
 
 

Uppsala universitet 
Institutionen för informatik och media 

C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap 
Framlagd HT 2014  
 

  

 

 

 

 

Från offentligt skivarkiv till 
kontrollerat privatliv 

En användarstudie i hur mellanstadie- och gymnasieelever i 
Uppsala och Stockholm använder sig av musikrelaterade 
funktioner på Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 
Hampus Persson & 
Fredrik Wallin 

Handledare: 
P. G Holmlöv



i 
 

Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning har legat i att undersöka hur ungdomar använder sig av 
musikrelaterade funktioner på Facebook, och vilka motiv som ligger bakom detta användande. 
Vi har vidare specifikt valt att avgränsa oss till elever i sena mellanstadiet och sena gymnasiet. 
Detta lägger grunden för vår frågeställning, som lyder; “Hur och varför använder sig elever i 
mellanstadiet respektive gymnasiet sig av Facebook samt musikrelaterade funktioner på 
Facebook?” och ”Vad har användningssättet för relation till det konstanta flödet av 
information på Facebook?” 

Undersökningen cirkulerar främst kring tre utvalda teorier som alla behandlar aspekter av de 
frågor vi valt att besvara. Dessa kan kort sammanfattas i en teori som behandlar motiv till 
användandet av sociala medier, en teori kring motiven till musiklyssnande samt en teori som 
rör det eventuella brus som kan uppstå i Facebookflödet. Som en empirisk pelare att luta oss 
tillbaka mot har vi använt oss av fokusgruppsintervjuer. Dessa grupper har bestått av 4-6 
elever ur varje åldersgrupp, alltså två intervjuer med elever i ring tre på gymnasiet, och två 
med elever i årskurs sex på mellanstadiet. Utifrån intervjuerna har vi fått en fördjupad inblick 
i hur ungdomar i dessa åldersgrupper ser på användandet av musiktjänster på Facebook. 

Den främsta slutsats som framkommit genom denna studie visade på att eleverna faktiskt inte 
vill dela musik på Facebook, utan att detta är någonting som hellre ska ses som privat. Det 
finns en balansgång i dagens samhälle som tydligt reflekteras i detta, det har aldrig funnits fler 
möjligheter för människor att vara sammankopplade, samtidigt som det i en allt högre grad 
krävs en aktiv handling för att bibehålla en privat sfär. 
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Abstract 
Title: From public record collections to controlled privacy - A user study on how 

intermediate and high school students in Uppsala and Stockholm use music-related features 

on Facebook. 

Authors: Hampus Persson and Fredrik Wallin 

Purpose: The purpose of this study is to see how students at intermediate and high school 

use music-related features on Facebook, specifically through Spotify. The purpose is also to 

investigate what motives are underlying for this sort of usage.  

Method/Material: Three theories has been used as a basis for our analysis. One regarding 

the general motives for using Facebook, one regarding people’s usage of music applications 

and one regarding how the constant flow of information might result in a grey noise that the 

average person does not have the attention span to take part of. To gain an empiric base we 

used focus group interviews with students from late intermediate school and late high 

school.  

Main results: Through our analysis we saw that the students interviewed regarded music on 

Facebook as something that should be regarded as private rather that shown public. This can 

be shown in a balancing seen in today’s society, where people want to be connected, but a 

much higher active action is required to maintain a private sphere.  

Number of pages: 53 

Course: Media and Communication studies C 

University: Uppsala University 

Period: Fall 2014 

Key words: Facebook, Spotify, Youth, Online, Music 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ....................................................................................................................................... i 

Abstract ....................................................................................................................................................ii 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 3 

1.1 Syfte och frågeställning ................................................................................................................. 3 

1.2 Disposition ..................................................................................................................................... 4 

1.3 Avgränsningar ................................................................................................................................ 5 

2. Bakgrund.............................................................................................................................................. 6 

2.1 Sociala Medier ............................................................................................................................... 6 

2.2 Facebook ....................................................................................................................................... 6 

2.3 Spotify ............................................................................................................................................ 8 

2.4 YouTube ......................................................................................................................................... 8 

2.5 SoundCloud ................................................................................................................................... 9 

2.6 SoundCloud och Spotifys förändring av musiksverige .................................................................. 9 

2.7 Begrepp ....................................................................................................................................... 10 

3. Tidigare forskning .............................................................................................................................. 11 

3.1 Musikindustrin och sociala medier.............................................................................................. 11 

3.2 Hur upptäcker vi ny musik? ......................................................................................................... 11 

4. Teori ................................................................................................................................................... 13 

4.1 Jan Van Dijk och internets sju lagar ............................................................................................. 13 

4.2 Social drivkraft till förbindelse och kommunikation ................................................................... 14 

4.3 Musikbeteendet på Facebook ..................................................................................................... 15 

5. Metod ................................................................................................................................................ 16 

5.1 Metodval ..................................................................................................................................... 16 

5.2 Metodologiska reflektioner ......................................................................................................... 17 

5.3 Genomförande ............................................................................................................................ 19 

5.4 Etiska reflektioner ....................................................................................................................... 22 

5.5 Språkets roll ................................................................................................................................. 23 

5.6 Samtalsanalys .............................................................................................................................. 23 

5.6.1 Turtagning ............................................................................................................................ 25 

5.6.2 Reperationsmekanismer ...................................................................................................... 25 

6. Resultat och analys ............................................................................................................................ 27 

6.1 Tabell över jämförande resultat .................................................................................................. 27 

6.2  Social drivkraft ............................................................................................................................ 28 

6.2.1 Mellanstadieeleverna ........................................................................................................... 28 



2 
 

6.2.2 Gymnasieeleverna ................................................................................................................ 29 

6.2.3 Jämförande ........................................................................................................................... 30 

6.3 Musikbeteendet på Facebook ..................................................................................................... 31 

6.3.1 Mellanstadieeleverna ........................................................................................................... 31 

6.3.2 Gymnasieeleverna ................................................................................................................ 33 

6.3.3 Jämförande ........................................................................................................................... 34 

6.4 Van Dijk och mediebruset ........................................................................................................... 35 

6.4.1 Mellanstadieeleverna ............................................................................................................... 35 

6.4.2 Gymnasieeleverna ................................................................................................................ 36 

6.4.3 Jämförande ........................................................................................................................... 38 

7. Avslutande diskussion ....................................................................................................................... 39 

7.1 Slutsats ........................................................................................................................................ 40 

7.2 Framtida forskning ...................................................................................................................... 41 

8. Referenslista ...................................................................................................................................... 43 

8.1 Litteraturkällor............................................................................................................................. 43 

8.2 Elektroniska källor ....................................................................................................................... 44 

Bilaga 1, intervjuguide ........................................................................................................................... 46 

Billaga 2, målsmans tillstånd ................................................................................................................. 48 

Bilaga 3, bidragsredogörelse ................................................................................................................. 49 

Pressrelease ........................................................................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Inledning 

 

I publikationen ”Mediesverige 2014” ryms en rad artiklar från olika forskargrupper och 

individuella forskare vid svenska universitet och högskolor som inspekterat och behandlat 

tidsenliga fall beträffande Sveriges medier och kulturen runtomkring. ”Mediesverige 2014” tar 

fram en ansenlig och modern överblick av medielandskapet i Sverige 2014. Om vi tittar på det 

område som vi har valt att begränsa oss till så finner vi intresseväckande kopplande forskning 

inom detta område. I kapitlet ”Musikens föregångsland?” avhandlar Patrik Wikström tillväxten 

av alla internettjänster och deras betydelser för framställning, spridning och förbrukning av 

inspelad musik. I kapitlet fokuserar han på Spotify och SoundCloud och hur musiktjänsterna 

på bara några år har varit med och blivit grundkonstruktionen i utvecklingen av 

musikbranschen i Sverige. (Wikström, 2014, s. 85) 

Facebook är en av dessa aktuella kommunikationsteknologier som flitigt brukas i sällskapliga 

kommunikationsändamål. Det är inte okänt bland individer i dagens samhälle att sociala 

medier som exempelvis Facebook spelar en stor roll i livet hos både barn, ungdomar och 

vuxna. Det hör till vanligheten att man håller kontakt med vänner, skriver statusar och 

berättar för hela världen om sin privata vardag.  

Hur använder då ungdomar Spotify och liknande musikapplikationer i relation till Facebook? 

Genom tidigare forskning av Jari Salo m.fl. som hanterar musikindustrin och förklarar motiv 

till användandet av Facebook och studier av Patrik Wikström som hanterar hur människor 

upptäcker ny musik har vi etablerat en grund för vad som bör utforskas ytterligare i denna 

kontext. Det hål i denna tidigare forskning som vi syftar fylla är användandet av 

musikapplikationer och Facebook i en kombination. Det finns ingen tidigare bedriven 

forskning i Sverige över hur ungdomar använder sig av musikrelaterade funktioner på 

Facebook, så vi beslutade att studera just detta.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är följaktligen att undersöka hur ungdomar i dessa åldersgrupper 

ser på, och använder sig av, musikapplikationen Spotify i koppling till Facebook. Syftet är även 

att belysa huruvida det ständiga flödet av information på Facebook bidrar till eller försvårar 
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intagandet av musikrelaterad information. Genom fokusgruppsintervjuer med elever från 

mellanstadiet respektive gymnasiet önskas få fram information som kan ge en inblick i hur 

ungdomar använder sig av Facebook kopplat till musikapplikationer. Således lyder vår 

frågeställning: 

“Hur och varför använder sig elever i mellanstadiet respektive gymnasiet sig av Facebook samt 

musikrelaterade funktioner på Facebook?” och ”Vad har användningssättet för relation till det 

konstanta flödet av information på Facebook?” 

Som grund för vår analys och slutsats har vi valt att använda oss av och utgå ifrån flera olika 

teorier. Vi kommer som en teoretisk grund använda oss av Alexandersson & Hanssons teori 

om social drivkraft, detta för att belysa drivkraften till varför, enligt dem, människor har ett 

behov av kommunikation. Denna teori syftar främst till att belysa frågan ”varför” i vår 

frågeställning. För att även koppla elevernas tankar kring användandet av musik på sociala 

medier till huruvida det är lätt eller svårt att ta till sig av allt det nya som ständigt uppkommer 

i det som kallas för det ständiga informationsflödet, kommer vi huvudsakligen använda Jan 

Van Dijks teori angående internets sju lagar som grund.  

1.2 Disposition 

Vi kommer i denna uppsats börja med att presentera en del om bakgrunden kring sociala 

medier och musikapplikationer. Även uttrycket sociala medier kommer definieras och vi 

kommer få en djupare insyn i musikvärlden kopplad till instanser som Facebook. Därefter 

kommer även tidigare forskning inom området kort listas.  

Efter detta kommer de teorier vi använt oss av tas upp och förklaras mer ingående, först Van 

Dijks teori om internets sju lagar, följt av en teori som förklara de sociala drivkrafterna till att 

använda Facebook, och även hur musikapplikationer används i koppling till sociala medier tas 

upp. Därefter kommer vår metod presenteras genomgående, och vårt val av just fokusgrupper 

kommer förklaras närmare. Här kommer även vår forskningsdesign presenteras. Vår analys av 

de resultat som framkommit kommer följa efter detta, och sedan kommer vi ta upp en 

slutgiltig diskussion och slutsats innan några punkter kring framtida forskning tas upp.  

 



5 
 

1.3 Avgränsningar 

Det är idag över 500 miljoner individer som lever en betydande andel av sina vardagliga liv på 

Facebook. För många individer fungerar Facebook som ett ypperligt värdefullt verktyg för att 

sammanfoga sig själv till världen och allt omkring. (Alexandersson & Hansson, 2011, s. 236) 

Just på grund av detta har vi valt att lägga vårt fokus på denna sociala medieplattform.   

Vi har intervjuat mellanstadieelever (årskurs sex) och gymnasieelever (ring tre) i Uppsala och 

Stockholm. Vi har valt att använda oss av just mellanstadieelever i årskurs sex och 

gymnasieelever i ring tre för att dessa representerar dels nya användare av Facebook, och dels 

individer som använt tjänsten i många år Vidare har det även krävts målsmans tillstånd för de 

deltagare som ej är myndiga, och detta arrangerades med assistans av skolorna.  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer uttryck som sociala medier och Facebook definieras. Några av de större 

tjänster som finns för delning av musik, Spotify, YouTube och SoundCloud kommer även de 

förklaras närmre och sättas i relation till Sverige som medieland. Avslutningsvis kommer även 

några av de begrepp som används i uppsatsen och under fokusgruppsintervjuerna definieras.  

