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Abstract 
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Kurs, termin och år: C-uppsats MK032G, HT16 
 
Antal ord: 11 159 
 
Problemformulering: Den här uppsatsen är en fallstudie som tar avstamp i 
konsumentkultur, brand culture och som med hjälp av narrativ söker förklara om  och i så fall 
hur  kulturella processer skapar mening för konsumenter av Spotify. Trots uppsatsens fokus 
på konsumentens kulturella processer och erfarenheter säger undersökningen något om hur 
Spotify som varumärke kommuniceras till sina konsumenter. Den externa bilden av företaget, 
dess image, skapas i relation mellan företaget och konsumenten, vilket förutsätter att 
företaget kommunicerar ut ett budskap. Hur  budskapet tas emot och tolkas av konsumenten 
ligger till grund för den här uppsatsens syfte. Den här uppsatsen kan därför sägas undersöka 
konsumentens roll i skapandet av Spotifys image. 
 
Syfte: Den här fallstudien ämnar att utifrån konsumentkultur, brand culture och narrativ 
undersöka om  och i så fall hur  kulturella processer skapar mening för konsumenter av 
varumärket Spotify. 
 
Metod & Material: För att kunna undersöka konsumentens uppfattningar om varumärket 
Spotify och sina sociala och kulturella miljöer tillämpas i den här studien kvalitativa 
undersökningsmetoder. Intervjuer med tre olika fokusgrupper med fyra respondenter i varje 
grupp har gjorts, där varje respondent lyssnar på musik via Spotify minst 5 timmar om dagen 
per dag. 
 
Huvudresultat: Utefter respondenternas svar från de tre olika fokusgrupperna så står det 
klart att en av grupperna, fokusgrupp 1 (och respondenterna där), använder Spotify på det sätt 
där kulturella processer skapar mening genom konsumtion. De kulturella processerna skapar 
mening för konsumenterna på det sätt att konsumtionen av Spotify uppmanar till social 
interaktion med andra likasinnade individer.Genom en upplevd gemenskap med andra 
likasinnade individer genom konsumtionen av Spotify uppvisar konsumenten ett beteende där 
kulturella processer som sker i sociala och kulturella miljöer (eller med andra ord; vardagen) 
skapar mening för konsumenten. 
 
Nyckelord: Brand culture, konsumentkultur, konsumtion, konsumtionsbeteende, kultur, 
Spotify. 
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1.0 Problemformulering 
I den här delen presenteras studiens problembakgrund och formulering av det vetenskapliga 
problemet. Vidare redogörs varför ämnet är intressant ur ett inomvetenskapligt och 
samhälleligt perspektiv. Slutligen presenteras studiens syfte (1.1) och frågeställningar (1.2) 
samt begreppsutredning (1.3) och avgränsningar (1.4). 
 
På senare tid har forskningen om varumärkeskommunikation rört sig bort från ett 
managementperspektiv och mot ett synsätt som mer fokuserar på konsumenten och dennes 
respons (Curtin, Gaither 2005: 93, Schroeder, 2009: 124; ). En konsument ses här inte längre 
som en passiv mottagare av förprogrammerade budskap som i marketing 
managementlitteraturen, utan som en tolkande  varelse (Svensson, Östberg 2013: 61). 

Ett perspektiv som anammar den här synen är konsumentkultur. Konsumentkultur 
grundar sig på en konceptualisering av kultur som strukturering av erfarenhet, mening och 
verkan (Arnould, Thompson 2005: 869), en definition hämtad från socialantropologen 
Clifford Geertz (1973: 4). Med lite andra ord skulle man kunna säga att kultur inom den här 
kontexten är ett sätt att tänka, vara på och bete sig. Konsumenten tolkar och omvandlar 
reklam, varumärken och materiella varor till symboliska värden för att manifestera sin 
identitet, sina levnadsmål och sina personliga och sociala omständigheter (Arnould, 
Thompson 2005: 869). 

Konsumentkulturperspektivet har dock fått kritik för att upphöja konsumenten alltför 
mycket (Cova, Cova 2014: 1097) och Jonathan Schroeder menar att varken konsumenten 
eller marknadsföraren kan kontrollera hur ett varumärke skapar mening (Schroeder, 2009: 
123). Schroeder menar att det krävs en tvärvetenskaplig förståelse för de kulturella processer 
som påverkar varumärken, då det är dem som avgör hur ett varumärke skapar mening hos 
konsumenten (ibid.). Detta synsätt, brand culture , utgör enligt Schroeder ett komplement till 
befintliga koncept som brand strategy  och brand identity  (ibid.: 124). Brand culture bör ses 
inneha den teoretiska positionen mellan  ett företags strategiska varumärkesidentitet och 
konsumentens uppfattningar av varumärkets image (ibid.). 

I linje med Schroeder menar Schembri, Merrilees och Kristiansen att mening, här 
refererat till som skapandet av identitet, inte enhetligt skapas av den enskilde konsumenten - 
utan i dialog med andra individer (2010: 625). Till följd av detta skapas mening genom 
konsumentens tolkningar av det vardagliga livet och sociala narrativ (ibid.). 

Företaget Spotify vill med sin musiktjänst med samma namn tonsätta ditt liv (2016a, 
2016b). Med olika tjänster som Spotify Running (2016b) och Discover Weekly (2016c, 2015) 
ges lyssnaren personliga spellistor som är tänkta att musiksätta vardagen. En stor andel av 
internetanvändare i Sverige lyssnar regelbundet på Spotify (Davidsson, Findahl 2015: 61-62) 
och Spotify är så en del av många svenska musiklyssnares vardag.  

Den här uppsatsen är en fallstudie som tar avstamp i konsumentkultur, brand culture 
och som med hjälp av narrativ söker förklara om  och i så fall hur  kulturella processer skapar 
mening för konsumenter av Spotify. Uppsatsen blir alltså av tvärvetenskaplig karaktär, vilket 
går i linje med Schroeders antagande om att en tvärvetenskaplig förståelse krävs för att förstå 
hur varumärken skapar mening (Schroeder, 2009: 123). I linje med ovan nämnda forskning 

 



 

av Schembri, Merrilees och Kristiansen om hur konsumenters användande av varumärken 
skapar mening och självförverkligande genom narrativ (2010) kommer narrativ i den här 
uppsatsen användas som metod för att beskriva konsumentens kulturella processer och 
erfarenheter i vilket denne i interaktion med andra konsumenter av Spotify skapar mening.  

