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Sammanfattning 
Julia Andersson och Anna Edman har skrivit denna studie som innehar titeln “Personligt 

varumärke med Spotify - En kvantitativ studie om identitetsbyggande genom digital 

musikanvändning”.  Utifrån bilden av hur digitaliseringen har gjort att vi människor kan 

skapa oss en önskad identitet över Internet och hur vi i dag kan se att människor använder sig 

av sociala medier för att manipulera informationen som sprids och inte sprids om sig själva, 

har följande problemformulering skapats: hur manipulerar och använder sig människor av 

musiktjänsten Spotify i egenskap att skapa en önskad identitet utåt? Viktigt att påpeka är att 

ordet “manipulera” i denna uppsats används med avsikt att förklara handlingen att aktivt och 

medvetet hantera och kontrollera någonting i syfte att skapa någonting annat.  

 

Problemformuleringen ämnas hjälpa komma fram till syftet, vilket är att undersöka om, hur 

och varför svenska Spotify-användare (15-35 år) framställer sig på musikstreamingtjänsten 

genom att dölja och framhäva vad de lyssnar på. Avsikten är att ta reda på om och i så fall hur 

de använder sig av musikstreamingtjänsten för att lyfta fram sin image och därmed det 

personliga varumärket. Metoden som använts för att få svar på frågor och nå fram till syftet är 

en kvantitativ undersökningsmetodik med ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt och 

samhällsperspektiv. Därför har teorier gällande människors användning, image, identitet, 

personliga varumärke, framhävning och döljande inom medier valts att beröras. Dessutom 

berörs teorier gällande vad som anses privat och offentligt inom sociala medier och hur 

intresse styr handling och då främst gällande musik. 

 

Resultatet visar att studien har identifierat att de personer som anser att musik är viktigt 

använder sig av de existerande verktygen på Spotify för att framhäva och dölja sina 

aktiviteter. Följaktligen manipulerar dessa personer sin musiklyssning på Spotify i syfte att 

framhäva sina identiteter och sitt personliga varumärke, då de anser att musiken säger mycket 

om deras personligheter.  

  

 

 
  

Nyckelord: Musik, Spotify, Identitet, Image, Varumärke, Framhäva, Dölja, Digital 

musikanvändning, Sociala medier.      
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Definitioner 
Nedan följer definitioner av särskilda begrepp och uttryck som används i uppsatsen.  

      

  

Identitet: Vilken syn man har på sig själv (Bengtsson & Östberg 2011:58). 

   

Image: Vilken syn andra har på dig (Bengtsson & Östberg 2011:58). 

 

Manipulera: Att aktivt hantera och kontrollera sina aktiviteter digitalt för att framställa sin 

digitala identitet.  

 

Scrobbla: Last.fm-term för koppla eller streama 

 

Streaming:  Processen för att tillhandahålla data och ljud i realtid över Internet. 

 

Varumärke: Varumärke är en symbolisk konstruktion av en imagebild som avsändaren vill 

att mottagarna skall associera med den specifika personen (Cornelissen 2014:60).   
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1. Inledning	  

Det personliga varumärket har blivit allt viktigare i dagens samhälle. Eftersom den digitala 

tekniken gör det möjligt för oss individer att manipulera vad som sänds ut om oss och 

framställa oss på det vis som vi vill bli sedda, blir det privata varumärket viktigt (Skågeby 

2011; van Doorn 2011; Cornelissen 2014). Ett aktuellt exempel är att musiktjänsten Spotify, 

som lanserades 2008 (Clift 2014), i dag inte enbart används som en streamingtjänst utan även 

som ett socialt medium. Att det även kan användas som ett socialt medium beror på att 

Spotify är nätverksbaserat och tillåter individer att skapa en offentlig eller halvoffentlig profil 

där man kan välja vilka andra användare man vill dela med sig av information till (Boyd & 

Ellison 2007). När Spotify kom ut med sina listor på de mest lyssnade låtarna och artisterna 

tillsammans med geografiska uppgifter “avslöjades” det att hipsterborna i Williamsburg, New 

York, hade lyssnat mest på den kommersiella artisten Justin Biebers nya album. Detta sågs 

som ett avslöjande med tanke på hur de som bor där vill framställas; alternativa 

musiksnobbar, och vad de egentligen lyssnar på; kommersiell musik. (Johnson 2015). 

 

I och med Internet har den tidigare passiva konsumenten blivit en aktiv användare av medier, 

eftersom digitaliseringen har tillåtit att man kan manipulera den personliga informationen som 

sprids över Internet. Detta genom att aktivt konsumera, dela och redigera olika medier 

(Skågeby 2011). Man kan då genom det sociala mediet Spotify manipulera på vilket sätt man 

skall visas utåt eftersom en digital miljö gör det möjligt att materialisera en digital och virtuell 

image av sig själv (van Doorn 2011). Tidigare sågs det virtuella som en motsats till det 

verkliga, det vill säga någonting overkligt, men man bör se det som någonting integrerat i det 

verkliga, vardagliga livet. De nya sociala relationerna över Internet gör att den virtuella 

personen blir förkroppsligad (van Doorn 2011), vilket då gör ens egen framställning på 

Internet och hur man bildar sig ett önskat varumärke utåt viktigt. I detta fall är det Spotify och 

musiken som ligger i fokus för denna fråga. Clift (2014) menar att Spotify hjälper folk att 

skapa sin personliga identitet, i och med att man skapar sina egna spellistor och lyssnar på 

artister man själv älskar och upptäckt och att detta tillsammans skapar en kollektion som då 

skapar en personlig identitet. Med detta medföljer även ett personligt varumärke.  
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1.1 Syfte  

Syftet är att undersöka om, hur och varför svenska Spotify-användare (15-35 år) framställer 

sig på Spotify genom att dölja och framhäva vad de lyssnar på. Vi vill ta reda på om och i så 

fall hur de använder sig av musikstreamingtjänsten i avseende att lyfta fram sin image och 

därmed sitt personliga varumärke. 

 

1.2 Frågeställningar 

För att få svar på studiens syfte har vi valt följande frågeställningar: 

• Om Spotify-användare framhäver sin musiklyssning, varför gör de i så fall det?  

• Om Spotify-användare döljer sin musiklyssning, varför gör de i så fall det?  

• Om musikanvändningen spelar en stor roll för Spotify-användares image och 

personliga varumärke utåt, på vilket sätt gör den i så fall det?  

 

1.3 Avgränsning 

I denna kvantitativa undersökning gjordes valet att begränsa respondenterna till svenska 

Spotify-användare. Detta då vi ansåg att den kulturella aspekten och synen på identitet kan 

skilja sig mellan länder. Enkäten utformades på svenska för att medvetet exkludera icke-

svensktalande Facebook-användare när länken till enkäten skickades ut på Facebook.  

 

Vi valde att studera folk i åldern 15-35 efter Statistiska Centralbyråns (2014) uppgifter 

gällande åldersspannet som främst använder sig av streamingtjänster (16-34 år). Därav valde 

vi att inte beröra övriga åldersspann, förutom 15-åringar då gymnasieungdomar inkluderades, 

samt 35-åringar då många 35-åringar i våra yttre bekantskapskretsar använder sig av Spotify. 

 

Avgränsning har även gjorts för utskick för att exkludera de som inte använder sig av sociala 

medier eller behärskar Internet. Detta ansåg vi var viktigt för vår studie i och med att den 

fokuserar på ett socialt medium och det digitala. Dessutom valde vi att endast skicka ut 

enkäten via Facebook, eftersom vi gjorde ett aktivt val att ha med Facebook-användare då det 

ämnade sociala mediet i denna undersökning, Spotify, är kopplat till Facebook samt att 

Facebook är praktiskt eftersom det står för en stor räckvidd.  

Trots dessa avgränsningar anser vi att undersökningen är relevant, eftersom de personer vi har 

undersökt är de som är mest aktiva på Spotify och uppfyller studiens syfte.  
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1.4 Disposition 

Under tidigare forskning presenteras tre olika tidigare studier som berör konsumenternas 

medvetenhet i användningen av medier, vikten av musik för medieanvändares personligheter, 

samt Spotify-användares musikvanor och deras identitetsfärder. Dessa studier anses vara 

relevanta för denna undersökning, då de berör tre olika områden som kan anknytas till den 

aktuella studien.  

 

Den teoretiska ramen läggs fram med teorier inom det samhällsteoretiska, människors 

användning, image, identitet, personliga varumärke, framhävning och döljande inom medier. 

Alla dessa teorier anknyts sedan till resultatet i analysdelen. 

 

“Metod & Material” redovisar kritiskt och argumenterande varför en kvantitativ metodik valts 

att användas i denna studie. Efter en kort presentation av själva metoden läggs 

enkätutformning, urval, utförande & bortfall samt generalisering & kausalitet och validitet & 

reliabilitet fram på ett kritiskt och argumenterande vis. Detta för att läsaren skall förstå varför 

dessa val har gjorts.  

 

Under “Resultatredovisning & Analys” ligger först det resultat som har framkommit från 

studien. Resultatet presenteras i tabeller, och då främst i form av korstabeller för 

sambandsverkan. Under analysdelen utvärderas sedan resultatet med hjälp av de teorier som 

presenterats i teoriavsnittet.  

 

I “Slutsatser & Diskussion” presenteras studiens slutsatser i förhållande till dess syfte och 

frågeställningar först presenteras. Sedan tillkommer en diskussion i förhållande till det resultat 

som framkommit i studien och avslutningsvis presenteras förslag till framtida forskning.  
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2. Tidigare forskning 
Nedan följer tre tidigare studier vilka anses relevanta för vår undersökning. Först kommer en 

studie gällande konsumenternas medvetenhet i användningen av medier, följt av vikten av 

musik för medieanvändares personligheter och till sist Spotify-användares musikvanor och 

deras identitetsfärder. Alla dessa studier fokuserar på någon musiktjänst på Internet och hur 

dessa tjänster används för att forma en image online. Efter att dessa tidigare studier 

presenterats kommer ett kort avsnitt gällande deras relevans för vår studie.  

 

2.1 Spotify-användning kopplat till Facebook 

Det finns en tidigare studie från 2015 där Liszke & Ljungqvist har undersökt 

användarmönster och aktiviter kring Spotify, men då fokuserat på hur stort inflytande 

Facebook har i användarnas val av musik på Spotify. De granskade huruvida medier skapar 

eller speglar verkligheten, och hur medvetna konsumenter är i deras användning av medier. 

De kom fram till att användarna inte vill att Spotify och Facebook skall vara 

sammankopplade, eftersom de anser att deras användning av de två medierna skiljer sig åt. 