 

2.1 Sociala Medier 

För att lättare kunna definiera ett så stort begrepp som sociala medier har vi i denna uppsats 

valt att använda oss av definitionen som ges i Danah Boyds bok ”It’s Complicated”, där hon 

pratar om unga och deras användning av just sociala medier. Hon definierar begreppet som 

sidor och tjänster uppkomna från början av 2000-talet och framåt, exempelvis Myspace, 

Facebook och Twitter. Ett annat krav för att en sida eller tjänst ska få gå in under denna 

kategori är att användarna både kan ta del av och producera material som sedan kan ses av 

andra. (Boyd, 2014, s. 6) 

Under 80- och 90-talet använde sig många nya internetanvändare av både mail och 

chattfunktioner som ett nytt sätt för att hålla kontakten med vänner och bekanta, och även 

för arbetsrelaterade syften. (Boyd, 2014, s. 6) 

I och med uppkomsten av web 2.0 i början av 2000-talet uppkom även många av de stora 

sociala medier som vi känner till även idag. Myspace, Twitter, Facebook, Napster och 

Friendster är bara några av dessa. Till skillnad från de äldre sociala medier som var stora innan 

denna tid var dessa utformade just för att användare skulle kunna träffa och lära känna nya 

människor. Dock framkom även ett oväntat resultat genom detta, nämligen att många 

användare endast använde sig av mediet för att enbart socialisera med individer man redan 

kände, istället för att sträcka sig ut och möta nya människor. (Boyd, 2014, s. 7) 

 

2.2 Facebook 

Facebook är ett av många sociala medier som existerar i dagens samhälle, och kanske även 

det största. Med 1.35 miljarder månatligt aktiva medlemmar och 864 miljoner dagligt aktiva 

medlemmar har Facebook vuxit sig till att bli en gigant på internet och bland sociala medier. 
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Facebook skapades år 2004 av Mark Zuckerberg, och har sedan dess stått för grunden att de 

vill ge människor makten att kunna hålla kontakten med vänner och familj, och göra världen 

mer öppen och ansluten. Detta steg mot en ny medierad offentlighet är något som lockar 

många användare, en plattform där man kan hålla kontakten med alla andra som deltar, och 

även producera statusar och dela information, nyheter och olika typer av kultur. (Facebook – 

Company Info, hämtad 2014-10-26) 

Facebook låter dig göra en mängd olika saker, allt ifrån att se statusar och uppdateringar från 

vänner och bekanta till att själv dela tankar, åsikter och foton. Du kan även som användare 

skapa grupper och evenemang för vad du vill, så som intressen eller aktiviteter, som andra 

användare sedan kan delta i. Man kan även ”gilla”/”likea” företags sidor och kunna få 

uppdateringar eller starta konversationer med dessa, eller bara använda någon av de mängder 

aktiviteter och spel eller applikationer som finns tillgängliga. (GCI – LearnFree.Org – What is 

Facebook?, hämtad 2014-10-26) Alla dina statusar, bilder, delningar och gillade sidor dyker 

sedan upp på din tidslinje. Det är från dina vänners tidslinje som statusar och liknande hämtas 

för att senare visas på ditt flöde. 

Under senare år har Facebook gått förbi den populära sökfunktionen Google i antalet 

användare, och är nu den mest besökta sidan på internet. (Miller, preface ix, 2011) Ett 

någorlunda nytt tillägg på Facebook är den så kallade ”dela”- knappen. Det är denna funktion 

som används till att dela andra personers eller företags statusar eller länkar så att dessa sedan 

dyker upp på din egen tidslinje. Till skillnad från mail och liknande kommunikationsformer som 

är mer privata, blir dessa delningar snarare offentliga. Man kan dock reglera vilka som ska se 

det du skriver och delar genom att använda sig av Facebooks egna sekretessinställningar. 

(How does Facebook sharing work?, hämtad 2014-10-26) 

En annan funktion som är relevant till just denna uppsats är funktionen att kunna följa andra. 

Genom ett klick kan man följa individer, musiker, företag och artister. Med detta menas att 

alla statusar, delningar och annan aktivitet som görs offentligt från dessa. De dyker då i sin tur 

upp på ditt nyhetsflöde så du som följare kan få en inblick i dessa individers liv och åtaganden. 

(Product Docs – Follow button, hämtad 2014-10-26) Genom att analysera sidor och människor 

som du och dina vänner följer eller gillar kan Facebook även rekommendera andra sidor som 

du kan vilja följa eller titta närmare på. (Product Docs – Rekommendations, hämtad 2014-10-

26) 
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2.3 Spotify 

Spotify är en musikstreamingtjänst som kan användas antingen som fristående applikation på 

din dator eller mobil, eller en plug-in på olika sidor. På Spotify kan artister och grupper välja 

att lägga upp sina album och sin musik och på så sätt göra dessa tillgängliga för programmets 

användare, och får således royalties från Spotify. En del av företagets vinster går alltså direkt 

tillbaka till artisterna, se figur 1. (Spotify Explained, hämtad 2014-10-26)  

Som användare av Spotify kan man välja att antingen använda det som en gratistjänst, eller 

betala för det. För gratistjänsten, som kallas ”Spotify Free”, får du fri tillgång till majoriteten 

av all musik som laddats upp av artister på sidan. Du har även möjlighet att använda tjänsten 

i mobilen och inte bara i datorn, förutsatt att du har internetuppkoppling. Detta finansieras 

tack vare reklam från andra företag, som spelas upp sporadiskt mellan låtar medan 

användaren lyssnar. För att slippa detta kan man istället betala 99kr i månaden och således få 

det som kallas för ”Spotify Premium”. Här ingår all musik som laddats upp på Spotify, och man 

kommer inte störas av reklamavbrott. Det finns även möjlighet att spara låtar och spellistor 

på din dator eller telefon och sedan lyssna på dessa även när du inte har tillgång till internet. 

(Spotify.Com – Premium, hämtad 2014-10-27) 

För tillfället har Spotify över 12.5 miljoner betalande användare, och mer än 50 miljoner aktiva 

användare totalt. På Spotify finns det över 20 miljoner låtar från band och artister uppladdade, 

och det läggs till ytterligare ca 20 000 varje dag. Spotify är även ett globalt fenomen som finns 

tillgängligt på 58 marknader. (Spotify Press – Information, hämtad 2014-10-27) 

Genom att ansluta ditt spotifykonto till Facebook får du även möjlighet att dela den musik du 

lyssnar på till dina vänner och bekanta. Du kan även se vad dina vänner just nu lyssnar på för 

musik, och vad de tycker mer eller mindre om. Idag finns möjlighet att dela låtar eller artister 

på Facebook, både till enstaka vänner eller genom att publicera länkar på din tidslinje. (Spotify 

Support – Spotify and Facebook, hämtad 2014-10-27) 

 

2.4 YouTube 

Youtube skapades år 2004 och är en stor streamingtjänst som existerar på internet. Här kan 

användare skapa ett konto för att sedan lägga upp filmer på vad helst de vill, och även 

användare utan konton kan se på alla de videor som laddats upp. För att få en bild av hur stort 
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YouTube är kan man exempelvis visa att mer än en miljard unika användare besöker sidan 

varje månad. När man ser till hur många uppladdade videor och visningar av videor som 

existerar på denna sida är det enorma 6 miljarder timmar videor som ses varje månad, och 

100 timmar av video laddas upp varje timme. (YouTube – Statistics, hämtad 2014-10-28)  

Liksom Facebook och Spotify finansieras YouTube främst av reklam. Här går det till som så att 

företag köper reklamtid, ungefär som under reklamavbrott på tv, och sedan visas dessa innan 

vissa videoklipp som användaren vill se. Dessa har dock börjat begränsas, och efter ett visst 

antal sekunder kan reklamen avbrytas och man kan fortsätta titta på det man ville se. 

(YouTube – Statistics, hämtad 2014-10-28) 

 

2.5 SoundCloud 

SoundCloud är en social plattform där man som användare gratis kan ladda upp egna ljudklipp, 

då främst musik som man vill dela med omvärlden. Användaren spelar in en låt, ett ljudklipp 

eller liknande och lägger sedan upp detta på plattformen, och denna sida kan sedan nås via 

en länk som användaren distribuerar hur hen vill. Många använder tjänsten enbart för att visa 

sin musik för sina vänner, medan andra delar musik eller podcasts på större instanser som 

Facebook eller bloggar. Som användare av tjänsten har du även möjlighet att genom bara ett 

musklick dela det du laddat upp på Facebook eller Twitter, genom den speciella ”share” 

funktionen. (SoundCloud – Contact, hämtad 2015-01-04) 

 

2.6 SoundCloud och Spotifys förändring av musiksverige 

I samtid med att SoundCloud lanserades introducerades även Spotify på marknaden, som 

startades av Daniel Ek och Martin Lorentzon med strävan av att framkalla en laglig 

annonsbekostad tjänst där allt skulle vara avgiftsfritt för personen som lyssnar. Det unika för 

tjänsten var att det samtidigt skulle frambringa licensinkomster åt upphovsrättshavarna likaså 

framöver genom prenumerationsbetalningar. (Wikström, 2014, s. 86) 

24 miljoner musiklyssnare runt om på jorden använde i slutet av 2013 musiktjänsten som 

Spotify erbjuder. 18 miljoner av alla konsumenter brukar den annonsbekostade avgiftsfria 

tjänsten och de återstående sex miljonerna använder Spotify genom en månatlig 
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prenumerationsbetalning, det har med andra ord blivit en enormt stor succé med 

miljonintäkter för företaget. I takt med att handeln för den här sorten av musiktjänster 

förbättras så ökar konkurrensen mellan tjänster. Mängder med storföretag, som exempelvis 

Google och Apple, har introducerat plattformar som också strävar åt samma mål som Spotify. 

Men Spotify får ett övertag som verkar bli svårartat att konkurrera ut, men parallellt är 

utmanarna i ett tidigt stadie deras utveckling. (Wikström, 2014, s. 87) 

SoundCloud och Spotify har omformat den världsomfattande branschen för 

upphovsrättsskyddat material, men även bilden av musiksverige. Ofattbar begåvning för 

gångbar populärmusik är fortfarande något som Sverige sammankopplas ihop med. Då Sverige 

tidigare har sammankopplats med illegala nedladdningssidor som Kazaa och som ett land för 

musikpirater är Sverige idag istället betraktat som skaparen för lagenliga internettjänster. 

Spotify och SoundCloud har visat att man kan få bukt med den nedsatta försäljningen och 

framtidstron i musikbranschen. (Wikström, 2014, s. 87-88) 

 

2.7 Begrepp 

 

Offline: Inte ansluten. När detta uttryck används i uppsatsen menas definitionen att man inte 

är uppkopplad, det vill säga man är i ”verkligheten” och inte på internet.  

Online: Ansluten. När detta uttryck används i uppsatsen menas att det tar plats på internet. 

Alltså, sociala medier, digitala musiktjänster, internetbaserade plattformar etc.  

Likea/gilla: Att ge positiv feedback. När detta uttryck används i uppsatsen menas den aktiva 

handlingen att trycka på ”gilla-knappen” på Facebook. En like är ett bra sätt att visa andra 

människor att du uppskattar det de skrivit utan att lämna en kommentar.  

Ungdomar: Åldern 12-20. När detta uttryck används i uppsatsen syftar vi på individer i Sverige 

som befinner sig mellan åldrarna 12 och 20.  
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer två tidigare studier tas upp, en med fokus på deltagande i sociala medier och 

den andra med fokus på människors lyssnande på musik. Hur vår studie kan sättas i relation till dessa 

kommer även diskuteras.  

3.1 Musikindustrin och sociala medier  

Jari Salo, Mikko Lankinen och Matti Mäntymäki har tidigare behandlat frågan om varför 

konsumenter använder sociala medier. Särskilt i förhållande till musikkonsumtion och hur 

musikindustrins företag skulle kunna förbättra deras spridning på sociala medier, genom att 

matcha företagens strategier med konsumenternas motiv. Resultaten av studien var fem 

”ledmotiv” för hur deltagandet på sociala medier kan se ut. Det handlar om tillgång till 

innehåll, känsla av samhörighet, delaktighet, interaktion, samt den sociala identiteten. (Salo 

et al, 2013, s. 23) 

Ur marknadsföringssynpunkt är populariteten hos sociala medier intressant att studera, 

eftersom användarna själva avslöjar detaljerad personlig information i medier som Facebook. 

Eftersom sociala medier är en av de snabbast växande marknadsföringskanalerna har detta 

blivit ett populärt marknadsföringssätt även inom musikindustrin. Tidigare forskning är 

dessvärre begränsad inom frågan vad som driver människor till att använda sociala medier 

och hur sociala medier utnyttjas rent kommersiellt i specifika affärsverkande miljöer. (Salo et 

al, 2013, s. 24) 

 

3.2 Hur upptäcker vi ny musik?  

I ”Mediesverige 2014” utvecklar Patrik Wikström en teori om hur vi nu för tiden upptäcker ny 

musik. I en ny musikekonomi är TV och radio alltjämt de mest centrala utgångspunkterna när 

det kommer till marknadsföring av ny musik och nystartade band. Tv-produktioner som 

exempelvis ”Så mycket bättre” eller ”Idol” visar vilket produktivt och jämförelsevis säkert 

redskap tv är för att öppna upp marknaden för en artist, en specifik singel eller ett helt album. 

