortsätta bruka ett visst 

medium, i deras fall att “tweeta”, vilket innebär att man publicerar inlägg och kommentarer på 

sociala mediet Twitter (Liu, Cheung & Lee, 2010:933). Den första, ”Content gratifications”, 

bygger likt McQuails på att publiken är medveten och målinriktad för att tillfredsställa vissa 

behov (McQuail, 2010:424). Att användaren är härledd av själva innehållet i det som 

kommuniceras eller meddelas. Det finns en substans och ett direkt materiellt egenvärde i 

budskapen och informationen som skapar kvalitet för mottagaren/användaren. Den andra, 

”Social gratification” handlar om att användaren drivs av en interaktion med andra användare. 

Det uppstår en spänning och tillfredställelse i det sociala samspelet. Den tredje, ”Process 

gratification”, är mer utav en beteendedriven användartillfredsställelse. Till skillnad från 

”Content gratification” är det underhållning och chansen att uttrycka sig själv, snarare än från 

självaste innehållet i meddelandet, som ger drivmomentet. Men det kan även handla om något 

så enkelt som att man bara vill försöka fylla ut sin tid med något. Den fjärde och sista 

drivkraften, ”Technology gratification”, menar på att när de teknologiska förutsättningarna är 

lätta för användarna uppkommer en sorts teknologitillfredsställelse. Uppfattningar om att den 

lämpliga och bekväma miljö och värdefulla konstruktion som tillhandahålls av ett mediums 

system underlättar villkoren och blir fundamental för användningen (ibid.) 

 

I “Interactive Audiences? The ‘Collective Intelligence’ of Media Fans” (2006), beskriver 

Henry Jenkins hur sociala medietrender påverkar såväl konsumenter som producenter av 

media genom och med media. Studien utgår från tre olika teorier: 
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1. new tools and technologies enable consumers to archive, annotate, appropriate, and 

recirculate media content. 

2. a range of subcultures promote Do-It-Yourself (DIY) media production, a discourse 

that shapes how consumers have deployed those technologies. 

3. economic trends favoring the horizontally integrated media conglomerates encourage 

the flow of images, ideas, and narratives across multiple media channels and demand 

more active modes of spectatorship. 

 

Jenkins vill inte se mediekonsumenten som vare sig helt fristående eller helt sårbar för 

kulturindustrin: “The interactive audience is more than a marketing concept and less than 

‘semiotic democracy”’ (Jenkins, 2006:141). Han fortsätter och säger att i takt med den 

teknologiska utvecklingen har det vuxit fram en helt ny möjlighet för “folket” att producera 

och dela sin musik vilket ligger till grund för den otroliga expansion musik fått och därmed 

även den plats musik har i populärkulturen. 

 

“Transmedia Storytelling” är ett begrepp över en process där olika element kombineras över 

flera kanaler för en enhetlig och välkoordinerad känsla för användaren (Jenkins, 2007). 

Exempelvis om man ser på serien “The Walking Dead”, som startade som en serietidning och 

därefter blev en TV-serie av AMC, varpå Telltale utformade ett dataspel. Förgreningarna 

fortsätter: app-funktioner, forum, osv. och alla dessa förlängningar för att skapa en enhetlig 

känsla. Jenkins förklarar hur den moderna median är horisontellt integrerad - det finns ett 

intresse i det som är distinkt i mediebranschen, och det är att sprida sitt varumärke på så 

många plattformar som möjligt och på så sätt stärka varumärket. Jenkins menar att den 

aktuella konfigurationen av underhållningsindustrin gör transmediering till en ekonomisk 

nödvändighet för företagen (ibid.). 

 

Fornäs, Becker & Bjurström skriver i “Consuming Media” att människor idag skapar sina 

identiteter utifrån den miljö de befinner sig i. Vare sig det är i interaktion med en fysisk miljö 

eller på nätet. I och med att internet blivit en vital del i vardagen i vårt samhälle, såväl i den 

privata som i den offentliga sektorn, som Fornäs, Becker & Bjurström (2007:1-2) poängterar, 

spelar sociala medier en stor roll i människors identitetsskapande. Detta kanske gör det 

enklare att förstå varför vi idag använder sociala medier så pass mycket. Sociala medier 

kommer att representera en förlängning av verkligheten och vi fortsätter med användningen 

för att skapa, upprätthålla och forma våra identiteter. 
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Sherry Turkles pratar även om vårt identitetsskapande i sin bok ”Alone Together”. Hon talar 

bland annat om hur vi skapat en ”The Second Self” som betyder att du kan bygga upp dig 

själv i en virtuell värld, så som du vill bli sedd. Där kan du bestämma vem du är, hur du ska se 

ut till den grad att det är fullt möjligt att förfalska din identitet. Turkle lyfter en intressant 

aspekt av processen av identitetsskapandet. Alla dessa mediala rum: Facebook, MySpace, 

Instagram osv. kan skapa en identitet i mångfald. Vår identitet blir multiplicerad om och om 

igen genom användningen och får oss att känna oss ”hela” på så sätt att man kan röra sig 

bland flertal olika aspekter av sig själv (Turkle, 1995: 177-178). Dessa olika identiteter som vi 

skapar kan i sin tur uppfylla olika behov vi har. Samhället och dess normer kan ibland sätta 

stop för utvecklingen av identiteter men på internet har vi chansen att leva ut (Turkle, 

1995:180). I denna uppsats har intresset att se relationen mellan musik och identitet legat i 

fokus med tanken om att dessa är tätt sammanvävda. 

 

7. Teoretiska ramar 

• Uses & gratifications 

Teorierna inom ”Uses & Gratifications” (U&G) är tillvägagångssätt för att försöka förstå hur 

och varför människor aktivt söker specifik media för att tillfredsställa specifika behov. 

Typiska behov kan vara information, avkoppling, samhörighet och olika former av eskapism. 

Huvudfrågan inom U&G är: Varför använder människor media och i vilket syfte? U&G ser 

en aktiv publik som bestämmer i sin konsumtion av medieinnehåll. Användarna väljer alltså 

innehållet för att möta deras önskningar och i sin tur uppleva tillfredställelse (McQuail, 

1994:423). 

 

Teorin växte fram under tidigt 40-tal då den funktionalistiska sociologin började se på hur 

media serverade olika behov vi har från samhället, som kulturell kontinuitet, sammanhållning, 

social kontroll och information i stor utsträckning. De första studierna som gjordes var i olika 

radioprogram, speciellt ‘soap operas’ och quizzes samt dagstidningar (ibid.). De 

motsättningar som U&G ställs inför är de tidigare idéerna om att publiken är passiv och bara 

“matas” av olika  populärkulturella fenomen. I synnerhet ansåg man tv-tittandet vara den 

största källan till förstöring. Två forskare som riktade stor kritik mot populärkulturen var 

Horkheimer och Adorno som 1947 publicerade “Upplysningens dialektik” där de starkt 

kritiserade populärkulturen och förklarade hur massmedierna stöper in publiken i en enda 

grupp av manipulerade tittare (McQuail, 1994:67). Länge drevs publikforskning av just en tro 

på envägskommunikation mellan medier och publik, där publiken koncipierades som en 
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passiv aktör och mottagare. Bland de första att bryta sig loss från denna uppfattning var Paul 

Lazarsfeld och Elihu Katz som under 1940-talet utformade Tvåstegshypotesen (Gripsrud, 

2002). Katz presenterade 1974 ett ramverk för att förstå användningen av massmedial 

kommunikation, som idag anses vara bristfällig, men inom forskningen fortfarande är en teori 

man utgår ifrån men med viss revidering. Det utvecklade ramverket ser idag ut såhär: 

 

”1) Personal social circumstances and psychological disposition 

together influence both 2) general habits of media use and also 3) beliefs and 

expectations about the benefits offered by media which shape 4) specific acts 

of media choice and consumption, followed by 5) assessments of the value of 

the experience (with consequences for further media use) and, possibly, 6) 

applications of benefits acquired in other areas of experience and social 

activity.” (McQuail, 1994:319) 

 

Idén om att användarna är aktiva i sina val av medium är befogat men det finns en annan 

problematik i teorin, och det är motiveringen. Vet vi alltid motiven till varför vi väljer just ett 

visst medium? Det kan ofta vara svårt att mäta och även svårmotiverat. Det är kritiken som 

riktas mot teorin, att det är svårt att mäta motiveringen till användningen. Det är användbart 

för oss då vi själva är kritiska i hur man mäter motiveringen i val av medium. Då denna studie 

delvis försöker belysa de faktorer som står i grund för vad som driver användarna till att bruka 

Spotify i relation till Facebook, är Uses and Gratifications en lämplig och relevant teori att 

utgå ifrån. 