Dessutom kom de fram till att användarna inte vill dela med sig av musiken, utan att musikval 

ses som något privat. Däremot ansåg vissa att Facebook var ett bra verktyg i syfte att 

marknadsföra egenproducerad musik, eftersom det i hög grad speglar vem du är. Författarna 

till studien säger sig ha tolkat att många vill få ta del av musik som vänner delar, men att det 

samtidigt inte är någon som är villig att dela musik, vilket författarna kallar för en “dead 

end”-situation. Deras studie visar även att Facebook inte har en avgörande eller betydande roll 

i hur användandet av Spotify ser ut. De talar dessutom om hur identiteter på Internet tar sig 

uttryck. De frågar sig själva om våra identiteter på Internet och i det vanliga livet har 

sammanflätats till en identitet utan digitala och teknologiska gränser, men hjälp av sociala 

medier och med ett säljande av sig själv. 

 

2.2 Vikten av musik för medieanvändares personligheter  

Silfverberg et al. publicerade år 2011 en studie som granskade vikten av musik för 

medieanvändarnas personligheter och informationen som musik bidrar med gällande deras 

beteenden. Studien granskade beteenden gällande lyssnande på musik digitalt och använde 

denna information för att greppa och förstå medieanvändares upprätthållande av en viss profil 

de har online. Titeln på artikeln säger relativt mycket om resultatet: “I’ll press Play, but I 

won’t listen”: Profile Work in a Music-focused Social Network Service. För att göra denna 
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studie använde de sig av en kvalitativ metodik och intervjuade användare från 

musikplattformen Last.fm där all musik man streamar dyker upp på sin profil på hemsidan i 

form av statistiska listor som byggts på från det att kontot skapades (Silfverberg et al. 2011). 

Det är just dessa listor som utgör användarnas profiler (Silfverberg et al. 2011).  

 

I studien undersökte de hur användarna aktivt kontrollerar och manipulerar sina profiler för 

att behålla och/eller framhäva en viss offentlig profil. Silfverberg et al. (2011) kom fram till 

att det krävs mycket arbete att underhålla en offentlig profil online. Användarna anser att 

deras profiler är produkter som styrs av vad andra tycker samt av deras egna beteenden.  

 

Silfverberg et al. (2011) kom till och med fram till att en del användare ändrade sina egentliga 

lyssnarbeteenden för att upprätthålla en viss profil på Last.fm; ett bevis på hur mycket folk 

faktiskt bryr sig om sitt offentliga beteende. Stern (2008 i Silfverberg et al. 2011) menar att 

självrepresentation är lättare att kontrollera online än offline och i Silfverberg et als. (2011) 

studie framkom det att mer kontroll går hand i hand med mer arbete. Silvferberg et al. (2011) 

tog upp hur detta kan ha psykologiska orsaker till beroendet av andras syn på en själv och 

berörde då Sterns (2008 i Silfverberg et al. 2011) teori om hur folk gärna konstruerar sina 

ideala identiteter online, snarare än sina autentiska identiteter. De som gör detta hamnar lätt i 

svåra situationer där dessa olika identiteter skapar oro. Goffman (1959 i Silvferberg et al. 

2011) menar att detta påvisar att folk förbereder sig själva bakom scenen för offentligheten 

innan de går ut på scenen för att presentera deras offentliga personas. 

 

Finnäs (1989 i Silfverberg et al. 2011), menar att spellistor som delas online skapas för andra, 

enbart för att ge ett bra intryck av sig själva. Silfverberg et al. (2011) menar då att 

användarnas profiler på Last.fm kan säga väldigt mycket om användarna själva. Deras profiler 

jämförs med ett CV som enkelt kan användas för att visa vem man är för andra.  

 

Däremot visade det sig i studien att många användare faktiskt strategiskt bestämde vilken typ 

av musik som passade deras profiler och vilken typ av musik som inte passade in där. Därför 

anpassade de sina lyssningar utefter vad de ville skulle synas och inte skulle synas; deras 

ideala identitet framkom. Det blir alltså ett ständigt projekt för användarna att upprätthålla en 

viss profil samtidigt som de vill lyssna på den musik de vill. Om något inte överensstämde 

med den person de ansåg sig vara, kunde de se till att aktivt lyssna på något som var mer 

passande; ibland kunde de sätta på “rätt” musik för att sedan gå iväg och fixa med annat eller 
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aktivt välja att inte lyssna på en “pinsam” låt. Om de nu valde att lyssna på denna 

“pinsamma” låt var det bekvämast att göra det privat och inte scrobbla den till Last.fm-

profilen (Silfverberg et al. 2011). Det handlar om en konflikt mellan personen man tror att 

man är och den som framstår på profilen online och då gäller det att ändra sitt beteende 

(Silfverberg et al. 2011). Det handlar i slutändan om att finna en balans mellan personligt 

önskemål och den sociala normen och man vill helt enkelt få fram ett tillfredsställande resultat 

på sin profil; ett resultat som överensstämmer med den önskvärda profilen eller den personen 

man anser sig vara.  

 

2.3 Spotify-användares musikvanor och deras identitetsfärder 

Nylund Hagen publicerade år 2015 artikeln The Playlist Experience: Personal Playlists in 

Music Streaming Services. I denna artikel finner man tolv musikintresserade och flitiga 

Spotify-användares musikvanor som studerades under två månader. Där framkom det bland 

annat att musiken kan vara ett redskap för att finna sig själv, som när en av deltagarna i 

undersökningen ständigt uppdaterade och ändrade en spellista i takt med hennes egen 

identitetsfärd i livet. Hennes spellista kallades The soundtrack of my life och inkluderade 

“låtar jag skulle ha spelat om mitt liv var en film” (Nylund Hagen 2015). I samma artikel 

finner man andra intressanta anledningar till varför en del musikintresserade människor 

offentliggör spellistor; det kan innebära att de vill framföra ett budskap, att de vill säga 

någonting om sig själva. Med andra ord vill de skapa sig en identitet med den musiken 

(Nylund Hagen 2015). Studien visar även att offentliggjorda spellistor ofta var noggrant 

editerade och skapade för att anpassas för lyssnarna, samtidigt som de skulle säga någonting 

om skaparen bakom dem (Nylund Hagen 2015).  

 

Det framkom dessutom att många som skapar spellistor via Spotify gör så för att skapa ett typ 

av varumärke, liksom DJ:s (Nylund Hagen 2015).  

 

2.4 Relevans för vår studie 

Även om Liszkes & Ljungqvists (2015) studie handlar om Spotify-användning, ligger deras 

fokus på hur Spotify och Facebook är sammankopplade med varandra och vad det ger för 

konsekvenser för Spotify-användningen. I vår studie är vi dock mer intresserade av hur 

Spotify-användningen ter sig och vad det beror på. Däremot är det av intresse för vår studie 

att Spotify-användarna ser musik som något privat och gärna tar del av andras musikvanor, 
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men inte gärna delar med sig av sina egna Spotify-vanor. Det som även är intressant för vår 

studie är den digitala identiteten, som tar sig i kraft med hjälp av sociala medier.   

 

Silfverberg et als. (2011) studie gällande en offentlig profil berör själva syftet med vår 

uppsats. Dock gör den detta utifrån en kvalitativ undersökningsmetodik och en annan 

musikplattform än Spotify. I vår studie är vi intresserade av hur man med hjälp av Spotify 

manipulerar sin musiklyssning för att få fram en önskvärd profil, medan de använde sig av 

Last.fm där musiken man lyssnar på lagras på en offentlig profil. Vad som gör dessa två 

undersökningar lika varandra och vad som gör Silfverberg et als. (2011) undersökning 

relevant för vår studie är dock hur folk döljer och framhäver musik för att forma eller behålla 

en offentlig profil utifrån musiken och hur mycket arbete som läggs ned för att lyckas få fram 

denna önskvärda profil och identitet. 

 

Det som är intressant från Nylund Hagens (2015) studie är kopplingen mellan 

musikanvändandet och identiteten. Det är för oss även intressant hur viktigt det är med 

offentliggörandet av olika spellistor, som i Nylund Hagens (2015) studie beror på att man vill 

framföra ett budskap, varför vissa av spellistorna var editerade för att stämma in på detta. 

 

Alla dessa tre studier behandlar människors digitala identitet utifrån musiklyssning online. På 

något sätt har alla studier kommit fram till att det är viktigt för människor att behålla eller 

skapa en önskvärd profil online och musiken kan vara till stor nytta för att lyckas göra detta. 

Folk bestämmer gärna själva över sitt eget beteende gällande vad som får och inte får synas 

online gällande deras musiklyssning. 
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3. Teoretisk ram 
Här presenteras de teoretiska utgångspunkterna för undersökningen. Först tar vi upp vilket 

samhällsteoretiskt perspektiv som studien har utgått från följt av andra relevanta teorier 

berörande människors användning, image, identitet, personliga varumärke, framhävning och 

döljande inom medier. Utöver detta behandlas det privata och offentliga inom sociala medier, 

samt kopplingen mellan intresse och motivation, och då främst inom musikanvändning.  

 

3.1 Socialkonstruktionistisk syn 

Vi som har skrivit denna uppsats innehar en socialkonstruktionistisk syn, vilket betyder att 

utgångsynen är att verkligheten är just socialt konstruerad (Alvesson & Sköldberg 2008:81). 

Detta är även utgångspunkten i vårt teoretiska ramverk och i hela vår studie.  

 

Kortfattat menar Berger & Luckman (1966 i Alvesson & Sköldberg 2008:82-91) att 

upplevelsen av ett “själv” skapas i interaktionen med andra. Med detta menar de att den 

sociala ordningen är “en pågående mänsklig produkt” som inte är någon naturlag eller 

någonting inneboende i tingens natur. Allt socialt skapas alltså av människan och därmed 

skapas identiteter och beteenden både av människan och för människan (Berger & Luckman 

1966 i Alvesson & Sköldberg 2008:85). 

 

 

3.2 Privat och offentligt inom sociala medier             	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Med tanke på att vår studie behandlar identitet på sociala medier, passar Gripsruds (2011) 

teorier kring detta bra in. Han menar att man genom sociala medier kan skapa sin identitet på 

Internet i olika sfärer. En halvoffentlig sfär är en där man kan avlyssnas och följas av 

nästintill vem som helst, flertalet av dessa kan vara personer man aldrig tidigare har stött på. 