Det finns en ny aspekt intill alla dessa mediala framställningar, musiklyssnandet har blivit 

mycket mer sällskapligt. I och med att upptäckandet av dagens musik i allt större utsträckning 

inträffar genom Facebook, så berörs inte bara informationsutväxlingen bland individer utan 

även utbytet av musik. (Wikström, 2014, s. 90)  
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Med en allt vanligare situation där musiklyssnarna inte längre har en fysisk samling med en 

avgränsad mängd album hemma har detta även omskapat ekonomin inom musikbranschen.  

Idag är det vanligare att det finns tillgång till ett oräkneligt antal låtar och artister, genom 

musikanvändarens smartphone och/eller dator och således förlorar den tidigare fysiska 

samlingen sitt anseende. Skivbiblioteket i sällskapsrummet som tidigare åskådliggjordes för 

andra har i utbyte ersatts med att titlarna på utvalda album sprids vidare via Facebook och 

liknande sociala medier. Informationsutbytet på sociala medier och internetbaserade 

musiktjänster fungerar även som verktyg för att utforska musik inte tidigare lyssnad på. 

(Wikström, 2014, s. 90) 

Ett fascinerande sammanhang som upptäckts bland musikåhörarna är att många upphör att 

utforska nya låtar och artister när de når upp till en speciell ålder, forskning tyder på att ju 

äldre musiklyssnaren blir desto mer hör hen på den musik som är välbekant sedan tidigare. 

(Wikström, 2014, s. 90) 

Båda av dessa tidigare studier svarar på två separata punkter angående sociala medier och 

musik. Den ena lägger sitt fokus på just Facebook och andra sociala medier, och den andra 

visar på hur människor tar till sig musik. Det är dock ingen av de båda som lägger sitt fokus på 

hur människor tar sig del av just musik via sociala medier så som Facebook, och det är detta 

vår studie syftar till att undersöka.  
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4. Teori 
I detta avsnitt kommer de teorier som används som grund för analysen av det insamlade 

materialet tas upp. Primärt kommer fokus ligga på Jan Van Dijks teori om internets sju lagar, 

då denna direkt kan anknytas till vårt syfte, att undersöka huruvida det ständiga 

informationsflödet på Facebook bidrar till - eller försvårar - intagandet av information. Som en 

sekundär teoretisk grund kommer Alexandersson och Hanssons teori om hur ungdomar 

använder sig av sociala medier användas. Även en studie av Krause med flera står som en bas 

för vårt teoretiska ramverk, då denna hanterar hur individer tar del av musik på sociala medier.  

 

4.1 Jan Van Dijk och internets sju lagar 

Jan Van Dijk beskriver i sin bok ”The Network Society” hur internet och nätverk beter sig 

genom att lista sju ”lagar” som internet styrs av. Namnet ”internets sju lagar” har lånats av 

Huberman, och enligt Van Dijk är dessa inte naturliga lagar, utan istället definierande och 

möjliggörande villkor som utövar tryck på mänskligt beteende i nätverk och på internet. (Van 

Dijk, 2012, s. 37) 

Den av dessa lagar som vi finner vara mest relevant för vår studie är lag nummer fem, lagen 

om gränsen för uppmärksamhet. I korthet innebär denna att då alla i nätverket har möjlighet, 

i teorin, att ansluta och kommunicera med alla andra i nätverket finns det en begränsad 

mängd uppmärksamhet eftersom tiden för att titta, prata, läsa och liknande aktiviteter för 

mottagaren tar slut. Alltså, ju fler människor som producerar material på internet, desto 

mindre blir publiken för varje producent. (Van Dijk, 2012, s. 40)  

Många människor lever i tron att allt finns tillgängligt på internet eftersom mängden 

mottagare och producenter är näst intill oändlig. Det antas att det finns en publik till varje röst 

som vill göra sig hörd. Detta är naturligtvis inte fallet, det må kanske finnas oändliga 

möjligheter att skicka och publicera material, men det finns inte oändligt med 

uppmärksamhet. Det är helt enkelt lätt att prata på internet, men svårt att göra sig hörd. (Van 

Dijk, 2012, s. 40)  

Det tar dock längre tid att publicera material på internet än det gör att ta del av det, och det 

är även fler användare som enbart läser och tar del av material än användare som producerar. 

Trots detta kvarstår faktumet att ju fler användare som publicerar material på internet, desto 
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färre användare tar del av det. Dessa begränsningar blir även ytterligare förstärkta av det som 

kallas ”Googlearchy”. Detta innebär att Google och alla andra sökmotorer sorterar sina 

sökresultat efter de sidor som är mest besökta. Detta resulterar i att ett fåtal sidor har en 

enorm publik, och dessa följs sedan av en ”svans” av sidor med ytterst få användare. (Van Dijk, 

2012, s. 41)  

I denna teori argumenteras alltså för att det konstanta flödet av ny information och nytt 

material inte ses av den mängd individer som önskas, utan istället minskar publiken mer och 

mer för varje nytt material som publiceras och delas. Således tar användare möjligen del av 

mindre material ju mer som produceras, och mer nyproducerat material som delats och 

skapats försvinner i det konstanta mediebruset.  

 

4.2 Social drivkraft till förbindelse och kommunikation 

Människor är generellt sociala varelser som gärna vill höra samman med andra människor i en 

social gemenskap. För att göra en liknelse kan det sägas att något av det värsta som kan hända 

en människa skulle vara att hamna i en isoleringscell, detta för att i en sådan situation skulle 

det sällskapliga sammanhanget försvinna. Det mesta av det som pågår i sociala medier går att 

förklara genom att deltagarna i de sociala medierna agerar utifrån ett stort socialt behov. Hur 

individer utvecklas är starkt kopplat till det sällskapliga sammanhanget. (Alexandersson & 

Hansson, 2011, s. 28)     

Det mesta av innehållet i samtalen och kommunikationen på Facebook är, som i majoriteten 

av sociala medier, direkt kopplat till individers känslor. Facebook skulle kunna beskrivas som 

ett forum för beröring och bekräftelse. Användarna av sidan blandar lycka, längtan, 

gemenskap och vänskap med skvaller, sorg, ångest och ovänskap. Facebook tillfredsställer helt 

enkelt vissa mänskliga behov, som att visa sina känslor för varandra, och detta kan i sin tur 

leda till att användaren blir sedd av andra. Att Facebook blivit så populärt hänger alltså 

samman med att detta forum tillfredsställer många grundläggande och mänskliga behov som 

är djupt rotade. (Alexandersson & Hansson, 2011, s. 236) 

Då människor som sagt är väldigt sociala har det blivit oerhört viktigt för oss att bibehålla säkra 

och trygga relationer till de individer som finns i våra närmaste grupper och sammanhang. Vi 

mår bäst av att den hierarkiska ordning som finns i dessa grupper inte utmanas. Således har 
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det blivit ett grundläggande psykologiskt behov för människor att hålla koll på de sociala 

nätverk vi deltar i. (Alexandersson & Hansson, 2011, s. 236) 

4.3 Musikbeteendet på Facebook 

Krause m.fl. undersöker i sin rapport ”The uses and gratifications of using Facebook music 

listening applications” vad orsakerna bakom människors användande av musikapplikationer 

genom Facebook skulle kunna vara. Deras forskning belyser hur vissa individer klart visar 

glädjen av att lyssna på musik. Vidare belyses att om både lyssning och aktiv delning görs 

tillräckligt regelbundet så kan detta leda till ett fritidsintresse, både för individen som delar 

och för den som tar del av den delade musiken. Vidare i rapporten pratar respondenterna från 

undersökningen om hur deras personliga relation ser ut till musiken, utöver Facebook. 

Slutsatsen som uppkommer är att människor drar ofta nytta av den digitala tekniken för att 

lyssna på musik för väldigt specifika ändamål som speglar den situation de då befinner sig i, 

till exempel att individer på kvällar kan lyssna på lugnande musik på pendeln hem. (Krause et 

al, 2014, s. 75) 

Utöver detta diskuteras länkar och delade videoklipp i rapporten. Musiken på sociala medier 

är inte begränsad till onlinebaserade musikapplikationer, utan många musiker och band har 

fan-sidor för att öka integreringen med och förmedla information till sina fans. Sociala medier-

användaren kan använda sig av musiklyssningsapplikationer för att känna tillhörighet till andra 

individer och det som identifierats är något som de i denna studie kallar för en sorts 

kommunikationstillfredsställelse. (Krause et al, 2014, s. 76) Detta visar på en koppling mellan 

denna teoretiska framställning och den tidigare teorin om sociala drivkrafter, och det går då 

att argumentera för att musikanvändning via sociala medier även detta kan användas som en 

social drivkraft.  
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5. Metod 

I detta avsnitt presenteras vilken metod som valts för studien. Vidare ges även en detaljerad 

beskrivning av förberedande och genomförande. Efter detta kommer frågor rörande språket 

och samtalets roller under intervjuerna tas upp. Slutligen hanteras frågor som validitet, 

reliabilitet och etiska svårigheter.  

 

5.1 Metodval 

Vi valde att använda oss av fokusgruppintervjuer, då detta var den mest passande metoden 

för vårt forskningsproblem. Fokusgruppmetoden går ut på att det görs en samlad intervju med 

ett antal personer om en särskild frågeställning eller ett visst ämne. (Bryman, 2008, s. 446) 

Det betyder i korta drag att deltagarna i studien utlämnar sig själv i personliga berättelser, i 

diskussioner med flera personer, som sedan antecknas och spelas in på band som därefter 

kommer att avlyssnas. (Wibeck, 2012, s. 11)  

Valet av fokusgrupper framför enskilda samtalsintervjuer kan förklaras med faktumet att vi 

ville starta en diskussion och inte vara den ledande faktorn under intervjutillfället. Då enskilda 

samtalsintervjuer kan tyckas mer passande då det är lättare att få en djupare insyn, var det 

dock inte detta vi var ute efter, då vi eftersträvade att istället få höra eleverna ingå i ett samtal 

med varandra. 

Begreppet fokus pekar på att meningsutbytet ska ställas i centrum inom ett på förhand 

överenskommet område. (Wibeck, 2012, s. 11) Fokusgruppintervjuer fungerar väl för studier 

inom ett nytt forskningsområde, eftersom det klara ömsesidiga samspelet kan generera mer 

impulsiva, expressiva och emotionella uppfattningar än den individuella intervjun. De som 

brukar fokusgrupper som metod är alltid intresserade av att studera hur enskilda människor i 

egenskap som gruppmedlemmar överlägger ett visst ämnesområde. (Bryman, 2008, s. 446) 

Deltagarna i fokusgruppen leds i början av en samtalsledare, som rullar igång samtalet och 

presenterar förut okända perspektiv på ämnet i den mån det krävs. Personen som leder 

samtalet är ingen klassisk intervjuare utan målsättningen med fokusgrupper är att gruppens 

deltagare ska resonera ledigt med de andra deltagarna. (Wibeck, 2012, s. 11) En annan 

anledning till att vi använder fokusgrupper är för att vi är intresserade av att se hur människor 
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utrycker sig och reagerar på varandras åsikter. Det vill säga inte bara höra vad de säger men 

också hur, till exempel genom elevernas språkbruk.  

I många fall blandas fokusgrupper lätt ihop med gruppintervjuer, det finns dock en skillnad 

där emellan. Fokusgrupperna försöker oftast ha en tydlig tonvikt på ett visst ämnesområde 

att gå djupare inom, medan gruppintervjuer vanligtvis motsvarar att diskutera flera skilda 

frågeställningar. (Bryman, 2012, s. 446) Vi upplever därför att fokusgrupper lämpar sig väl som 

metod för att studera människors värderingar, inställningar och föreställningar inför en 

specifikt enskild ämneskategori. (Wibeck, 2012, s. 12) 

I fokusgrupper kan de som medverkar ta fram det som de bedömer vara viktigt att poängtera 

inom själva frågeställningen på undersökningsområdet. Detta är en enormt betydelsefull 

utgångspunkt i kvalitativa efterforskningar, eftersom de föreställningar som individerna i 

fokusgruppen har är en avgörande utgångspunkt. I denna studie ville vi fånga upp flera 

varierande uppfattningar i det valda ämnet, något som varit avgörande för vårt metodval. 

(Bryman, 2012, s. 449) 

 

5.2 Metodologiska reflektioner 
En nackdel med användandet av fokusgruppsintervjuer som metod för denna studie kan vara 

svårigheten som ligger i att identifiera tänkbara samband mellan svaren på de olika frågorna. 

Detta på grund av att det i vissa fall kan vara svårt att identifiera vem av de olika 

respondenterna det är som har sagt vad. Det skulle exempelvis kunna vara samma individ som 

i början säger att hen spenderar väldigt lite tid på Facebook som senare påpekar att hen inte 

ser så mycket musik i sitt flöde. Alltså kan det vara svårt att säkert veta om det är olika elever 

som framför flera ståndpunkter, eller om det allt kommer från samma individ. Detta kan dock 

undvikas genom att tydliga anteckningar förs under intervjun, för att senare underlätta 

transkriberingen.  

