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INTEGRITET PÅ SPOTIFY 

En studie i hur musikflödet i musiktjänsten Spotify påverkar användarnas aktivitet 

 

SAMMANFATTNING 
Musik har en stor social betydelse i de flestas liv. Att lyssna, köpa och interagera kring musik 

utgör en del av vår kultur (O’Hara, Brown 2006). Människor identifierar sig med olika sorters 

musik och en gemensam musiksmak med andra är ett sätt att känna social samhörighet. Den 

svenska musiktjänsten Spotify är en av de största musiktjänsterna idag med 60 miljoner 

användare1. Spotify har de senaste åren utvecklat flera sociala funktioner för att användarna ska 

kunna interagera med varandra. Detta har, enligt Spotify själva, gjort deras tjänst till en social 

musikupplevelse. I den här studien undersöks hur musikflödet i Spotify, en av dessa sociala 

funktioner, påverkar användarnas aktivitet och vad användarna tycker om att deras 

musiklyssningsvanor kan vara offentliga för andra användare i Spotifys musikflöde. Resultatet 

från undersökningen visar att det finns en vilja bland användarna att visa upp och dela musik till 

andra men att många av användarna inte vänder sig till Spotifys sociala funktioner för att göra 

det. Vi kan även se i resultaten att de flesta av användarna inte bryr sig om att andra kan se vad 

de lyssnar på i musikflödet i Spotify. Dessutom finns det en korrelation mellan storleken på 

användarnas sociala nätverk på Spotify och deras åsikt i uppsatsens frågeställning. En slutsats är 

således att majoriteten av vår målgrupp har en likgiltig inställning till att visa upp sin musik och 

använder Spotify endast som en källa för privat musiklyssnande och inte som ett socialt nätverk.  

 

 

 

                                                                 
1 https://news.spotify.com/se/2015/01/12/15-million-subscribers/ hämtad (2015-05-14) 

https://news.spotify.com/se/2015/01/12/15-million-subscribers/
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INTEGRITY ON SPOTIFY 

A study on how the live feed in the music service Spotify affects the users’ activity 

 

ABSTRACT 

Music plays a big social role in our lives. Listening, purchasing and interacting with music is an 

important part of our culture (O’Hara, Brown 2006). People identify themselves with different 

genres of music and having the same specific taste in music as someone else is a way of feeling 

connected. The Swedish music streaming service Spotify is one of the largest music services in 

the world today with 60 million users2. Spotify has in the last couple of years developed several 

social functions in order to make the users interact more with each other. This has, according to 

Spotify themselves, made the service into a social music experience. This paper studies how the 

music live feed in Spotify affects the users activity and what the users opinions are on that their 

music listening habits can be public to other users. The results from the study clearly show that 

the users have a will to share music to others but that the users do not usually use Spotify’s social 

functions for this purpose. We can also see in the results that most users do not care about the 

fact that other users can see what they are listening to in the live feed. There is also a correlation 

between the size of the users’ social networks and their opinions on the matter. A conclusion that 

can be drawn from the study is that the majority of our target group have an indifferent attitude 

towards showing their music listening habits to others and they only use Spotify for private 

music listening and not as a social network.  

 

 

 

 

                                                                 

2 https://news.spotify.com/se/2015/01/12/15-million-subscribers/ 
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1. INLEDNING 
Att lyssna på, köpa och dela musik är något som de flesta människor gör. I och med teknikens 

framfart och digitaliseringen de senaste 15 åren har sättet som musik distribueras och 

konsumeras förändrats (O’Hara, Brown 2006). Musik har blivit mycket mer tillgänglig än 

tidigare och det är inte längre bundet till ett fysiskt medium som exempelvis en CD-skiva.  

Internetbaserade musiktjänster är idag ett av de populäraste sätten att konsumera musik. 

Utvecklingen av streamingtjänster har expanderat de senaste åren och idag utvecklar 

musiktjänster som Spotify funktioner som underlättar sökning av ny musik och delande av musik 

med andra. Spotify har inte bara blivit ett stort bibliotek för all musik som de har rättigheter till, 

utan också ett socialt nätverk där användare av tjänsten kan interagera med varandra genom sina 

lyssningsvanor. I musiktjänsten Spotify ingår bland annat ett musikflöde där användarna kan se 

vad andra användare lyssnar på och själva dela sina musikvanor till andra. Den här studien syftar 

att undersöka vad användarna egentligen tycker om den här utvecklingen, om det verkligen är 

önskvärt att andra användare ska kunna se precis vad en användare lyssnar på i realtid och hur 

detta eventuellt påverkar användarna. 
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2. BAKGRUND 
I det här avsnittet presenterar vi relevant forskning som gjorts i området samt begrepp som 

nämns i uppsatsen. 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 MUSIK IDAG 

Sedan etableringen av internet och digitaliseringen av musikhantering och musikdistribution har 

musik blivit lättare att sprida och mer tillgängligt för musikkonsumenter (Katz 2004). I och med 

denna utveckling behöver inte musikkonsumenter anstränga sig särskilt mycket för att upptäcka 

och hitta ny musik. Detta kan leda till en mättnadskänsla i och med saknaden av ansträngning för 

att hitta musik. Detta är ett fenomen som är relativt nytt och annorlunda jämfört med hur musik 

distribuerats och konsumerats tidigare i musikens historia (Braun, 2002). Det har blivit lättare att 

spela in och skapa musik med hjälp av digitala verktyg och dessutom blivit lättare att distribuera 

sin musik i och med nya digitala distributionskanaler (O’Hara, Brown 2006). Kombinationen av 

att det sker en tillväxt av musik på marknaden samtidigt som musiken är mer tillgänglig och 

lättare att få tag på, i och med olika tjänster på internet, skapar ett enormt överflöd av musik i 

vardagen. Idag överstiger tillgången av musik vad en individ kan integrera i sitt liv (O’Hara, 

Brown 2006). Ett aktivt urval måste därför ständigt utföras där mycket måste filtreras bort. Det 

som filtreras bort utgör en oändligt mycket större del än det som en individ väljer att lyssna på 

(Braun, 2002). 

 

2.1.2 MUSIK - EN DEL AV INDIVIDENS IDENTITET 

Att lyssna på musik är ofta en individuell upplevelse men den har en social betydelse och 

fungerar som ett sätt för individer att uttrycka personlighet och identitet. Valet av musik 

reflekterar individen och kan exempelvis grundas på nuvarande humör, aktivitet eller väder (Liu 

& Reimer, 2008). Musik har en stor betydelse i individens sociala liv. Det är en del av individens 

identitet och ett sätt att känna samhörighet och gemenskap med andra likasinnade. Har två 

personer gemensam musiksmak som de tycker om finns chansen att de har annat gemensamt. 