Denna form av halvoffentlighet kräver att personen bestämmer sig för vad som skall visas upp 

externt i offentligheten och vad som skall behållas internt och privat. Anledningen till varför 

man vill medverka i en sådan halvoffentlig sfär är på grund av de sociala kontakter som 

förmodligen baseras på en kontakt via det forumet och att den identitet man har anknyts till 

det nätverket. Gemenskap och vänner över sociala medier är viktigt och betydelsefullt. 

(Gripsrud 2011:50-51). 
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Även van Dijck & Poell (2013) tar upp ett intressant ämne för vår studie, som handlar om på 

vilket sätt sociala medier påverkar människor. De menar att sociala medie-plattformar har 

förändrat det vardagliga livet gällande människors informella kontakt med varandra. Sociala 

medier är långt ifrån neutrala; de har förändrat de sociala interaktionerna mellan personer, de 

principer och strategier som finns inom sociala medier har invaderat den publika sfären (van 

Dijck & Poell 2013). Plattformar som tillåter online- och offline-inställningar samt aktiva 

användare gör att man kan kontrollera att och vilken information som sprids (van Dijck & 

Poell 2013). Sociala medier är en grupp av internetbaserade applikationer som tillåter en 

process av ett skapande och utbytande hos användarna. Detta skapande gör att man kan 

manipulera det innehåll som sedan sprids i sociala medier. Det är en tvåvägskommunikation 

där kommunikation, information och innehåll sprids åt båda håll. Sociala medier gör det 

möjligt att forma relationella aktiviteter; dela, rekommendera, ge likes etc. (van Dijck & Poell 

2013). Vissa sociala medier gör det möjligt att låta användarna vara redaktörer till innehållet 

som de sänder ut; de gör att användarna kan påverka innehållet (van Dijck & Poell 2013). 

I vår undersökning är vi även intresserade av hur användare av sociala medier ser på det 

privata, vilket Quinn (2016) förklarar som att sociala medier nyttjas av användare som 

påverkas av integritetsfrågor. Detta i och med att sociala medier används för att tillfredsställa 

behov, vilka kan vara privata. Därför har användare behovet att reglera hur privat man är på 

sociala medier (Quinn 2016). En viktig anledning till varför man har behovet av att vara 

privat är på grund av rädslan att förlora identiteten med tanke på den upplevda skadan som en 

icke-privat användare i sociala medier kan ge upphov till (Dinev & Hart 2006; Krasnova et al. 

2009 i Quinn 2016). Enligt Quinn (2016) blir integritet extra viktigt när det handlar om 

offentliga och oförmedlade relationer via sociala medier. 

  

3.3 Intrycksstyrning 

I vår studie är det utöver det tidigare nämnda relevant att undersöka varför man agerar och gör 

på ett visst sätt utåt inför andra Spotify-användare, varför Goffmans (2009:15-16) teori 

gällande vilket intryck man ger till andra personer är intressant. Han kom fram till att 

människor förstärker det de gillar med sig själva och det de vill framhäva när de 

kommunicerar med andra personer och i stället försöker dölja det som de inte vill att andra 

skall veta om dem. Detta betyder att man som individ aktivt hanterar de intryck man vill ge 

till andra personer om sig själv. Goffman (2009:17-21) fann även att personer visade en mer 

avslappnad och informell sida i privata sammanhang framför andra i samma position som 

dem själva, och en annan mer formell sida utåt till personer som de inte kände så väl.  
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3.4 Image & identitet 

Vår studie utgår ifrån att identiteter är föränderliga med tanke på den socialkonstruktonistiska 

syn som vi innehar samt att musik, sociala medier och identitet hör ihop, vilket gör att 

identitet och image är av intresse för denna studie. Lippman (1991 i L’Etang 2007:55) menar 

här att stereotyper är någonting som påverkar hur folk utifrån upplever en person. Han säger 

att människor först sätter in personer i fack och gör objekt till olika stereotyper först, därefter 

ser man vad det egentligen är, i stället för att först se vad det är och sedan sätta in i fack. 

Stereotyper är en del av kulturen och simplifierar sättet vi lever på, men det kan påverka på 

hur vi ser på en individs image. Det kan finnas ett gap mellan hur man ser sig själv 

(identiteten) och hur folk upplever en själv (imagen) (L’Etang 2007:52-56). Imagen är 

däremot en verklighet, eftersom perception är fakta och rätt, hävdar Traverse-Healy (1994 i 

L’Etang 2007:57) och om perceptionen är fel är det kommunikatörernas och PR-konsulternas 

uppgift att göra så att konsumenternas image av ett varumärke blir rätt. 

 

Vi människor läser ständigt av tecken och skapar meningar i det vi ser och hör. Samma sak 

gäller musik. Här kan man utgå från Halls inkodning- och avkodningsmodell, då alla avkodar, 

i detta fall musik, på olika sätt (McQuail 2010:118). McQuail (2010:117-118) menar att 

‘redemption of the popular’ (den för tillfället populära kulturen) påverkas mycket av Halls 

modell. Detta i och med att vi alla avkodar det vi ser på olika sätt beroende på vår tillhörighet 

och kultur. Detta innebär att en artist som anses häftig att lyssna på bland en typ av människor 

är väldigt töntig eller pinsam att lyssna på för en annan typ av människor (McQuail 2010:117-

118). Känslan av att någonting är pinsamt är en offentlig känsla, som kommer fram när man 

känner sig bevakad eller generad inför andra människor (Fenigstein 1979; Miller 1992 i Sinha 

& Mandel 2008). Pinsamhetskänslan gör att man vill dölja aktiviteten, eftersom 

konsumtionen av en pinsam produkt kan det bidra till en social risk (Mandel 2003).          

  

Identitet betyder likhet och syftar till att vi kan sortera de intryck vi får från våra 

medmänniskor och sortera in dem ifall de är lika oss eller ej. Den sociala identiteten syftar till 

den uppfattning som andra människor har om oss och vilka sammanhang vi figurerar i. 

Andras uppfattning om oss blir vår egen självbild, vår identitet (Gripsrud 2011:21-22). 
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3.5 Personligt varumärke 

Vår studie åsyftar att se om folk formar sitt personliga varumärke via Spotify och ifrågasätter 

då hur de gör det, vilket gör teorier om personligt varumärke relevanta för vår undersökning. 

Bengtsson & Östberg (2011:5-6) menar bland annat att varumärken i dag är viktigare än 

någonsin eftersom dess kulturella status är viktig i dagens kultur. De menar att de finns 

överallt som naturliga inslag i vardagen och påverkar oss människor utan att vi tänker på det. 

En del av varumärkesbyggandet handlar om att skapa och att bygga ett förtroende 

(Cornelissen 2014; Jobber & Fahy 2010; Bengtsson & Östberg 2011). Cornelissen (2014:60) 

menar att varumärket är en symbolisk konstruktion av en imagebild som avsändaren vill att 

mottagarna skall associera med den specifika personen. Ett starkt varumärke kan ha en positiv 

effekt på mottagarnas perception och preferenser, vilket leder till att mottagarna får positiva 

bilder av den personen och förhåller en lojalitet till den personen (Cornelissen 2014:60).  

 

Det är även intressant för vår studie att se vilken skillnad det finns mellan vad folk anser om 

en annan person och vad den anser om sig själv, varför det är intressant att studera teorier 

kring identitet och image. Bengtsson & Östberg (2011:58) menar att det finns en skillnad 

mellan en persons brand identity (varumärkesidentitet) och en brand image 

(varumärkesimage), där det första syftar till vilken syn man har på sig själv; en bild som 

avsändaren önskar skall föras över till mottagarna. Brand image är det som användarna anser 

om varumärket. En önskan är att föra över sin brand identity till att den upplevs som brand 

image till användarna (Bengtsson & Östberg 2011:58).  

 

Tidigare, menar sociologen Bauman, att man hade en mer statisk syn på identiteten som 

styrdes av faktorer såsom social klass, utbildning och yrkesval (Bengtsson & Östberg 

2011:59). Eftersom dessa faktorer har minskat i betydelse och på grund av att konsumtionens 

roll har ökat i betydelse blir däremot identitet i stället kopplat till konsumtion. Detta är en mer 

flexibel syn på identitet, eftersom det är lättare att ändra sitt konsumtionsbeteende än sin 

sociala klass. Därför är konsumtion viktigare än vad man tror och en viktig del av det sociala 

identitetskonstruktionsspelet. Vissa hävdar att identitet är något som människor föds med, 

som kommer via det genetiska arvet och att den uppsättning gener som människor har sedan 

formar en identitet som är relativt stabil över tiden. Andra menar att identitet kommer utifrån 

och formas av sociala och kulturella förhållanden. Om antagandet görs att man tror på den 

senare synen, så kan man genom konsumtion tillhöra en specifik grupp och därmed särskilja 

sig från mängden. Genom detta kan man sedan skapa ett förtroende för ett specifikt 
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varumärke i och med att om konsumenten bygger upp en identitet utefter ett visst varumärke 

blir märket en pålitlig partner såsom: ”jag alltid kommer att uppfattas på ett visst sätt och på 

det sättet som jag vill så länge jag gör på ett visst sätt” (Bengtsson & Östberg 2011:59-60). 

Detta passar bra in på undersökning, då vi utgår från den socialkonstruktionistiska synvinkeln.  

 

3.6 Musik & Intresse 

Vår undersökning berör en musikstreamingstjänst och granskar hur pass mycket 

respondenternas musiklyssning och musikintresse formar dem, samt hur pass mycket deras 

intresse motiverar dem att bibehålla och skapa en viss profil. Butterton (2004:16) berör detta 

och talar om musik som ett intresse och menar att när våra kroppar och vårt medvetande är i 

kontakt med musik, blir musik till något viktigt för den personen. Musik betyder därför olika 

mycket för olika personer, och kan även betyda olika mycket i olika stadium i livet. 

 

Butterton (2004:135-138) kom fram till att musikälskare tenderar att anse att musik är en 

privat sak, till skillnad från de som inte älskar musik lika mycket, vilket kan bero på att de 

förstnämnda värdesätter musik mer och anser att det är något personligt.  

 

Ett intresse kan leda till en motivation till att göra saker. Människor motiveras av saker som 

har ett inre värde, ett värde i sig självt, då dessa saker associeras med positiva känslor av 

intresse och njutning (Sansone & Harackiewicz 2000:1-2). Belöningen i detta består i ett 

egenvärde (Sansone & Harackiewicz 2000:2). 

Motivation definieras i Vallerand (2012) på följande vis: 

 

“the hypothetical construct used to describe the internal and/or external forces that produce 

the initiation, direction, intensity, and persistence of behaviour” 

(Vallerand & Thill, 1993, p. 18; översatt från franska). 