Trots uppsatsens fokus på konsumentens kulturella processer och erfarenheter säger 
undersökningen något om hur Spotify som varumärke kommuniceras till sina konsumenter. 
Den externa bilden av företaget, dess image, skapas i relation mellan företaget och 
konsumenten (Cassinger 2011: 148) vilket förutsätter att företaget kommunicerar ut ett 
budskap. Hur  budskapet tas emot och tolkas av konsumenten ligger till grund för 
konsumentkulturforskningen och den här uppsatsens syfte. Den här uppsatsen kan därför 
sägas undersöka konsumentens roll i skapandet av Spotifys image. 

Figur 1 nedan visar uppsatsens teoretiska avsmalning. 

 
Figur 1. Uppsatsens ‘fall av vadå?’ 

 
 
Ur ett inomvetenskapligt perspektiv är denna studie därför intressant då den ämnar skapa 
förståelse för brand culture och hur det kan förekomma i praktiken. Dessutom är 
musiklyssning en konsumtionstjänst som sällan får utrymme i vetenskapliga texter inom 
varumärkeskommunikation vilket betyder att en väl genomförd undersökning skulle hjälpa 
till att belysa en vit fläck inom forskningsområdet. 

Ur ett samhälleligt perspektiv är denna uppsats intressant då skulle kunna säga något 
om hur konsumenter i Sverige ser på ett så pass utsatt fenomen som laglig musikstreaming på 
nätet. 

 
 

 



 

1.1 Syfte 
Den här fallstudien ämnar att utifrån konsumentkultur, brand culture och narrativ undersöka 
om  och i så fall hur  kulturella processer skapar mening för konsumenter av varumärket 
Spotify. 
 
 
1.2 Frågeställningar 

1. Hur ser konsumentens kulturella processer – de sociala narrativen – ut? 
a. Hur använder sig konsumenten av Spotify? 
b. I vilka kontexter använder sig konsumenten av Spotify? 
c. Hur interagerar konsumenten med andra konsumenter av Spotify? 

 
2. Vad innebär de kulturella processerna − de sociala narrativen − för beteende  

hos konsumenterna? 
 

 
Figur 2. Frågeställningarna och syftets inbördes ordning. 

 
1.3 Begreppsutredning 
Kultur refereras i denna uppsats som ett sätt att tänka, vara på och bete sig (Geertz, 1973: 4) 
och handlar således inte om kultur i någon annan definition.  
 
1.4 Avgränsningar 
Den här fallstudien ämnar undersöka om  och i så fall hur  kulturella processer skapar mening 
för konsumenter av Spotify utifrån befintliga teoretiska begrepp och är inte en undersökning 
som söker efter att utvidga gamla begrepp eller upptäcka nya. 

Den här studien kan inte heller sägas undersöka företagets synvinkel inom 
varumärkeskommunikation då studien har ett konsumentkulturellt perspektiv. 
 
 
  

 



 

2.0 Teoretisk utgångspunkt 
I den här delen presenteras uppsatsens teoretiska ramverk samt relevant tidigare forskning. 
Kapitlet börjar med en översikt av senare tids perspektiv på marknadsföring (2.1) för att 
sedan gå in på konsumentkultur (2.2) och brand culture (2.3). Kapitlet avslutas med en 
redogörelse av konsumtionssociologi (2.4) och narrativ (2.5). 
 
2.1 Från passiv till tolkande konsument 
American Marketing Association (AMA), branschorganisationen för marknadsföring i 
Nordamerika, definierade år 2005 begreppet marknadsföring som en organisatorisk funktion 
där värde skapas av  företaget för att sedan levereras till  konsumenten (Tufvesson 2005: 11). 
Det här grundar sig på ett synsätt från marknadsföringens ursprung där begreppet utvecklades 
som en företagsaktivitet med företagens ledningsperspektiv som utgångspunkt för hur man 
såg på omvärlden och marknaderna (ibid.: 25-26). Det här synsättet på marknadsföring har 
länge dominerat forskningen (Svensson, Östberg 2013: 10) men har de senaste åren fått mer 
och mer kritik (ibid.; Curtin, Gaither 2005: 92). Kritiker menar att normativa teorier som 
grundar sig på funktionella modeller av praktiken inte fångar de dynamiska aspekterna av 
relationer och meningsskapande som är centralt i public relations och marknadsföring 
(Curtin, Gaither 2005: 91).  

Samtidigt som kritik framförts har dock försök att presentera alternativa perspektiv 
varit relativt få (ibid.: 92). Detta har forskarna Patricia Curtin och Kenn Gaither 
uppmärksammat i sin genomgång av senare tids kritik mot marketing 
managementperspektivet och författarna lägger i en artikel från 2005 fram en modell som 
likställer public relations som ett kretslopp av kultur för att förklara hur mening skapas (ibid.: 
97-98). Synen på marknadsföring och public relations har enligt Curtin och Gaither haft ett 
alltför västvärlds- och företagscentrerat perspektiv (ibid.: 92), något som den svenske 
professorn Evert Gummesson redan på nittiotalet var inne på när han kritiserade Europa för 
att underordna sig amerikanska marknadsföringsguruer (Tufvesson 2005: 10-11). I Curtin 
och Gaithers modell presenterar de ett skifte från transmissionsbaserad, företagscentrisk 
kommunikation till en mer dynamisk, ritualbaserad och kulturell process som form för 
kommunikation där socialt meningsskapande står i fokus (Curtin, Gaither 2005: 93). 

Liknande synsätt på marknadsföring som kritiserar marketing management och där 
socialt samspel i vardagen står i fokus har även det uppmärksammats mer och mer i senare 
tids forskning. Peter Svensson och Jacob Östberg (2013: 53) menar att konsumenten inom 
marketing management beskrivs som en individ som fattar beslut helt på egna grunder, utan 
inverkan från andra. Genom ett sådant synsätt negligeras den sociala aspekten av konsumtion 
som kan påverka konsumentens självuppfattning och handlingar (ibid.: 56). Vidare skriver de 
om den amerikanske marknadsföringsprofessorn Richard Bagozzi och hur han redan på 
sjuttiotalet lade fram en kritik mot det då rådande marknadsföringstänkandet genom liknande 
påståenden (2013: 10). Bagozzi menade att dåtidens marknadsföring bortsåg från den sociala 
komplexiteten som marknaden innehåller och inspirerad av bland annat sociologin föreslog 
han istället ett synsätt som likställer marknadsinteraktioner med komplexa utbytessystem 
(ibid.).  