Genom de band som skapas mellan människor som delar gemensam musiksmak så skapas också 

en stor del av en persons identitet. Man känner en tillhörighet hos människor som delar ens 
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musiksmak och man kategoriserar sig själv med andra människor som lyssnar på samma sorts 

musik som en själv (Brown & Sellen, 2006). Andra som lyssnar på liknande musik som en själv 

kan ha aspekter i deras identitet som sammanfaller med ens egen identitet. Det blir då väldigt 

tydligt att musik är en stor del av ens sociala liv. Att prata om musik och att kunna relatera till 

varandras referenser när det gäller musik är något som kan skapa relationer mellan människor 

(Brown & Sellen, 2006). 

Dagens tekniksamhälle erbjuder internetbaserade musiktjänster som inte bara har ett stort utbud 

av musik, utan också ett socialt samspel med andra användare av samma tjänst. Användare kan 

se vad andra lyssnar på, dela vad de själva lyssnar på, vad andra rekommenderar m.m. (Leong, 

2013). Musik har blivit, som mycket annat, en del av det stora flödet av information som man 

delar med sig av till andra på sociala medier. Tidigare gick delandet och utbytet av musik till 

genom att låna eller byta fysiska medier som CD-skivor eller kassettband. Idag ser delandet 

annorlunda ut p.g.a. digitaliseringen av musik, men interagerande kan ändå uppnås och i högre 

grad (Leong, 2013). Interaktion med andra kan idag ske nästintill närsomhelst och varsomhelst, 

allt som krävs är en internetuppkoppling. Teknikens framfart har också expanderat räckvidden 

och möjligheten att nå ut och interagera med andra personer. Innan digitaliseringen av musiken 

var detta oftast begränsat till individerna i vår närhet (familj, vänner etc). Idag möjliggör internet 

och sociala medier kommunikation mellan individer som inte känner varandra och som kan 

befinna sig på stora avstånd geografiskt (Leong, 2013).  

 

2.1.3 MUSIK OCH INTEGRITET 

Att visa upp sin musiksamling för andra är ingen självklarhet. Forskning har visat att en del 

individer konstruerar sin musiksamling annorlunda om de vet att andra kan se deras 

musiksamling. Detta p.g.a att de är rädda att andra ska få fel uppfattning om de som person. Att 

konstruera om sin musik blev ett sätt att förbättra bilden av sig själv inför andra (Voida, Grinter, 

& Ducheneaut, 2006).   

Eftersom musik idag ofta är kopplat till social interaktion och sociala medier (exempelvis på 

musiktjänster som Spotify) så är det relevant att jämföra med informationsdelning på just sociala 

medier. Tidigare forskning har visat att jämförelse med andra på sociala medier kan påverka en 
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individ på flera sätt (t.ex. utvärdering av sig själv, påverkan på självkänsla/självförtroende, och 

beslutsfattande) och att individer jämför sig med andra när de konfronteras med information av 

andra (Lee, 2014). I fallet med musik på sociala medier och internetbaserade musiktjänster skulle 

detta betyda att individer påverkas och jämför sig själva med andra när de exponeras av andras 

musikval.  Annan forskning visar också på att det finns korrelation mellan narcissism och ett 

behov av att visa upp sin bästa sida på sociala medier (Mehdizadeh, 2010). Med andra ord så kan 

detta tyda på att anledningen till att individer väljer att öppet dela sin musik på sociala medier 

eller via internetbaserade musiktjänster är för att med stolthet visa upp sin musik för andra, vilket 

dessutom kan tyda på att detta påverkar valet av musik.  

Att ge bort musik som en present var någonting som var vanligare innan internetbaserade 

musiktjänster tog över marknaden påstår Rasmus Fleischer (utan vetenskapligt belägg), som är 

författare av boken Det Postdigitala Manifestet. Att ge bort musik i ett fysiskt medium 

(exempelvis en CD-skiva) som present var någonting som många fick glädje av både som 

mottagare och bortgivare av presenten. Idag påstår Fleischer att det inte längre anses generöst att 

ge bort musik till någon. Man vill inte längre att någon annan ska komma och försöka att tvinga 

på en ännu mer musik när man redan har tillgång till nästintill all musik. Det kan ses som 

någonting ohyfsat att försöka uppmana sina vänner att börja lyssna på den musik som man själv 

lyssnar på och tycker är bra (Fleischer 2009). 

 

2.1.4 SPOTIFY 

Den svenska musiktjänsten Spotify erbjuder sina användare hela deras musikkatalog och en 

social plattform som möjliggör utbyte och interaktion med andra användare. På Spotifys hemsida 

står det exempelvis att “Musik förenar. Det är därför Spotify är så socialt”3. Tjänsten finns 

tillgänglig både till dator och mobiltelefon och användarna kan navigera genom all tillgänglig 

musik och själva skapa egna spellistor med valfria låtar. Spellistorna kan användarna dela med 

andra användare eller välja att göra privata. Spotify-användare kan välja att följa andra 

användare. Har en användare en följare kan följaren se i realtid vad användaren lyssnar på i 

                                                                 
3  http://www.salesforce.com/se/customers/stories/spotify.jsp hämtad (2015-05-07) 

http://www.salesforce.com/se/customers/stories/spotify.jsp
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Spotifys egna musikflöde. För användare som aldrig vill dela sin musik så kan man välja 

inställningen “dölj aktivitet” som gör att den musik som användaren lyssnar på blir helt dold för 

användarens följare tills användaren själv väljer att ta bort inställningen.  

 

2.2 Begreppsdefinitioner  

Denna del förklarar uppsatsens definitioner av, för studien, viktiga begrepp. Dessa begrepp 

förekommer i studien och används med den definition som är beskriven nedan för begreppet i 

fråga. 

Private Session/Dölj aktivitet: Private session/dölj aktivitet är en inbyggd funktion i Spotify 

som möjliggör för Spotify-användaren att lyssna på musik via tjänsten utan att någon annan 

användare kan se vad personen i fråga lyssnar på. 

Följare: Användare på Spotify kan välja att följa andra användare och på så sätt bland annat se 

deras aktivitet i musikflödet.  

Musikflödet: Musikflödet är det flöde som syns i Spotifys desktop klient. I musikflödet kan 

användarna se vad användarna de valt att följa lyssnar på för musik i realtid. 

Spotify Desktop Klient: Med desktop klient menas programversionen av Spotify som används 

på en dator. Det finns olika versioner av Spotify bland annat en mobilversion och en version på 

webben men i den här rapporten betyder desktop klient versionen att det är datorns 

programversion av Spotify. 

Spotify App: Spotify erbjuder förutom en desktop klient även en mobil version genom deras 

app. Appen saknar musikflödet men all data om vad en användare lyssnar på via appen 

publiceras i musikflödet hos de användare som följer användaren i fråga. 