 

Det finns alltså två olika klasser av motivation (Vallerand 2012); inre motivation, vilken 

motiveras av själva utförandet, och yttre motivation, vilken motiveras av separata mål. 
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4. Metod & Material 
Nedan redovisas kritiskt vilka metoder, vilket material och vilket tillvägagångssätt som 

studien baseras på. Vi kommer att motivera och argumentera för just det använda 

tillvägagångssättet och den valda metoden i förhållande till syftet. Först kommer metoden att 

presenteras och argumenteras för, följt av enkätutformning, urval, utförande & bortfall, 

generalisering & kausalitet och till sist validitet & reliabilitet.  

 

4.1 Kvantitativ metod 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod eftersom det enligt Trost (2010) ger 

utrymme till att undersöka olika parametrar och hitta mönster, vilket denna studie ämnar att 

göra. Detta i jämförelse med en kvalitativ ansats som snarare syftar till att få en djupare 

förståelse för ett fenomen. Schrøder et al. (2003:173) menar att en kvantitativ 

undersökningsmetodik är en form av planerad undersökning, där ingen kommer att tro på din 

hypotes om du inte lyckas bevisa för dem att den är sann. Detta bevis skall man då samla in 

genom enkätstudien. 

 

Det finns många fördelar med att använda sig av en kvantitativ studieform och vad gäller just 

elektroniska enkäter anser Oppenheim (2000:102) att dessa fördelar består i att kostnaden är 

låg för datainsamling och bearbetning, att man slipper intervjuarens partiskhet och dessutom 

att man kan ta kontakt med folk från ett större upptagningsområde. Nackdelarna är däremot 

att det kan bli ett relativt lågt deltagande och som intervjuare kan man inte rätta till 

missförstånd och förklara vad man menar. Man kan inte heller kontrollera i vilken ordning 

respondenterna besvarar frågorna (Oppenheim 2000:102). I och med detta har frågorna till 

enkäten varit noggrant formulerade och kontrollerade för ökad förståelse och mindre risk för 

missförstånd, samt skrivna i en logisk ordning för att underlätta för respondenterna att följa 

enkäten och behålla intresse.  

 

Dessutom poängterar Goffman (2009:15-16) att när ett personligt möte sker, förstärker gärna 

folk det de gillar med sig själva, vilket betyder att det utan en direkt kommunikation lär bli 

mindre överdrifter och fler ärliga svar, inte minst i en enkät som denna med eventuellt 

känsliga frågor. Däremot är det viktigt att ha i åtanke att många som besvarar enkäter trots allt 

gärna vill upprätthålla en viss syn och framstå på ett sätt som får dem att se bra ut och detta 

gäller främst i enkäter som behandlar just social önskan i form av attityder (Bradburn et al. 
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2004:11), vilket denna enkät gör. Trost (2010) menar dock att vid en kvalitativ intervju där en 

ljudupptagare används under intervjutillfället, påverkas vissa intervjupersoner negativt då 

dessa kan bli besvärade och hämmade, vilket kan ha en inverkan på resultatet. Därför anser vi 

att det kvantitativa tillvägagångssättet ger ett mer önskvärt och ärligt resultat än vid en 

kvalitativ ansats.  

 

4.1.1 Enkätutformning 

En undersökningsdesign är viktig och oftast är de flesta enkätutformningar bristfälliga. Dessa 

brister brukar dock inte komma fram förrän undersökningen är över, om än då. Det som 

händer då är att man har fått in otillräcklig information för att kunna dra slutsatser och då satt 

ihop felaktig data. På grund av detta är det viktigt att göra en pilotundersökning innan den 

riktiga studien (Oppenheim 2000:7) och just därför gjordes en pilotstudie innan den slutgiltiga 

enkäten för uppsatsen skickades ut. I pilotstudien valde vi att följa Oppenheims (2000:53) råd 

och ha en del öppna frågor. Detta gjordes i syfte att se om respondenterna uppfattade de 

frågor som vi var lite osäkra på, på rätt sätt. Detta gav goda resultat och hjälpte oss att 

omformulera en del frågor till det bättre, i och med att folk faktiskt tolkade en del av de öppna 

frågorna på olika sätt. En fråga löd “Hur använder du dig av Spotify?” varav en del svarade 

“via mobilen”, “lyssna på musik” och en annan “Till vardags, till och från universitetet”. 

Syftet var att att se vad folk svarade på denna fråga för att hjälpa oss att tänka om och 

formulera den på ett mer konkret sätt. Det är trots allt viktigt att alla respondenter tolkar alla 

frågor på samma sätt (Ekström & Larsson 2010:103, Oppenheim 2000:5). I den riktiga och 

slutgiltiga enkäten kom vi fram till att frågan var irrelevant för just denna undersökning och 

tog i stället bort den helt och hållet.  

Enkäten består av 29 frågor som alla tillhör olika “teman” som är intressanta för 

undersökningen; såsom kopplingen till sociala medier, spellistor i Spotify, musiksmak och 

avslutningsvis personliga frågor. Genom hela enkäten fanns en röd tråd som genomsyrades av 

studiens syfte och frågeställningar gällande framhävande, döljande och identitet.  

Oppenheim (2000:108-109) menar att många begår misstaget i enkäter att börja med 

personliga frågor. Risken är då att många struntar i att besvara enkäten om frågorna är för 

personliga (såsom namn, ålder och adress). Däremot händer det att dessa frågor är nödvändiga 

och i dessa fall bör frågorna komma i slutet av enkäten för att inte skrämma bort potentiella 

respondenter. Detta följdes men vi fick i slutändan inte någon användning av de få personliga 

frågor som fanns med, då de inte var givande för studiens syfte. Detta bevisar hur få 

personliga frågor vi egentligen behövt ha med för vår studie. 
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4.1.2 Anonymitet 

Någonting positivt med elektroniska enkäter är att anonymitet gäller automatiskt, då svaren 

kommer tillbaka som elektroniska och anonyma svar (Oppenheim 2000:104-105). 

Anonymitet skall råda vid en kvantitativ metod, vilket betyder att man inte kan identifiera 

vem som har svarat. Dessutom skall all data från enkäterna vara konfidentiell, enbart studiens 

undersökare skall ha tillgång till svaren, och det får inte publiceras utan deltagarnas 

godkännande. Man bör därför vara tydlig med detta och skriva följande på enkäten: ”Allt 

innehåll är ABSOLUT KONFIDENTIELLT. Information som kan identifiera en respondent 

kommer ej att avslöjas” (Oppenheim 2000:104-105). Detta råd har i och med enkätens 

utformning tagits bokstavligt för att öka svarsfrekvensen och fånga förtroende från de 

eventuella respondenterna. I samband med denna information är det även viktigt att 

respondenterna i en enkätstudie är medvetna om vad studien går ut på och hur deras svar 

sedan kommer användas och detta kallas för informerat samtycke (Bradburn et al. 2004:14). 

Detta är enligt Bradburn et al. (2004:12-14) vår etiska skyldighet att göra, vilket även 

Ekström & Larsson (2010:99-101) håller med om och det måste finnas med vid enkätutskick. 

Med anledning av detta står det skrivet i enkäten att informationen som ges endast skall 

användas till denna kandidatuppsats gällande respondenternas egna Spotify-användning.   

 

En annan fördel med att enkäten är webbaserad, som innebär en anonymitet hos 

respondenterna, är att eftersom undersökningen behandlar ett ämne som kan vara känsligt 

med tanke på att det handlar om social önskan i form av attityder, finns det en större chans att 

få ärliga svar. Lovar man en konfidentiell behandling får respondenterna oftast förtroende och 

öppnar upp sig mer (Ekström & Larsson 2010:74-75). I en kvalitativ undersökningsmetodik, 

ställs däremot frågor direkt och öppet med risk för följdfrågor och analys av kroppsspråk 

(Ekström & Larsson 2010:66). 
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4.2 Urval 

Vi valde att avgränsa urvalet till Spotify-användare i åldern 15-35 år, eftersom det enligt 

Statistiska Centralbyrån (2014) är folk mellan 16 och 34 som mest använder sig av 

streamingtjänster, däribland Spotify. Dessutom bekräftar Clift (2014) att Spotifys största 

demografi av användare är folk mellan 16 och 34 år. 

      

Respondenterna har valts ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att man väljer 

ut de individer som lättast är att tillgå̊ (Jacobsen 2002). Detta gjorde vi genom att ge ut 

enkäter till personer i vår yttre bekantskapskrets (via Facebook). Anledningen till att vi valde 

bekvämlighetsurval är att det bidrog till att det var relativt enkelt att hitta respondenter med de 

kriterier som efterfrågades. Därefter tog vi hjälp av ett snöbollsurval, som innebär att vi 

kontaktar en grupp individer som är relevanta för studien för att sedan fortgå med 

undersökningen genom att fråga dessa individer att få ytterligare spridning till andra 

respondenter (Bryman et al. 2013). Denna urvalsmetod har tillämpats då vi har bett 

respondenterna att skicka vidare enkäten till deras vänner som uppfyller kriterierna för att 

delta i studien, vilka är att ha ett Spotify-konto och vara i åldersspannet 15-35 år.  

 

För att fånga yngre respondenter vände vi oss till gymnasieskolor i olika delar av Sverige 

genom att skicka ut enkäten till de skolor som är aktiva på Facebook (såsom Rudbecksskolan 

i Sollentuna, Mediegymnasiet i Göteborg, IT-gymnasiet i Örebro och Kungsholmens 

gymnasium i Stockholm). Med tanke på att vi även skickade ut enkäten till medie-och IT-

gymnasium kan detta innebära att de elever som går på dessa skolor är mer medievana än 

övriga, vilket kan ha påverkat vårt resultat. Däremot tror vi att de flesta gymnasieelever är 

väldigt aktiva på sociala medier i dag.  

      

Enligt Trost (2010) är en nackdel med bekvämlighetsurval att man oftast får en population 

med gemensamma säregna egenskaper i vissa avseenden. Dock har vi varit medvetna om 

detta och därmed avser snöbollsurvalet att minimera denna faktor. Trots implementering av 

snöbollsurval och medvetenhet om problematiken som är nämnd ovan är respondenterna 

överrepresenterad av kvinnor. Emellertid anser vi att detta inte har en inverkan på studien 

eftersom den är fokuserad på Spotify-användningen och inte könstillhörigheten.  
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4.3 Utförande & Bortfall 

Enkäten vi gjorde skickade vi ut genom statusuppdateringar på våra Facebook-konton. Detta 

var för att fånga så många bekanta som möjligt med en bekantskapskrets på 599 respektive 

611 vänner på Facebook. Genom att sedan låta vännerna “dela” statusuppdateringen och 

därigenom själva enkäten, spreds enkäten ytterligare till deras bekanta som uppfyller 

kriterierna för att delta i studien. Dessutom skickade vi ut enkäten, som tidigare nämnts, till 

olika gymnasieskolor. 