 

• Tvåstegshypotesen 

Denna teori utgår ifrån att media utformar åsikter och värderingar som i sin tur via 

opinionsledare påverkar allmänheten. Teorins uppkomst var banbrytande inom 

publikforskning. Den bygger på att information och kunskap ska spridas i två led istället för 

ett: från media till opinionsledare och från opinionsledare till individ (Weimann, 1994). 

Huvudteorin har kommit att utvecklas sedan dess men det var Lazarfeld och Katz som var 

med och öppnade upp möjligheten för ett tankesätt om att se publiken som aktiv. Det har 

uppkommit kritik rörande teorin, till exempel menar många att det finns allt fler led än bara 

två och dessutom andra faktorer än endast opinionsledare som spelar in på informationsflödet 

och slutligen dess påverkan på publiken. Men likväl må Lazarfeld och Katz forskning ha 

inbringat en bredare förståelse i hur människors tro och beteenden influeras (ibid.). 
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Bryant förklarar i sin text ”Positivism in Social Theory and Research” att det 

revolutionerande med Lazarfelds bok ”The People’s Choice” var de två begreppen som 

presenterades och än lever kvar idag inom publik- och användarforskning - ”opinion 

leadership” och ”multistep flow of information” (Bryant, 1985: 154-155). Lazerfeldts 

forskningsprojekt gick ut på att belysa vilka faktorer som bestämde hur folk röstade. Urvalet 

var på hela 3000 personer och upptäckten var intresseväckande. Man fann en faktor som inte 

hade tagits hänsyn till tidigare, nämligen att folk pratar med varandra. De upptäckte att 

informationer som meddelades från radio och olika medier fångades upp av så kallade 

opinionsledare som i sin tur förde informationen vidare till de mindre aktiva. En rad studier 

gjordes därefter på olika håll, där tvåstegshypotesen bekräftades. Media påverkar inte bara 

individen i sig utefter individens bakgrund utan man måste även ta människans sociala 

relation till varandra i beaktning (Gripsrud, 2002: 80-81). Denna teori var dock inte långt ifrån 

oproblematisk. Frågan som är omöjlig att inte ställa: Vad händer i situationer där både den 

vanliga publiken och de så kallade opinionsbildarna inte har tillgång till andra källor än 

medierna när de ska bilda sig en uppfattning om en fråga? Även om det finns opinionsbildare 

så är det i slutändan medierna som bestämmer vad nyheten ska vara. I denna studie skulle 

man likväl kunna se Facebook som en plattform där information flödar och sprids. Spotify 

och Facebook gör upp grunden för den media och information som är tillgänglig och 

användare av dessa tjänster blir opinionsledare som sprider vidare till andra användare och 

allmänheten.  Tvåstegshypotesen kan komma att framstå en aning optimistisk. Att den ska 

baseras på att det finns en viss procent kunskapssökande och kloka personer som ska samla in 

information som de i sin tur ska kommunicera ut till de mindre vetande personerna. Denna 

kritik riktas även mot U&G-teorin men i detta fall är det mer vad medierna gör med publiken 

och inte vad publiken gör med medierna (Gripsrud, 2002:81-82). Socialpsykologen Maslow 

presenterar den så kallade “behovshierarkin” som handlar om att människor försöker 

tillfredsställa de grundläggande behoven som att äta och sova innan de går till högre behov 

som social interaktion. I en annan undersökning upptäckte man att valet av medium baseras 

på behovet av social tillhörighet (identitet) och behovet av självbekräftelse. Problematiken i 

detta är att vi bara kan fylla de behov som fylls genom att konsumera det medierna erbjuder. 

Men vet medierna vad som fyller vilka behov? Tänk om det finns behov som inte kan 

tillfredsställas av det rådande medieutbudet? Då tvåsteghypotesen främst handlar om 

spridning av information mellan människor, och denna undersökning fokuserar på människors 

upplevelser under spridningsprocesser, fann vi det viktigt att nämna och återkoppla till denna 
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teori för att få en bredare förståelse i hur spridningsprocesser kan gå till och kunna fördjupa 

oss än mer i vad användarna upplever. 

 

• Social identitetsteori 

Gripsrud menar att de sociala val och egenskaper man gör speglar vem man är och ens 

identitet (en-het eller likhet) skapas efter vilka val man gör (2011:23). Identitetsbegreppet kan 

vara svårt att konkretisera, men för att förenkla så handlar det om ens livsstil: vilka sociala 

miljöer man befinner sig i, var man handlar, vad man äter, vilken moral man har osv. Jaget 

definieras och utvecklas i relation till hur andra uppfattar oss. Han förklarar hur medierna 

bidrar väsentligt till vår verklighetsuppfattning, som i sin tur definierar vilka vi är (Gripsrud, 

2011:20-26). Medierna i sin tur berättar även vem du är och vad det betyder att vara just som 

du är. Man kan beskriva det som att identiteter är en sammanfattning av likheter och 

skillnader i relation till andra människor (Gripsrud, 2011:21-22). Två olika identiteter lyfts: 

vår “sociala/kollektiva identitet” och vår “personliga identitet”. Den sociala och kollektiva 

identitet distinktioneras genom andras uppfattningar av oss, exempelvis om man är man eller 

kvinna, vilken stadsdel man kommer ifrån, vad man jobbar med etc. Den personliga 

identiteten är mer komplicerad. Den handlar mer om att ställa sig frågan: vem är jag? (ibid.). 

Det är den identiteten som ibland inte är helt lätt att hitta. 

 

Psykologerna Henri Tajfel och John Turner gjorde en omfattande studie på 1970-talet om hur 

människors självuppfattning är förankrad i de sociala grupperingar de är aktiva i. De menar 

att varje person får en självidentitet utefter de grupper de identifierar sig med (Tajfel 1979: 2-

3). Tajfel och Turner radar upp hur social identitet utformas i tre olika steg. 

 

1. Kategorisering - vi delar upp grupper, kulturer och människor på några få kategorier 

som vi sedan kan hantera på ett någorlunda korrekt sätt. 

2. Identifikation - när vi resonerar om oss själva i relation till andra, som resulterar i 

att vi får en social identitet genom självkategorisering. Dels en personlig identitet 

genom hur vi reder ut hur vi skiljer oss från andra i samma grupp, varigenom vi 

uppnår en identitet i relation till andra med större eller mindre betoning. 

3. Social jämförelse - vilket leder till att vi uppfattar oss själva och de grupper vi 

identifierar oss med mer positivt än andra grupper. Det kallas den positiva 

distinktivitetsprincipen, som ligger till grund för vårt behov att göra distinktioner till 

vår egen fördel (Egidius 2008: 638) 
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Tajfel och Turner menar att vi framförallt gör en slags social kategorisering av “dem” (out-

groups) och “oss” (in-groups), där vi skiljer på 1) olikheter mellan de olika grupperna och 2) 

likheter inom samma grupp. De menar att out-groups är grupper vi inte identifierar oss med 

och in-groups är de grupper vi identifierar oss med. Denna syn på sociala interaktioner är nära 

besläktad med den kognitiva teorin vilket är användbart när man ser på hur stereotyper 

fungerar (Tajfel 1982: 7-8). Varför vi kategoriserar objekt, är för att förstå dem, och likaså 

med människor. Vi kategoriserar människor som vita, svarta, muslimer, bussförare och så 

vidare för att det är användbart för oss. Vi definierar lämpligt uppförande genom att referera 

till de normer i de grupper vi tillhör, och vi kan tillhöra många grupper. Steg två är social 

identifikation, vilket betyder att vi anpassar vår identitet till den grupp vi kategoriserat oss i. 