Internetbaserade musiktjänster: Med internetbaserade musiktjänster menas tjänster som 

exempelvis Spotify, Tidal, Deezer och SoundCloud som erbjuder sina användare musik som 

streamas via internet. 

Narcissism: Med narcissism menas självbeundran och självupptagenhet. Ordet används som en 

definition av egenkärlek och Larry Rosen tar upp begreppet i sin bok iDisorder där han menar att 
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man kan använda narcissism som en gradering av hur egenkära människor, som använder sociala 

medier, är (Rosen, 2013).   

Integritet: Svenska akademiens ordlista definierar ordet integritet som orubbat tillstånd, 

okränkbarhet. I den här uppsatsen syftar vi till personlig integritet då vi använder begreppet. 

Med det menas vilken typ av information som skall skyddas samt rätten till åsiktsfrihet.   

Social interaktion: Med begreppet social interaktion menar vi utbyte av information mellan 

individer. Exempel på social interaktion i musiktjänsten Spotify kan vara musiktips, att öppet 

visa vad man lyssnar på, utbyte av spellistor.  

Vana/aktiva Spotify-användare: Med vana Spotify-användare menas individer som använder 

Spotify som främsta musikkälla och använder desktop klienten regelbundet minst en gång i 

veckan.   

 

2.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka Spotify-användares attityd till att deras musik kan 

vara offentlig i musikflödet hos andra användare och hur de påverkas. Studien undersöker om 

Spotifys ambitioner att göra tjänsten mer social speglar användarnas intressen. 

 

2.4 Problemformulering 

Den huvudfråga som vi vill behandla är: Hur påverkar musikflödet i Spotify användarnas 

aktivitet? 

För att besvara huvudfrågan vill vi även betrakta arbetsfrågorna: 

1. Vill Spotify-användare visa upp vad de lyssnar på för andra och i så fall varför?  

2. När väljer användarna att dölja sin aktivitet? Vad beror det på? 

3. Vad tycker användarna om att de, i musikflödet, kan se vad andra användare lyssnar på 

och att andra kan se vad de lyssnar på? Påverkar detta deras aktivitet? 

4. Reagerar man olika beroende på vilken typ av musik man ser att andra lyssnar på? Vad 

beror det på? Genre? Artist? 
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2.5 Avgränsningar 

Musik kan konsumeras digitalt på många sätt men den här uppsatsen behandlar endast 

musiktjänsten Spotify. Anledningen är att Spen otify är en av de mest populära musiktjänsterna i 

Sverige idag och för att Spotify har ett inbyggt socialt nätverk där användarna har möjligheten att 

koppla sina konton till sin profil på Facebook, vilket betyder att deras identitet är synlig.  

Målgruppen som har valts för undersökningen i den här studien är universitetsstudenter som är 

vana användare av Spotify. Motiveringen bakom det är att den åldersgrupp som 

universitetsstundeter ingår i är den åldersgrupp i vilken användandet av Spotify är mest utbrett4. 

Den mängd respondenter som eftersträvas, för undersökningen, blir därför lätt att hitta i den 

målgruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4 https://www.iis.se/press/pressmeddelanden/rapporten-svenskarna-och-internet-2011/ Hämtad (2015-05-14) 

https://www.iis.se/press/pressmeddelanden/rapporten-svenskarna-och-internet-2011/
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3. METOD 
I det här avsnittet presenteras valet av metod samt dess utformning. 

3.1 Val av metod 

En litteraturundersökning utfördes för att ge en bakgrund till studien. Litteratursökningen bestod 

av internetsökningar i sökmotorn Google följande sökord: “Spotify”, “Integrity”, “Social Music” 

och “Identity”. Sökningen gick sedan vidare med kedjesökning där referenser och citeringar 

undersöktes på de artiklar som ansågs relevanta. Äldre kandidatexamensarbeten i kursen 

DM129x Kandidatexamensarbete inom Medieteknik har också använts för att ge kunskap om 

metoder för insamling av data.  

Den valda metoden för insamling av data bestod av två studier. En enkätundersökning och en 

intervjuundersökning. Enkätens syfte var att ge kvantitativa svar om respondenternas generella 

uppfattning och användande av Spotify baserat på problemformulering och arbetsfrågor. 

Intervjuundersökningen bestod av semistrukturerade intervjuer (KTH, 2014) med vana 

användare av Spotify som tillhörde den fördefinierade målgruppen. Enkät- och undersökningen 

utfördes helt oberoende av varandra. Enkätundersökningen utfördes först och samtliga enkäter 

besvarades innan intervjuerna hölls. Urvalet av intervjurespondenter skedde slumpmässigt med 

kravet att personerna tillhörde målgruppen. Syftet med intervjuerna var att ge kvalitativa svar 

från vana användare baserat på problemformulering och arbetsfrågor. 

 

3.2 Enkäter 

För att utforma frågorna i enkäten på bästa sätt utfördes en förstudie. Förstudiegruppen bestod av 

sju medieteknikstudenter som läser kursen DM129x kandidatexamensarbete medieteknik. 

Förstudien gick ut på att studenterna läste igenom ett utkast av enkäten och lyfte fram det som de 

ansåg behövde förbättras.  

Den modifierade enkäten (se bilaga A) delades i det sociala nätverket Facebook till författarnas 

vänner. Enkäten genererade 48st svar. Samtliga respondenter svarade att de var student på 

antingen universitet eller högskola samt att de alla var aktiva användare av Spotifys desktop 

klient.  
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3.2.1 ENKÄTFRÅGOR 

Frågorna i enkäten kan grovt delas upp i tre olika grupper. En grupp bestående av frågor om 

följare på Spotify, en grupp bestående av frågor om musikflödet i Spotify samt en grupp 

bestående av frågor angående döljande av musik på Spotify.   

Enkäten inleddes med frågor som säkerhetsställde att respondenten tillhörde målgruppen.  

❏ Hur gammal är du?  

❏ Studerar du på Universitet/Högskola  

❏ Använder du musiktjänsten Spotifys Desktop Klient?  

 

För att få ut statistik över följare på Spotify ställdes frågor om hur många följare respondenten 

hade samt hur många personer respondenten själv följde på Spotify. Respondenten fick välja 

mellan flera alternativ där varje alternativ var ett intervall av antal följare. Dessa frågor relaterar 

till arbetsfråga 1: Vill Spotify-användare visa upp vad de lyssnar på för andra och i så fall 

varför?   

❏ Hur många följare har du på Spotify?  

❏ Hur många personer följer du på Spotify?   

 

Frågor om musikflödet på Spotify ställdes för att ta reda på i vilken utsträckning respondenten 

använde sig av musikflödet på Spotify samt för att få en uppfattning om respondentens åsikt om 

musikflödet. Dessa frågor relaterar till arbetsfråga 3: Vad tycker användarna om att de kan se 

vad andra användare lyssnar på och att andra kan se vad de lyssnar på? Påverkar detta deras 

aktivitet?  