 

Sammanlagt samlades 149 svar in och anledningen till att det inte blev fler svar beror främst 

på att ingenting gavs i genmäld för att besvara enkäten; den var helt frivillig för respektive 

respondent att besvara. På Facebook har vi båda dessutom ett flertal bekanta som inte 

behärskar det svenska språket, vilket är det språk enkäten är utformad på, och bara där har det 

förekommit ett stort bortfall, liksom de som är över 35 och under 15 automatiskt exkluderats 

från enkäten. Facebook är en sida folk går in på när de vill och förmodligen har många inte 

sett statusarna över huvud taget och där faller ännu fler potentiella respondenter bort.  

 

Resultatet visar på att antal valida medverkande i enkäten skiljer sig beroende på vilken 

enkätfråga som har besvarats. Anledningen till detta är att inte alla frågor i enkäten var gjorda 

för alla respondenter att svara på, utan på vissa frågor var endast vissa respondenter relevanta 

till frågeställningen, vilka då var de personer som svarade på dessa (interna bortfall). Samt att 

det finns frågor som vissa inte har svarat på, vilket kan tyda på brist på ork eller att det är en 

känslig fråga (externt bortfall) (Ekström & Larsson 2010:74-75).  

 

Svaren till enkätfrågorna använde vi till att göra bivariata analyser genom korstabeller med, 

för att på detta vis säkra ett statistiskt samband mellan olika variabler (frågeställningar). 

Korstabellerna gjordes utefter studiens tre frågeställningar gällande framhävning, döljande 

och identitet genom och av musikanvändningen. Vi valde då att endast ha med de resultat som 

var statistiskt signifikanta och där styrkan på sambandet anses starka (>0,3). Därför valdes 11 

figurer av de 29 frågor som fanns med i enkäten med tre till fyra figurer till varje kategori 

(framhävning, döljande och identitet).  
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4.4 Generalisering & Kausalitet 

	  
4.4.1. Generalisering 

Eftersom vi har valt att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval, kan vi inte göra en direkt 

generalisering. Detta med tanke på att bekvämlighetsurvalet som gjorts innebär att 

respondenterna består av de personer som finns tillgängliga på våra och våra vänners 

Facebook-sidor. Dessutom innebär snöbollsurvalet att vi endast kontaktade de respondenter 

som är relevanta för undersökningen, och sedan använde oss av dessa för att få ytterligare 

kontakt med andra passande respondenter. Genom det icke-sannolikhetsurval som gjorts är 

stickprovet förmodligen inte representativt för en population och kan därför inte generaliseras 

(Ekström & Larsson 2010:63).      

 

Vi har valt att använda oss av webbenkäter som, enligt Ekström & Larsson (2010:91), oftast 

baseras på ett icke-sannolikhetsurval, då slumpen inte är det som avgör vilka som får vara 

med i undersökningen. Detta medför i sin tur att hela populationen inte är potentiella 

medverkare i och med att man oftast vänder sig till en specifik plattform. Detta stämmer, 

eftersom personer som inte kan hantera en dator direkt utesluts ur undersökningen i fråga. 

Dessutom får folk i en webbenkät själva bestämma om de vill medverka eller inte.  

 

4.4.2. Kausalitet  

Vi har genom korstabeller studerat sambandsverkan mellan olika variabler och dessa samband 

har alla ett Cramer’s V på över 0,3 och en låg signifikansnivå, vilket gör att vi har kunnat dra 

adekvata kopplingar och slutsatser om våra respondenter via svaren.  

 

4.5 Validitet & Reliabilitet 

Vid kvantitativa metoder är det viktigt att en hög validitet och reliabilitet hålls. Validitet 

innebär att man kontrollerar hur man kan vara säker på att ett mått faktiskt mäter det man är 

intresserad av (Bryman 1997:40-41) och detta har vi försökt att uppnå genom att utforma 

enkäten och använda oss av de teorier som anses relevanta utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Reliabilitet innebär att man kontrollerar konsistensen hos ett mått där man 

kollar på koherens eller sammanhang hos frågorna (Bryman 1997:40-41), vilket vi har 

kontrollerat genom att använda oss av signifikansmått och av Cramer’s V.  
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5. Resultatredovisning & Analys 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat, som utgår från dess frågeställningar och  

presenteras i bivariata korstabeller. Avslutningsvis analyseras resultaten med hjälp av de 

teorier som har presenterats i teoriavsnittet.  

 

Alla korstabeller uppvisar ett Cramer’s V är mellan 0,3 - 0,52, vilket innebär att styrkan på 

sambandet mellan de två variablerna (frågeställningarna) i respektive korstabell är starkt - 

väldigt starkt, då allt över 0,3 anses vara starkt. Signifikansnivån på alla korstabeller är mellan 

0,000 (väldigt signifikant) och 0,050 (signifikant). Detta innebär att ju lägre p, desto mer 

signifikans och därmed är alla samband statistiskt signifikanta på en 5%-nivå.  
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5.1 Resultatredovisning 

 

5.1.1 Om Spotify-användare framhäver sin musiklyssning, varför gör de i så 
fall det? 

Figur 1 

 
 

I Figur 1 skådas sambandet mellan de två frågorna “Har du någonsin valt att lyssna på en viss 

artist/låt i hopp om att någon/några skall se att du lyssnat på just den låten/artisten?” och “Hur 

viktigt är musik för dig?”.  Majoriteten av de som har lyssnat på en artist/låt i hopp om att 

någon skall se det, anser även att musik är jätteviktigt. På samma sätt kan man tyda att 

majoriteten av de som inte har lyssnat på en artist/låt på Spotify i hopp om att någon skall se 

det, endast anser att musik är “Ganska viktigt”. Värt att notera är även att det finns ett bortfall 

som symboliseras av den mörkblå stapeln (den sjunde från höger sida), där personerna i fråga 

ej har svarat på hur viktigt musik är för dem, men har svarat “Nej” på om de har spelat musik 

för att någon skall se det på Spotify.  
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Figur 2 

 
 

 

I Figur 2 visas korrelationen mellan de två frågorna; “Finns det musik som du lyssnar på som 

du vill framhäva mer än annan?” och “Hur viktigt är musik för dig?”.  Majoriteten av de som 

anser att musik är jätteviktigt vill även framhäva viss musik. De som ställer sig obrydda eller 

anser att musik ej är viktigt vill inte heller framhäva någon musik. Det bör noteras även här att 

det finns vissa som ej har svarat på frågan “Hur viktigt är musik för dig?”, men som har svarat 

på om det finns musik som de vill framhäva, varför det finns ett bortfall som visas som den 

mörkblå stapeln längst till vänster.  
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Figur 3 

 

 
 

 

I Figur 3 visas sambandet mellan de två frågorna “Har du alla dina spellistor synliga?” och 

“Har det hänt att din bild av en person har ändrats när du sett vilken musik de lyssnar på?”. 

 Resultatet visar att den absoluta majoriteten av de som har ändrat sin bild av en person även 

är de som inte har alla sina spellistor synliga, vilket betyder att de döljer sin musik. Likaså går 

att säga om den absoluta majoriteten av de som inte döljer sina spellistor; deras bild har inte 

ändrats när de har sett vad en annan person lyssnar på.  
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Figur 4 

 
I Figur 4 skådas korrelationen mellan de två frågorna “Vill du att andra skall veta vilken 

musik du lyssnar på?” och “Har du alla dina spellistor synliga?”.  Resultatet visar att 

majoriteten av de som vill att alla skall veta vilken musik de lyssnar på, döljer sina spellistor. 

På samma sätt kan man se att den absoluta majoriteten (nästan 50%) inte bryr sig om folk vet 

vad de lyssnar på. Dessutom har de även alla sina spellistor synliga för offentligheten. Värt att 

notera är de bortfall som syns i de mörkblå staplarna längst till vänster i “Nej” samt “Vet ej”- 

sektionen till frågeställningen “Har du alla dina spellistor synliga?”. Detta bortfall beror på att 

några personer har valt att endast besvara en av dessa två frågor.  

 

Utöver de presenterade korstabellerna granskades även resultatet på den öppna följdfrågan på 

frågan “Har du någonsin valt att lyssna på en viss artist/låt i hopp om att någon/några andra 

skall se att du lyssnat på just den låten/artisten?”. Många svarade här att de gjort detta val för 

att gynna deras status. En person, Anonym 1, skrev bland annat att anledningen till varför 

denne gjorde detta är: 

 

“För att man vill vara kreddig och "inne".” 

 

På frågan “Nämn minst en artist som du gärna framhäver att du lyssnar på” framkom det att 

Beyoncé var den mest populära artisten att framhäva för alla som besvarade frågan.  
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5.1.2 Om Spotify-användare döljer sin musiklyssning, varför gör de i så fall 
det?  

 
 

 
 

I Figur 5 går att utläsa från korstabellen att majoriteten (20%) av de som anser att det finns 

musik som är mer pinsam än annan även döljer vad de lyssnar på på Spotify. Dessutom är det 

anmärkningsvärt att trots att vissa anser att det inte finns någon pinsam musik, döljer de ändå 

vad de lyssnar på på Spotify, men den siffran är endast 2,5%.  
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Figur 6 

 
 

I Figur 6 visas sambandet mellan de två frågorna “Har du alla dina spellistor synliga?” och 

“Följer någon/några av dina vänner dig på Spotify?”. Korrelationen mellan dessa frågor består 

i att majoriteten av de som har dolt sina spellistor på Spotify, alltså svarat “Nej” på frågan om 

de har sina spellistor synliga, även har vänner som följer dem på Spotify. På samma sätt kan 

man tyda att majoriteten av de som inte har någon som följer dem på Spotify, även har sina 

spellistor synliga. Det bör även tilläggas att många inte har någon koll på varken om någon 

följer dem på Spotify eller om de har sina spellistor synliga. 
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Figur 7 

 
I Figur 7 skådas korrelationen mellan frågorna “Har du alla dina spellistor synliga?” och 

“Finns det musik som du anser är mer pinsam än annan musik?”.  Majoriteten av de som har 

dolt sina spellistor på Spotify, de som har svarat “Nej” på frågan om de har sina spellistor 

synliga, även anser att det finns musik som är pinsam. På samma sätt kan man tyda att 

majoriteten av de som inte anser att de lyssnar på någon pinsam musik även har alla sina 

spellistor synliga. 