Exempelvis om du kategoriserat dig som en student, då finns stor chans att du anammar den 

norm som finns i att vara en student. Sista steget handlar om social jämförelse. När vi väl 

kategoriserat oss själva som en del av en grupp och identifierat oss i den så tenderar vi att 

jämföra den gruppen med andra grupper. Det är då det uppstår meningsskiljaktigheter och 

grupper kan uppfatta varandra som rivaler. De menar att inom social identitetsteori är 

grupptillhörighet inte något okänt eller artificiellt som är sammansatt med människan, utan 

det är en sann och vital del av en person (Egidius 2008: 638-639) 

 

Kenneth J. Gergen är en annan forskare inom psykologi som främst studerar 

socialkonstruktivismen. Han menar att social identitet inte är förankrad till den personliga 

identiteten utan en motsats. Att den personliga identiteten är vår självuppfattning i vilket var 

och en ser sig som en unik varelse, medan den sociala identiteten inordnar oss i en grupp som 

vi känner en speciell tillhörighet till. Vidare menar han att en stark social identitet kan leda till 

depersonalisation som i socialpsykologisk bemärkelse betyder att människan tenderar att tona 

ner sin individuella särprägel för att passa in (Egidius 2008:517) 

 

8. Metod 

Undersökningsmetoden i denna studie är en kvantitativ surveyundersökning, med tro om att 

den passar bäst i förhållande till vårt syfte med studien och det vi ämnar undersöka. 

Utformade enkätfrågor, som innehåller både öppna och slutna svarsalternativ, skickades ut 

samt publicerades genom slumpmässigt urval samt bekvämlighetsurval/snöbollsurval, där 

Facebook användes som kanal. Med denna metod förväntar man sig kunna generalisera en hel 

population från det urval man valt, genom att kombinera noggrant formulerade frågor och ett 

uttänkt urval, kan en liten del representera en större massa (Ekström & Larsson, 2000:87-88). 
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Det första man ställs inför i sitt metodval är vilken grupp man ska undersöka. Studien är inte 

begränsad till en viss ålder då en så bred population som möjligt är tacksamt för att därmed 

kunna representera allmänheten i stort. Studien är avgränsad till en urvalspopulation från 

Stockholmsregionen, då Stockholm är representativt för en multikulturell växande storstad 

med ett stort Facebook- och Spotifyanvändande, vilket var relevant för att kunna få fram 

underlag till undersökningen. En förutsättning för att svara på enkäten var att man både hade 

ett Facebook- och Spotify-konto, vilket gjorde att vi inte fick något bortfall i vad det gäller att 

personen ifråga inte har möjlighet att svara alls. För att inte stöta på något 

underteckningsproblem så innehåller enkäten frågor kring både Facebook och Spotify, där vi 

kan se vilka som har kontona kopplade, vilka som är mest aktiva samt inaktiva. 

Underteckning skapar stora problem i undersökningen då det innebär att man inte fått med 

alla de respondenter som man vill säga något om (Ekström & Larsson, 2000:90). Studien 

innehåller 125 respondentsvar.   

 

I en kvantitativ surveyundersökning är det ytterst viktigt vilka frågor som ställs och hur de är 

formulerade. Om exempelvis en fråga är feltolkad kan det ses som ett bortfall. Denna del är 

inte lätt, men idealet är att frågan ska uppfattas på samma sätt av alla som besvarar den gör 

(Ekström & Larsson, 2000:103). Även utformningen är viktig: hur många frågor ska man ha? 

I vilken ordning ska de ställas? Hur avancerade kan frågorna vara? Denna enkätundersökning 

innehöll 22 frågor, inkluderat följdfrågor om till exempel motivering av tidigare 

svarsalternativ. Både slutna och öppna svarsalternativ hjälper studiens mer komplexa frågor 

som är mer än bara ett ”Ja”- eller ”Nej”-svar. Enkäten började med ett antal inledande frågor 

för att sedan gå vidare till mer komplicerade frågor och slutligen avsluta med en öppen fråga 

där respondenten fick möjligheten att skriva övriga synpunkter kring ämnet. Enkäten är 

möjligen ambitiöst utformad då frågorna krävde en del eftertanke hos respondenterna. Detta 

var ett medvetet val och viktigt för att kunna få tillräckligt bra underlag till studien. I 

”Metoder i kommunikationsvetenskap” (2000:104) skriver Ekström och Larsson om olika 

punkter man bör ta hänsyn till i sitt utformande av enkät. Exempelvis bör man ta hänsyn till 

glömskeeffekter. Som tidigare nämnt så krävde en del frågor relativt mycket eftertanke, 

exempelvis innehöll enkäten frågan om hur länge respondenterna har haft Facebook 

respektive Spotify, något som kan vara svårt att minnas vid första anblick. För att underlätta 

för respondenterna fanns en förklaring adderad till hur man kan hitta svaret med hjälp att gå in 

på sina konton på Facebook och Spotify. Respondenterna erbjöds även svarsalternativ då 

precision kan vara svårt. Även frågor som: ”Hur mycket lyssnar du på musik per dag?” och 
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”Hur ofta är du inne på Facebook per dag?” försökte underlätta för respondenterna genom att 

ha slutna frågor med ett tidsspann som de fick välja att begränsa sig inom. I vissa frågor med 

slutna svarsalternativ hade även respondenterna chansen att motivera sina svar nedan, ifall de 

hade ytterligare tankar och åsikter att uttrycka kring just den frågan, då vissa svar ibland kan 

vara något begränsade.   

 

9. Resultatredovisning & analys 

Nedan följer resultat- och analysdelen indelad i tre olika rubriker, en som kartlägger 

respondenternas aktiviteter på Facebook och Spotify, och två som vardera är kopplade till 

frågeställningarna. Enkätundersökningen (se bilaga 1) var utformad så att respondenten enkelt 

skulle kunna följa enkäten och svara på frågorna, däremot kommer inte enkätsvaren att 

presenteras i den kronologiska ordning som förekom i enkäten, utan snarare komma att följa 

en struktur utefter intresse och kopplingar som görs, samt beroende av vilken frågeställning 

som besvaras. 

 

9.1 Kartläggning av aktivitet                                                           

Studien innehåller svar från 166 enkätrespondenter, varav 41 av dessa var ofullständiga och 

föll därmed under externt bortfall, vilket gav 125 svar.  Respondenterna var i åldrarna 20-62 

år och majoriteten bestod av åldrarna 20-25. Att majoriteten är av åldersspannet 20-25 beror 

till stor del förmodligen på enkätstudiens bekvämlighetsurval/snöbollsurval då enkäten 

skickats till vänner på Facebook samt slumpmässigt urval där enkäten publicerats på våra 

“sidor” på Facebook. Samtidigt skulle det likväl kunna betyda att denna ålder är representativ 

för den åldersgrupp som använder dessa tjänster mest idag. Tittar man på statistik från 

Internetstatistik.se så visar den mycket väl att åldrarna 15-35 är de som mest använder sig av 

internet för att lyssna på musik (Findahl, 2012). 

 

Tabell 1 illustrerar åldersfördelningen i urvalsgruppen 
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För att kartlägga respondenternas användning så ställdes ett par grundläggande frågor om hur 

länge de haft Spotify respektive Facebook. Av de 125 tillfrågade svarade majoriteten, 106 

respondenter (ca 84 %), “Mer än 3 år”. I frågan gällande Facebook så svarade majoriteten, 

123 personer (ca 98 %), även här att de haft Facebook i “Mer än 3 år”. Detta visar på att stor 

del av respondenterna är vana användare av respektive tjänster. 

 

Hur länge har du haft Spotify?                               

 

Hur länge har du haft Facebook? 