 



 

Svensson och Östberg knyter själva an till den tidigare våg av forskning som kritiserar 
marketing management genom att argumentera för marknadsföring som sociala samspel 
utifrån ett symbolinteraktionistiskt perspektiv (2013: 9). De menar att marknadsföring inte 
går att skilja från det vardagliga livet där socialt liv och samspel hela tiden händer (ibid.) 
Enligt Svensson och Östberg går det inte heller att skilja konsumtion från socialt samspel då 
det är genom konsumtion som vi visar våra medmänniskor vem vi är och vad vi står för 
(ibid.: 59). I kontrast mot marketing managementperspektivet menar Svensson och Östberg 
att konsumenten inte är en passiv mottagare av förprogrammerade budskap (ibid.: 61), vilket 
kanske är den vanligaste kritiken marketing management fått (bland annat Curtin & Gaither 
2005; Schroeder 2009; Scott 1994), utan en tolkande  varelse som genom konsumtion och 
interaktion med andra signalerar vem denne är (ibid.: 62). Det här skiftet av fokus, från synen 
på konsumenten som endast en mottagare av kommunikation till en mer komplex individ som 
aktivt tolkar kommunikation, har gett upphov till en viktig förändring inom forskningen 
(Schroeder 2009: 123). 
 
2.2 Konsumentkultur 
De senaste 20 åren har forskare mer och mer betraktat konsumtion utifrån ett sociokulturellt, 
experimentellt, symboliskt och ideologiskt synsätt (Arnould, Thompson 2005: 868) till följd 
av en saknad av de aspekterna inom tidigare konsumtionsforskning (särskilt inom 
managementperspektivet) (ibid.: 869-870).  Fokus har skiftats från varumärkesproducenterna, 
företagen, till konsumentens respons för att förstå hur varumärken och varumärkande 
interagerar med konsumenten och skapar mening (Schroeder, Salzer-Mörling 2006: 1). 
Konsumentkultur är baserat på ett antal teoretiska kärnfrågor som alla på något sätt rör 
relationerna mellan konsumenters personliga och kollektiva identiteter; skapad och upplev 
kultur i konsumenternas vardag; underliggande erfarenheter, processer och strukturer; och 
den dynamiska, sociologiska natur genom vilket dessa kategorier rör sig (Arnould, Thompson 
2005: 870). Det här är grundstenarna för konsumentkultur. Konsumentkultur bör dock inte 
betraktas som en enda stor enande teori, utan som en mängd närbesläktade teoretiska 
perspektiv (ibid.: 868). Den röda tråden för konsumentkulturforskningen är en inriktning på 
de kulturella komplexiteter som binder samman konsumenter och den dynamiska processen 
mellan konsumentens handlingar, marknaden och kulturella betydelser (ibid.: 868-869). 

De sociala aspekter av konsumtion som mer och mer förespråkas kan sägas vara en 
reaktion mot marketing managementperspektivets syn på en autonom och begränsad 
konsument (Svensson, Östberg 2013: 80). Forskare insåg vid närmare studier av 
konsumtionsobjekt att konsumtion omöjligen kan separeras från det sociala livet, att 
konsumtion ofta spelar stor roll för social samvaro och att framgångsrika företag ofta lyckas 
skapa en social gemenskap bland konsumenter som har liknande konsumtionsvanor (ibid.). 

Medan Susan Fournier (1998) har påvisat att konsumenter kan utveckla djupare 
relationer till varumärken (Svensson, Östberg 2013: 12-13) menar Bernard Cova (1997) att 
den sociala länk som kan uppstå mellan konsumenter som dras till samma varumärken, 
produkter eller konsumtionsaktiviteter är mer intressant (Svensson, Östberg 2013: 13). Istället 
för att fokusera på relationen mellan konsument och varumärke är relationen mellan 

 



 

konsument och konsument här centralt, och produkten eller varumärkets betydelse för 
konsumenten beror på hur det kan stärka de sociala banden med andra likatänkande (ibid.). 
 
2.2.1 Definition av mening utifrån konsumentkultur 
Konsumentkultur utforskar hur konsumenter aktivt tolkar och omvandlar symbolisk mening 
från reklam, varumärken, produkter och miljöer för att manifestera sina personliga och 
sociala omständigheter, och i längden sin identitet och sina levnadsmål (Arnould, Thompson 
2005: 871). Med det här perspektivet ses konsumenter som identitetssökande, och marknaden 
som en källa vilket identitet och socialt narrativ kan konstrueras ifrån (ibid.).  

Professorerna Richard Elliott och Andrea Davies går in lite mer specifikt på detta. De 
menar att vi människor inte längre enbart konsumerar utifrån funktionella behov (Elliott, 
Davies 2006: 155). Konsumtion är nu meningsbaserad och varumärken och produkter 
används ofta som symboliska resurser för att konstruera och bevara identitet (ibid.). Elliott 
och Davies tar inspiration från sociologen John Thompson som i sin tur beskriver “jaget” som 
ett symboliskt projekt där individer aktivt konstruerar identitet ur symboliskt material; ett 
slags narrativ för självidentiteten (ibid.: 167). Elliott och Davies menar att det symboliska 
materialet Thompson nämner ofta motsvaras av kulturell mening från varumärken i 
konsumtion (ibid.). Enligt Elliott och Davies motsvarar alltså “mening” i ett 
konsumentkulturellt perspektiv material hämtat från varumärke eller produkt som 
konsumenten aktivt konstruerar sin identitet med (ibid.: 155). 
 
2.2.2 Kritik mot konsumentkultur 
Konsumentkultur betonar ett slags arrangemang mellan sociala resurser i vardagen, och 
symboliska resurser skapade av en marknad (Arnould, Thompson 2005: 869), vilket innebär 
att konsumenter genom användning av varumärken kan uppträda i olika identiteter och skapa 
och uppfylla olika jag-koncept (Schroeder, Salzer-Mörling 2006: 1). Det här synsättet bygger 
upp en bild av en marknadsrelation där företag och konsumenter tillsammans skapar mening, 
men kritik har också framförts mot det. Enligt Bernard och Veronique Cova (2014) målas 
konsumenten upp för mycket som en heroisk individ, en slags david mot goliat, som på eget 
beviljande kan styra hur mycket företagen har inflytande över en (1096-1097). Cova och 
Cova, själva verksamma inom konsumentkulturforskningen, menar att en kritisk ståndpunkt 
mot upphöjandet av konsumenten bör existera inom området (ibid.). Vidare efterfrågar de en 
inriktning på området mot mer vardagligt och funktionellt användande av “vanliga” 
varumärken snarare än ikoniska och symboliska varumärken som ofta får utrymme inom 
denna typ av forskning (ibid.: 1097, se till exempel Douglas Holt 2003). 