En av de största begränsningar vi fann med denna metod var möjligheten att som intervjuare 

kunna ställa relevanta följdfrågor för att nå ökad förståelse. Målsättningen att deltagarna i 

stor utsträckning ska få styra samtalet måste innebära att intervjuledaren i viss mån träder 

tillbaka.  
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Ett annat ständigt problem som kan uppkomma under just fokusgruppsintervjuer är att det 

kan finnas underliggande hierarkiska ordningar som förhindrar individer från att våga tala fritt. 

Detta ansåg vi vara en speciellt stor risk bland skolungdomar, då det i dessa situationer ofta 

finns sådana hierarkier. För att förhindra detta togs det mycket hjälp av lärarna till de klasser 

vi valt ut, och genom detta kunde grupper bildas som kände sig bekväma med varandra men 

inte lydde under starka hierarkiska ordningar. 

Med validitet menar man förklaringen av det som undersökningen har observerat. 

Begreppet handlar om huruvida de som undersöker kallar saker och företeelser för deras 

rätta beteckningar och om att man faktiskt observerar och identifierar just det man påstått 

att man ska undersöka. Uttrycket validitet ersätts vanligen med ett annat passande ord, 

nämligen trovärdighet. En risk för trovärdigheten då man arbetar med fokusgruppsstudier är 

huruvida medverkandena i fokusgruppen inte fastställer sina åsikter på grund av upplevda 

hot som exempelvis grupptryck. En annan fara är om deltagarna förstorar sina åsikter för att 

övertyga eller skapa inverkan på de andra medverkandena i ett särskilt synsätt. (Wibeck, 

2012, s. 144) 

Ett annat hot mot validiteten kan vara att fokusgruppssammanträdet sker på en plats där de 

medverkande känner sig främmande och osäkra, exempelvis som en laboratorielokal eller på 

en konferenssal på en högskola. Därför kan det vara bra att som undersökare ta sig till skolan 

där eleverna studerar och således upplever någon form av bekant och trygg känsla. (Wibeck, 

2012, s. 145) 

Reliabilitet innebär att olika undersökare självständigt ska komma fram till likadana svar då 

de utforskar ett kunskapsstoff. Detta betyder även att samma undersökare ska nå fram till 

ett överensstämmande svar av sin forskning vid skilda tillfällen. (Wibeck, 2012, s. 144)  

Grunden i reliabilitet baseras i att en annan forskare ska, utan kontakt med den förste 

forskaren, kunna reproducera undersökningen och få ett liknande resultat vid en exempelvis 

annan tidpunkt. Det handlar mycket om huruvida deltagarna i intervjun skulle anpassa sina 

svar efter intervjuare, och möjligtvis ändra sina svar om de skulle vara ställda av en annan 

intervjuare. Man diskuterar ofta reliabilitet i koppling till frågorna som ställs under intervjun, 

och om dessa skulle kunna anses vara ledande. (Kvale & Brinkmann, 2012, s. 263) För att från 
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vår sida förhindra detta framställdes en intervjuguide som senare testades och analyserades i 

sig för att se till att frågorna ej var av det ledande slaget.  

 

5.3 Genomförande 

Efter beslutet att använda oss av fokusgruppsintervjuer som metod för att svara på våra 

frågeställningar påbörjade vi planeringen, utförandet och analysen av dessa intervjuer. Den 

första och kanske enklaste frågan som uppstod var; Hur många individer önskar vi intervjua? 

Svaret på denna fråga fick vi från Steinar Kvale och Svend Brinkmann, som helt enkelt påpekar; 

”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta.” (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 156) Det är med andra ord viktigt att se till undersökningens syfte för att 

kunna utröna hur många individer som bör intervjuas. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 156)  

Då vi i vårt syfte problematiserar fenomenet sociala medier i förhållande till delning av musik, 

och våra deltagare var utsedda att vara elever i senare gymnasiet och senare mellanstadiet, 

kom vi fram till att vi primärt ville använda oss av fyra separata intervjugrupper. Två av dessa 

innehöll elever från årskurs sex i mellanstadiet, och de andra två elever från tredje ring i 

gymnasiet. Vi eftersträvade att varje grupp skulle bestå av 4-6 stycken elever, utöver den av 

oss som hade rollen som samtalsledare. Anledningen till detta finner vi i faktumet att en allt 

för stor grupp lätt kan leda till att varje enskild individs inflytande över diskussionen minskar, 

och det uppstår en ökande känsla av anonymitet. I en mindre grupp får även varje enskild 

individ lättare en känsla av inflytande och samhörighet. Det var även viktigt för oss att gruppen 

inte skulle bli allt för liten, då detta bidrar till svårigheter när det gäller att skapa en diskussion 

och få igång ett samtal. (Wibeck, 2012, s. 62)  

När vi valt ut vilka grupper av elever vi ville intervjua påbörjades sökningar och kontakt med 

skolor för att med hjälp av dessa kunna få tillgång till elever. Många av de skolor vi kontaktade 

avböjde att delta, och andra svarade inte alls. Till en början låg grundtanken i att begränsa 

undersökningen enbart till skolor inom Uppsalaregionen. Efter många kontakter med skolor 

stod det dock klart att detta inte skulle vara möjligt, och vi fick istället även vända oss till skolor 

i Stockholmsregionen. När detta gjorts lyckades slutligen fyra separata grupper bokas in. Då 

eleverna i de två grupperna från mellanstadiet var underåriga krävdes även målsmans 

tillstånd. Speciella formulär skickades ut av oss till skolorna, som i sin tur delade ut dessa bland 
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eleverna som sedan fick de påskrivna av målsman. En kopia av ett formulär som använts för 

målsmans tillstånd finns bifogat i slutet av uppsatsen.  

I både mellanstadiet och gymnasiet fick använda oss mycket av assistans från klassernas 

respektive lärare i urvalsprocessen. Detta då det var viktigt att samtalsgruppen fungerade bra, 

och att elever som deltog inte hade uttalade konflikter mellan varandra. (Bryman, 2012, s. 

455) Bryman påpekar att ”generellt sett försöker de flesta som använder sig av fokusgrupper 

att skapa vissa mönster genom att bilda grupper med en eller flera bestämda egenskaper.” 

(Bryman, 2012, s. 456) och detta var något som vi försökte eftersträva, främst med tanke på 

att vi skulle prata med elever som faktiskt använder sig av Facebook som en del i sin vardag. 

Vi ansåg att om vi ville få fram antaganden som i naturliga grupper kunde ses som något som 

inte behöver beskrivas explicit, var det fördelaktigt om gruppen bestod av personer som inte 

tidigare kände varandra. (Bryman, 2012, s.457) 

Under genomförandet av intervjun använde vi oss som sagt av en tidigare producerad och 

testad intervjuguide. Guiden testades på ett slumpmässigt antal utvalda elever på universitet. 

Det hade självfallet varit fördelaktigt att applicera denna på elever relevanta för vår studie, 

men då det var näst intill omöjligt att ens få till de intervjuer som krävdes för studien valde vi 

att frånse från detta. Provintervjun genomfördes för att underlätta för oss som samtalsledare 

i diskussionen för att föra samtalet framåt och komma med nya infallsvinklar om samtalet 

skulle dö ut. Vi informerade även alla som medverkade om vad som skulle ske, att intervjun 

skulle spelas in och sedan transkriberas, samt vår egen roll som samtalsledare. En av oss 

fungerade som samtalsledare, medan den andra förde anteckningar som sedan skulle hjälpa 

oss vid transkriberingsprocessen. När intervjuguiden skrevs ville vi även vara försiktiga med 

användandet av frågor av typen ”varför”. Dessa frågor kan i stor mängd leda till en 

intellektualiserad intervju och även få de som deltar att minnas muntliga förhör. (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 175) Intervjuguiden finns bifogad som bilaga i slutet av uppsatsen.  

Vi började med något som kallas för öppningsfrågor. (Wibeck, 2012, s. 73) Detta syftar till att 

deltagarna ska bli mer bekväma med varandra, och för att släppa på nervositet och liknande 

och få igång en diskussion. Ett exempel på en sådan fråga, med vårt syfte i baktanke, är; ”Hur 

länge har ni haft Facebook?”. För att sedan nå ett djupare stadie i vår intervju gick vi över till 

något som kallas introduktionsfrågor. Här introducerade vi det ämne som deltagarna främst 
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skulle diskutera. Ett exempel på en fråga av den typen är ”- Händer det att du delar musik på 

Facebook?”.  

Efter detta hanterade vi våra övergångsfrågor. Övergångsfrågor existerar för att samtalet ska 

föras vidare fram till diskussionens nyckelfrågor. Efter ett kort samtal om dessa frågor gick 

intervjun vidare och de tidigare nämnda nyckelfrågorna blev det främsta ämnet för diskussion. 

Dessa utgjorde även basen för diskussionen, och majoriteten av tiden gick åt till att svara på 

dessa. (Wibeck, 2012, s. 74) Ett exempel på några av de frågor som ställdes är ”- Tycker ni det 

är för mycket eller för lite musik som delas på Facebook?” och ”Finns det något bättre sätt än 

Facebook för att dela musik?”. 

När intervjun sedan rörde sig mot sitt slut ställde vi ett par avslutande frågor, för att på så sätt 

knyta samman diskussionen. I detta skede fick även deltagarna en chans att själva fylla i 

information som de ansåg inte hade kommit upp och kunde vara av relevans för 

undersökningen. Många av eleverna tog detta som en möjlighet för att just föra fram 

ytterligare kommentarer samt vidareutveckla sina tidigare diskussioner.  

När samtliga fokusgruppsintervjuer var gjorda skrevs de ut och transkriberas, och för att detta 

skulle göras så enkelt som möjligt så eftersträvade vi att följa Victoria Wibecks variant av detta, 

där materialet efter en enklare transkribering kodas och delas upp i enheter. Även Kvale och 

Brinkmann listar många olika sätt för utskrivning av intervjuer, men då dessa kan tyckas 

onödigt komplicerade och försvårande så väljer vi istället en annan bana. Det primära för oss 

är dock att vi som undersöker båda är överens om hur muntlig kontra skriftlig text ska 

transkriberas, för att undvika onödiga komplikationer i transkriberingsprocessen. (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 221)  

Under vår transkribering av materialet kodades det, och delades sedan upp i enheter för att 

vi lättare skulle kunna söka efter liknelser och trender. (Wibeck, 2012, s. 100) Vi använde oss 

av datorer för att kunna flytta och kategorisera det transkriberade materialet, för att sedan 

kunna få en stabil bas för analys med några viktiga exempel som sedan redovisades. För att 

vår analys skulle bli mer lättläst än endast ett långt manus med text gjorde vi även en 

beskrivande transkribering, med sammanfattade kommentarer av deltagarna. (Wibeck, 2012, 

s. 109)  
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För att lättare få en överblick över intervjuerna använde vi oss av det Kvale och Brinkmann 

kallar för analysens sex steg. Dessa steg är anpassade för personliga intervjuer, men går även 

att applicera på fokusgrupper. Det första steget har sin grund i när deltagarna beskriver sin 

livsvärld. Nästa steg tar vid efter detta, där deltagarna själva upptäcker nya förhållanden och 

innebörder i vad hen upplever under intervjun. För att göra vår roll som undersökare mer aktiv 

involverade det tredje steget hur den av oss som primärt ledde samtalet uppfattade och 

tolkade deltagarna under själva intervjun. Med detta kunde exempelvis menas att 

samtalsledaren upprepade ett uttalande från en av deltagarna och på så sätt sände tillbaka 

meningen till deltagaren. (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 235-236) 

Som steg nummer fyra tolkades den registrerade intervjun av oss undersökare. Det var i detta 

steg vi använde oss av Wibecks form av utskrift, och även datorer, för att lättare få en 

koherens i intervjuutskrifterna.  

Efter detta kunde det femte steget innefattat en ny intervju, men på grund av bristande tid 

valde vi att inte göra detta. Som ett sista steg, då vi tyckte att detta kändes relevant, utökade 

vi analysen till att även omfatta handlandet hos medverkarna. Genom det syntes huruvida 

medverkarens handlingar förändrades utifrån det som tidigare uppkommit under intervjun, 

och även detta hade i slutändan stor relevans för vår forskningsfråga. (Kvale & Brinkmann, 

2014, s.236) 

 

5.4 Etiska reflektioner 
”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem.” (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, hämtad 2015-01-16)  

Detta citat från vetenskapsrådets publikation ”Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning” har varit basis för våra etiska principer under denna studie. 

Ingen deltagare i de fokusgruppsintervjuer som har genomförts och även den provintervju 

som gjordes har i överensstämmelse med dessa riktlinjer nämnts vid namn. Alla deltagare är 

således anonyma. Inte heller namnet på någon av de skolor vi besökte kommer nämnas, 

utan även detta förblir anonymt igenom hela studien. Då vi talar om individers 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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användarvanor och konton behandlas varje uppgift med respekt, och ingen information som 

kan bidra till problematiska situationer för deltagarna kommer användas i uppsatsen. 