 

För att vidare lägga grund för denna användning ställdes frågan om hur mycket är 

respondenterna är inne på Facebook respektive Spotify i snitt per dag? Av våra 125 giltiga 

respondenterna svarade majoriteten, 51 personer (ca 41 %), att de använder Spotify i snitt “1-

3 h” per dag. 27 samt 23 respondenter svarade att de använder Spotify “1-30 min” respektive 

“31-60 min” per dag. 18 personer uppger att de använder Spotify “Mer än 3 h” om dagen och 

6 personer svarade att de använder streamingtjänsten “0 min” per dag. 
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Tabell 2 illustrera hur mycket tid åldersfördelningen bland de tillfrågade spenderar på 

Spotify per dag 

 
 

Det är en någorlunda jämn fördelning mellan de 125 respondenter på hur mycket tid de 

använder Facebook om dagen. Ungefär 35 % av de 125 respondenterna är inne “1-30 min” 

om dagen medan ca 31 % och 29 % är inne “31-60 min” respektive “1-3 h” per dag på 

Facebook. 5 % svarade mer än “3 h” per dag. Märkbart är att ingen respondent svarade att de 

använder Facebook i snitt “0 min” per dag. 

 

Tabell 3 illustrera hur mycket tid åldersfördelningen bland de tillfrågade spenderar på 

Facebook per dag 

 
 

För att kartlägga användningen ytterligare redogjordes vilka som var de tre vanligaste 

aktiviteterna hos respondenterna på Facebook. Den huvudsakliga aktiviteten hos de tillfrågade 

var att “Chatta” eller att man “Strökollar feeden”. 
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Vilken är din vanligaste aktivitet på Facebook? 

 
 

Vid frågan om respondenternas näst vanligaste aktivitet var även där “Chatta” och att man 

“Störkollar feeden” de populäraste bland respondenterna. Däremot sjönk dessa aktiviteter en 

aning och användning som “Kollar bilder” och “Like:ar/Gillar inlägg” fick högre 

procentandel. 

 

Vilken är din 2:a vanligaste aktivitet på Facebook?

 

Vid frågan om respondenternas 3:e vanligaste aktivitet på Facebook blev det en relativt jämn 

fördelning mellan de tidigare nämnda aktiviteterna, men även “Läser nyheter” och “Skapar 

event” var med bland de vanligaste aktiviteterna. Märkbart i denna fråga var att endast en 

person svarat att denne “Hittar musik” på Facebook, och detta var som tredje vanligaste 

aktivitet. 
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Vilken är din 3:e vanligaste aktivitet på Facebook? 

 
 

De tre cirkeldiagrammen ovan visar att det primära för användarna inte är att hitta musik på 

Facebook, utan att flera andra aktiviteter går före. Däremot med detta sagt skulle flera av 

dessa aktiviteter, till exempel att “Chatta”, “Strökolla feeden” och “Läsa nyheter” kunna 

innebära att man stöter på musik på Facebook. 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att respondenterna har ett dagligt och aktivt användande 

av såväl Spotify som Facebook. Liu, Cheung & Lee’s presenterar en teori om de fyra 

tillfredställelserna bakom vår medieanvändning (2010). Vare sig det är “Content 

gratification”, “Social gratification”, “Process gratification” eller “Technologi gratification” 

som driver vårt användande är det någon typ av behov som tillfredsställer oss och gör att vi 

upprepar vårt användarmönster. Förmodligen är det flera av dessa behov som tillfredsställs 

samtidigt vilket kanske gör oss ännu mer beroende av användningen. Samtidigt är det så 

många olika funktioner vi använder dagligen att det kan vara svårmotiverat att påvisa vilken 

aktivitet som driver oss i användandet. McQuail talar om användarnas drivkraft och menar att 

publiken är medveten och målinriktad (2010:424). Detta är dock något man skulle kunna 

argumentera emot då resultatet från enkätstudien visade att majoriteten “Strökollar feeden” 

som en av de absolut vanligaste aktiviteterna, en aktivitet som skulle kunna påstås inte vara 

särskilt målinriktad. Men frågan kvarstår däremot om även denna aktivitet, trots att den är 

något slumpartad, är ett medvetet val för att tillfredsställa vissa eller visst typ av behov? Då 

behöver man gå djupare i vad det är vi faktiskt gör när vi “Strökollar feeden”. Är vi ute efter 

något specifikt eller är det bara tidsfördriv? För om det betyder att “Strökollar feeden” är 

ytterst motiverad och medveten så består funderingarna kring varför det är rankat som 
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vanligaste aktiviteten. Som tidigare nämnt kan möjligtvis aktiviteten “Strökolla feeden” 

indirekt betyda att användarna även hittar musik medan dem utför aktiviteten. 

 

9.2 Facebook och mysiklyssningsvanor 

– Hur upplever användarna att samarbetet mellan Facebook och Spotify påverkat deras 

musiklyssningsvanor och de vidhängande identitetsframställningar dessa vanor ger uttryck 

för? 

 

Det huvudsakliga syftet med studien är att få en uppfattning över hur samarbetet mellan 

Facebook och Spotify har bidragit i hur användare hittar musik. Cirkeldiagrammet nedan 

visar hur ofta användarna hittar musik på Facebook. Majoriteten, 59 personer (47 %), svarade 

“Har hänt”. 39 respondenter (ca 31 %) “Aldrig”. I en analys av denna fråga kan definitionen 

av “Har hänt” komma att bli signifikant. Förmodligen är detta ett relativt tacksamt svar för 

respondenterna att välja, men likväl finns det säkerligen en bred variation i hur ofta 

respondenterna hittar musik på Facebook bara inom detta svar. Möjligtvis visar svaret på att 

detta inte är en betydande händelse för dem som svarat men att det har hänt, samtidigt som det 

kan ligga i grund för en ambivalens och omedvetenhet hos respondenterna. Det finns även en 

risk för att svaret “Har hänt” och “Ibland” ligger för nära varandra i innebörd av mening för 

att få ett genuint svar. Samtidigt kan man se en förhållandevis stor del som svarat “Aldrig”, 

och endast 4 personer (ca 3 %) som svarat “Ofta”. Vikten hamnar vid intresset över de som 

svarat att de aldrig finner musik på Facebook. 

 

Hur ofta hittar du ny musik på Facebook? 

 
För att få djupare förståelse för svarsresultaten ställdes vidare frågan: “Hur tror du Facebook 

bidragit till dina musiklyssningsvanor på Spotify? (t ex hur mycket du lyssnar, vad du lyssnar 

på etc.)”. Många menade att Facebook bidragit en hel del eller haft stor betydelse för deras 
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musiklyssningsvanor, men däremot visade ändå den största delen av respondenterna en sorts 

ambivalens i frågan. Två av respondenterna motiverade detta i följdfrågan: 

 

“Facebook i sig har nog inte bidragit särskilt mycket. Dock vänner jag har på 

Facebook länkar en del musik som jag har lyssnat på, så kanske till en viss mån…”. 

 

“Facebook har inte påverkat mitt lyssnande nämnvärt mer än att det har, likt 

Facebooks syfte, skapat ringar på vattnet i sitt sätt att dela musik bland vänner osv.”. 