Tufvesson tar i sin bok från 2005 upp de möjliga svårigheterna med ett 
paradigmskifte från ett marketing managementperspektiv till en mer jämnt fördelad relation 
mellan företag och konsument (191-192). Tufvesson ställer sig frågande till om konsumenten 
egentligen vill ha en relation och menar att det är först när båda parter, här företag och 
konsument, är inställda på att ha en relation som en dialog kan uppstå (ibid.: 192). Vidare tar 
han upp kritik mot ett relationsbaserat synsätt som menar att en centrering av service kan vara 

 



 

olönsamt för vissa kundgrupper (ibid.: 193). Han avslutar med att ställa sig frågande till ett 
paradigmskifte från marketing management och siar om en framtid där både en produkt- och 
serviceinriktad logik kan komma att existera vid sidan av varandra på många marknader 
(ibid.: 193-194). 
 
2.3 Brand culture 
Även ovan nämnda Jonathan Schroeder tillsammans med Miriam Salzer-Mörling (2006) 
kritiserar konsumentkultur. Schroeder och Salzer-Mörling menar att en kulturell förståelse 
saknas från senare tids konsumentkulturforskning (Schroeder, Salzer-Mörling 2006: 1) och 
att det krävs ett fokus på varumärkets kulturella betydelser, som till exempel historisk och 
etisk kontext, för att tillsammans med konsumentrespons kunna förstå hur mening skapas 
(ibid.: 1-2). 

Förståelsen för hur varumärken och produkter skapar mening finns enligt Schroeder 
och Salzer-Mörling mellan  ett företags kommunikationsinsatser och konsumentens respons 
och tolkningar (ibid.: 2). Man kan här dra paralleller till Tufvessons ovan nämnda kritik mot 
konsumentkultur som menar att både en produkt- och serviceinriktning kan existera 
tillsammans. Schroeder och Salzer-Mörling menar nämligen att varumärken och 
varumärkande representerar en kulturell process som sker mellan produktion och 
konsumtion, bilder och myter och design och kommunikation (ibid.: 3). Till följd av detta 
menar de vidare att varken företagen eller konsumenterna helt kan styra varumärkesprocessen 
– kulturella koder avgör istället hur varumärken och produkter skapar mening (ibid.: 1). De 
presenterar sedan brand culture  som begrepp för att kunna ringa in de komplexa 
varumärkesprocesserna (ibid.). 

Schroeder utvecklar sina tankar om brand culture i en kompletterande artikel från 
2009. Han menar att brand culture går i linje med senare tids forskningsinriktning i och med 
ett kulturellt fokus som kontextuell motpunkt mot ett managementperspektiv (Schroder 2009: 
124). Brand culture belyser här enligt Schroeder den kulturella dynamik som varumärken 
innehar och ger en ny dimension till tidigare, mer traditionella, forskningsområden som brand 
identity och brand image (ibid.). Brand culture bör ses ligga mellan strategiska koncept inom 
brand identity och konsumentens tolkningar av brand image – och genom att göra så belysa 
gapet mellan de två (ibid.). 
 
2.3.1 Kulturella processer 
I introduktionskapitlet till Jonathan Schroeder och Miriam Salzer-Mörlings bok Brand 
Culture  (2006) kritiserar författarna varumärkesforskningens litteratur för att oftast ha ett 
praktiskt checklist-perspektiv på att varumärka (Schroeder, Salzer-Mörling 2006: 3). 
Schroeder och Salzer-Mörling menar att böcker som blivit standard inom 
varumärkeslitteraturen negligerar de kulturella processerna som ligger till grund för 
meningsskapande (ibid.). Varumärken bidrar till skapande av kultur mellan företag och 
konsumenter, men forskare inom området har inte tagit till sig den kulturella världens 
potentiella bidragande till forskningen om varumärken (ibid.: 4). Som exempel tar Schroeder 

 



 

och Salzer-Mörling upp den, enligt dem, begränsade synen på kommunikation inom brand 
management som de anser bortser från konsumentens aktiva överväganden, kontexter och 
kulturella processer – faktorer vilka alla är kritiska för att kunna förstå hur vissa varumärken 
blir framgångsrika (ibid.). Att sköta ett framgångsrikt varumärke kräver en kontroll över 
varumärkets mening på marknaden, men det är inte den enda platsen där mening skapas 
(ibid.: 5).  

Varumärken beskrivs av Schroeder utifrån brand culture-perspektivet som inte bara 
medlare av kulturell betydelse, utan som artefakter som själva kan skapa kulturella ritualer 
och sociala normer (Schroeder 2009: 124). Starka varumärken utvecklar konstant sätt för sina 
konsumenter att prata på, tänka och bete sig och kan på så sätt styra konsumenternas sätt att 
vara på (ibid.). Men mening som konsumenten tillskriver ett varumärke är inte bara  ett 
resultat av en projekterad kommunikation från företagets sida; valprocesser av konsumenten 
sker också mellan marknaden och i kulturella och sociala miljöer (ibid.), med andra ord, i 
vardagen. Schroeder menar att det krävs en tvärvetenskaplig förståelse för dessa kulturella 
processer som sker mellan företagets kommunikation och konsumentens respons – då det är 
dem som avgör hur ett varumärke skapar mening hos konsumenten (Schroeder, 2009: 123). 

Cecilia Cassinger skriver att den externa bilden av ett företag, dess image, skapas i 
relation mellan företaget och konsumenten (Cassinger 2011: 148) vilket förutsätter att 
företaget kommunicerar ut ett budskap. Med Schroeder och Salzer-Mörlings brand 
culture-perspektiv på det här kan ett företags image sägas skapas dels av företaget och dess 
projekterade identitet (2009: 124) och dels av ovan nämnda tolkandeprocesser som, för 
konsumenten, sker i kulturella och sociala miljöer (ibid.).  
 
2.4 Konsumtionssociologi 
För att närmare kunna beskriva och förklara de kulturella processerna och hur de skapar 
mening krävs en tvärvetenskaplig förståelse (Schroeder, 2009: 123). Ett forskningsområde 
som ligger nära till hands för konsumentkultur är sociologi (ibid.: 124) och forskare har på 
senare tid undersökt konsumtion mer och mer utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Arnould, 
Thompson 2005: 868). 

I The sociology of consumption  går Peter Corrigan (1997) igenom antropologerna 
Mary Douglas och Baron Isherwoods ställning till konsumtion. Enligt dem innehar varor en 
social funktion som skapar och vidhåller relationer (Corrigan 1997: 18). Det här perspektivet 
på varor går bortom den ekonomiska synen och Douglas och Isherwood betonar att den 
grundläggande funktionen konsumtion innehar är dess kapacitet att få oss människor att 
förstå vår omvärld (ibid.). Som exempel menar de att vi kan välja bort olika typer av föda, 
inte på grund av att det inte skulle ge oss den näring kroppen behöver, utan för att just den 
födan betyder något för oss – vi äter inte kött från andra människor för att det inte går, 
anledningen ligger i vad det betyder för oss (ibid.). Vidare menar Douglas och Isherwood att 
konsumtion är en process vars huvudfunktion är att få oss att förstå våra händelser, och 
konsumentens mål är att konstruera ett begripligt universum genom de varor denne väljer att 
konsumera (ibid.). Det här synsättet på konsumtion går att koppla till ett kulturellt perspektiv 
på varumärken. Schroeder skriver nämligen om att varumärken utifrån ett kulturellt 

 



 

perspektiv kan ses som kommunikativa objekt – eller symboliska universum – som företaget 
vill att konsumenten ska ta del av (Schroeder 2009: 124). Konsumenten har här 
valmöjligheten att konsumera eller inte konsumera varumärket (ibid.: 125) på ett liknande 
sätt som konsumenten i Douglas och Isherwoods synsätt kan välja vara. 