❏ Har du någonsin använt dig av musikflödet på Spotify för att titta vad andra lyssnar på?  

❏ Är du medveten om att dina följare kan se vad du lyssnar på i Spotifys musikflöde?  

❏ Vad tycker du om att dina följare kan se vad du lyssnar på i musikflödet? 

 

Frågorna angående döljande av aktivitet på Spotify ställdes för att ge svar på om, hur ofta och 

varför respondenten eventuellt väljer att dölja sin aktivitet för andra användare på Spotify. 

Frågorna relaterar till vår arbetsfråga 2: När väljer användarna att dölja sin aktivitet? Vad beror 

det på? 
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❏ Är du medveten om att du kan dölja din aktivitet på Spotify för dina följare? 

❏ Har du någonsin dolt din aktivitet på Spotify? 

❏ Om du svarade ja på föregående fråga, hur ofta döljer du din aktivitet på Spotify? 

❏ Vid vilka situationer döljer du din aktivitet på Spotify? (Om du döljer din aktivitet eller 

någonsin har dolt din aktivitet) 

 

3.3 Intervjuer 

Intervjuerna var semistrukturerade och dess syfte var att ge kvalitativa svar och involvera 

respondenternas tankar och åsikter (se bilaga B för exakta frågor och formuleringar). En 

semistrukturerad intervju betyder att frågor får avvika inbördes mellan intervjuer samt att nya 

frågor baserat på respondentens svar får ställas (KTH, 2014). I den här undersökningen fick 

samtliga intervjurespondenter samma frågor, men om en respondent gav ett svar som öppnade 

upp för vidareutveckling så ställdes följdfrågor för att få ut kvalitativ information som var av 

intresse för studien. Valet av intervjumetodik motiveras med att metoden möjliggör en öppen och 

transparent diskussion, vilket var det som normalt eftersöks vid en kvalitativ undersökning. 

Intervjurespondenterna bestod av åtta aktiva användare av desktop klientversionen av Spotify. 

Samtliga respondenter tillhörde målgruppen universitetsstudenter. För att evaluera 

intervjufrågorna utfördes en testintervju med en individ som uppfyllde samma krav som de 

personer som användes till de ordinarie intervjuerna. Baserat på testintervjun gjordes några 

ändringar. Intervjuerna spelades in med en handhållen inspelningsmikrofon för att i efterhand 

kunna transkriberas. Inspelning med mikrofon skedde i samförstånd med intervjurespondenterna.  

Samtliga intervjuer inleddes med allmänna frågor om generella musikvanor. Exempelvis hur ofta 

respondenten lyssnade på musik, om de identifierade sig med en viss genre eller vissa 

band/artister och om de lyssnade på någon musik som de skämdes för. Ett skäl till dessa 

inledande frågor var för att få en allmän uppfattning om personens musikvanor och åsikter om 

musik. Ett ytterligare skäl var att ge den som intervjuades en mjukstart med frågor som inte 

krävde mycket tankeverksamhet så individen kände sig bekväm. Intervjun fortsatte med frågor 

om personens vanor på Spotify: om personen i fråga har ett eget personligt konto, följer andra 

användare och om personen funderar över vad hans eller hennes följare kan se för musikvanor. 

För att få kvalitativa svar om Spotify-användare reagerar olika beroende på vilken musik andra 
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lyssnar på målades ett scenario upp för personen som intervjuades som sedan fick dela med sig 

av sina tankar.  

Eftersom arbetsfråga nummer tre handlade om vad Spotify-användare tycker om Spotifys 

musikflöde ställdes frågor som indirekt rör frågan. Exempelvis om, och i så fall varför, personen 

använder funktionen private session som döljer aktivitet och om det finns viss musik som 

personen helst inte vill visa upp till sina Spotify följare. Intervjun avslutades med frågor om 

Spotifys musikflöde och om vetskapen om vad andra lyssnar på påverkar deras aktivitet på 

Spotify på något sätt.  

 

3.4 Urval av försökspersoner 

En del krav ställdes på individerna som intervjuades. De skulle vara aktiva användare av Spotify 

och använda sig av Spotifys desktop klient. Anledningen till att respondenterna behövde vara 

aktiva användare av Spotifys desktop klient var för att endast desktop klienten innehåller ett 

musikflödet. Om respondenterna exempelvis endast skulle använda mobilversionen skulle de 

inte ha tillgång till musikflödet på Spotify och därför inte se vad personer som de följer på 

Spotify lyssnar på.  
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4. RESULTAT 
I det här avsnittet presenteras resultaten från de undersökningar som utfördes. 

Undersökningarna bestod av en enkätundersökning samt en intervjuundersökning. 

4.1 Resultat från enkätundersökning 

Enkätrespondenterna bestod av 48 personer. Samtliga respondenter svarade att de antingen 

studerade på universitet eller högskola samt att de var aktiva användare av musiktjänsten 

Spotifys desktop klient. Enkätrespondenterna var i åldrarna 18-31 år [se figur 1]. 30 respondenter 

(63 %) var mellan åldrarna 20-22 år och var en klar majoritet jämfört med övriga åldrar. 

 

Figur 1. Åldersfördelningen bland respondenterna. 
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4.1.1 FÖLJARVANOR 

Hur många användare följer du? 

25 respondenter (51 %) av respondenterna följer mellan 0-5 användare på Spotify. Resterande 

respondenter är spritt fördelade bland resterande alternativ där andelen överlag minskar ju fler 

följare användarna följer [se figur 2]. 

 

Figur 2. Fördelning över hur många privata användare respondenterna följde på Spotify. 
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Hur många följare har du? 

Resultaten visar att 21 respondenter (44 %) har 0-5 följare. Antalet följare bland respondenterna 

minskade sedan gradvis [se figur 3].  

 

Figur 3. Fördelning över hur många privata användare som följde respondenterna  
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4.1.2 DÖLJA AKTIVITET 

Är du medveten om att du kan dölja din aktivitet på Spotify för dina följare? 

En klar majoritet, 41 respondenter av 48 (85 %), uppgav att de känner till att man kan dölja sin 

aktivitet på Spotify medan sju respondenter (15 %) inte visste det. 

Har du någonsin dolt din aktivitet på Spotify? 

Andelen respondenter som vid något tillfälle dolt sin musik var lägre än andelen som kände till 

att det gick att dölja sin aktivitet. 22 respondenter (46 %) hade någon gång dolt sin musik medan 

26 respondenter (54 %) inte hade gjort det. 

De respondenter som uppgav att de vid något tillfälle dolt sin musik fick även svara på frågan: 

Vid vilka situationer döljer du din aktivitet på Spotify?  Respondenterna svarade i form av fri 

text. Grovt uppskattat uppgav respondenterna två huvudskäl. Det första skälet var när musik 

döljs på grund av att musiken anses vara pinsam eller att man inte vill förknippas med den. 