 

Respondenterna är inte helt säkra på hur mycket Facebook faktiskt påverkar dem i hur de 

finner musik, något som även kan vara svårt att uppskatta och mäta. Ser man på den första 

kommentaren så kan man även antyda en misstolkning i frågan. Att respondenten trodde att 

syftet med frågan var hur mycket Facebook direkt, som företag, har bidragit, medan frågan 

syftade till hur Facebook som verktyg har bidragit. Att respondenterna är tvivelaktiga i sina 

svar hur Facebook bidrar kan även vara orsaken till varför endast en person svarade “Hittar 

musik” som en av de tre vanligaste aktiviteterna på Facebook. För enligt enkätsvaren menar 

ändå över 60 % av respondenter att de har hittat musik via Facebook, och ibland till och med 

ofta, vilket gör svaren paradoxala. Är vi kanske inte medvetna om hur mycket musik som 

faktiskt presenteras och får vår uppmärksamhet på Facebook? En av respondenterna belyste 

just denna ambivalens: 

 

“Jag tror det har påverkat mig väldigt lite, jag är inte intresserad av vad andra 

lyssnar på t.ex. och lägger inte mycket uppmärksamhet kring det. Sedan kan det ju ha hänt att 

det funnits reklam för artister och dylikt på Facebook som kan ha påverkat mig, men det är 

ingenting som jag känner att jag varit medveten om” 

 

Ponera att respondenterna haft möjligheten att även numrera den 4:e och 5:e vanligaste 

aktiviteten på Facebook, kanske hade fler respondenter då svarat “Hittar musik” som 

vanligaste aktivitet. För trots att knappt någon svarade att de “Hittar musik” som aktivitet 

menar som sagt ändå många av respondenterna att Facebook absolut bidrar i hög grad till hur 

de hittar och väljer sin musik. Två andra kommenterade: 

 

“Som en arena för tips och nyheter om musik är ju FB en direkt orsak till ett ökat 

lyssnande på Spotify” 
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“De få gångerna jag använt Spotify har varit på grund av Facebook. Om jag sett att en 

vän postat från Spotify så kan jag tänkas lyssna” 

 

Är denna otydlighet kanske ett resultat av denna hårt sammansvetsade virtuella världen? Kan 

det vara så att alla sajter flyter samman så smidigt att användaren själv inte uppfattar var eller 

hur de får tag på musiken? Den liknande studien som genomfördes av Krause, North & 

Heritage i Australien presenterade ett intressant svar baserat på U&G-teorin: att tekniken och 

den smidiga användningen av musikapplikationer på Facebook har varit en motivering för 

användning (2014). Även Liu, Cheung & Lee presenterade en förlängning av U&G-teorin 

som specificerar de olika tillfredställelserna. De presenterar en drivkraft baserad det 

teknologiska - “Technology Gratification”, som bygger på att de teknologiska 

förutsättningarna gör det bekvämt och lätt för användarna att använda dessa (2010). Det 

skulle betyda att Spotify och Facebook är så smidigt sammanlänkade att det skapar en slags 

motivering för användarna att bruka dessa. Betyder det då att vi egentligen inte har en 

personlig drivkraft till att använda funktioner utan att det bara sker per automatik för att 

tekniken är så välutvecklad? Detta kan verka svårt att mäta, och skulle möjligen kunna ligga 

till grund för en vidare forskning. Det som fångar intresset är den meningsskiljaktighet som 

uppstår, att det är en så stor del av respondenterna som säger sig aldrig hitta musik på 

Facebook samtidigt som majoriteten anser att Facebook bidrar till deras musiklyssningsvanor 

på Spotify. Därför har frågan kring hur användarna delar musik kommit att bli en intressant 

del. U&G-teorin förklarar hur användarna aktivt gör val i sin användning för att uppfylla 

tillfredställelse. Själva användningen av mediet Spotify i sig är ytterst motiverad; du lyssnar 

på musik för att det tillfredsställer ditt behov. Men kombinationen i att sedan publicera det på 

Facebook verkar inte uppfylla någon slags tillfredställelse. Där går syftet med teorin förlorad. 

Användarna kommer inte att motiveras av en viss typ av användning så länge den inte ger 

dem tillfredställelse. Våra resultat pekar på att användarna inte finner särskilt stort behov i att 

publicera deras musikval på Facebook. Samtidigt visar statistiken att respondenterna ser 

Facebook som ett verktyg för att hitta ny musik, framförallt genom vänner som 

publicerar/delar. Diagrammet nedan pekar på att detta är en minoritet som medvetet vill 

använda sig av denna sammankoppling. 
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Vill du att andra ska kunna se vad du lyssnar på? 

 
När respondenterna fick motivera sitt svar visade det sig att många tänker mer på sina vänner, 

att de inte vill störa deras feed eller att det skulle vara ointressant för vännerna. Många tycker 

att det är genant att visa vad de lyssnar på. 

 

“Vill dölja mina guilty pleasure-låtar” 

 

“Jag vill kunna guilty pleasure-lyssna på Kristina från Duvemåla ifred” 

  

Flera andra beskriver liknande resonemang om att det är pinsamt. Likt det finns normer i 

verkliga livet, finns det på internet, och likaså olika grupptillhörigheter Henri Tajfel och John 

Turner presenterade idén om intergruppbeteende. Om hur människans självidentitet tar form 

utefter vilka grupper som de identifierar sig med (Tajfel & Turner, 1979). Kan detta bli 

svårläst i den virtuella världen? Att de olika grupperingarna på nätet är mer flytande och svåra 

att tolka, eller att man helt enkelt inte har sina grupperingar samlade? Detta skulle kunna 

förklara varför människan känner ett obehag i att publicera musiken. Om det är som denna 

studie utgår ifrån, att identitet och musik är tätt sammanvävt, kan det bli riskfyllt för 

personens sociala identitet att visa sin musiksmak för alla dessa olika grupper på Facebook. 

Tittar man på Tajfel och Turners tre olika uppdelningar (kategorisering, social identifikation 

& social jämförelse) av en process i hur människan ter sig i interaktiva situationer (Egidius 

2008:638-639) så blir det lättare att förstå de paradoxala skillnaderna och användarmönster 

som uppkommit: varför vissa innehåll är okej att publicera medan andra inte är lika okej. 

Social identitetsteori förklarar hur människan har ett naturligt behov av att uppleva sig själv 

som medlem av en grupp, vilket ska ge positivt självkänsla (ibid.) När vi kategoriserat oss och 

sen identifierat oss med den grupp vi vill tillhöra på nätet så gör vi en social jämförelse. Det 

är under den här jämförelsen som personen i fråga inser vad som kan publiceras eller inte, i 

kontrast till vilka “motståndsgrupper/rivaler” som finns. 
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Kenneth J. Gergen nämner att stark social identitet kan leda till att man tonar ner sin 

individuella särprägel för att inte provocera andra grupptillhörigheter (Egidius 2008:517). 

Detta skulle betyda att den starka viljan att passa in i en grupp gör att personens särdrag tonas 

ner, det vill säga väljer att inte publicera en viss musik. Att då ha en funktion inbyggd i 

tjänsterna som automatiskt publicerar allt personen lyssnar på förstår man är ett ovälkommet 

val. Om man ser på hur Facebook är uppbyggt, med en profil, bilder, inlägg etc. framställer i 

sin tur personens identitet. Dock kan denna identitet alltid manipuleras av personen för att 

“passa in” i och med att man väljer vad som ska publiceras och hur. Det betyder även att de 

olika typerna av identiteter och grupptillhörigheter kan vara oriktiga, förfinade eller till och 

med förfalskade. Som Turkle beskriver i sin bok “Alone Together”: internet har skapat en 

möjlighet att bygga upp identiteter i mångfald (1995), och detta kan även bidra till en slags 

eskapism där personen kan känna sig trygg med den identitet hen byggt upp på internet. 

Denna eskapism skulle kunna appliceras åt båda hållen. Antingen kan man fly normen eller 

försöka leva upp till normen. Trivs man inte i det verkliga rummet, så flyr man till det 

virtuella rummet. Där kan personen känna sig fri från de normativa reglerna i samhället eller 

bara få lov att bygga upp en person man önskar vara, något Turkle kallar för “Second Self”. 

Går detta att göra med sina musikval? Musik är en sådan stor del av ens identitet att vissa 

respondenter beskriver musiken som “privat” och att det kan vara obehagligt att andra kan se. 

Dina musikval går aldrig att maskera. Så fort du säger vad du lyssnar på så hamnar du i ett 

fack. Att då dina musikval ska publiceras på Facebook ses för många som ett intrång i deras 

privata sfär. En person skrev: 

 

“Jag har töntig musiksmak. Eller så är musiken kopplad till hur jag mår” 

 

Två personer nämner att de inte vill att någon ska se på Facebook vad med lyssnar på, men att 

på Spotify går det bra. Vad är skillnaden? Jo, Facebook är stort. Där har du alla olika möjliga 

grupperingar av vänner, familj, bekanta, arbetskollegor etc. Spotify är inte ett forum på 

samma sätt. Där kan de som “följer” en se direkt vad en lyssnar på men det går även att göra 

slutna listor där ingen ser. Det visar att det är en skillnad mellan Facebook och Spotify, 

huruvida dessa är ett socialt medium eller inte. I frågan om respondenterna använder sig av 

Spotifys chatt eller inte så visade majoriteten, 104 respondenter (83,3 %), att de aldrig 

använder den. Kan det bero på att den inte är tillräckligt utvecklad eller behövs den inte? Om 

Spotify ändå är kopplat till Facebook så kan det vara så att den inte behövs? Du kan enkelt 
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med ett knapptryck skicka en låt, lista eller album som privat meddelande på Facebook 

genom Spotify. 