 
 
2.5 Narrativ 
Schembri, Merrilees och Kristiansen skriver i sin artikel från 2010 om Erving Goffmans 
sociologiska studie av vardagslivet och hur människor har en medfödd önskan om att 
kommunicera ut vem man är genom att engagera sig i olika sociala akter, som till exempel 
konsumtion (Schembri, Merrilees, Kristiansen 2010: 624). Inom litteraturen för 
konsumentbeteende har liknande konsumtionsmönster tagits upp mer och mer – och i 
synnerhet narrativ  genom vilket konsumenter via interaktion med andra kan skapa sina 
identiteter och visa vilka de är (ibid.). 

Schembri, Merrilees och Kristiansen tar upp konsumentbeteendeforskning som rör 
mode och menar att den diskursen har visat att konsumenter inte nödvändigtvis alltid 
använder sig av ett konsekvent monologiskt narrativ, utan istället många olika motsägande 
tolkningar kombinerat för att skapa och definiera jaget (ibid. 2010: 624-625). Samtidigt går 
det inte att komma ifrån att konsumenter av mode, och andra konsumtionsaktiviteter, 
kontinuerligt engagerar sig i dialoger med andra individer vilket influerar konsumentens 
beteende och identitet (ibid.). Relationen mellan hur konsumenten uppfattar vardagslivet och 
de sociala narrativen formar så identiteten, och både de meningsskapande värden 
konsumenten omfamnar och försöker motstå har en avgörande del i skapandet av jaget 
(ibid.). I ett parallellt resonemang menar Svensson och Östberg (2013) att vi i konsumtion 
ständigt visar andra vem vi är, vad vi tror på och vad vi har för drömmar (Svensson, Östberg 
2013: 59), men också vem vi inte  är eller vill vara (ibid.: 59). Genom konsumtion och hur  vi 
konsumerar visar vi våra medmänniskor hur vi vill uppfattas, vilket sedan tolkas och kommer 
tillbaka till oss i våra medmänniskors beteende mot oss själva (ibid.: 62). 

Schembri, Merrilees och Kristiansen fortsätter att beskriva diskursen av 
konsumentbeteendeforskningen och skriver om att varumärken inte bör uppfattas som 
materiella objekt eller funktionella varor (något som återspeglar det synsätt som Douglas och 
Isherwood förespråkar, se ovan), utan som symboliska resurser som konsumenter använder 
genom att kommunicera till andra (Schembri, Merrilees, Kristiansen 2010: 625). Följaktligen 
så använder konsumenter varumärken för att förmedla sina identitetsbehov (ibid.) 

I den sociala världen går inget att förstå innan objekt, handlingar och beteenden tolkas 
(Schembri, Merrilees, Kristiansen 2010: 626). Narrativ är ett sätt för människor att ta in och 
förstå omvärlden och sig själva och det är en metod som används av forskare för att 
undersöka hur konsumtion hänger ihop med skapandet av jaget (ibid.). Konsumenter skapar 
mening genom interaktion och tolkning av den sociala världen och en narrativ 
undersökningsmetod tillåter de deltagande att uttrycka sina erfarenheter, vilket möjliggör 
forskaren en förståelse för konsumtion (ibid.: 627). I en tvärvetenskaplig undersökning kan så 

 



 

de kulturella processerna genom vilket konsumenter skapar värde från varumärken 
(Schroeder 2009: 123) närmare undersökas med hjälp av narrativ som metod. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

3.0 Bakgrund 
Nedan presenteras uppsatsens bakgrund genom att kort beskriva Spotify (3.1) samt 
undersökningens respondenter (3.2). 
 
3.1 Spotify 
Spotify är en streamingtjänst för musik, podcast och video som grundades i Oktober 2008 av 
Daniel Ek och Martin Lorentzon (Wikipedia 2017). Det finns i över 50 länder på 20 olika 
språk och har 100 miljoner aktiva lyssnare, där 40 miljoner är betalande kunder (ibid.). 
Spotify erbjuder lyssnare över 30 miljoner olika låtar samtidigt som det läggs till fler för 
varje dag (ibid.). Bland svenskar verkar Spotify vara den mest populära streamingtjänsten då 
29 procent av alla internetanvändare i Sverige dagligen lyssnar via tjänsten (Davidsson, 
Findahl 2015: 62). Bland ungdomar mellan 16 och 25 år är intresset ännu högre; här lyssnar 
66 procent dagligen på Spotify (ibid.) samtidigt som 72 procent av alla internetanvändare 
mellan 16 och 25 år aktivt prenumererar på en musiktjänst (ibid.: 63). Följande går att läsa på 
Spotifys hemsida, under fliken om oss ; 
 
 

»Med Spotify är det enkelt att hitta rätt musik för varje tillfälle 
– på mobilen, datorn surfplattan m.fl. 
 
Det finns flera miljoner spår på Spotify. Så oavsett om du 
tränar, festar eller kopplar av, finns rätt musik aldrig längre bort 
än några få klick. Välj vad du vill lyssna på, eller låt Spotify 
överraska dig. 
 
Du kan också bläddra igenom vänners, artisters och kändisars 
musiksamlingar, eller skapa en radiostation och luta dig 
tillbaka. 
 
Tonsätt ditt liv med Spotify. Prenumerera eller lyssna gratis.« 

          – Spotify (2016a) 
 
 
3.2 Undersökningens respondenter 
Undersökningens tre fokusgrupper består av fyra respondenter i respektive fokusgrupp. Alla 
respondenter är män, vilket gör fokusgrupperna till en homogen grupp, och i åldrarna 19-45. 
Alla respondenter lyssnar på Spotify minst fem timmar om dagen varje dag och kände 
varandra högst ytligt innan intervjuerna i fokusgrupperna genomfördes. Indelningen av 
respondenter i fokusgrupperna är som följer; 

- Fokusgrupp 1; Jimmy (21), Ardin (19), Henrik (21) och Annouar (19). 
- Fokusgrupp 2: Per (28), Adam (26), Nils (25) och Edin (31). 
- Fokusgrupp 3: Erik (35), Lars (39), Benjamin (45) och Hans (43), 

 
 

 



 

4.0 Design och Metod 
I följande del motiveras val av metod som tillämpats under studien och urvalet. Först 
redovisas studiens ansats (4.1) undersökningsmetod (4.2) urval (4.3) och Tillvägagångssätt. 
Sedan avhandlas metodproblem (4.5) och till sist kvalitetsdiskussion (4.6). 
 