Nedan följer några av svaren: 

 “När jag lyssnar på töntig springmusik” 

 “Guilty pleasure-låtar. Typ när får feeling och lyssnar på två timmar Shania Twain.” 

 “Vid lyssning på musik man kanske inte vill kännas vid....” 

 

Andra skäl var mer av hänsynskaraktär mot andra användare. När respondenterna inte ville att 

deras aktivitet skulle vara störande för andra användare, eller när de trodde att deras musikval 

kunde påverka deras användarkonto. Nedan följer några av svaren: 

❏ “När jag inte ville att en kompis skulle se hur min lista blev” 

❏ “När jag lyssnar runt efter ny musik och lyssnar på vad andra personer lyssnar på” 

❏ “Om det ska spelas musik jag vanligtvis inte lyssnar på (förfest etc), vill inte fucka upp de 

bandförslag jag får av Spotify” 

❏ “När jag vet att jag ska lyssna på många låtar på kort tid, till exempel när man vill göra 

en spellista och bara tänker lyssna på små snuttar av låtarna. Vill inte belamra folks 

feed.“ 
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Hur ofta döljer du din aktivitet? 

Av de respondenter som uppgav att de någonsin dolt sin aktivitet var det en majoritet (46 %) som 

dolde sin aktivitet mer sällan än 1-2 gånger i månaden [se figur 4] 

 

Figur 4. Fördelningen över hur ofta respondenterna dolde sin aktivitet bland de respondenter 

som någon gång dolt sin aktivitet. 
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4.1.3 MUSIKFLÖDET 

Har du någonsin använt dig av musikflödet i Spotify för att titta på vad andra lyssnar på?  

Resultaten visar att 32 respondenter (67 %) hade använt sig av musikflödet i Spotify för att titta 

på vad andra lyssnar på för musik. 16 respondenter (33 %) som svarade att de aldrig har använt 

musikflödet i Spotify för att titta på vad andra lyssnar på. 

Vad tycker du om att dina följare kan se vad du lyssnar på i musikflödet? 

Vid frågan om respondenternas generella åsikt om att deras användare kan se deras aktivitet så 

uppgav majoriteten, 25 respondenter (52 %), att de inte brydde sig. Av de resterande tyckte 13 

respondenter (27 %) att det var bra att följare kunde se deras aktivitet medan tio respondenter (21 

%) tyckte motsatsen [se figur 5]. 

 

Figur 5. Resultatet visar att 52 % inte brydde sig över faktumet att deras följare kan se vad 

respondenten lyssnar på i musikflödet medan resterande 48 % hade en åsikt i frågan. 

Vid en närmare undersökning av de enkätrespondenter som svarade att de följde mellan 0-5 

andra användare kan vi se att endast två respondenter (8 %) svarade att det är bra att andra kan se 

vad man lyssnar på i musikflödet i en senare fråga [se figur 6].  
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Figur 6. Figuren visar vad respondenterna som följer 0-5st användare svarade på frågan: Vad 

tycker du om att dina följare kan se vad du lyssnar på i musikflödet? 

Om vi däremot tittar på de enkätrespondenter som följer mer än fem användare på var elva 

respondenter (45 %) positivt inställda till att det är bra att andra kan se vad man lyssnar på i 

musikflödet [se figur 7].  

 

Figur 7. Figuren visar vad respondenterna som följer fler än 5st följare användare svarade på 

frågan: Vad tycker du om att dina följare kan se vad du lyssnar på i musikflödet? 
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4.3 Resultat från intervjuer  

Resultatet från intervjuerna presenteras nedan tillsammans med ett urval av citat från 

intervjuerna. 

4.3.1 ALLMÄNNA LYSSNINGSVANOR 

Alla intervjurespondenter identifierade sig med en eller flera typer av musikgenres. 

Musikgenrerna som respondenterna identifierade sig med varierade från respondent till 

respondent. De flesta respondenterna ansåg sig ha en ganska bred musiksmak men identifierade 

sig ändå endast med en eller ett par genrer.  

Fråga: Identifierar du dig med viss musik t.ex. vissa genrer eller band/artister? 

Citat: 

❏ “Ja, EDM, elektronisk musik. Jag gör sådan musik och kan den jargongen. Följer 

artister på Facebook och följer de på Spotify för att se deras senaste släpp. Jag var 

tidigare intresserad av hårdrock eftersom jag spelade själv gitarr. Det sitter kvar från 

förr. Så en hel del rock. Så det är en kombination av Rock och EDM.” - Respondent #8 

 

❏ “Svår fråga.. Jag vet inte. Viss musik är från när jag var yngre, typ Linkin Park, Blink 

182 som är kopplat när jag var yngre. Idag lysnar jag mer på indie. Typ Mumford & 

Sons.” - Respondent #4 

 

Majoriteten av respondenterna lyssnade på musik de inte ville att andra skulle veta att de 

lyssnade på. Flera angav dock att detta var vanligare under en tidigare period av deras liv och att 

de inte brydde sig lika mycket i frågan idag.      

Fråga: Lyssnar du på musik som du helst inte vill att andra ska veta att du lyssnar på. Om ja, vad 

beror det på? 

Citat: 

❏ “Disneylåtar som påminner om ens barndom som man vill lyssna för att minnas 

tillbaka...” -Respondent #5 
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❏ “Det brukar vara så att jag brydde mig. Nu har jag slutat bry mig. De får tycka vad de 

vill.” - Respondent #6 

 

4.3.2 DELNINGSVANOR 

När det gäller delande av musik så var det ganska varierande bland respondenterna. En del av 

respondenterna delade med sig av musik till sina närmaste vänner genom att skicka privata 

meddelanden via exempelvis Facebook. En annan del av respondenterna delade bara musik 

muntligt genom att prata med sina vänner och tipsa om artister och låtar. Ett fåtal av 

respondenterna använde sig av Spotifys inbyggda delningsfunktion som tillåter en användare att 

dela artister och låtar till andra användare på Spotify. Ingen av intervjurespondenterna delade 

musik offentligt i sociala medier (d.v.s. att flera än mottagaren och sändaren kan se).  

 

Fråga: Brukar du dela musik med andra och i så fall när och hur? 

 Citat: 

❏ “Ja men muntligen, tipsar om artister och särskilda låtar men inte offentligt på facebook. 

Kan dela på facebook chatten.” - Respondent #2 

 

❏ “Njaa ganska sällan, händer då och då via Spotifys delafunktion isåfall. Köar låtar på en  

fest ibland också. Sällan via sociala medier.” - Respondent #7 

 

4.3.2 GENERELLA LYSSNINGSVANOR PÅ SPOTIFY  

Samtliga respondenter från intervjuerna var vana användare av Spotify och hade tjänsten som 

främsta musikkälla. De flesta hade egna konton medan några få delade konton med andra. De 

som delade konton med andra delade sina konton med antingen familj eller en partner. 