 

Använder du chatt-funktionen på Spotify? 

 
 

Majoriteten, 71 respondenter (ca 56 %), svarade “Nej” i frågan om de har sitt Spotify-konto 

kopplat till Facebook, vilket ytterligare visar på att majoriteten inte vill visa vad de lyssnar på. 

Samtidigt svarade ändå 32 personer (ca 26 %) att de har sina konton kopplade så folk kan se. 

en relativt hög andel i relation till frågan ”Vill du att folk ska se vad du lyssnar på?” där 

endast 6 personer svarade ”Ja” (ca 5 %). Hela 22 personer (18 %) svarade “Vet ej”. Något 

som framkommit under respondenternas egna kommentarer är just deras ovetskap kring 

samarbetet mellan Facebook och Spotify. 

 

“Jag har inte riktigt koll på hur de har med varandra att göra” 

 

“Har fortfarande inte riktigt koll på hur dem synkas, tycker mest att det är rörigt” 

 

Är ditt Spotify-konto kopplat till Facebook så folk kan se vad du lyssnar på? 

 
 

Kan det vara så att vi inte riktigt vet skillnaden på vad som är ett socialt medium eller inte? 

Vad är egentligen skillnaden på ett socialt medium och en musikstreamingsajt? Och om det är 
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så att respondenterna inte har koll på hur sajterna är sammankopplade, hur ska de då vara 

medvetna om hur mycket de påverkas av samarbetet? Eller så är det som tidigare nämnt, att 

dessa sajter är så smidigt länkade att användarna inte märker. När multifunktionella tjänster, 

så som Spotify och Facebook, kombineras skapas ett ypperligt tillfälle för en typ av 

”multistep flow”-påverkan, något som Lazarfeld talar om (Bryant, 1985: 154-155). 

Musikstreamingtjänsten Spotify vill givetvis sälja sina tjänster och få fler lyssnare och via 

Facebook kan man locka en större publik och fler användare genom att låta 

kommunikationskanalen i detta fall agera opinionsledare. Facebook blir den perfekta 

täckmanteln. Användarnas kommunikationsval kan vara ett resultat och styras av deras 

”vänner”, alltså andra användare på de sociala medierna, i ett ”multistep flow of information”. 

Facebook blir en plattform för opinionsledarna att påverka sina följare genom att dela och 

”likea”, i detta fall musik från Spotify. Däremot visar våra siffror motsatsen. Att användarna 

inte gärna delar med sig och skapar en florering av musik på Facebook. Spotify är en 

musikstreamingsajt, den må ha en chattfunktion om än relativt oanvänd enligt resultaten, men 

kopplingen till Facebook och den höga graden av interaktivitet så kan man fråga sig: har 

Spotify kommit att bli ett socialt medium i tid med integreringen? Spotifys primära mål med 

samarbetet var som tidigare nämnt att hamna på den globala musikmarknaden med flera nya 

aktiva användare som resulterar i högre intäkter (DN, 2011-09-23). Och vägen dit är genom 

att folk delar musik på Facebook, men hur intresserade är användarna av att göra det? Och 

den integrering som gjorts mellan sajterna, är den för att primärt gynna användarna eller är det 

som Jenkins säger, att den aktuella konfigurationen av underhållningsindustrin gör 

transmediering till en ekonomisk nödvändighet för företagen (Jenkins, 2007). Att likt 

Instagram menade att fotodelningsappen förmodligen inte hade funnits utan Facebook, så 

kanske Spotify inte heller hade funnits utan Facebook. 

 

Hur ofta delar du låtar, album och artister på Facebook? 
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Majoriteten, 55 personer (44 %), svarade fortfarande att de “Aldrig” delar sin musik på 

Facebook men en stor del, 49 personer (39 %), svarade att det “Har hänt”. Många av de som 

svarade “Har hänt” motiverade svaren med att de delar musik om det är något speciellt, ett 

visst albumsläpp eller låtsläpp som de vill dela med sig av för att de tycker det är extra bra. 

Vissa svarade även att de delar musik i rent promotionsyfte för sin egen musik eller musik 

som deras vänner gjort. Ett användarmönster som Jenkins påvisar på i sin “Do-it-yourself” 

teori, om hur publiken och konsumenterna börjar använda de nya teknologiska verktygen för 

att sprida egenskapad produktion (Jenkins, 2006:141). Jenkins tankar om hur nya teknologier 

och transmedialitet gett upphov till nya ekonomiska möjligheter som påverkat publiken till 

mer aktiva former av åskådning (2006), stämmer delvis in på respondenternas delande av 

musik på Facebook.  Denna möjlighet för folk att fritt dela och marknadsföra sin egna och 

andras musik menar Jenkins har kommit att bli gränslös och står som grund för den enorma 

expansionen av musik som gynnar populärkulturen. Däremot talar det förmodligen till största 

del för musikskaparna, vilket är en av anledningarna till att majoriteten av svaren i studien 

inte är förenliga med teorin. 

 

Resultaten visar att användarna är villiga att dela musik på Facebook, men att det ska vara på 

deras eget initiativ. Återigen visar detta på en viss kontroll hos användarna. Om man ser 

tillbaka på U&G-teorin så påvisar den tydligt att användningen här är motiverad. Så länge det 

finns ett syfte med publiceringen så kommer användaren att finna tillfredställelse i 

handlingen. Dessutom har man nu kontrollen att endast visa det som man kan stå för, eller 

snarare vill stå för. Men likt den kritik som riktas mot U&G-teorin, riktas även kritik mot vår 

studie: hur mäter man motiveringen? Respondenternas svar må vara tillförlitliga men hur kan 

man veta säkert att användarna själva är medvetna om deras beteendemönster och val? 

 

Tabell 4 illustrerar hur ofta respondenterna delar musik på Facebook vs. hur ofta 

respondenterna hittar ny musik på Facebook 
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I tabell 5 kan vi tydligt se sambandet mellan att en stor del av respondenterna varken delar 

eller hittar musik på Facebook. Däremot har ändå majoriteten svarat att det “Har hänt” att de 

hittat musik och delat musik, vilket ändå visar på att trots att Facebook kanske inte 

huvudsakligen används till att hitta musik är det ändå en funktion och aktivitet som görs. 

Samtidigt som många hittar musik på Facebook är det en tydlig trend hos respondenterna till 

att inte vilja dela musik. Det mest utmärkande i enkätsvaren är huruvida majoriteten säger sig 

aldrig dela musik på Facebook men när frågan: Om du hittar musik på Facebook, hur? 

ställdes svarade majoriteten, 67 respondenter (ca 53 %), att de hittar musik genom “Vänner 

som delar/länkar” på Facebook. Så om de hittar musik på Facebook så är det mestadels 

genom vänner, och därefter genom folk som publicerar på feeden. Men det som publiceras på 

feeden kan även vara vänner som delat. 