4.1 Ansats 
För att kunna undersöka konsumentens uppfattningar om varumärket Spotify och sina sociala 
och kulturella miljöer tillämpas i den här studien kvalitativa undersökningsmetoder. Det 
kvalitativa synsättet riktar intresset mot individen och hur denne tolkar och formar sin 
verklighet (Backman 2016: 56) vilket är centralt för den här studien. Undersökningen i denna 
uppsats utgörs av en deskriptiv, kvalitativ fallstudie vilket syftar till att ett fenomen undersöks 
och beskrivs i sin realistiska miljö (ibid.). Vidare så har empirin, eller intervjuerna, i studien 
haft en överordnad roll vilket ger studien en induktiv ansats (Esaiasson et al. 2012: 276). 
 
4.2 Fokusgrupper 
Användandet av fokusgrupper som metod anses vara särskilt lämplig när det gäller att 
undersöka människors handlande (Ekström, Larsson 2010: 80) och hur de tänker och talar om 
ett särskilt (Ahrne, Svensson 2015: 81). I enlighet med detta och på grund av studiens 
kvalitativa karaktär används fokusgrupper i den här undersökningen. I en fokusgrupp är inte 
den enskilde personens syn på världen det man vill åt – det är de delade erfarenheterna och 
förståelsen om att människor inte lever åtskilda från varandra som är intressant (ibid.: 82). 

Ekström och Larsson skriver om Morgans tumregler kring skapandet av 
fokusgrupper, som innefattar a) en heterogen grupp som inte känner varandra på nära håll, b) 
ett relativt strukturerat upplägg med en samtalsledare, c) grupper med 6-10 deltagare och d) 3 
till 5 grupper (Ekström, Larsson 2010: 80). Dessa var studiens riktlinjer under planeringen av 
fokusgrupperna, men på grund av problem som stöttes på under uppsatsskrivandet så blev de 
genomförda fokusgrupperna tvungna att bryta mot vissa punkter. De här problemen redovisas 
närmare under delen om metodproblem (4.5). Vad gäller antalet respondenter i 
fokusgrupperna går Wibeck dock emot Morgans riktlinjer då han menar att en fokusgrupp 
bör bestå av minst 4 respondenter och max 6 (ibid.: 81). Fokusgruppintervjuerna som 
genomfördes var 3 till antalet, med 4 respondenter i varje grupp, och där alla tre grupper var 
homogena då de bara bestod av män. Respondenterna delades in i grupperna efter ålder; i 
fokusgrupp 1, 19-21 år, i fokusgrupp 2, 25-31 år och i fokusgrupp 3, 35-45 år. Det här är 
exempel på separata grupper, vilket man kan använda sig av om man vill jämföra gruppernas 
svar mot varandra (ibid.: 82). 
 
4.3 Urval 
Urvalet av respondenterna skedde dels genom ett ändamålsenligt urval, där man väljer 
respondenter utefter någon slags strategi (ibid.: 82), och dels genom en på-plats-rekrytering, 
vilket innebär att man väljer respondenter utefter vilka som finns tillgängliga vid en specifik 
plats (ibid.). Anledningen till varför två urvalsmetoder användes beskrivs närmare i delen om 

 



 

metodproblem (4.5). Tanken med det ändamålsenliga urvalet var att enkelt kunna hitta flera 
konsumenter av Spotify på samma plats; en slags samlingsplats för Spotify-anhängare. 
På-plats-rekrytering var en sista-minuten-reaktion som användes för att fylla luckor i 
fokusgrupperna, vilket är något som beskrivs mer i delen om metodproblem (4.5). 

Det ändamålsenliga urvalet gick till genom att kontakta en bekant till undertecknad 
som brukade jobba på ett ungdomshus i centrala Linköping – Elsas Hus. Tack vare kontakter 
till undertecknads bekant lyckades tre fokusgrupper bokas in på caféet i Elsas Hus. 
Respondenterna valdes ut av personal på Elsas Hus efter att ha fått berättat för sig de önskade 
kriterierna som baserade sig på Morgans tumregler vid val av fokusgrupper (Ekström, 
Larsson 2010: 80), en spridning i åldrarna (motiverat i delen ovan (4.1)) och hur mycket de 
tilltänkta respondenterna lyssnade på musik genom Spotify, där det efterfrågades 
respondenter som lyssnade minst fem timmar per dag. Personalen fick välja ut respondenter 
då de har mycket bättre koll på vilka återkommande gäster till caféet som uppfyllde till 
önskade kriterierna. 
 
4.4 Tillvägagångssätt 
Innan intervjuerna med fokusgrupperna påbörjades så konstruerades en intervjumall med 
frågor kopplade till studiens frågeställningar, något som är fundamentalt för intervjuer i 
fokusgrupper (Ahrne, Svensson 2015: 86) (se bilaga 1). Dock så ställdes det vid tillfällen 
enkla följdfrågor för att få respondenterna att fördjupa sig. Frågorna till intervjun kopplades 
till studiens frågeställningar för att kunna förankra intervjuerna med fokusgrupperna i teorin 
och på så sätt stärka det eventuella resultatet för studien (Esaiasson et. al 2012: 55). Innan 
intervjuerna i fokusgrupperna gjordes också två stycken provintervjuer för att testa ett tidigt 
skede av frågor som senare skrotades. Esaiasson et. al menar att formuleringar som ser bra ut 
på papper kan låta krångliga när de sägs och uppmuntrar till provintervjuer (2012: 268). 
Utefter Morgans tumregler kring skapandet av fokusgrupper hade själva intervjuerna ett 
relativt strukturerat upplägg med en samtalsledare (Ekström, Larsson 2010: 80) 
(uppsatsförfattaren). För att stimulera en fördjupad diskussion var frågorna som ställdes 
tydligt formulerade (Ahrne, Svensson 2015: 86) något som skulle få respondenterna att 
interagera bättre med varandra. Frågorna rör också för respondenterna bekanta ämnen för att 
få deltagarna att delta mer i diskussionerna (ibid,). Under alla de tre fokusgruppintervjuerna 
spelades ljudet in på en av uppsatsförfattaren medhavd diktafon samtidigt som anteckningar 
fördes, vilket är något som Esaiasson et al. rekommenderar (2012: 268). När intervjuerna till 
sist var klara transkriberades intervjusvaren någon eller några dagar senare. Analysen av det 
insamlade materialet bestod sedan i att koda materialet, ett tillvägagångssätt där texten delas 
in i olika bitar efter teman och mönster (Ekström, Larsson 2010: 84) vilket underlättade 
arbetet väldigt mycket. 
 