 

Utöver resultaten på korstabellerna granskades även intressanta kommentarer från de öppna 

frågorna i enkäten som uttrycker det genomgående mönstret som kan utläsas i resultatet. En 

av dessa frågor löd: “Döljer du dina lyssningar efter vad du vill att folk skall se/inte skall se 

att du lyssnar på?”. Det framkom att flera personer gör detta val av den anledningen att de 

anser deras musiklyssning vara privat, och Anonym 2 uttrycker sig på följande vis:  

 

“Det är inte viktigt. Det är bara ibland jag känner att det kan bli väldigt privat. Musik kan 

vara som en dagbok.” 

 

De som explicit påpekar att de anser att musik är privat utläste vi även anser att musik är 

viktigt för dem. Värt att notera är att nästan 20% av de som angav vilken artist de skäms över 

att lyssna på ansåg att Justin Bieber är den artist som de helst döljer att de lyssnar på.  
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5.1.3.  Om musikanvändningen spelar en stor roll för Spotify-användares image 
och personliga varumärke utåt, på vilket sätt gör den i så fall det?  

 

Figur 8 

 
               

I Figur 8 visas en korstabell på frågorna “Hur mycket anser du att musiksmaken säger om en 

person?” och “Hur viktigt är musik för dig?”, där resultatet visar att majoriteten av de som 

anser att musik är jätteviktigt även anser att musiksmaken säger mycket om en person. 

Majoriteten av de som anser att musik inte är viktigt, eller är obrydda, anser att musiksmaken 

inte säger så mycket om en person. Viktigt att nämna är även att staplarna längst till vänster är 

internt bortfall; de som endast har svarat på en av dessa frågor, men ej båda.  
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Figur 9 

 
I Figur 9 visas ett resultat av en korstabell mellan frågorna “Finns det musik som du lyssnar 

på som du anser är mer pinsam än annan musik?” och “Hur viktigt är musik för dig?”. 

Korrelationen mellan de två frågorna består i att majoriteten av de som anser att det finns 

musik som man lyssnar på som är pinsam, även anser att musik är jätteviktigt. Dessutom 

kommer “Ganska viktigt” och “Viktigt” på andra och tredje plats gällande hur viktigt musik 

är hos de som lyssnar på pinsam musik. Intressant att nämna är även att alla som anser att 

musik ej är viktigt, eller är obrydda, även säger att de inte lyssnar på någon musik som inte är 

pinsam. Värt att notera är även att stapeln längst till vänster visar de bortfall som då har valt 

att svara på frågan om det finns musik som de lyssnar på som är mer pinsam än annan musik 

och då har alla svarat “Ja”, men ej valt att svara på frågan “Hur viktigt är musik för dig?”.  
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Figur 10 

 
 

I Figur 10 skådas korrelationen mellan de två frågorna; “Har det hänt att din bild av en person 

ändrats när du sett vilken musik de lyssnar på?” och “Anser du att musiksmaken säger mycket 

om en person?”. Korrelationen mellan dessa frågor består i att majoriteten av de som anser att 

musik inte säger så mycket om en person, inte heller har ändrat sin syn av en person efter att 

den har fått reda på vilken musik som den andra personen har lyssnat på. På samma sätt kan 

man tyda att majoriteten av de som anser att musik säger mycket om en person, även har 

ändrat sin syn av en person när de har sett vad de personen har lyssnat på på Spotify. Det bör 

även tilläggas att den absoluta majoriteten svarar “En del” gällande hur mycket musiksmaken 

säger om en person och majoriteten av dessa ansåg då även att deras syn inte har ändrats.  
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Figur 11 

 
I Figur 11 visas sambandet mellan de två frågorna “Finns det musik som du lyssnar på som du 

anser är mer pinsam än annan?” och “Har det hänt att din bild av en person ändrats när du sett 

vilken musik de lyssnar på?”. Resultatet är att de som anser att det inte finns någon musik 

som är mer pinsam än annan inte heller har ändrat sin bild av en person efter att ha sett vad 

den har lyssnat på på Spotify.  

 

Utöver korstabellerna utlästes även en del intressanta kommentarer från de öppna frågorna i 

enkäten som uttrycker det genomgående mönstret som kan utläsas i resultatet. En person, 

Anonym 3, svarade på frågan “Hur känns det när du tycker om en låt eller en artist som inte 

överensstämmer med det du vill läsa utåt?”:  

 

“Jag blir förvånad och ibland känner ett behov av att poängtera att jag 

inte brukar lyssna på den musiken.”. - Anonym 3 
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Här följer några intressanta kommentarer som dök upp vid slutet av enkäten under frågorna 

“Finns det något som du vill tillägga om din användning av Spotify?” och “Finns det något 

som du vill tillägga om andras användning av Spotify?” 

 

Anonym 4: “Om det är någon som bryr sig om andras tycke, varför inte bara älska den 

musik man vill och se fördelen i att vi är olika i mångt och mycket. Den "goda" smaken är 

delvis bara en socialkonstruktion.” 

 

Anonym 5: “Tycker att det är störande att det inte går att se vilka det är som följer ens 

listor. Det står bara ett antal följare.” 

 

Anonym 6: “Pinsamt att göra sig "osynlig" på Spotify. Bättre att stå för det man lyssnar på, 

ingen bryr sig ändå.” 

 

Vi kollade upp hur pass viktig musiken är för de personer som har sagt dessa kommentarer. 

Anonym 4 tycker inte att musiken är viktig, utan lyssnar enbart om det spelas oberoende av 

denne själv. Vidare anser denne inte heller att musiken säger mycket om en person. Anonym 5 

anser att musik är jätteviktigt och lever för musik. Hen har även gjort ett aktivt val att inte ha 

alla sina spellistor synliga för allmänheten. Anonym 6 tycker att musik är ganska viktigt, det 

vill säga att det är bra att ha i bakgrunden. Utöver detta anser inte Anonym 6 att musiken säger 

så mycket om en person.  
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5.2 Analys 
 

5.2.1 Om Spotify-användare framhäver sin musiklyssning, varför gör de i så 
fall det? 

Resultaten från de granskade figurerna (Figur 1-4) påvisar att det finns Spotify-användare 

som framhäver sin musiklyssning, och att de gör det på grund av att de vill att någon annan 

skall se vad de lyssnar på. Dessa personer är även sådana som anser att musik är jätteviktigt 

för dem som personer. Eftersom Spotify är en applikation som tillåter att användarna själva 

väljer vad de skapar och utbyter med varandra kan användarna även manipulera det som 

sprids (van Dijck & Poell 2013) genom att välja att framhäva den typ av musik som de vill att 

andra skall veta att de lyssnar på. Van Dijck & Poell (2013) menar att man på detta vis skulle 

kunna kalla alla Spotify-användare för sina egna redaktörer till det innehåll som de väljer att 

visa utåt. Med tanke på att man genom Spotify, i egenskap av ett socialt medium, kan välja 

vad man vill skall visas utåt och att man på detta vis kan manipulera information (van Dijck 

& Poell 2013) beror framhävningen på att man kan ge det intryck som man vill utåt (Goffman 

2009:15-16). Cornelissen (2014:60) menar även att framhävningen gör att avsändaren ger den 

imagebild till mottagarna som den vill på grund av att det kan leda till att mottagarna får 

positiva bilder av avsändaren och håller sig lojal till den personen (Cornelissen 2014:60). 

Bengtsson & Östberg (2011:58; L’Etang 2007:52-56) kallar detta sätt, att framhäva sig själv 

på det viset man önskar, för att se till att ens brand identity stämmer överens med ens brand 

image. På detta sätt har Spotify möjliggjort att man som privatperson har blivit sin egen PR-

konsult (Bengtsson & Östberg 2011:58; Traverse-Healy 1994 i L’Etang 2007:57), vilket 

förklarar varför personer manipulerar den information (Spotify-lyssnande) som sprids från 

dem och om dem.  

 

Den image man vill sända ut till folk är viktig, vilket syns i resultatet från Figur 2 där den 

absoluta majoriteten av de som har ändrat sin bild av en annan person är de personer som inte 

har alla sina spellistor synliga, de manipulerar med andra ord sin egen musikanvändning. 

Detta tyder på att de som anser att identitet och image är viktigt och har chansen att ändra 

anseendet om sig själva utifrån en önskvärd bild, så gör dem det, vilket är i enlighet med 

Cornelissen (2014:60) som anser att det är viktigt att ens identitet framställs på rätt sätt, och 

om den inte gör det måste man göra någonting åt det.  
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Enligt Goffman (2009:15-16) vill man förstärka det man gillar med sig själv och framhäva 

detta till andra människor som man kommunicerar med. I detta fall kommunicerar dessa 

personer genom sin användning och aktivitet på Spotify. Goffman (2009:15-16) menar även 

att detta resulterar i att individer aktivt hanterar de intryck man vill ge till andra personer, 

vilket stämmer bra överens med det som påvisar att de som vill att alla skall veta vilken musik 

som de lyssnar på, även döljer vissa av sina spellistor. Detta tyder då på att de planerar vilken 

musik (och det intryck) de vill visa utåt. På samma sätt kan man se att den absoluta 

majoriteten (nästan 50%) inte bryr sig om folk vet vad de lyssnar på, och de har även alla sina 

spellistor synliga för offentligheten.  

 

Figurerna (1-4) påvisar även att de som inte gör sina spellistor osynliga (inte manipulerar 

aktiviteten på Spotify) inte tycker att musik är viktigt samtidigt som de anser att en bild av en 

person inte ändras när man får reda på vad personen i fråga lyssnar på, vilket går i enlighet 

med Buttertons (2004:16) teorier om att musik betyder olika mycket för olika personer, och 

för dessa personer betyder musik inte mycket. Detta gör att de, i egenskap av icke-

musikälskare, inte värdesätter musik lika mycket och inte heller anser att musik är någonting 

personligt (Butterton 2004:135-138), varför dessa personer väljer att inte göra sina spellistor 

osynliga. De anser inte heller att bilden av en person ändras när de får reda på vad den lyssnar 

på, vilket tyder på att de inte bryr sig så mycket om ett framhävande eller att ge en imagebild 

till mottagarna (Cornelissen 2014:60; Bengtsson & Östberg 2011:58).  Majoriteten av de som 

anser att musik är jätteviktigt vill även framhäva musik, vilket kan tyda på att musik betyder 

mycket för dessa personer (Butterton 2004:16) och att musik för dessa personer har ett eget 

inre värde som gör att de drivs och motiveras till att göra saker med musik (Sansone & 

Harackiewicz 2000:1-2), vilket i detta fall består av att framhäva och använda Spotify som en 

plattform för sitt musikintresse.  