 

Tabell 5 illustrerar hur många som delar musik på Facebook vs. om de hittar musik på 

Facebook, och så fall hur 

 
 

Mycket visar på att användarna ser musik som något personligt som inte ska delas på 

Facebook. Men att Spotify vuxit och fått fler användare genom samarbetet är ett faktum. Blir 

användarna mer påverkade av musik som delas än vad de tror? Även om det kanske är mer 

komplexa “mutliflow of information” som spelar in i ekvationen kanske ändå Lazerfeldts och 

Katz teori tvåsteghypotesen passar in i det stora hela? Kanske fungerar Facebook som en 

opinionsledare för Spotify? Kommunikationstjänsten är definitivt en potentiellt ultimat 

plattform och redskap för opinionsbildning. Likt den kritik som riktas mot tvåstegshypotesen 

kan möjligen teorin i detta fall vara alltför enkel; förmodligen går processen i fler led. Men 

likväl kan vi konstatera att Facebook och Spotify må vara medieplattformarna som ger 

grundförutsättningarna i viss mån för vilken information (i detta fall musik) som sprids och 

även hur. Ser man på resultaten från enkätundersökningen så visar det sig att allmänheten i 

stort inte vill dela musik (39 % svarade “Aldrig” och 41 % “Har hänt”), utan snarare endast 
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vill kunna ta del av andras tips och rekommendationer. Därav ger det än mer upphov till 

opinionsledare att kliva fram. Idén om att det är en liten del aktiva opinionsledare blir 

applicerbar på den här studien då 2 personer (1,6 %) svarade att de delar musik ofta. Detta 

kan möjligtvis förklara gåtan om varför ingen vill dela men alla ändå tar del av – det finns få 

musikivrigt aktiva opinionsledare. 

 

Gripsrud pratar om hur media påverkar individen utefter dennes bakgrund såväl som sociala 

relationer (2002: 80-81). Om det är så att respondenternas höga dagliga användning av 

Facebook så väl som Spotify, speglar hur mycket allmänheten använder sig av tjänsterna 

skulle man därmed kunna konstatera att vi idag lever i en värld där en stor del av våra sociala 

relationer faktiskt byggs upp och lagras på de sociala medier som frekvent brukas. Kanske 

skulle man därmed kunna påstå att Facebook som fenomen, företeelse och verktyg kan vara 

en mycket bidragande faktor till våra opinioner och därmed även våra handlingar och val? 

Mycket tycks i alla fall tyda på det. 

 

9.3 Konsumtionsvanor  

– Hur upplever användarna att samarbetet mellan Facebook och Spotify förändrat deras roll 

som användare, lyssnare och konsumenter? 

 

Då denna studie även syftar till att få en bredare förståelse över hur Facebook kan påverka 

människors musiklyssningsvanor på Spotify, ställdes även ett antal frågor om respondenternas 

syn på tjänsterna ur ett konsumtionsperspektiv. Av de 125 tillfrågade respondenterna såg sig 

majoriteten, 95 personer (76 %), som konsumenter av Spotify. Kanske är det just dessa som 

även betalar för tjänsten. 

 

När du använder Spotify, ser du dig som en konsument? 
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Det intressanta i resultatet var kring huruvida respondenterna såg sig som konsumenter av 

Facebook. Trots att majoriteten, 69 personer (ca 55 %), ansåg att de inte var konsumenter, var 

det ändå ett stort antal, 43 personer (ca 34 %), som faktiskt såg sig själva som konsumenter av 

kommunikationskanalen, och detta trots att de inte betalar något för att använda tjänsten. 

Frågan är varför vissa ser sig som konsumenter trots att de inte betalar något. Ordet 

“konsument” kommer här att bli en definitionsfråga. Är man endast en konsument när man 

betalar för något? Frågan är om respondenterna som svarat att de ser sig själva som 

konsumenter av Facebook faktiskt gör det? Eller svarade de så just för att de fick frågan och 

därmed tänkte efter över hur situationen faktiskt ser ut: att Facebook indirekt tjänar pengar på 

oss användare och därmed är konsumenter. Hade respondenterna svarat annorlunda om inte 

samma fråga ställts om Spotify där det är tydligare att vi är konsumenter? 

 

När du använder Facebook, ser du dig som en konsument? 

 
 

Det är ett faktum att de företag som integrerar med den globala jätten Facebook även får 

ekonomisk vinning av detta. Vi har sett det genom till exempel Instagram och likaså för 

Spotify, något som Jenkins lyft fram och påpekat (2007). Men trots att företagen må vinna på 

detta är det däremot mindre klart vad det innebär för användarna. Är det så att integreringen 

skapar en slags synergi för användarna? Och är användarna i så fall medvetna om det? Denna 

studie pekar på att många respondenter gärna tar del av musik via vänner på Facebook men 

samtidigt visar den ändå på en stor ambivalens i hur mycket Facebook faktiskt bidrar i vad de 

väljer att lyssna på via Spotify. Detta resulterar åter i spekulationer huruvida sammanlänkade 

sajter gynnar användaren i sin användning när de hittar musik? Om ja, är de medvetna om 

det? Hur ska vi veta att den verklighet och identitet vi byggt upp och lever i som individer 

idag, egentligen är den riktiga verkligheten och vår riktiga identitet? För om sociala medier 

fungerar så som Fornäs, Becker & Bjurström påstår: ”Media are used as tools for shaping 

individual and collective identities, histories and places, in communication with the cultural 



 33 

identities, narrative histories and inhabited places of others” (Fornäs, Becker & Bjurström, 

2007:52), bör vi då ifrågasätta vad vi egentligen gör när vi använder sociala medier? Är det så 

att vi automatiskt konsumerar så fort vi kommunicerar numera? Är vi alla säljare av något och 

i så fall vad och vem jobbar vi för och vilka kan vi lita på? Tidigare i studien presenterades 

vad ett socialt medium är, men har den definitionen kommit att suddas ut allt mer när gränsen 

mellan kommunikationstjänster och musikstreamingsajter blivit allt mer diffus? Dessa är 

några av funderingarna som uppkommit under analysen av resultat. Förmodligen finns inga 

raka svar. Vad man kan konstatera är att uppfattningarna skiljer sig hos användarna. Hur kan 

55 % anse att de inte konsumerar medan 34 % tycker att dem gör det när de använder 

Facebook trots att inga pengar spenderas? Men tid spenderas. Konsumerar vi på nätet så fort 

vi lägger tid på någonting? Vår uppfattning kring konsumtion kanske är mer komplex än så 

och det hänger nog mycket på vad var vi kommer ifrån. Kanske är det som Gripsrud påstod: 

vi uppfattar media och formas av den beroende på vad vi har för bakgrund (2002: 80-81). 

 

Slutsatser och diskussioner 

Syftet med denna studie var att undersöka hur stort inflytande Facebook har i användarnas val 

av musik på Spotify. Detta genom att kartlägga användarmönster och aktiviteter. Den 

konstant återkommande frågan kom att bli huruvida medier skapar eller speglar verkligheten, 

och hur medvetna vi är i vår användning av medier. Lui, Cheung & Lees hypoteser om 

användningsdrivkrafterna är ytterst väsentliga. Det är säkerligen sällan endast en av 

”gratification”-teorierna som lockar användaren till ett visst beteende, utan snarare en 

kombination av alla dessa, fast i olika hög grad. Facebook och Spotify är sammanlänkade så 

att användaren kan lyssna på musik via Facebook och även konstant dela med sig av den 

musiken man lyssnar på, på Spotify. Men ändå vill användaren inte kombinera dessa medium 

tillsammans då motiveringen av användandet särskiljer sig drastiskt. Det verkar inte finnas 

någon tillfredställelse i att dela med sig av musiken, utan mer tvärt om, det är personligt och 

nästan privat. Däremot finner användaren det aktuellt att använda Facebook som ett slags 

verktyg i promotionsyfte av egenproducerad musik, eftersom den musik du själv skapat 

förmodligen är i hög grad vem du är. Majoriteten vill alltså inte dela med sig av sina 

musikval, samtidigt verkar det vara av stort intresse att få ta del av musik som vänner delar. 

Det blir som en slags “dead end”-situation: ingen vill dela men alla vill ta del. 