4.5 Metodproblem 
Kanske det största metodproblemet som uppstod under uppsatsens gång var det som rör 
fokusgrupperna. Från början i planeringen och sedan i urvalet av respondenter till 

 



 

fokusgrupperna var det tänkt att två kvinnor skulle delta i intervjuerna, i fokusgrupp 1 
respektive fokusgrupp 3. Båda två fick dock förhinder då intervjuerna skulle genomföras, och 
då detta kom fram bara en kort stund innan intervjun med fokusgrupp 1 skulle börja 
tillämpades en på-plats-rekrytering till fokusgrupp 1 och senare också till fokusgrupp 3. Det 
här fick till följd att samtliga respondenter blev män, och fokusgrupperna blev så homogena, 
vilket inte var planerat från början. Detta medför också att studiens resultat inte kan 
generaliseras till kvinnor. Ekström och Larsson skriver att det här är ett problem som kan 
motverkas genom att rekrytera en person mer än tänkt (2010: 82). Eftersom att det var första 
gången uppsatsförfattaren intervjuade respondenter i fokusgrupp i vetenskapligt syfte så var 
detta dock inget han tänkte på. 

Ett annat metodproblem som uppkom under uppsatsens gång var att det tog längre tid 
än förväntat att transkribera ut det insamlade materialet, något som satte uppsatsförfattaren 
under tidspress då han föll bakom tidsschemat. 
 
4.6 Kvalitetsdiskussion 
I en studie som den här formuleras frågorna och problemen på den teoretiska nivån samtidigt 
som undersökningen genomförs på den operationella (Esaiasson et al. 2012: 57). För att 
undvika ett översättningsproblem mellan de två kontrollerades noga och flera gånger att syfte 
och frågeställningar baserats på den relevanta teorin för uppsatsen (ibid.). Som nämnt i början 
av kapitlet kontrollerades också ofta att intervjufrågorna var en operationalisering av samma 
teori (ibid.). 

Den externa validiteten, som avser hur möjligheterna att generalisera slutsatsen och 
resultatet ser ut (Esaiasson et. al 2012: 58), kan sägas sjunka för den här uppsatsen i och med 
bortfallet av de båda tilltänkta kvinnliga respondenterna. 
 
  

 



 

5.0 Resultat och analys 
I den här delen presenteras uppsatsens resultat och analys kopplat till resultatet fortlöpande 
i texten. Resultatet är indelat utefter studiens frågeställningar: konsumentens kontexter och 
användning av Spotify (5.1), konsumentens interaktion med andra genom Spotify (5.2) och 
konsumentens beteenden kopplat till Spotify (5.3). 
 
5.1 Konsumentens kontexter och användning av Spotify 
Henrik, 21, beskriver sin användning av Spotify som en blandning mellan sociala och 
icke-sociala sammanhang, något som resterande i gruppen kände stämde överens med sin 
egen användning. Han menar att han ofta lyssnar på musik via Spotify när han aktivt gör 
någonting, i stort sätt vad som helst där tillfälle ges, men att han inte reflekterar särskilt 
mycket över när eller om det finns ett specifikt tillfälle när det passar bäst att använda 
Spotify, något som även det återspeglades av samtliga respondenter i gruppen. 
 
 

»Det är inget jag tänker på särskilt mycket faktiskt, om jag ska 
vara ärlig, när det är “dags” att lyssna på Spotify liksom. Det är 
alltid najs att kunna dra på det (Spotify) när som, oavsett om 
det är runt folk eller om jag står hemma och diskar ensam i min 
lägenhet.« 

          – Henrik, 21 (1) 
 
 

Alla i gruppen; Annouar, 19, Ardin, 19, Jimmy, 21, och Henrik, 21, uttrycker liknande åsikter 
om var eller i vilka kontexter de lyssnar på musik via Spotify. De beskriver alla en blandning 
av icke-sociala sammanhang; på gymmet eller på väg till skola eller jobb, och sociala 
sammanhang; på fester eller vanligt umgänge. Annouar utvecklar dock det Henrik är inne på 
och kommer med en viktig invändning; han menar att oavsett situation och även fast man är 
ensam (i benämningen att man inte är bland folk man känner) så finns det en social aspekt av 
att lyssna på Spotify: 
 
 

»Jag vet att jag och i alla fall mina kompisar tänker likadant om 
det här, att även när vi tränar eller vad som helst (och lyssnar 
på musik via Spotify) så tänker vi på varandra (skratt). Alltså om 
jag står och köttar på gymmet och det kommer på en låt av 
Drake med ett bra beat, då vet jag att jag vill snacka om exakt 
det där beatet med någon polare sen.« 

– Annouar, 19 (1) 

 
 
Annouar och Jimmy delar den här uppfattningen, och både Henrik och Ardin relaterar till 
liknande situationer där de genom musiklyssningen via Spotify när som helst, i anslutning till 
en viss låt, artist eller visst band, kan ledas in i ett socialt sammanhang. Henrik kopplar det 
här till hans förra uttalande om när han står och diskar ensam i sin lägenhet. Han menar att 

 



 

han, precis som Annouar på gymmet, kan bli påmind om att han lyssnar på musik genom att 
höra någon låt som väcker en tanke, och att han ofta direkt kan ringa eller skriva till en 
kompis för att prata om den specifika låten, artisten eller bandet. Ardin berättar om liknande 
situationer som de övriga respondenterna och tar ett exempel från när han och en vän till 
honom brukade åka tillsammans in till ett gemensamt jobb. De brukade sitta tillsammans på 
bussen på morgonen och lyssna på musik via Spotify var för sig, för att allteftersom börja 
prata kring och runt musiken de satt och lyssnade på.  