 

De flesta som väljer att lyssna på musik i hopp om att någon annan skall se vad de lyssnar på 

gör detta för att gynna sina statusar, vilket Anonym 1 konstaterar genom att uttrycka sig om att 

denne vill vara “inne”. Att vara “inne” innebär att tillhöra McQuails (2010) ‘redemption of 

the popular’. Många vill exempelvis framhäva att de lyssnar på Beyoncé, i och med att hon 

tillhör den för tillfället populära kulturen. Hon anses inte vara pinsam att lyssna på och på så 

vis känns det inte bevakat eller genant att visa detta för andra människor (Fenigstein 1979; 

Miller 1992 i Sinha & Mandel 2008). Alltså kan man framhäva att man lyssnar på Beyoncé 
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eftersom man inte riskerar att utsättas för en social risk, som det hade varit om man hade 

framhävt någonting som anses pinsamt (Mandel 2003).   

 

Anledningen till varför man väljer att framhäva en speciell artist eller låt genom att ändra sina 

konsumtionsbeteenden till sin fördel i identitetskonstruktionsspelet, är för att man vill 

uppfattas på ett önskvärt sätt av andra (Bengtsson & Östberg 2011: 59-60). Detta gäller främst 

folk som har en socialkonstruktivistisk syn, där bara den sociala ordningen är “en pågående 

mänsklig produkt” (Alvesson & Sköldberg 2008:85).  

 

5.2.2 Om Spotify-användare döljer sin musiklyssning, varför gör de i så fall 
det?  

De figurer (Figur 5-7) som har presenterats under denna frågeställning på 

resultatredovisningen påvisade att det finns vissa Spotify-användare som döljer sina 

aktiviteter (spellistor och lyssningar) på Spotify. Resultatet visar även att de har vänner som 

följer dem och de anser att det finns musik som de lyssnar på som är pinsam. Anledningen till 

varför dessa personer väljer att dölja sina aktiviteter på Spotify kan enligt van Dijck & Poell 

(2013) handla om att Spotify är en plattform som tillåter online- och offline- inställningar, 

vilket ger möjligheten till att kontrollera vilken typ av information av ens egna Spotify-

aktivitet som sprids utåt. Alltså kan man välja att dölja sina aktiviteter till de andra 

användarna (såsom sina Spotify-följare). Gripsrud (2011:50-51) menar även han att detta 

beror på att Spotify, i egenskap av ett socialt medium, kan antas för att vara en halvoffentlig 

sfär där man kan följas av nästintill vem som helst, och i detta fall följs dessa personer av 

andra Spotify-användare. Detta gör att personen måste bestämma vad den vill visa upp i det 

offentliga eller hålla privat, och på det viset skapa sig en identitet, varför dessa personer har 

valt att dölja sina aktiviteter på Spotify. Dessa personer anser även att de lyssnar på pinsam 

musik, vilket samspelar med det som Fenigstein 1979; Miller 1992 (i Sinha & Mandel 2008) 

påpekar; när man känner sig bevakad av andra människor, vilket i detta fall är sina Spotify-

följare, så får man en känsla av pinsamhet och därför gärna döljer det på grund av den sociala 

risken som medkommer (Mandel 2003). Eftersom Spotify är en applikation som tillåter att 

användarna kan välja vad de skall skapa och utbyta med varandra, kan man även manipulera 

det som sprids (van Dijck & Poell 2013) genom att välja att dölja vilken typ av musik man 

lyssnar på.  
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Det framkom även tydligt i resultaten att många anser att ens musiklyssning är privat, och 

dessa personer anser även att musik är viktigt för dem. I och med att det i dag är lätt att 

kontrollera och manipulera vad som sprids och det som sprids i sociala medier (van Dijck & 

Poell 2013) är det lätt att anpassa vad man vill och inte vill skall synas. Detta manipulerande 

kring vad som anses privat eller ej beror på att dessa personer värdesätter musik mycket mer 

än de som inte bryr sig lika mycket om musik, vilket är i enlighet med Butterton (2004:135-

138) som förklarar detta genom att lägga fram att musik för dessa personer är något 

personligt, som då blir till något som de vill hålla privat. Butterton (2004:14) menar även att 

musik betyder olika mycket för olika personer, varför vissa personers Spotify-profiler blir 

som en del av deras personliga profiler och därför väljer att hålla de mer privata genom att 

dölja sin Spotify-användning. Detta kan även avläsas i Anonym 2’s kommentar som refererar 

till musik som att vara ens egen dagbok. 

 

Att dölja sin musiklyssning indikerar på att Spotify används för att tillfredsställa behov som 

kan vara privata, vilket gör att användarna har ett behov av att vara privata då de är rädda för 

att förlora sin identitet på sociala medier. Detta i och med att man på sociala medier handskas 

med oförmedlade relationer som består i att i princip vem som helst kan följa ens profil 

(Dinev & Hart, 2006; Krasnova et al. 2009 i Quinn 2016; Quinn 2016) och i detta fall 

specifikt ens profil på Spotify.  

 

En annan anledning till att folk döljer sin musiklyssning beror på, liksom Halls inkodning- 

och avkodningsmodell, att folk avkodar vad andra användare lyssnar på för musik. Detta leder 

till att dessa människor skapar en mening om personen de avkodar (McQuail 2010:118), 

vilket gör att Spotify i och med detta fungerar som ett personligt varumärke utåt där i princip 

vem som helst kan bilda sig en egen uppfattning om andra människor, inklusive mig själv, 

och denna bild kanske man varken kan eller vill identifiera sig med.  

 

Intressant att påpeka är att den artist som nämndes flest gånger av respondenterna som en 

artist man gärna döljer att man lyssnar på var Justin Bieber, vilket då kan höra ihop med att 

han inte stämmer överens med vad man vill visa utåt och/eller vad man egentligen lyssnar på. 

Detta sammanfaller med det Bengtsson & Östberg (2011:58; L’Etang 2007:52-56) talar om 

när de skiljer mellan brand identity och brand image, det vill säga vilken syn man har på sig 

själv, vilket är den bild man önskar föra över till mottagarna (brand identity) och vad andra 

anser om en själv (brand image).  I detta fall är det alltså Justin Bieber man inte identifierar 
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som någon man själv lyssnar på och därmed är detta inte den bild man vill förmedla utåt 

(brand identity), eftersom det bidrar till vad andra tänker om en själv (brand image). Just 

därför är det så viktigt att dölja att man lyssnar på Justin Bieber. Detta hänger ihop med att 

Justin Bieber anses töntig och pinsam att lyssna på bland en viss typ av människor (McQuail 

2010:117-118), vilket gör att dessa människor vill dölja Spotify-aktiviteten kring Justin 

Bieber eftersom det kan leda till en social risk (Mandel 2003). Pinsamhetsaspekten 

tillsammans med den sociala risken kan även vara anledningen till varför de Spotify-

användare som döljer vad de lyssnar på inte lägger till musik i gemensamma spellistor, 

eftersom de anser att en viss typ av musik som de lyssnar på är pinsam (Figur 5). Det kan 

även handla om att dessa personer vill synas i ett speciellt fack, varifrån man kommer att 

uppfattas på ett önskvärt sätt tillsammans med de andra som också befinner sig i det facket 

(Bengtsson & Östberg 2011:59-60), och i detta fall kan de inte identifiera sig med eller utgöra 

sig för att lyssna på Justin Bieber.  

 

5.2.3 Om musikanvändningen spelar en stor roll för Spotify-användares image 
och personliga varumärke utåt, på vilket sätt gör den i så fall det?  

Genom resultaten från Figur 8 och Figur 9 går att utläsa att väldigt musikintresserade 

människor, det vill säga människor som tycker att musik är jätteviktigt för dem, anser att 

musiken säger mycket om en person. Detta tyder på det Butterton (2004:135-138) anser; de 

som älskar musik värdesätter musik mer, vilket gör att de anser att det är något personligt. 

Eftersom musik är något personligt (Butterton 2004:135-138) betyder det att musik säger 

mycket om en person. De anser även att en viss typ av musik är mer pinsam än annan musik, 

vilket går att se när man tittar på vad de väljer att dölja och framhäva i egenskap av att inte 

utsätta sig för en social risk (McQuail 2010; Mandel 2003). Detta går även att härleda till att 

det beror på att vi som personer bryr oss mycket om andras uppfattning om oss, vår egen 

självbild och vår egen identitet (Gripsrud 2011:21-22).  

 

Pinsamhetsaspekten kan även skådas i Figur 10 och Figur 11. Utöver detta kan det utläsas att 

de som lyssnar på pinsam musik även anser att deras bild av en person ändras när de har sett 

vad denne lyssnar på, vilket kan förklaras med att människor konstant läser av tecken 

(avkodar) och skapar meningar i det de ser och hör (McQuail 2010:117-118), vilket i detta fall 

innebär att dessa personer har sett vilken typ av musik som en person har lyssnat på och i 

efterhand skapat sig en ny bild av personen. Detta har även att göra med stereotyper, som 

handlar om att människor sätter in andra personer i fack innan de egentligen vet vem personen 
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är eller vad den gör. Både avkodningen och stereotypfixeringen är kulturellt betingat (Walter 

Lippman 1991 i L’Etang 2007:55; McQuail 2010:118), vilket kan förklara varför inte alla 

personer har svarat instämmande på att de gör dessa saker.   

 

En annan förklaring till varför inte alla har svarat instämmande på dessa frågor kan handla om 

att avkodning och stereotyper kopplas ihop med varumärken som är så pass vanliga i dagens 

kultur och som finns likt naturliga inslag i vardagen, vilket gör att de påverkar människor utan 

att de ens tänker på det (Bengtsson & Östberg 2011:5-6). När personer manipulerar sin 

Spotify-användning genom att framhäva och dölja vad de lyssnar på handlar det om att de vill 

visa en viss bild utåt av sig själv, alltså visa en imagebild som de vill att andra personer på 

Spotify (mottagarna) skall associera med dem. På detta sätt har man konstruerat en symbolisk 

imagebild av sig själv (Cornelissen 2014:60), vilket är fullt möjligt att göra enligt Berger & 

Luckman (1966 i Alvesson & Sköldberg 2008:82-91; Bengtsson & Östberg 2011:59-60), 

eftersom allt är en social konstruktion som skapas av människan, vilket innebär att identiteter 

och beteenden skapas av människan för människan. Anledningen till varför personer väljer att 

skapa sig en annan identitet genom att manipulera ett socialt medium handlar om att de vill att 

andra personer skall få en positiv bild av en själv och därmed håller lojalitet till en, vilket man 

får genom att skapa sig ett starkt personligt varumärke (Cornelissen 2014:59-60). Det handlar 

även om att de vill synas i ett speciellt fack, varifrån man kommer att uppfattas på ett önskvärt 

sätt tillsammans med de andra som också befinner sig i det facket (Bengtsson & Östberg 

2011:59-60). Detta går även att se när vissa personer skäms över att de lyssnar på Justin 

Bieber, som då i detta fall inte är en önskvärd artist att sammankopplas med utifrån det fack 

som man hamnar i och utifrån den bild man har av sig själv. Likaså går det att konstatera i 

Anonym 3s kommentar att hen kan känna ett behov av att poängtera att hen inte brukar lyssna 

på en viss låt eller artist som oväntat faller hen i smaken.  