Som tidigare nämnts har vi även begärt målsmans tillstånd för de minderåriga elever som 

intervjuades, alltså personer under 18 år. Detta var endast nödvändigt för 

mellanstadieeleverna då gymnasieeleverna i klass tre överstiger denna ålder.  

Trots detta uppstår det alltid etiska frågor när intervjuer med minderåriga ska genomföras. 

Kan ett barn anses ha gett sitt samtycke till deltagande om det inte ens är medvetet om vad 

en uppsats är? Det bör även funderas över huruvida de uppfattade att deras deltagande var 

frivilligt då intervjun genomfördes i skolmiljö. Detta försökte dock undvikas till så hög grad 

som möjligt, då främst genom att vi innan intervjuerna informerade de involverade lärarna 

om att deltagandet skulle vara just frivilligt, och innan intervjuerna förklarades det även för 

eleverna vad en uppsats innefattar och vad deras deltagande innebar.  

 

5.5 Språkets roll 

I en intervju med mellanstadieelever eller gymnasieelever cirkulerar ofta många ord och 

uttryck som inte är vanligt förekommande i alla kretsar. Därför är det av stor vikt att reflektera 

kring språkets roll hos individerna i denna undersökning. 

Att föreställa sig en situation av åtskilliga individer som gemensamt integrerar i ett samspel 

med varandra är enkelt. Däremot är socialt samspel inte alls lika enkelt att skildra, och trots 

denna påtaglighet av samspel mellan individer så finns det inte någon perfekt fungerande 

teori kring sociala samspel. (Edling, 2007, s. 171)  

Således har vi låtit sättet eleverna har talat och agerat spela en betydande roll i vår analys av 

intervjuerna. Suckar, stönanden och slanguttryck har alla undersökts för att se om de kan 

innefatta en djupare betydelse än det som verkligen sades.  

 

5.6 Samtalsanalys 

Något som kan överses under fokusgruppsintervjuer är just samtalsanalysen. Att analysera 

inte bara samtalen utan även samtalsstrukturen, är något som vi har funnit vara viktigt för 

vårt resultat.  
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Bryman beskriver i sin bok ”Samhällsvetenskapliga metoder” samtalsanalys på följande sätt;  

”Samtalsanalys står för en detaljerad analys av hur samtalet försiggår i det samspel som 

återfinns i naturliga förekommande situationer. Det som sägs spelas in och skrivs ut för att en 

detaljerad och noggrann analys ska kunna göras(genomföras). Dessa analyser syftar till att visa 

de bakomliggande samtalsstrukturer som återfinns i samspelet och hur ordning skapas genom 

detta samspel.” (Bryman, 2012, s. 468)  

Med detta menas alltså att samtalet som förs analyseras på andra grunder än bara vad som 

sägs. Det är i samtalsanalysen viktigare att se hur belägg framförs, och analysera samspelet 

och interaktionen mellan deltagarna. Således brukar samtalsanalysen kallas för ett 

mångfaldigt angreppsätt, det baseras inte bara i teori, utan även metod för datainsamling och 

metod för analys. (Bryman, 2012, s. 468) 

Det första steget i en samtalsanalys sker ofta när analytikern lägger märke till något speciellt 

med sättet en talare framför en punkt eller argumentation. Som en koppling till vår studie kan 

här nämnas en av de elever som avbröt en annan deltagare av ren entusiasm att få tala vidare. 

Utifrån detta läggs fokus mer på vad denna punkt gör, och vilka funktioner den fyller. (Bryman, 

2012, s. 469) När ett sådant tema, eller fokus, har identifierats är det upp till analytikern att 

bygga vidare på detta utifrån vissa grundläggande antaganden. De två främsta av dessa 

användes av oss som basis för vår undersökning och analys. 

1. Det är ett strukturerat samtal. Alla samtal, prat och diskussioner rymmer specifika 

mönster, regler och strukturerade företeelser. På grund av detta är det viktigt som 

analytiker av samtalet att inte dra slutsatser om deltagarnas drivkrafter eller relatera 

sättet som samtalet pågår till deltagarnas personliga egenskaper.  

2. Kontexten formar samtalet. Det är viktigt att som analytiker försöka förstå det som 

sägs av deltagarna i termer kopplade till diskussionen som skett innan, och på så vis 

kan samtalet sägas uppvisa sekvenser av en strukturerande natur.  

 

Framförallt följde vi antagande nummer två, då det är relevant att inte bara analysera en 

individs åsikter, utan även samtalet som förs mellan två individer.  
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Vi vill även ta upp några grundläggande exempel på saker som kan tyckas mycket viktiga i just 

en analys av ett samtal, och som vi själva fick reflektera mycket över, speciellt under 

fokusgruppsintervjuerna med eleverna i mellanstadiet.   

5.6.1 Turtagning 

Detta redskap är extra viktigt i samtalsanalyser, och har även varit det i vår analys, då det 

pekar på de gemensamma koder som samtal bygger på. Utan dessa koder skulle smidiga 

övergångar i samtalet vara en omöjlighet. Denna modell kan sammanfattas på detta sätt: 

1. Det förekommer turtagning 

2. Det är vanligast att deltagarna talar en i taget 

3. Deltagarna försöker överlappa varandra så lite som möjligt 

Det är självklart att det i denna turtagningsmall finns fel och problem. Ibland händer det 

självklart att det pratas i munnen på varandra, eller att samtalet abrupt avslutas, och vid dessa 

tillfällen kan vissa ”reparationer” krävas, något som vi kommer ta upp senare. (Bryman, 2012, 

s. 471) 

Just under intervjuerna med mellanstadieeleverna var turtagningen något som kunde varit 

bättre. En del av de ovannämnda problemen uppstod ett fåtal gånger, och mycket av detta 

kan möjligtvis kopplas till att mellanstadieelevernas koncentrationsförmåga sjönk ju länge 

samtalen fortlöpte. 

Turligt nog uppstod inte många av dessa problem, då turordningen faktiskt följdes under alla 

intervjuer. Det var ingen elev som markant talade mer än andra, och i de få fall detta skedde 

vidarebefogade samtalsledaren frågan till nästa elev och denne tog då över. Samtliga 

intervjuer tog mellan 50 och 60 minuter att genomföra.  

 

5.6.2 Reperationsmekanismer 

Som tidigare nämnt kan det uppstå fel under samtalsintervjuer, exempelvis när några klara 

turordningsregler inte har följts och det blir för mycket kontinuerlig överlappning i samtalet. I 

tillfällen då ett byte av turordning inte sker som önskat, om en deltagare exempelvis undviker 

att svara på en fråga eller kommentar, kan samtalsledaren ta upp samtalet igen och genom 
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en upprepning av frågan kanske även få de andra deltagarna att svara på frågan istället. 

(Bryman, 2012, s. 473) 

Detta var även något som skedde under våra intervjuer, då deltagare både från mellanstadiet 

och gymnasiet hade en benägenhet att avbryta turordningen eller prata i munnen på andra 

elever. När detta skedde fick samtalsledaren bra användning av dessa mekanismer, då det 

blev lättare att leda ett samtal om det fanns ett tillvägagångssätt för att hantera 

samtalsavbrott.  

Alla dessa delar av samtalsanalysen har vi funnit mycket användbart då vi tagit oss an 

analysdelen av studien. Genom att analysera inte bara orden utan även underliggande 

kontexter och språkliga olikheter har vi i vår analysdel kunnat fördjupa oss ytterligare. 
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer först visas en tabell som gestaltar det övergripande resultatet av vårt 

resultat, där det enkelt går att jämföra de båda åldersgrupperna. Efter detta kommer 

resultaten även sättas i koppling till vårt teoretiska ramverk, där först en åldersgrupp i taget 

behandlas och de båda sedan jämförs. Därefter följer en diskussion rörande de främsta 

punkterna av resultaten, och avslutningsvis listas möjlig framtida forskning.   

Vi har i denna undersökning använt oss av fyra samtalsintervjuer från mellanstadie- respektive 

gymnasielever. I de två fokusgrupper bestående av mellanstadieelever i årskurs sex deltog 

sammanlagt elva elever, sex pojkar och fem flickor. I de två fokusgrupper bestående av 

gymnasieelever i ring tre deltog sammanlagt tio elever, fyra kvinnor och sex män.  

 

6.1 Tabell över jämförande resultat 

 

 
Mellanstadieelever Gymnasieelever 

Tid spenderad på 
Facebook  

Ytterst lite, allt ifrån en gång 
per dag till en gång per år, 
varierar, på transport till och 
från skola 

Flera gånger om dagen, 
smartphones bidragande 
orsak, blivit mindre, på 
transport till och från skola 

Åsikter om Facebook Relativt tråkigt, 
chattfunktionen viktigast, 
Instagram mer populärt, 
använder endast för spel 

Annorlunda mot förr, 
publicerar ej material, 
ovanligt med 
statusuppdateringar, 
chattfunktionen viktigast, 
grupper för kommunikation 

Motiv till att skaffa 
Facebook 

Något alla borde ha, vänner 
hade det, äldre syskon använde 
det 

Pressade p.g.a. grupptryck, 
trendigt och nytt, tvång till 
att skaffa det, äldre syskon 
använde det 

Synen på musik och 
musikapplikationer 

Lyssnar på musik i ensamhet, 
använder aktivt Spotify, följer 
topplistor, de flesta lyssnar på 
”ny” musik 

Lyssnar ofta på musik, 
använder aktivt Spotify, 
stor spridning av 
musiksmak 

Synen på 
musikapplikationer 
kopplade till Facebook 

Ovanligt att se musik på 
Facebook, många vet ej hur 
Spotify kopplas till Facebook 

Bryr sig inte om vad andra 
gör, kan se musik men 
lägger ingen vikt vid detta, 
tar upp tid och energi att se 
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allt som publiceras, artister 
slutat använda Facebook 

Musikdelningar på 
Facebook 

Delar sällan eller aldrig, 
medvetna om vad som bör 
delas, för många länkar irriterar 
– eleverna avstår 

Främst offentliga personer 
som delar, delar sällan eller 
aldrig själva, har ej Spotify 
kopplat till Facebook, vad 
alla lyssnar på är personligt 

 

 

6.2  Social drivkraft 

I detta avsnitt kommer teorin kring social drivkraft kopplas till vårt resultat. Först via 

mellanstadieeleverna och därefter via gymnasieeleverna. Sedan kommer de båda jämföras.  

 

6.2.1 Mellanstadieeleverna 

De flesta av mellanstadieeleverna var relativt nya med att använda sig av Facebook, 

majoriteten var mellan 10-12 år gamla när de upptäckte plattformen, och samtliga var under 

intervjun tolv år gamla. De flesta av eleverna blev medlemmar på Facebook då det kändes 

som något alla borde ha. Eleverna menade att de inte var särskilt många i deras ålder som var 

medlem på Facebook utan de vänner som redan fanns där var äldre vänner och äldre syskon, 

och att detta sedan skapade ett intresse för att skaffa det själv. Det var också en av de största 

anledningarna till att de skaffade Facebook från början. De menar att i deras ålder är de flesta 

användare av applikationen Instagram istället. 

Mellanstadieeleverna vi samtalade med hade nästan alla nya mobiler som tillhandahöll den 

nödvändiga teknologin, det vill säga smartphones, och de berättade att de är inne på Facebook 

bara någon gång om dagen, ibland varannan dag. En elev sade:  

”Det är lite olika, någon gång i veckan kanske, ibland mer ibland mindre.”  

Vidare väcktes frågan om vad mellanstadieeleverna gör när de väl är inne på Facebook. De 

poängterar att Facebook mest används till att spela onlinespel eller titta på roliga klipp, vilket 

också är något som de upplever dominerar i deras flöde på Facebook. Det används främst till 

att kolla vad andra skriver, hålla kontakten med vänner, titta på Youtube-klipp men framförallt 

spela spel. Det framkom även att användare i deras ålder sällan lägger upp statusar på 

Facebook. Nuförtiden, det vill säga så länge de har funnits på Facebook, brukas flödet enbart 
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till att dela videor eller länka till material som tidigare publicerats på en annan applikation, till 

exempel bilder från Instagram eller videor från Youtube. Den kommunikativa textform som 

de använder mest på Facebook är via ”Messenger”, en tillämpning för informationsöverföring 

i realtid som är ansluten till Facebook. Denna informationsöverföring är privat och sker mellan 

två eller en sluten grupp användare.  

Det är på messenger eleverna spenderar det mesta av sin tid på Facebook. Detta kan ses som 

ett uttryck för en utveckling där att träffas ”på riktigt” mer och mer ersätts av ”ses på nätet”. 

Något som också tas upp av Alexandersson och Hansson i boken ”Unga nätmiljöer” 

(Alexandersson & Hansson, 2011, s. 236) 

Som läst i Alexandersson & Hanssons teorier handlar människors motiv till att använda sig av 

Facebook ofta om en lust att visa sig själv och på så sätt uppnå bekräftelse, och detta är inget 

undantag för unga. Genom att publicera statusar och dela länkar blir eleverna lättare sedda 

av sina vänner, vilket tillfredsställer ett grundläggande behov för oss människor. 