 

Turkles teorier blir till stor hjälp i forskning av just vårt identitetsskapande och användarvanor 

på internet, samt hur det påverkar vår identitet och beteenden i verkliga livet. Möjligheten att 
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skapa sig en egen identitet på internet, och därmed ha makten att välja vad som ska spegla 

denna identitet. Henri Tajfel och John Turner menar att varje person får en självidentitet 

utefter de grupper de identifierar sig med (1979), och internet är en svårtolkad miljö för att 

identifiera sig i. Lyssnar du på musik som inte är förenlig med den bilden så kan det döljas, 

och då gör vi det. Varför riskera att andra ska se den “pinsamma” musiken? Speciellt när du 

kan välja aktivt att publicera den musiken du kan stå för. Ett annat svar på hur det kommer sig 

att folk säger sig ta del av musik från vänner på Facebook men att nästan alla säger sig inte 

vilja publicera, kan förklaras med tvåstegshypotesen. Det är en liten del av massan som aktivt 

och kontinuerligt väljer att dela musik. Dessa så kallade opinionsledare står i sin tur för 

grunden till anledningen till att folk säger sig hitta musik på Facebook. Förmodligen lever vi 

så tätt ihop med internet och sociala medier i det västerländska samhällets vardag att det inte 

går att skilja det verkliga fysiska rummet med den digitala världen lika tydligt längre. Och 

kanske det rent utav egentligen inte är någon skillnad? Denna transmediala värld som börjat 

uppkomma med samarbeten likt Facebook och Spotify är troligtvis bara början. Det 

framkommer tydligt att användarna inte verkar vara medvetna om hur mycket Facebook 

faktiskt bidrar till hur de finner och väljer sin musik, eller att de ens vet hur sajterna är 

kopplade. Hur medvetna är vi om alla aktiviteter och vad vi tar del av på nätet? 

 

Våra konsumtionsvanor på internet är en relativt otydlig fråga att diskutera, då begreppet 

konsumtion i sig blivit alltmer oklart. Man skulle kunna hävda att man konsumerar Facebook 

så fort man använder tjänsten och dess verktyg, delvis på grund av att Facebook tjänar pengar 

på dig som användare (via bland annat annonser osv.). Men är ändå inte användarens 

intentioner kommunikation och interaktion med andra användare i fokus? Resultaten visade 

att majoriteten inte såg sig som konsumenter när de använder Facebook till skillnad från 

Spotify där största delen av respondenterna ansåg att de konsumerar tjänsten när de använde 

den. Men om Spotify och Facebook nu är förlängda armar av varandra skulle de inte båda 

kunna ses som såväl sociala medier och musikstreamingtjänster? Det går att lyssna på musik 

på båda sajterna, det går att kommunicera och chatta med andra användare på båda sajterna. 

Ändå har vi helt olika inställning till hur vi använder dem från början, som konsument eller 

inte. Det är en invecklad historia som uppstått. Vår studie visar att Facebook förmodligen inte 

spelar en avgörande och betydande roll i hur mycket och vad vi lyssnar på, på Spotify, men 

samtidigt frågar vi oss: är vi medvetna om hur Facebook påverkar oss? Därmed skapas en 

intressekonflikt på en ny nivå. Kanske har vi vant oss vid, och rent utav tycker det är omöjligt 

att vara utan, sociala medier och allt vad det innebär med den reklam som konstant 
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presenteras och läggs fram. När publicering från användarna i fråga kommer att bli 

reklampelare för distributörer av alla dess slag, i detta fall musik, tappar då 

kommunikationskanalens trovärdighet i värde? Kan man lita på vad som skrivs av ”vanliga” 

användare, alltså dina vänner på Facebook när vi inte vet vad deras intressen drivs av? Vem 

kan man lita på? Hur påverkas våra identiteter av denna verklighet och vad kommer det leda 

till i det långa loppet? Samtidigt är det musik vi talar om. Är inte musik i sig en av de största 

och mest använda sättet att kommunicera genom tiderna? När blir musik inte kommunikation 

längre? 

Det är viktigt att ifrågasätta den värld vi lever i idag. Vårt användande av sociala medier må 

ha ökat, ett mönster som inte verkar vara på väg att minska och vi drivs av en blandning av 

självuppfyllelse och nöje (Lui, Cheung & Lee, 2010) tillsammans med ett säljande av oss 

själva eller vår produkt (Jenkins, 2006). Sociala medier ger oss tillfredställelser och 

kommunikationsmöjligheter på en helt ny nivå, med större räckvidder än vi kan tänka oss och 

kanske egentligen kan hantera. Och musik är en så stor del i vårt sätt att kommunicera och hur 

vi har kommit att identifiera oss själva som individer. Kanske kan vi nå högre höjder med 

dessa verkligheter vi bygger in den virtuella världen? Kanske kan vi vara våra egna 

manusförfattare med dessa tjänster och uppfylla något större och häftigare än vad människan 

kunnat uppleva förut? Eller är det samma känslor vi känner och att de bara tar uttryck i nya 

former? Det går att analysera och kartlägga individens användarmönster, men att sedan 

fastställa huruvida personen är motiverad till en viss aktivitet blir svårt. Men det kanske inte 

spelar någon roll att vi är medvetna om användarnas motivering, om vårt beteendemönster 

ändå är styrt utefter hur mediet är konstruerat? Användaren kan bara röra sig inom de ramar 

mediet har, och det funktionen tillåter. Däremot kan användaren välja att inte nyttja en viss 

funktion, och det är där våra sociala instinkter och normer spelar in. Frågan kvarstår dock hur 

vårt användande av tjänster som Facebook och Spotify kommer att påverka våra beteenden 

och oss själva som individer i det långa loppet? Lever vi i en parallell glasbubbla som en dag 

kommer spricka och i så fall hur högt och hårt blir fallet? Eller är vi snarare på väg mot en 

öppnare värld utan fysiska och digitala gränser? 

Vidare forskning 

För att få djupare förståelse över hur användarna väljer att bruka ett visst medium på ett visst 

sätt på nätet uppkom spekulationer om att de tekniska förutsättningarna är så utvecklade att 
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det skulle vara en drivkraft. Detta skulle i sig lägga grund för en vidare forskning i avseende 

att mäta vilket inflytande tekniken har. 

 

Felkällor 

Att studien är baserad på Google Sheets resulterade i en del problematik på grund av tjänstens 

begränsingar. Då vi använde detta redskap för första gången fanns kunskapsbrister kring 

dessa funktioner vilket ledde till vissa komplikationer. När resultaten kommit in från samtliga 

166 respondenterna gick det inte att ta bort de enkäter som blivit ofullständigt ifyllda från 

resultatöversikten och diagrammen vilket gjorde det omständigt vid sammanställningen av 

hela resultatdelen, vilket istället ledde till att bli ett manuellt och tidskrävande arbete. Det ska 

dock finnas en funktion på Google Sheets som ska göra det omöjligt för respondenten att 

skicka in sina svar om enkäten är ofullständigt ifylld. Om denna funktion använts hade 

studien förmodligen haft färre interna och externa bortfall vilket hade gjort det betydligt 

smidigare att sammanställa resultaten. 

 

En annan felkälla som skulle kunna påpekas är svarsalternativen “Ibland” och “Har hänt” 

vilka uppkom vid ett flertal av enkätfrågorna. Variablerna kan ses som alldeles för lika 

varandra och därmed inte ge relevanta svar på frågorna i fråga, något som blev påtagligt vid 

analysen av resultatsammanställningen. Det har även förekommit antydan på feltolkningar av 

frågorna. Exempelvis frågan: “Hur tror du Facebook bidragit till dina musiklyssningsvanor 

på Spotify? (t ex hur mycket du lyssnar, vad du lyssnar på etc.)”. Flera personer tolkade det 

som hur Facebook som företag har bidragit, medan frågan var avsedd att undersöka hur 

Facebook som verktyg har bidragit. 

 

Tidigt i studiens utformning var idéen om att göra en mer kvalitativ studie i fokusgrupper på 

agendan. Tanken var då att få mer djupgående och nyanserade svar, något som de öppna 

svarsalternativen i denna studie fick motsvara. Dock hade det varit tacksamt att få en djupare 

inblick i vad till exempel “Strökolla feeden” innebar för respondenterna. Även ansiktsuttryck 

och kroppsspråk hade gett en tydligare uppfattning om svaren. 

 

Då målet med studien var att undersöka respondenter i Stockholm hade det varit effektivt att 

skriva in det som en fråga i enkäten för att enklare få en överblick över var urvalsgruppen 

faktiskt är geografiskt aktiva. Detta hade gett ytterligare grund och förståelse i 

resultatredovisningen 
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