Majoriteten följde andra privata användare på Spotify men funderade inte regelbundet kring 

faktumet att deras följare har insikt i vad de väljer att lyssna på. Flera respondenter uttryckte att 
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de funderade över frågan när Spotify lanserade musikflödet men att de idag slutat reflektera över 

saken.  

Fråga: Funderar du över att dina följare kan se vad du lyssnar på på Spotify? 

Citat 

❏ “Nej. Det är inte så många som följer mig. Det är mest nära vänner och de vet vad jag 

lyssnar på.” - Respondent #6 

 

❏ “Ja ett tag gjorde jag det men på senare tid så har jag... ja nu spelar det ingen roll alls. 

För två, tre år sen var jag väldigt noga med att dra på private session för att slippa ta 

någon diskussion om det… nuförtiden skiter jag i det.” - Respondent #7 

 

4.3.3 REAKTIONER PÅ ANDRAS MUSIKVANOR 

Majoriteten av respondenterna skulle reagera och tycka det var konstigt om de såg i Spotifys 

musikflöde att en vän med samma musiksmak som respondenten själv plötsligt skulle lyssna på 

en helt annan typ av musik. På frågan: Hur skulle du reagera om du såg att en god vän till dig 

(som du vet bara lyssnar på samma sorts musik som du) lyssnar på raka motsatsen på Spotify?  

Svarade sex av åtta respondenter att det skulle reagera på det. 

Fråga: Hur skulle du reagera om du såg att en god vän till dig, som du vet bara lyssnar på 

samma sorts musik som du, lyssnar på raka motsatsen på Spotify? 

Citat: 

❏ “Jag skulle skratta åt min kompis. Jag skulle inte bli arg, jag skulle nog tro att det var ett 

skämt. Om han gjorde det regelbundet skulle jag ringa honom och fråga vad han håller 

på med.” - Respondent #2 

 

❏ “Jag skulle tänka det här är ju konstigt, har inte den här personen bra musiksmak? Skulle 

reagera på att det skulle vara märkligt eftersom det är så långt ifrån vad jag och den 

andra personen tycker” - Respondent #4 
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4.3.4 DÖLJA AKTIVITET MED PRIVATE SESSION 

Av intervjurespondenterna var det endast tre som visste vad private session var. Utav de tre 

respondenter som visste vad private session var så hade alla använt sig av funktionen tidigare. 

Vissa nämnde dock att de använde funktionen mer förut och att det inte var lika förekommande 

längre som det var för ett par år sedan. Skälen till att aktivera funktionen var om de lyssnade på 

någonting som de ansåg vara pinsamt att lyssna på eller om respondenten lyssnade på musik som 

de av andra anledningar ville hålla privat. 

Fråga: Använder du någonsin private session funktionen och i så fall varför? 

Citat: 

❏ “Förut gjorde jag det. Om jag hittar något indie underground så kan jag slå på det för 

att ha det för mig själv. Lite secret music stash.” - Respondent #7 

 

❏ “Har använt private session. Inte längre. Speciellt när man lyssna på One Direction. De 

har blivit coolare och coolare att lyssna på. På gymnasiet skulle man ha sin stil utåt, men 

nej nu har jag inte använt den på länge.” - Respondent #5 

 

4.3.5 PÅVERKAN AV ANDRA ANVÄNDARE 

Vid frågor om intervjurespondenternas val av musik blev påverkade av vetskapen att andra 

användare eventuellt kan se deras musik sa majoriteten att de idag inte blev påverkade. En del 

blev däremot påverkade när musikflödet precis lanserats av Spotify men det avtog. Majoriteten 

blev också påverkade av vad andra användare i musikflödet lyssnade på. Främsta sättet de blev 

påverkade var att de började lyssna på den musiken, antingen med förhoppningen att upptäcka 

ny musik eller att återupptäcka musik. Vem användaren som man såg i musikflödet var spelade 

roll. Om det var en nära vän eller en bekant som respondenterna sedan tidigare visste hade en 

liknande musik som respondenterna själva så uppgav respondenterna att det var mer troligt att de 

skulle lyssna på samma sak.  

Fråga: Tror du att vetskapen av att andra kan se vad du lyssnar på påverkar dina val av musik? 
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Citat: 

❏ “Ja blir lite nyfiken och intresserad. Speciellt från vissa personer som jag vet brukar 

lyssna på nice musik.” - Respondent #4 

❏ “Ja det kan ju påverka på ett positivt sätt som musiktips. Vissa personer påverkar mig 

nog mer än andra. Om en närmare polare som jag vet har bra musiksmak påverkar mig 

mer.” - Respondent #1 

❏ “Inte just nu...”  - Respondent #8 
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5. DISKUSSION 
I det här kapitlet diskuteras arbetsfrågorna och utvärderas utifrån undersökningens resultat och 

bakgrund. Kapitlet innehåller även metodkritik och förslag på framtida studier. 

5.1 Att visa musik på Spotify  

Relaterar till arbetsfråga 1: Vill Spotify-användare visa upp vad de lyssnar på för andra och i så 

fall varför?  

Tidigare forskning har visat att musikval hos individer kan påverkas av vetskapen att andra kan 

se vad man lyssnar på. Det finns studier som visat att individer gjorde ändringar i sitt 

musikbibliotek när de fick veta att utomstående kunde se deras musik (Voida, Grinter, & 

Ducheneaut, 2006). Dessutom finns det forskning som visar att människor visar upp sin bästa 

sida i sociala medier för andra i hopp om att få bekräftelse, vilket är en form av narcissistiskt 

beteende (Mehdizadeh, 2010). Detta är något vi kan se tendenser av i resultaten från 

intervjuerna. Flera intervjurespondenter antydde att det finns en koppling mellan social status 

och musiksmak och att viss musik anses vara statushöjande. Att känna stolthet för den musik 

man lyssnar på och visa upp den för andra är ett tecken på narcissistiskt beteende enligt Rosens 

definition av självbekräftelse och narcissism (Rosen 2013). Intervjuundersökningen visade att 

det fanns en vilja bland en del av intervjurespondenterna att visa upp vad de lyssnar på för andra. 

Anledningen som respondenterna beskrev var oftast av narcissistisk karaktär.  

Vi kan dock se i våra undersökningar att viljan och beteendet att visa upp sin musik som en del 

av ens identitet inte riktigt finns på Spotify. Detta påstående baserar vi på följande resultat. I 

intervjuundersökningen svarade många av respondenterna att de vänder sig till andra sociala 

medier eller muntlig kommunikation för att visa upp och tipsa om musik. Kommunikationen sker 

då oftast privat där endast en eller ett fåtal bestämda mottagare kan se vad respondenten delar. 