(Alexandersson & Hansson, 2011, s.236) Det kan handla om att lägga ut en Spotify-länk, visa 

att du ska gå på en konsert, dela spellistor med sina vänner, tipsa om musikvideor i 

chattfunktionen ”Messenger” och mycket annat som har en musikrelaterad kontext. Något 

som ungdomarna uttrycker är hur det läggs en stor vikt vid att lansera sig själv. Även Krause 

pratar om att det finns mer kommunikativa och personliga drivkrafter som ligger bakom 

användandet av Facebook, Inte bara hitta eller dela musik med andra vänner. (Krause et al, 

2014, s. 75) 

Många framhöll att applikationen oftast används när eleverna sitter på bussen eller när de har 

tråkigt och söker underhållning. Detta påvisar hur det tycks ha blivit en del i 

mellanstadieelevernas vardag att varaktigt hålla sig aktualiserade och roade, trots att de alla 

uttrycker att de faktiskt finner Facebook relativt tråkigt. 

 

6.2.2 Gymnasieeleverna 

För att se till gymnasieeleverna, som nästan alla har ”smartphones”, är de inne på Facebook 

flera gånger om dagen. De påpekar dock att vad Facebook används till har förändrats 

dramatiskt sedan de först blev medlemmar. En av eleverna sade: 

”Nu är det på ett annat sätt, förut gjorde jag saker på Facebook” 
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Det blev också tydligt att användare av Facebook har, enligt eleverna, slutat lägga upp statusar 

på Facebook. Numera används applikationen enbart till att dela videor eller länka till material 

som tidigare publicerats på en annan applikation, till exempel bilder från Instagram eller 

statusar från Twitter. Enligt eleverna används Facebook för dem nästan enbart för 

kommunikation via Messenger. Det är här eleverna spenderar det mesta av sin tid på sidan. I 

en diskussion om hur ofta eleverna var online på Facebook sade en av dem;  

”Man sitter bara och scrollar igenom.”  

Detta fann vi otroligt intressant då det pekar på hur användandet av Facebook blivit en sådan 

rutin i vardagen att det är något som används per automatik. De andra eleverna höll med, och 

många påpekade att de främst använder applikationen när de sitter på bussen eller innan de 

ska gå och lägga sig. Även detta pekar på hur det har blivit en del i individernas liv att ständigt 

hålla sig uppdaterade, trots att de alla uttrycker att de egentligen finner Facebook tråkigt. 

 

6.2.3 Jämförande 

Som tidigare nämnt vill alla individer bara en del av ett socialt nätverk. Det finns en social 

drivkraft till förbindelser och viljan att kommunicera med andra människor. För att se till 

motiven för att skaffa Facebook syns liknande resultat. Båda åldersgrupperna uttryckte att 

det är någonting som alla borde ha, en trend som bör följas, och att de motiverats av äldre 

individer till att skaffa ett konto.  

Både gymnasieeleverna och mellanstadieeleverna uttrycker att de inte finner något direkt 

intresse i att använda Facebook. Många påpekar att det är tråkigt och ointressant. Då de 

äldre eleverna använt sig av applikationen under en längre period kan de reflektera över att 

det varit bättre och mer intressant förr. Trots allt detta är det dock fortfarande en rutin för 

båda åldersgrupperna att kontinuerligt gå in på sidan och hålla sig uppdaterade. Det finns en 

underliggande känsla att de drivs av ett starkt behov av gemenskap, som de inte kan hitta 

någon annanstans. Således dras slutsatsen att ett socialt liv online i viss mån tycks ha tagit 

över från ett socialt liv öga mot öga.  

Dock ska påpekas att då Facebook inte är inmalt i mellanstadieelevernas vardag på samma 

sätt som i gymnasieelevernas så är kommunikationen inte lika viktig och frekvent. Här återstår 
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den sociala interaktionen i högre grad utanför Facebook, men det syns en tydlig trend mot en 

ökande social sfär online.  

 

6.3 Musikbeteendet på Facebook 

I detta avsnitt kommer teorin kring musikbeteende på Facebook kopplas till vårt resultat. 

Först via mellanstadieeleverna och därefter via gymnasieeleverna. Sedan kommer de båda 

jämföras. Resultaten kommer även analyseras användarmässigt, för att få en bild av hur 

eleverna använder sig av musik på Facebook. 

 

6.3.1 Mellanstadieeleverna 

Merparten av mellanstadieeleverna använder sig sällan av Facebook som en plattform för att 

aktivt leta efter musik. En av eleverna berättar att detta kan ha att göra med att de sällan ser 

former av musik i flödet:  

”Det är ovanligt att se musik” 

Medan en annan elev menar på att det är svårt att använda de tekniska kopplingarna som 

finns mellan Spotify och Facebook:  

”Jag vet inte hur man gör!” 

När vi samtalade med eleverna om deras nuvarande musiksmak och musikaliska intresse 

framkom någorlunda samstämmiga svar. Vidare pratar eleverna från undersökningen om hur 

deras relation ser ut till musiken, utöver Facebook. De flesta menade på att de själva spelade 

och producerade musik, och många formulerade också hur de ofta försöker lyssna på musik 

när de är ensamma. Detta är just det som den teori som tidigare presenterats av Krause m.fl. 

menar på. Människor har speciella tillfällen då lyssna på viss sorts musik, eller lyssnar på musik 

över huvud taget, där liknelsen om att lyssna på lugn musik på pendeltåget hem togs upp. 

(Krause et al, 2014, s. 75) I direkt likhet med detta berättade många av eleverna om hur de 

ofta lyssnade på musik just på bussen till eller från skolan.   

När eleverna tillfrågades om vilken sorts musik de lyssnar på så var även här svaret någorlunda 

unisont. Huruvida detta beror på att de inte vågar utrycka sin egen musikaliska läggning är 
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svårt att säga. De flesta lyssnar på ”ny” musik. Även om mellanstadieeleverna i samtalen 

berättar att de lyssnar på vad som anses vara ny och populär musik så svarar de annorlunda 

när vi sedan ställer frågan huruvida det är viktigt att musiken är ny och populär.  Eleverna 

uttrycker då en gemensam åsikt om att det viktigaste är att den är bra. En av eleverna sade: 

”Det viktigaste är att du tycker den är bra, det spelar ingen annan roll vad någon annan 

tycker!”  

Det är något som i instämmande ton bekräftas av övriga i samtalsgruppen. Med det menas att 

det inte läggs så stor vikt vid vad andra anser om ens egen musik. Bland de som vi intervjuade 

så upplever vi detta som att det finns en tolerans kring vad individen själv och andra individer 

lyssnar på.  

”Ja jag följer Avicii och så följer jag, ööh, vad är det han fan heter, det är en annan DJ som eh 

spelade, jag var på Aviciikonserten här i Stockholm för inte så, när kan det ha varit? I vår- 

vintras förra året någon gång? Tror jag det va. Då var det en kille innan Avicii som lixom körde 

och då likeade jag honom på Facebook, för att hans musik va ganska bra.” 

Just Avicii är ett bra exempel på vad många i mellanstadiet lyssnar på utifrån våra 

samtalsintervjuer. Det är en relativt ny artist som ofta förekommer på topplistorna på 

musikapplikationerna. 

Majoriteten av mellanstadieeleverna uttalade en bild av att det inte spelar någon roll vilken 

typ av musik som lyssnas på, och att alla får ha vilken musiksmak de vill utan att de eller någon 

annan verkar bryr sig. Inom loppet av båda intervjuerna uppstod situationer som dock ger en 

annan bild av detta. Vid flera tillfällen berättade mellanstadieeleverna om vad de lyssnade på, 

och varje gånga kommenterades detta med ett bemötande med uttryckliga negativt klingade 

kommentarer och betraktningar, som exempelvis spydiga kroppsuttryck och kommentarer. 

Detta är bemötanden som vi, tack vare vår extensiva samtalsanalys, kunnat iakttaga då vi i 

efterhand lyssnat och läst igenom våra anteckningar från när intervjuerna var slutförda. Det 

var närmare bestämt flera av mellanstadieeleverna som ville ge uttrycket av att det är 

uppskattat att vara tolerant. Det är något som i deras ögon anses vara något viktigt. 
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6.3.2 Gymnasieeleverna 

När vi pratade med eleverna om deras nuvarande musiksmak och musikaliska intresse 

framkom många olika svar och vinklar. De flesta visade ett stort intresse för musik, och många 

uttryckte även hur de konstant lyssnar på musik när de är ensamma, till exempel på bussen 

till och från skolan. När de tillfrågades vilken sorts musik de lyssnar på så var även här, som 

förväntat, svaret delat. En elev nämnde  

”Men det skiftar ju så mycket på humöret och så, tycker jag i alla fall, det kan vara allt från 

rock till någon klassiker.” 

En majoritet av eleverna uttryckte att det inte spelar någon roll vad varje individ lyssnar på för 

musik, och att alla får lyssna på precis vad de vill utan att någon annan bryr sig. Detta visar på 

något som vi observerade även senare i intervjuerna, nämligen att det för dessa ungdomar 

finns en trend att vara tolerant. Detta kan säkerligen tyckas vara bra då tolerans är viktigt, 

speciellt bland ungdomar och i skolor, dock tycktes denna tolerans enbart vara en fasad.  

Under ett antal gånger under bägge intervjuer uppstod situationer som motbevisar denna 

påstådda tolerans. Vid ett tillfälle berättade en elev att hen lyssnade på en viss popartist, och 

detta möttes med tydliga kritiska blickar och hånfulla leenden. 

Vid ett annat tillfälle cirkulerade samtalet kring huruvida eleverna hade kopplat Spotify till 

Facebook eller inte. Existerar denna koppling mellan applikationerna så publiceras spellistor 

och den musik du lyssnar på just nu i flödet på Facebook och även i ett mindre flöde i Spotify. 

Eleverna var alla överens om att de valt att inte låta Spotify dela den musik de lyssnar på, just 

för att det ansåg att en individs musiksmak är personlig och inte bör basuneras ut. Här ställs 

dock frågan, om alla är så toleranta mot ens musiksmak och vad en individ lyssnar på som det 

tidigare uttryckts, hur kommer det sig då att musiken fortfarande ses som något eleverna inte 

vill vara publika med? En elev sade sonika  

”Jag ser det mer personligt att det här med låtar och känslor, ingenting jag delar lixom.” 

En slutsats som här börjar bli tydlig är att eleverna i våra samtalsgrupper aktivt väljer att inte 

visa vilken musik de lyssnar på i Spotify på Facebook, då det ses som något som är lite för 

privat. Detta går emot deras tidigare uttalanden om toleransen mot musiksmak, och frågan 

ställs om huruvida eleverna inte visar sin musiksmak för att det är för privat, eller om det är 

för att de är rädda att dömas av sina vänner och/eller bekanta. 
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Eleverna delar själva knappt någon musik över huvud taget på Facebook. Enligt dem kan det 

hända att de delar ett videoklipp som de finner roligt eller intressant, men inte musik. De 

menar även på att om de vill dela musik så görs det istället via meddelandefunktionen 

”Messenger” då de kan skicka till enbart de närmaste vännerna som delar samma musiksmak. 

Det är inte lika lockande att dela musik direkt på Facebook då det blir tillgängligt för alla.  

Många elever sade även att det är större chans att de faktiskt lyssnar på en digitalt skickad 

länk som de får som rekommendation än om de får en rekommendation person till person. 

De flesta andra håller med. En annan elev sätter större värde på den fysiska interaktionen, 

ansikte mot ansikte, än den interaktion som sker online. Här är det alltså även tydligt att det 

råder delade meningar om vilken form av kommunikation som är bäst lämpad för delning av 

musik, och det kan helt enkelt vara så att det är något som beror på personlig preferens.  

 

6.3.3 Jämförande 

Det är en tydlig likhet emellan de båda grupperna även i denna kategori. Många av eleverna, 

både från mellanstadiet och gymnasiet lyssnar mycket på musik. Dock finns det en större 

tydlig spridning bland de äldre eleverna än vad det tycks finnas bland mellanstadieeleverna. 

Elever från båda åldersgrupperna berättade även hur de anpassade sin musiklyssning efter 

deras humör och situation, något som även Krause tog upp där det talades om att människor 

oftast lyssnar på musik som speglar deras lyssningssituation.  

Det är även tydligt att det inte är populärt bland någon av åldersgrupperna att dela musik på 

Facebook. Inte heller på deras flöden syntes något av den typen till.  