 

Svaren på de nämnda frågorna styrkte även hur folk såg sin identitet i musiken, likt Buttertons 

(2004:135-138) teori om musik som något personligt. Vi kunde dessutom se ett tydligt 

mönster mellan musikintresse och musik som en del av ens identitet och image när vi 

studerade de fristående kommentarerna från Anonym 4, Anonym 5 och Anonym 6.   

 

Anonym 4 konstaterade vår socialkonstruktionistiska samhällssyn i sin kommentar genom att 

påstå att “[d]en “goda” smaken [...] delvis bara [är] en socialkonstruktion.”. Detta tyder på att 

den “goda” smaken inte är förutbestämd utan, vilket styrker det Berger & Luckman (1966 i 
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Alvesson & Sköldberg 2008:82-91) talar om, en mänsklig produkt som skapas av och för 

människan. Det är med andra ord subjektivt och får en betydelse via människans interaktion 

med andra (Berger & Luckman 1966 i Alvesson & Sköldberg 2008:82-91).  

 

Anonym 5 vill uppenbarligen se vilka som har fattat tycke för dennes jobb och energi som 

lagts ned på musiken som använts för att skapa personliga, och då även identifierade, 

spellistor på Spotify. I och med att Anonym 5 även anser att musiksmaken säger mycket om 

en person känner denne att spellistorna som hen skapat visar någonting om hen utåt. 

Förmodligen är det just därför denne vill veta vilka som har fattat en viss uppfattning om hen. 

Dessutom har Anonym 5 inte alla spellistor synliga, vilket betyder att hen har gjort ett aktivt 

val i att dölja en del av sina spellistor på Spotify för allmänheten att se, liksom van Dijck & 

Poell (2013) menar handlar om att kontrollera vad som sprids och inte sprids utåt av ens egna 

Spotify-aktivitet. Detta styrker även det Fenigstein 1979; Miller 1992 (i Sinha & Mandel 

2008) har konstaterat: att man lätt kan känna sig bevakad och då genant när saker man helst 

döljer och tycker är pinsamt om sig själv, det vill säga personliga saker, visas utåt.  

 

Anonym 6 anser inte att musiken är någonting som betyder tillräckligt mycket för att bry sig 

så mycket om vad den säger utåt. Till att börja med tillhör inte Anonym 6 kategorin som anser 

att musik säger mycket om en person, det vill säga det Butterton (2004:135-138) påpekat att 

de som älskar musik även värdesätter musik mer. Därav anser inte denna person att musiken 

säger mycket om andra heller, i och med att musik inte intresserar hen tillräckligt mycket.  

 

Identiteten är viktig för människor och någonting generellt som denna undersökning verkar 

tyda på är att ett starkt intresse för någonting även blir viktigt för människors image, vilket 

styrks av vad Butterton (2004:135-138) menar med att de som älskar musik värdesätter musik 

mer och ser det som någonting personligt. För folk med ett starkt intresse för musik blir 

musiksmaken en slags stämpel på deras personligheter; arbetet för musiken, den inre 

motivationen (Vallerand 2012) som innesitter positiva känslor av intresse och njutning 

(Sansone & Harackiewicz 2000:1-2), sätter en stämpel på deras egen image utåt och arbetet 

runt musiken blir lika viktig som själva lyssningen i sig. För denna  undersökning specifikt 

visar det likaså att musikintresserade människor gärna engagerar sig och använder Spotify 

som en bas för att markera sin personlighet utåt och skapa sig ett personligt varumärke, i och 

med att de anser att musiken säger mycket om dem själva. 
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6. Slutsatser & Diskussion 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser i förhållande till dess syfte och frågeställningar. 

Dessutom presenteras en diskussion till det resultat som har framkommit i studien. 

Avslutningsvis presenteras förslag till framtida forskning inom detta ämne. 

6.1 Slutsatser     

I denna studie har det framkommit ett genomgående mönster som visar att de personer som 

framhäver sin musiklyssning på Spotify gör det för att de vill att någon skall se att de har 

lyssnat på en specifik musik. Dessutom anser dessa personer att musik är jätteviktigt och 

döljer aktivt sina musiklistor och gör dem privata på Spotify. Däremot finns det personer som 

inte aktivt gör sina spellistor osynliga och dessa är sådana som inte anser att bilden av en 

person ändras om de ser att denne lyssnar på oväntad musik. Det framkom även att personer 

som aktivt döljer vad de lyssnar på gör det då de anser att musiken de ibland lyssnar på är 

pinsam. Dessa personer anser att musik säger mycket om en person, varför de aktivt döljer 

sina lyssningar på Spotify. De personer som även döljer sina spellistor gör det på grund av att 

de följs av andra Spotify-användare. Någonting som var relativt överraskande i denna studie 

var att Justin Bieber fortfarande ses som någonting pinsamt att lyssna på, vilket även bevittnas 

i inledningen till denna studie. Vi hade ändå trott att han hade blivit mer socialt accepterad. 

 

Dessutom kom vi fram till att de som nyttjar musikanvändningen i syfte att skapa ett 

personligt varumärke gör det då de anser att musik säger mycket om en person, vilka även 

ändrar bilden av en person när man får se vad den personen egentligen lyssnar på. Dessutom 

anser även de som har ändrat sin bild av en annan person på grund av musikval att det finns 

musik som är pinsam, vilket även är de personer som värderar musik allra högst. De skapar 

sig ett personligt varumärke genom att dölja och framhäva vad de lyssnar på på Spotify. 

 

Sammanfattningsvis har vi kunnat konstatera att det finns en viss skillnad mellan olika typer 

av människor; de som värdesätter musik högre bryr sig mer om sitt personliga varumärke och 

sin digitala identitet utåt när det gäller musik, varför de manipulerar sin Spotify-användning 

mer än den grupp personer som inte värdesätter musik lika mycket. Med dessa resultat kan vi 

konstatera att de musikintresserade svenska Spotify-användarna (15-35) döljer och framhäver 

vad de lyssnar på och på så vis använder musikstreamingtjänsten för att lyfta fram sin image 

och därmed det personliga varumärket.  
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6.2 Diskussion 

Vi anser att vårt resultat bekräftar resultaten från de tidigare studierna som vi har presenterat. 

Liksom vår undersökning fick även dessa fram att identitet är viktigt när det handlar om 

användandet av sociala medier, särskilt när det kommer till musik. Därav anser vi att vårt 

resultat är adekvat. Däremot kan en förklaring till vårt resultat vara att de som använder sig av 

Spotify (våra respondenter) är de som är musikintresserade, varför vi har fått fram att många 

anser att musik är någonting som de värderar högt och varför de använder sig av Spotify som 

ett personligt varumärke utåt. Om vi hade vänt oss till personer utanför sociala medier hade vi 

förmodligen fått ett annat resultat, men vi hade då inte studerat det fenomen som ämnades.  

 

Studiens resultat påvisar hur användarna i dagens digitala samhälle använder sig av medier 

och är aktiva användare i stället för att vara en passiv publik. Detta kan knytas an till vad 

Skågeby (2011) och van Doorn (2011) menar med att den digitala teknologin har givit upphov 

till. Detta återspeglas även i den klassiska ”Uses and gratification”-modellen, som innefattar 

att människor tar rationella beslut och använder sig av medier i syfte att skapa sin egen 

identitet (Wright 1974 i McQuail 2010:423). Med tanke på att människor nu för tiden är 

aktiva, i stället för passiva gällande medier, kan man eventuellt säga att mediernas kraft på 

människorna i dag har blivit mindre. Detta motsäger då det som Adorno & Horkheimer skrev 

om i Upplysningens dialektik från 1944, där de menade att det standardiserade 

medieproduktionsinnehållet leder till att människans tänkande och leverne blir standardiserat 

och fördummar människor (Gripsrud 2011:61). 

 

Emellertid kan vi genom vår studie, samt de studier man finner under rubriken “Tidigare 

forskning”, se att vi människor har ett behov av att använda oss av medier för att uttrycka vår 

identitet, vilket gör att mediernas makt är stor även i dag. Däremot måste de stora mediehusen 

anpassa sig till de aktiva användarna på grund av konkurrens och förändrade publik- och 

användarförhållanden. Detta kan vara anledningen till varför Spotify erbjuder sådana 

funktioner som gör att användarna kan manipulera sina lyssningar, vilket vår studie har visat 

finns ett relativt stort behov av. Detta i syfte att skapa sig ett personligt varumärke. 

 

Det är intressant att tänka på hur vi människor använder oss av teknologin för att skapa oss 

olika identiteter. Det som blir intressant att se är hur vi i framtiden kommer att använda oss av 

nya teknologier för att framställa oss själva. Kanske kommer den digitala identiteten att 

övervinna den mänskliga identiteten i fråga om “verklighet”?  
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6.3 Framtida forskning 

Vi anser att det behövs mer forskning kring Spotify-användares beteenden på det sociala 

mediet. Då det har konstaterats i studien att deras användande till viss mån orsakas av deras 

vilja att framställas på ett speciellt sätt, anser vi att detta samband bör undersökas mer 

djupgående. Genom att undersöka detta med utökade faktorer såsom; musiksmak, utbildning, 

andra intressen, yrke eller liknande skulle även det kunna komplettera denna studie. Då denna 

studie har en kvantitativ undersökningsmetodik anser vi att det skulle vara intressant att 

undersöka samma fenomen med hjälp av ett kvalitativt tillvägagångssätt för att på ett sådant 

vis kunna gå mer djupgående. Vidare har urvalet gjorts utefter den generation som befinner 

sig mest på Internet, och därmed skulle det även vara intressant att undersöka andra 

generationsgrupper för att granska deras användning av Spotify. 
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