Enkätresultaten visade att majoriteten har ett litet socialt nätverk av följare på Spotify och en 

likgiltig åsikt om att visa upp sin musik och aktivitet på Spotify för andra. 
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5.2 Integritet på Spotify  

Relaterar till arbetsfråga 3: Vad tycker användarna om att de, i musikflödet, kan se vad andra 

användare lyssnar på och att andra kan se vad de lyssnar på? Påverkar detta deras aktivitet? 

Efter att ha genomfört undersökningen och analyserat resultaten kan vi se att en majoritet av 

respondenterna inte kände sig berörda av att deras följare kan se deras musikval på Spotify. Vi 

ser även att respondenter med många följare är mer positivt inställda till musikflödet i Spotify än 

respondenter med få följare enligt undersökningen [se figur 7]. 

Det finns med andra ord en korrelation mellan hur stort antal följare respondenterna följer och 

deras åsikt om att andra kan se vad de lyssnar på i musikflödet i Spotify. Vi kan endast spekulera 

kring anledningen bakom korrelationen men en hypotes är att de respondenter som följer många 

användare på Spotify använder sig mer av musikflödet på Spotify än användare som följer färre 

personer och därför är mer positivt inställda till funktionen. En ytterligare trend från enkätsvaren 

är att antalet följare och antalet man följer ofta hänger ihop.  

 

5.3 Musik som identitet   

Relaterar till arbetsfråga 4: Reagerar folk olika beroende på vilken typ av musik andra lyssnar 

på? Vad beror det på? Genre? Artist? 

5.3.1 IDENTITET PÅ SPOTIFY 

Baserat på vår intervjuundersökning så skulle användarna reagera om de såg att en person 

lyssnade på något som den personen sällan lyssnar på. Intervjurespondenterna gav svar i stil med 

att de skulle reagera genom att bli förvånade och lite förbryllade över varför personen lyssnade 

på något som är motsatt till vad personen vanligtvis skulle lyssna på  

Det finns forskning som visar på att musiken spelar en stor roll i en individs identitet och är ett 

sätt att kategorisera sig själv bland andra människor. Musik har en stor betydelse i individens 

sociala liv. Att dela gemensam musiksmak blir ett sätt att känna samhörighet till andra 

människor och ett sätt att umgås med likasinnade människor (Brown & Sellen, 2006). Att inte 

längre kunna känna den tillhörigheten som man kunde tidigare, genom att man inte längre kan 

identifiera sig i en annan persons musiksmak, skapar negativa reaktioner hos människor (Brown 
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& Sellen, 2006). Resultaten från undersökningen visar att musik inte bara är en individuell 

upplevelse utan kan även påverka andra på ett socialt plan. Den musik man väljer att lyssna på 

reflekterar individen och den reflektionen blir mer visuell för andra människor genom 

musikflödet i Spotify.  

5.3.2 PÅVERKAN AV ANDRA ANVÄNDARE 

Enkätundersökningen visade att de flesta användarna inte följer särskilt många användare [se 

figur 3] eller har många följare själva [se figur 2]. Jämför man exempelvis med det sociala 

mediet Facebook där genomsnittsmedlemmen har 190 vänner så är det väldigt lågt5. Vår 

uppfattning är att många inte finner syftet med ett rikt socialt nätverk på Spotify. Eftersom den 

primära funktionen tydligt är att lyssna på musik och eftersom många inte ser poängen med att 

visa upp vad man lyssnar på i Spotify [se figur 5] så anser vi att den generella uppfattningen hos 

vår målgrupp är att Spotify används främst som en källa till musik och inte som ett socialt 

nätverk.   

Undersökningen visade att mer än hälften av enkätrespondenterna aldrig dolt sin aktivitet på 

Spotify. Däremot svarade sex av åtta intervjurespondenter att de inte kände sig påverkade av 

faktumet att andra användare kan se vad de lyssnar på i musikflödet. Resterande två 

intervjurespondenter berättade att det kunde påverka deras musikval.  

Detta tyder på att musikflödet i Spotify påverkar en del av användarna på Spotify och gör att 

dessa användare blir mer selektiva i vad de lyssnar på, men att majoriteten förblir opåverkade.  

 

5.4 Att dölja aktivitet på Spotify  

Relaterar till arbetsfråga 2: När väljer användarna att dölja sin aktivitet? Vad beror det på? 

Från vår undersökning har vi fått intrycket av att majoriteten av användarna i vår målgrupp inte 

väljer att regelbundet dölja sin aktivitet på Spotify, trots att många lyssnar på musik de vill hålla 

privat och trots att majoriteten av användarna i vår målgrupp kände till funktionen. Det finns 

med andra ord ett behov av att dölja musik, men många Spotify-användare verkar inte använda 

                                                                 

5 http://www.facebook-faq.se/facebook_fakta/facebook_fakta.htm hämtad (2015-05-14) 

http://www.facebook-faq.se/facebook_fakta/facebook_fakta.htm
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funktionen trots detta. Vi kan endast spekulera i vad detta beror på. En hypotes är att användare 

söker sig till andra tjänster för att lyssna på den typen av musik. Tjänster där man kan vara helt 

anonym. En annan, enligt oss, mer trolig anledning är att användarna väljer att inte dölja sin 

musik av lathetsskäl. Det är omständigt att aktivera och inaktivera funktionen. Om man inte har 

speciellt många följare, vilket majoriteten inte hade som resultaten från vår enkätundersökning 

påpekade, så är behovet troligtvis inte så stort. När respondenterna väl valde att dölja sin aktivitet 

på Spotify så berodde det främst av två skäl. Antingen ville användaren inte förknippas med 

musiken av diverse skäl, eller så ville inte användaren störa andra användare med sin aktivitet.  

 

5.5 Förslag på framtida forskning  

Den här studien har bland annat visat att användare med ett stort socialt nätverk på Spotify var 

mer benägna att ha en positiv inställning till musikflödet i Spotify. Den här studien kan dock inte 

bevisa om ett rikt socialt nätverk speglar inställningen till musikflödet i Spotify eller om det 

leder till en positiv inställning. Detta är ett förslag på fortsatt studie. Ett förslag på hur en 

framtida studie skulle kunna utföras är att undersöka om användare med, från början, få följare 

ändrar inställning om de får uppleva tjänsten med fler följare än de haft tidigare. 

Den här studien har endast undersökt universitetsstudenters användande och åsikter om 

musikflödet i Spotify. Ett förslag på framtida studier är att undersöka ett större åldersspann och 

på så sätt se om ålder spelar roll i frågan.  