Det stod även klart att eleverna inte var villiga att koppla sina konton på Spotify med sina 

Facebookkonton. Här rådde dock vissa meningsskillnader. Bland mellanstadieeleverna var 

det ovanligt att göra detta mest på grund av bristande kunskaper om hur detta görs. Bland 

gymnasieeleverna ansågs det å andra sidan baseras i en personlig fråga, och musiken de 

gillar ska hållas privat. Således kan det argumenteras för att trots alla möjligheter som finns 

att koppla musikapplikationer, speciellt Spotify, till Facebook finns det inget intresse för 

detta. Det talades även mycket om att musik på Facebook är näst intill obefintligt, och att 

det inte är av relevans att se i sitt flöde.   
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Ett annat fenomen som uppkom under samtliga intervjuer var det vi ser som att eleverna vill 

vara toleranta mot vad alla andra lyssnar på. Det vi fann extra intressant med detta var först 

och främst faktumet att dessa situationer uppstod i båda åldersgrupperna. Det andra stora vi 

fann var, som tidigare nämnt, att denna tolerans verkar vara något som endast är tydligt på 

utsidan. När det kommer till vad eleverna egentligen tycker kunde vi genom att analysera 

deras rörelser och uttryck tyda att det faktiskt pågår en underliggande dömning av andra 

elevers musiksmak.  

 

6.4 Van Dijk och mediebruset 

I detta avsnitt kommer Jan Van Dijks teori om det konstanta mediebruset på Facebook 

kopplas till vårt resultat. Först via mellanstadieeleverna och därefter via gymnasieeleverna. 

Sedan kommer de båda jämföras.  

6.4.1 Mellanstadieeleverna 

Bland eleverna pratas det också om vilka spellistor de har som visningsbara för andra vänner. 

En elev berättar om hur hen upplever hur andra brukar göra:  

”Vissa kanske skäms för, ja asså säg att nån kanske gillar klassisk musik, så kanske några andra 

gillar hårdrock, då kanske just den skäms för att den lyssnar på det men asså det är egentligen 

bara dumt eftersom det är typ, ah, man lyssnar ju på det och man lyssnar på det man tycker 

om och jag tycker man inte borde skämmas för det.”  

Under samtalsintervjun leddes samtalet in på vad eleverna lyssnade på för typ av musik. Det 

pratas frekvent under samtalen om att det mest är ny och populär musik som förekommer på 

Spotifys topplista.  Alla bedömer topplistan som ett bra verktyg för att hänga med i den nya 

och omtyckta musiken som artisterna släpper. 

Avslutningsvis kan vi nämna att eleverna från mellanstadiet menar på att Facebook inte är det 

sociala nätverket som de helst använder för att dela, upptäcka och fortsätta alstra 

musikrelaterat material. Istället använder de andra tjänster som Spotify och YouTube. 

Eleverna föredrar alltså tjänster som är mer musikinriktade som utgångspunkt i deras 

musikintresse.   
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6.4.2 Gymnasieeleverna 

För att ytterligare undersöka musiken i relation till Facebook så togs diskussionen kring musik 

i Facebookflödet upp. Enligt de flesta är det inte något som dominerar deras flöden, men 

någon gång då och då dyker det upp ett klipp eller en länk. Enligt eleverna så har länkar till 

videoklipp på exempelvis YouTube blivit en majoritet av det de ser under en dag på Facebook. 

Många uttryckte även en stor irritation över detta, och påpekade att det bara tar tid och energi 

om de ska se på alla videoklipp som publiceras. 

”Men jag känner typ inte att om det är typ såhär Spotify, om nån har lyssnat på nånting, det 

är inte så att jag går in och lyssnar på det då, det lockar inte riktigt.” 

”Känns inte som att man riktigt bryr sig om vad andra gör, asså man märker det men man 

läser inte riktigt, man ser Spotify ikonen där och namnet men man bryr sig inte riktigt.” 

Som vi kan se i de ovanstående citaten så finns det en ganska sammanhängande åsikt bland 

de ungdomar vi intervjuat, nämligen att även om de ser andra individer dela musik på 

Facebook så är det inte någonting de bryr som om eller lägger någon vikt vid. Eleverna kan se 

att andra användare lyssnar på musik eller delar, men det är ingenting som de reflekterar över 

eller följer upp.  

En elev menade även på att det är främst personer som är offentliga som får mest utrymme 

bland delningen av länkar med musikkaraktär. Det är vanligare att se en delning av musik från 

dessa individer, just för att de är offentliga. Mindre offentliga individer når ut till en betydligt 

mindre skara. Detta är direkt kopplingsbart till Van Dijks lagar om internet. Som han påpekar 

är det väldigt lätt att göra sig hörd eller visa vem man är som individ, men ju fler som gör det 

desto mindre blir åhörarskaran. (Van Dijk, 2012, s. 40) En annan elev tyckte också att de 

individer som delar musik på Facebook via Spotify mest skapar en otrevlig massa av 

information, och att det kan bli lite mycket att försöka ta del av allt som delas. Även detta 

kopplas till Van Dijk, då han menar att det konstanta flödet av information slutligen kan 

förvandlas till ett brus som individer inte har energi att ta del av. 

Eleverna påpekar även att de inte använder sig av Facebook som en instans för att ta del av 

ny musik. Ingen av eleverna har alltså gått in på Facebook med intentionen att leta efter musik. 

Den generella åsikten är att Spotify och/eller Youtube används för detta ändamål, inte 

Facebook. Facebook används mer för att hålla kontakt med vänner. Många tyckte även att de 
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snarare använder sig av Twitter eller Instagram för att hålla sig uppdaterade om vad deras 

favoritartister har för sig. De anser att dessa instanser är mer personliga, och att en sida på 

Facebook kan verka väldigt otillgänglig för den vanliga individen. En av eleverna sade;  

”Facebook känns det mer som att det inte är dom som håller koll på sidan.”  

Med dessa ”dom” menade hen artisterna, och således var konsensus att på Instagram eller 

Twitter får användaren en närmare anslutning till artisterna, medan det på Facebook lika 

gärna kan vara någon annan som har satt ihop sidan som ”gillas”.  

Det var dock ytterst få av eleverna som faktiskt ”gillade” en artist eller ett band på Facebook, 

och menade på att det inte känns som att artister använder sig av Facebook längre, nästan 

som att de inte har tid för det på samma sätt som förr. En av eleverna gick dock emot detta 

och menade att hen gillade artister på Facebook för att mer kunna visa vem hen är. Hen pekar 

på att det är viktigt att visa för andra individer och användare vad hen tycker om, och hen 

ansåg också att man använder Facebook just som något som visar vem individen är, nästan 

som en egen privat hemsida.  

Många av de andra eleverna menade dock på att de inte använder sig av musik på Facebook 

som ett verktyg för att visa sin personlighet. För dem användes sidan snarare till att bibehålla 

kontakten med vänner, och för att hänga med i de evenemang som skapas och de grupper 

som finns. De menar hur som helst även på att när de först skaffade Facebook var de verkligen 

mer angelägna om att visa vilka de var och vad de gillade att lyssna på, och således kan här 

pekas på att en förändring i hur individerna har använt Facebook har skett. När vi senare gick 

in mer på djupet och pratade om deras generella tankar om vad applikationen kan komma att 

utvecklas till inom några år fick vi dock fram andra resultat. Då kom det fram att många faktiskt 

använder sig av Facebook för att kunna spegla hur de är som personer, och att vissa till och 

med fått ökat intresse för andra individers musiksmak i och med att de följt artister på 

Facebook.  

Slutligen kan nämnas att alla elever är enade om att Facebook inte är ett medium att föredra 

i relation till musik. De flesta föredrar att använda andra applikationer som Spotify eller 

YouTube för att hitta den musik de är ute efter, helt enkelt applikationer som har musik som 

sin spetskompetens. De påpekar även att om de verkligen vill följa en artist så är det att 
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föredra att göra detta på Instagram eller Twitter istället, då det är här den främsta 

kommunikationen mellan individer och artister äger rum.  

 

6.4.3 Jämförande 

Det framgår tydligt att både eleverna från mellanstadiet och gymnasiet upplever att ju mer 

material som publiceras, desto svårare blir det att ta del av det. De påpekade även att de 

musiklänkar som faktiskt slog igenom och blev populära var de som skrevs och delades av 

individer som redan är offentliga. Direkt kopplat till Van Dijk är detta enkelt att relatera, då 

även han pratar om den långa ”svans” av små producenter som följer efter det fåtalet stora 

online.  

Eleverna framförde dock intressanta observationer angående att även de offentliga 

personerna har slutat få genomslag på Facebook. Huruvida detta är på grund av att färre 

användare av applikationen slutat likea offentliga individers sidor eller andra utomstående 

faktorer tycktes oklart, men det går i vissa fall att spekulera. Då gymnasieleverna påpekar att 

de inte själva använder Facebook på samma sätt de brukar och då detta enligt dem är det 

vanligaste, kan det betyda att även de offentliga personerna slutat använda Facebook på detta 

sätt. Huruvida detta är något tillfälligt eller mer temporärt återstår att se.  

Dock kan som sammanfattning säga att enligt eleverna i bägge åldersgrupper var musik något 

som var ovanligt att se i ens flöde, och om det kom uppfattades det bara som brus eller oviktigt 

material som främst var i vägen. 
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7. Avslutande diskussion 

Detta avslutande avsnitt kommer återkoppla till uppsatsens syfte, frågeställning och tidigare 

forskning, för att sedan knyta samman detta med vår analys och resultatet av denna. Vi 

kommer även koppla vår forskning till ett bredare samhällsperspektiv, och avslutningsvis se 

närmare på framtida forskning.  

Denna uppsats har fokuserat på att undersöka de bakomliggande faktorerna till hur och 

varför skolungdomar i Uppsala och Stockholm använder sig av musikapplikationer på 

Facebook. Resultaten har kopplats till tre teorier, Jan Van Dijks teori om ”The seven laws of 

the internet”, Alexandersson & Hanssons teorier kring social drivkraft och Krause med fleras 

teorier om musikfenomen på sociala medier.  

Våra frågeställningar lydde; 

 “Hur och varför använder sig elever i mellanstadiet respektive gymnasiet sig av Facebook samt 

musikrelaterade fenomen på Facebook?” och ”Vad har användningssättet för relation till det 

konstanta flödet av information på Facebook?” 

För att besvara denna frågeställning använde vi oss av fokusgruppsintervjuer med elever från 

mellanstadie- och gymnasieskolor i Uppsala samt Stockholm. Dessa intervjuer har därefter 

transkriberats och kodats för att hitta gemensamma teman hos de båda åldersgrupperna. 

För att kort sammanfatta vår empiri kan sägas att eleverna använder sig av Facebook som ett 

socialt verktyg men inte i någon större utsträckning för att dela musikrelaterat innehåll. Det 

framkom att eleverna antingen inte kan eller vill koppla Spotify till Facebook, samt att det 

anses vara mycket viktigt att visa tolerans gentemot varandras val av musik men att ett 

betydligt mer dömande tonfall lyser igenom.  

Tidigare i studien nämndes tidigare forskning av Patrik Wikstöm där han lägger fram en tes 

om att musiklyssnadet, på grund av framväxten av sociala medier, blivit mer sällskapligt. Detta 

är något som inte stöds i resultatet av den studie vi genomfört, då det här istället blev tydligt 

att eleverna betraktade musiklyssnande som någonting privat.   

Genom detta har vi kommit fram till att den mest bidragande faktorn till att elever använder 

sig av Facebook är på grund av de sociala lockelser som ligger däri, då hela det sociala nätverk 

de känner till baseras främst utifrån Facebook som kommunikationsform. När blicken vänds 
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mot de musikrelaterade fenomenen kan sägas att nej, eleverna vi intervjuade använder sig 

sällan till aldrig av dessa, utan de framstår istället som ett störningsmoment. Den generella 

uppfattningen var att ens musiksmak är ens ensak, och ingenting som bör visas upp offentligt, 

inte minst på Facebook. Det fanns även såklart olikheter mellan de båda åldersgrupperna, 

främst då den yngre generationen är nya användare och ännu inte förstått helheten av det 

komplexa Facebook.  

Då detta är en användarstudie så kan vi främst se hur de ungdomar vi valt att intervjua faktiskt 

använder sig av Facebook. Det spenderas mindre och mindre tid på denna instans av 

ungdomarna i studien, dock läggs majoriteten av den dagliga kommunikationen på Facebooks 

messengerapplikation. Huruvida detta tyder på en minskande social interaktion utanför 

internet kan såklart argumenteras för, men då även mellanstadieeleverna uttryckte liknande 

åsikter, dock inte lika starka, är det möjligtvis någonting som bör hållas under uppsikt allt 

eftersom Facebook utvecklas.   

För att koppla detta till det konstanta flödet kan som tidigare sagt våra resultat peka på en 

överenskommelse med Jan Van Dijks teorier om mediebruset och internets sju lagar. Det är 

tydligt hos alla elever att om det dyker upp för många länkar eller liknande så blir detta endast 

ett irritationsmoment och inte någonting som av intresse. Således kan slutsatsen dras att 

ungdomar idag använder sig mindre av Facebook än de brukade, dock ligger en majoritet av 

deras dagliga kommunikation ännu kvar på denna plattform. Det är ovanligt att musik delas 

eller syns i flödet, trots alla försök av Spotify och Facebook att integrera musikfunktionen. 

Istället tycks det mest ligga en irritation i att ständigt få sitt flöde fyllt av alla möjliga sorters 

information, och konsensus bland eleverna tycks vara att ju mindre desto bättre. 

 

7.1 Slutsats 

För att få en överblick över denna studie i ett större samhällsperspektiv kan ses till hur både 

Spotify, YouTube och andra musikapplikationer ständigt försöker integrera sig med Facebook, 

trots att det inte är någonting som de ungdomar vi intervjuat verkar vara intresserade av. Hos 

eleverna i studien framgår det tydligt att musik inte bör vara offentlig utan enkelt hållas privat. 

Det tycks även på ungdomarna som att om det skulle bli en större integration av musiklänkar 

på Facebook skulle det inte finnas något intresse att ta del av detta. (Van Dijk, 2012, s. 40) 
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Det mest framstående i våra resultat är just detta. Å ena sidan lever vi just nu i en tid när 

många tjänster ska vara anpassade för sociala medier. Det ligger ett stort fokus på att innehåll 

lätt ska gå att dela med andra och, som Alexandersson & Hanssons teori kring sociala 

drivkrafter pekar på, vill människor vara sammankopplade med varandra. Å andra sidan visar 

resultaten från studien att eleverna ser musiken som någonting som främst ska betraktas som 

privat. Det skulle kunna spekuleras i att människor vill vara sammankopplade, men att detta 

är någonting som ska ske på egna villkor. Om vi här lånar metaforen om den fysiska 

skivsamlingen kan vi påpeka följande: 

Denna skivsamling var noga sammansatt för att visa just de sidor skivägaren vill dela med 

andra. De skivor som kanske kunde genererat suckar och hånleenden skulle vara lätta att helt 

enkelt gömma undan. Den länk som finns mellan Spotify och Facebook är dock utformad för 

att, om ingen aktiv avstängning av funktionen görs, visa allting som användaren lyssnar på 

hela tiden. Det är svårt att hitta ett användarsätt som ligger mitt emellan detta, och även då 

det går att aktivera ”privat lyssning”, något som inte heller detta aktiveras automatiskt, väljer 

eleverna att koppla ifrån. Detta skulle kunna sägas spegla en balansgång som på flertalet sätt 

präglar dagens samhälle. Det har aldrig varit lättare för individer att vara sammankopplade, 

samtidigt som det i en allt högre grad krävs en aktiv handling för att bibehålla en privat sfär.  

Kanske kommer det informationsöverskott som speglas i Van Dijks teorier om internets sju 

lagar, i kombination med människors behov av kontroll över vilket innehåll som är offentligt 

och vilket som är privat, att ge upphov till nya utvecklingsvägar för sociala medier.  

 

7.2 Framtida forskning 

Med detta som bakgrundstanke öppnas vidare frågor kring större perspektiv av denna 

användning. Denna studie har syftat till att undersöka mellanstadie- och gymnasieelever, 

men kan det vara så att deras användande skiljer sig markant från betydligt äldre 

användare? Hur tar den äldre generationen del av musik på Facebook, och uppfattas det 

även hos dem som något som bör hållas privat?  

Det går även att undra över varför de stora företagen som Spotify och YouTube envisas med 

att fortsätta försöka integrera sig med Facebook när det efter resultaten i denna studie inte 

verkar vara någonting önskvärt. Det skulle vara gynnande att med basis i resultatet från vår 
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studie göra en kvantitativ undersökning över hur många användare av Facebook det är som 

faktiskt väljer att inte visa vad de lyssnar på, och hur många som även har valt att inte koppla 

Spotify till Facebook över huvud taget. Vidare på detta spår skulle kvalitativa intervjuer med 

företrädare från Spotify och Facebook kunna föras, där dessa utfrågas om motivet till att 

utforma funktioner som ungdomar faktiskt inte verkar efterfråga.  

Slutligen går det såklart alltid att, som tidigare nämnt, arbeta vidare på nya utvecklingsvägar 

för sociala medier. Med Van Dijks informationsöverskott tillsammans med teorierna kring 

människors behov av deltagande på sociala medier kan ny forskning angående just musik på 

Facebook vara någonting som kommer behövas. Detta speciellt om sammankopplingen av 

Spotify och Facebook fortsätter öka, och således fortsätter bidra mer till en komplicerad 

relation mellan viljan att vara delaktig och viljan att samtidigt vara privat.  
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Bilaga 1, intervjuguide 
 

Öppningsfrågor 

Det viktigaste för oss är att i detta stadie få eleverna att känna sig bekväma med oss och 
varandra för att skapa en avslappnande gruppdynamik. Frågorna ska besvaras kortfattat.  

- Har ni facebook? 
- Hur länge har ni varit medlemmar på facebook? 
- Är ni inne på facebook varje dag? 
- Tycker ni att det är enkelt att hitta musik på facebook? 
- Gillar/följer ni många artister eller band på facebook? 

Introduktionsfrågor 

Här ges eleverna möjlighet att ytterligare berätta om sin syn på fenomenet och sina egna 
erfarenheter, och på så sätt underlätta interaktionen i gruppen. 

- Vad använder du facebook till mest? 

- Händer det att du delar musik på facebook? 

- Ser ni mycket musik som delas på facebook? 

Övergångsfrågor  

Här vill vi gå över från de egna erfarenheterna till ett vidare perspektiv på fenomenet i 

helhet. Detta för att öka medvetenheten om hur andra typer av människor betraktar 

diskussionsämnet. 

- Hur tror ni att äldre/yngre människor (vuxna, lärare) använder facebook? 

- Vad tror ni om andra människor i er ålder? 

Nyckelfrågor 

Dessa frågor är de viktigaste under intervjun, och den största tiden av intervjun ska ägnas åt 

dessa frågor. Dessa är de frågor som vi mest vill få besvarade.  

- Var hittar ni er musik? Var hör ni den första gången? 

- Lyssnar du på samma typ av musik som dina föräldrar eller äldre släktingar lyssnar på? 

- Hur kommer detta sig? (Både vid ja och nej svar) 

- Tycker ni att det är lätt eller svårt att hänga med bland all ny musik som kommer?  

- Hur hänger ni med/ hänger inte med, förklara varför?  

- Beskriv hur ni upplever delningen av musik på facebook. 

- Får delad musik mycket eller lite utrymme?  

- När slutar musik vara ny och populär?  

- Finns det något bättre sätt än facebook för att dela musik? 

- Hade du lyssnat på samma musik eller band om du inte haft tillgång till facebook? 

Avslutande frågor 
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Här vill vi ge deltagarna möjlighet att uttrycka sin slutliga reflektion över vad som har sagts 

under diskussionen. Frågorna här beror på de tänkbara svar vi fått, tänkbara frågor skulle 

kunna vara: 

- Vad kommer facebook ha för roll med musik om 10 år? 

- Tror ni att ni kommer fortsätta använda facebook på samma sätt? 

Här kan vi också själva göra en muntlig sammanfattning för att säkerställa att all information 

har uppfattats på rätt sätt. Efter detta vill vi fråga varje elev om de tycker att de har fått säga 

det de vill säga i diskussionen. Bör något ytterligare betonas eller tonas ner? 

Slutfrågor 

Efter detta vill vi kort ställa några slutfrågor, om deltagarna har något att tillägga etc. Det kan 

även vara bra att fråga huruvida en uppföljning av intervjun med samma deltagare skulle 

vara möjlig.  
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Billaga 2, målsmans tillstånd 
Undersökning med samtalsintervju på XXXX skolan 

Under fredagen den 5:e december kommer det ske samtalsintervjuer på XXXX skolan för ett antal 

utvalda elever i årskurs 6. Detta sker på grund av att två studerande från Uppsala universitet just nu 

forskar kring sociala medier och vill till sin forskning intervjua elever för att kunna få en jämförande 

bild och se skillnader i hur olika åldersgrupper använder facebook som ett hjälpmedel för att ta del av 

musik. Det kommer att ske en samlad intervju med elever i så kallade fokusgrupper, med fyra-sex 

elever samtalet. Detta för att skapa en behändig grupp men även för att lätt få en bra dynamik i 

intervjugruppen. Såhär beskrivs undersökningen kortfattat:  

”Bland ungdomar i dagens samhälle har sociala medier blivit en självklar del i att söka upp och ta del 
av nya kulturella fenomen, som exempelvis musik. Då musikindustrin upplever att majoriteten av 
dagens ungdomar använder sig av mobiltelefoner eller datorer med koppling till sociala medier till 
vardags när det kommer till intagandet av musikrelaterade fenomen. Sveriges idag mesta använda 
sociala medium är Facebook. Totalt använder 66 procent av Sveriges internetanvändare Facebook 
och vi fördriver i genomsnitt 3,2 timmar per vecka där. (källa Stiftelsen för infrastruktur) Därför vill vi 
som undersöker forska kring studerande i mellanstadieelever för att se hur de upplever Facebook 
som en instans för att dela och ta del av musik. Med musik menar vi allt från Spotify, länkar till 
Youtube, egenuppladdade videor och reklam riktat av musikindustrin.”  

Undersökningen för eleverna sker anonymt! Det vill säga inga uppgifter som namn och liknande 
kommer att publiceras i forskningsresultatet. 

För att delta krävs målsmans underskrift.  Därför önskar vi ert samtycke till att ert barn får delta i 
samtalsintervjun under fredagen den 5:e december. 

Uppsatsen kommer under början av 2015 publiceras i en digital version för allmänheten på Uppsala 
universitets hemsida, men det kommer även att skickas exemplar till skolan som man kan ta del av. 
Om ni undertecknar nedanstående intyg lämnar ni ert samtycke att ert barn beviljas delta i 
undersökningen.        

Med vänlig hälsning  
XXXXXXXX skolan,  
Hampus Persson och Fredrik Wallin, Uppsala universitet 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vi har tagit del av och förstått innebörden av ovanstående begäran om samtycke.  
Härmed godkänner jag att mitt barn får delta i undersökningen. 
 

 

Barnets/elevens namn                                                                                                              Klass/Avdelning 

__________________________________________________________________________________
_____________________________ 

Målsmans underskrift                                                                                                                   Datum 
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Bilaga 3, bidragsredogörelse 

Denna studie har genomförts och författats av Hampus Persson och Fredrik Wallin. Då 

genomgående samarbete är någonting som intensivt präglat denna studie är det omöjligt att 

säga precis vem som författat vad. Båda författarna står helt bakom allting som är skrivet i 

denna studie, och studien har korrigerats och skrivits i ett genomgående samarbete i alla 

delar.  
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Pressrelease 

Det offentliga bruset kontrolleras i huset  

Du sitter hemma i ditt rum och kanske läser en artikel eller kollar vad som är nytt på 

Facebook. Tystnaden tränger sig på. Helt plötsligt kommer infallet. Du måste, bara måste, 

lyssna på Baby av Justin Bieber. Sen tänker du, innan du börjar spela, det är nog bäst att 

aktivera den privata funktionen på Spotify. Det är väl pinsamt om någon via Facebook 

skulle råka se vad du lyssnar på?  

Två studenter vid institutionen för informatik och media på Uppsala Universitet har nu 
genomfört en användarstudie i hur musikrelaterade funktioner på Facebook används av 
skolungdomar, och hur ungdomarna själva ser på musik på Facebook. Detta är ett tidigare 
outforskat område, men som nu har lyfts fram genom denna undersökning. Genom 
fokusgruppsintervjuer med mellanstadie- och gymnasieelever i Stockholm/Uppsala ger denna 
studie en djupare inblick i hur ungdomar idag ser på musikfunktioner, som Spotify, på 
Facebook.  

Förr i tiden existerade ett fysiskt skivbibliotek i alla musikintresserades hem. De skivor som 
sågs som pinsamma kunde lätt gömmas undan om en vän skulle komma på besök. Idag finns 
dock en länk mellan vårt medium för musik (Spotify) och vårt sociala media (Facebook). Om 
denna inte aktivt väljs att avaktiveras visas allting som användaren lyssnar på, hela tiden. Detta 
pekar på en balansgång som på många sätt kan sägas prägla det samhälle vi idag lever i. Det 
är viktigare än någonsin att vara ansluten och sammankopplad, men det krävs samtidigt i allt 
högre grad en aktiv handling för att fortfarande behålla en privat sfär.  

Detta väcker många frågetecken kring varför företag som Spotify så hårt kämpar för att 
integrera sig med Facebook, då det uppenbarligen inte är någonting som ungdomar idag tycks 
uppskatta. Vi vill vara uppkopplade, vi måste vara med, men ändå vill vi bibehålla det vi ser 
som privat. Hur ska detta gå till, när det privata blir mer och mer offentligt? 

 

Hampus Persson och Fredrik Wallin 

Från offentligt skivarkiv till kontrollerat privatliv - En användarstudie i hur mellanstadie- och 
gymnasieelever i Uppsala och Stockholm använder sig av musikrelaterade funktioner på 
Facebook 

Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet 
fredrik.1.wallin@hotmail.com 
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