Den sociala delen av Spotify sträcker sig längre än endast musikflödet. Användarna kan även 

dela musik genom att skicka specifika låtar och artister privat till andra användare, ha 

gemensamma spellistor med andra användare samt även chatta med andra användare. Den här 

studien behandlar framförallt musikflödet i Spotify och ett förslag på framtida forskning är att 

göra en studie om vad Spotifys användare har för inställning till de övriga sociala funktionerna 

på Spotify. 
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5.6 Metodkritik 

5.6.1 ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

Enkätundersökningen utfördes för att generera kvantitativ data i hopp om att lyckas besvara 

arbetsfrågor och problemformulering. Det finns brister i metoden som är viktiga att ha i åtanke 

när man tittar på resultatet som undersökningen gav. 

En brist är att enkäten delades via det sociala mediet Facebook vilket gjorde att vi inte kunde 

kontrollera att personer som svarade på undersökningen verkligen tillhörde den fördefinierade 

målgruppen.   

En annan brist i enkäten fanns i frågan angående hur många följare respondenterna hade. I den 

frågan saknades svarsalternativet “inga följare”. Att kategorisera en användare som hade fem 

följare och en som inte hade några följare alls ses som ett misstag i efterhand. Detta gör att vi 

inte kan säga vad de respondenter som inte har några följare alls tycker i frågan vilket i efterhand 

anses vara relevant i den här studien. Detsamma gäller frågan om hur många användare 

respondenterna själva följer som hade samma svarsalternativ som frågan om hur många följare 

respondenterna hade. 

 

5.6.2 INTERVJUUNDERSÖKNINGEN 

Intervjuundersökningen bestod av semistrukturerade intervjuer med åtta respondenter. Syftet var 

att ge kvalitativa svar kring användares åsikter kring problemformuleringen och arbetsfrågorna. 

Åsikter från individuella respondenter blev avgörande i undersökningen, särskilt i frågor som 

endast få intervjurespondenter besvarade. 

Tre av intervjurespondenterna var ganska ovana med terminologin på Spotify och var inte så 

bekanta med en del av de funktioner på Spotify som undersökningen ställde frågor om. Två av 

dessa respondenter delade dessutom sina konton med andra personer i sin närhet och svarade på 

frågorna utifrån ett annat perspektiv än de intervjurespondenter som hade helt egna konton på 

Spotify. 

Intervjuerna spelades in med inspelningsutrustning och alla respondenter beviljade att deras 

intervju spelades in. Faktumet att intervjuerna spelades in kan ha lett till att 
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intervjurespondenterna blev distraherade och återhållsamma med sina svar även om alla 

respondenter beviljade att intervjun spelades in.  

 

 

  



30 
 

6. SLUTSATS 
I det här avsnittet besvaras problemformuleringen och slutsatser dras utifrån uppsatsens 

resultat- och diskussionsavsnitt. 

Majoriteten av respondenterna känner inte ett behov av att visa upp deras val av musik på 

Spotify. De flesta av respondenterna ser Spotify som ett musikbibliotek snarare än ett socialt 

nätverk. Strax över hälften av respondenterna brydde sig inte om musikflödet på Spotify och 

reflekterade inte över att andra kan se vad de lyssnar på Spotify. Vi kan även se att det finns en 

korrelation mellan hur många användare respondenterna följer och hur positivt inställda de är till 

musikflödet på Spotify. En större andel av respondenterna är positivt inställda bland de som 

följer fler än 5 användare än de som följer mellan 0-5 användare på Spotify. 

Baserat på vår undersökning har majoriteten Spotify-användare i vår målgrupp en likgiltig 

inställning till att användare kan ha insikt i andra användares aktivitet. Dock visar resultaten att 

ju större socialt nätverk en användare har desto mer troligt är det att användaren har en positiv 

inställning i frågan [se figur 9 och 10] Huruvida ett rikt socialt nätverk leder till en positiv 

inställning, eller om ett rikt socialt nätverk speglar en positiv inställning kan vi endast spekulera 

i.  

Baserat på intervjuundersökningen verkar tendensen vara att användarna i vår målgrupp inte 

känner sig påverkade av andras aktivitet. Vi tror detta beror på att storleken på det sociala 

nätverk som genomsnittsanvändaren har på Spotify är ganska litet [se figur 2 och 3]. Ett litet 

socialt nätverk på Spotify ger låg exponering av andras aktivitet.  

Baserat på vår undersökning verkar en del användare också bli direkt påverkade av musikflödet. 

Det vanligaste verkar vara att respondenterna börjar lyssna på samma sak som en annan 

användare med förhoppningen att antingen hitta ny musik eller återupptäcka något man hört 

förut. Vem användaren (vars musik man börjar lyssna på) är spelar stor roll.  Är det en nära vän 

eller någon man vet har liknande musiksmak så är chansen större att man lyssnar på samma sak.  

En majoritet av respondenterna tenderar att reagera när de ser att individer lyssnar på musik som 

de inte vanligtvis förknippar med den individens identitet. Om respondenterna känner individen i 

fråga väl så skulle reaktionen bli starkare än om individen skulle vara någon som de inte känner 
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lika väl. Om respondenterna dessutom delar liknande musiksmak som individen och känner en 

samhörighet till individens identitet så skulle reaktionen bli stark och respondenterna skulle 

ifrågasätta individens val av musik. 
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8. BILAGOR 
 

Bilaga A - Enkät 
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Bilaga B - Intervjufrågor 

 

● Hur ofta lyssnar du på musik? 

 

● När lyssnar du oftast på musik t.ex. på tunnelbanan, hemma? etc 

 

● Identifierar du dig med viss musik t.ex. vissa genrer eller band/artister? 

 

● Brukar du dela musik med andra och i så fall när och hur? 

 

● Lyssnar du på musik som du helst inte vill att andra ska veta att du lyssnar på. Om ja, vad 

beror det på? 

 

● Hur ofta använder du Spotify’s desktop klient? 

 

● Har du ett eget konto på Spotify? 

 

● Följer du andra användare på Spotify och isåfall varför? 

 

● Funderar du över att dina följare kan se vad du lyssnar på på Spotify? 

 

● Finns det någon sorts musik eller artist som du absolut inte tycker om och inte någonsin 

skulle lyssna på? 

 

○ Hur skulle du reagera om du såg att en god vän till dig (som du vet bara lyssnar på 

samma sorts musik som du) lyssnar på raka motsatsen på Spotify? 

 

● Vet du vad private session är? 

 

● Använder du någonsin private session funktionen och isåfall varför? 

 

○ Beror det på musiksgenre eller på speciella frågor? 
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● Vad tror du att dina följare tänker på när de ser vad du lyssnar på? 

 

● Finns det viss musik som du känner dig mer bekväm med att visa för dina följare än 

annan?  

 

● Tror du att vetskapen av att andra kan se vad du lyssnar på påverkar dina val av musik? 

 

○ (Om ja) Hur tror du att vetskapen skulle påverka dina val? 

 

● Hur känner du att du blir påverkad av vad de du följer lyssnar på? 
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