Att gå från en icke-social handling eller ett icke-socialt sammanhang till ett socialt 
sammanhang eller social interaktion via användningen av Spotify, som i ovan nämnda 
exempel, var något som visade sig vara väldigt förekommande i den första fokusgruppen, 
fokusgrupp 1, och något som också förekom till viss del i fokusgrupp 2. Nisse, 25 år, från 
fokusgrupp 2 uttryckte sig följande om det: 

 
 

»När jag är på gymmet (och lyssnar på musik via Spotify)...jag 
vill oftast inte bli störd av någon då (skratt). Men det är i och 
för sig skillnad om jag är där och tränar med någon kompis… 
Då brukar vi snacka musik (bland andra saker). Men de flesta av 
mina polare har rätt kass musiksmak (skratt) så jag brukar välja 
musiken på gymmet åt de ibland. Eller, de spelar någon av 
mina (personliga) listor (på Spotify)... Sen kommer de och bara 
“det där var bra, vad var det för något?” eller “vad är det här för 
skit?”. Så vi snackar rätt mycket musik mellan övningarna, 
liksom.« 

– Nisse, 25 (2) 
 
 
Det här var något som Edin, 31, kunde känna igen sig i och han berättade också om tillfällen 
där han uppvisat ett liknande beteende. De övriga två respondenterna i gruppen; Per, 28, och 
Adam, 26, kunde dock inte känna igen sig i sådana situationer. Alla respondenter i 
fokusgrupp 2 är inne på samma spår som den förra när det gäller var och i vilka sammanhang 
man använder Spotify; det uppgavs vara en rätt jämn fördelning mellan icke-sociala och 
sociala sammanhang. Samtidigt reflekterar inte heller respondenterna i fokusgrupp 2 om när 
det är “dags” att använda Spotify då musiklyssning är en så integrerad del av deras vardag. 

I fokusgrupp 3 skiljer sig respondenterna från respondenterna i de första två 
fokusgrupperna då det här bara var Erik, 35, som beskrev en övergång från ett icke-socialt 
sammanhang till ett socialt genom användning av Spotify. I hans fall handlade det om hur 
han i sitt hem på eftermiddagen kan sitta och “mest göra ingenting, slösurfa eller sitta och 
hålla på med gitarren”  samtidigt som han lyssnar på musik (via Spotify) i sitt 
högtalarsystem, och hur hans sambo “frekvent pendlar mellan rummen”  samtidigt som de 
“från och till diskuterar det jag lyssnar på...hon har ofta någon utläggning om hur svår och 
plågad jag vill vara” . I fokusgrupp 3 skiljer sig också uppfattningen om när man använder 
Spotify. Här är respondenterna mer medvetna om när de kan och inte kan lyssna på musik via 
Spotify, på grund av en upplevelse av “mindre tid till sånt....men jag brukar alltid lyssna på 

 



 

musik  (via Spotify) på väg från jobbet till dagis. Det är en av mina musikrutiner”  som Lars, 
39, uttrycker det. Dessutom upplever samtliga respondenter i fokusgrupp 3 att de till 
majoriteten använder Spotify i icke-sociala sammanhang, vilket går mot vad de första två 
fokusgrupperna uttryckte i samma fråga. 

I litteraturen tar Schembri, Merrilees och Kristiansen upp att varumärken inte bör 
uppfattas som endast materiella objekt eller funktionella varor, utan som symboliska resurser 
som konsumenter använder sig av genom att kommunicera till andra (Schembri, Merrilees, 
Kristiansen 2010: 625). Följaktligen så använder konsumenter varumärken för att förmedla 
sina identitetsbehov (ibid.) I fokusgrupp 1 kan vi se hur samtliga respondenter känner igen 
sig och kan relatera till situationer där de med hjälp av symboliska resurser – musik – från 
Spotify kommunicerar med andra individer. Därför skulle man också kunna hävda att alla 
respondenter i fokusgrupp 1 använder Spotify på ett sätt som förmedlar deras identitetsbehov. 
I fokusgrupp 2 uppvisades detta till viss del, där hälften av respondenterna kunde känna igen 
sig i liknande situationer. I fokusgrupp 3 kan bara Erik sägas passa in i det här beteendet. 

Genom narrativ kan konsumenter visa upp ett konsumtionsmönster där de via 
interaktion med andra kan skapa sina identiteter och visa vilka de är (Schembri, Merrilees, 
Kristiansen 2010: 624), vilket samtliga respondenter i fokusgrupp 1 visar prov på. Det här 
beteendet stämde överens med hälften av respondenterna i fokusgrupp 2, samtidigt som det 
bara gällde en respondent i fokusgrupp 3. Utefter det här går det att hävda att alla 
respondenter i fokusgrupp 1 använder sig av narrativ i sin konsumtion av Spotify, och att de 
genom att använda Spotify också skapar sina identiteter och visar andra vilka de är. I 
fokusgrupp 2 kan hälften av respondenterna sägas göra detta, och endast en respondent i 
fokusgrupp 3.  

Genom konsumtion och hur  vi konsumerar visar vi våra medmänniskor hur vi vill 
uppfattas, vilket sedan tolkas och kommer tillbaka till oss i våra medmänniskors beteende 
mot oss själva (ibid.: 62). I sociala sammanhang, som på fester eller vid vanligt umgänge, där 
respondenterna lyssnar på musik via Spotify uppstår ofta diskussioner mellan respondenterna 
och andra individer om vad musiken betyder för dem.  

 
 

»Det är ofta vi sitter och snackar om det (musiken) på någon 
efterfest eller något samtidigt som vi lyssnar (på Spotify)... Jag 
får ofta försvara mig för att jag inte gillar Future. Men helt 
ärligt. Vad har han ens gjort som är bra? Det är helt sjukt. Tro 
mig, jag försöker så hårt jag kan att förespråka min musik i 
såna situationer.« 

– Jimmy, 21 (1) 
 
 

Alla respondenter i fokusgrupp 1 menade att de upplevde liknande situationer i sin vardag 
relativt ofta. De behöver inte vara en fest eller nåt, jag kan ha en rant med någon jag känner 
innan vi drar någonstans  som Henrik, 21, påpekar. Respondenterna i de andra två 
fokusgrupperna upplever även de liknande situationer där de uttrycker sina åsikter om en viss 

 



 

typ av musik för andra i anslutning till Spotify, dock inte lika vanligt förekommande som för 
respondenterna i fokusgrupp 1. 
 
 

»Det händer, absolut, att vi (respondenten och de andra 
anställda på caféet) har tjafs om musiken vi ska spela i caféet 
här. Ofta är det inte så farligt, men ibland hettar det till. Man 
har ju blivit kallad gubbe ett antal gånger bara senaste veckan 
(skratt). Vi har alltid Spotify uppe så att man bara kan gå dit 
(pekar mot en surfplatta på ett bord längre bort) och köa vad 
man vill. Alla har ju åsikter om varje låt känns det som.« 

            – Benjamin, 45 (3) 
 
 
 I de här sociala sammanhangen hänger konsumtion och socialt samspel tätt ihop så såsom 
Svensson och Östberg skriver om (2013: 59). Genom konsumtion visar vi våra 
medmänniskor vem vi är och vad vi står för – men också vem vi inte  är eller vill vara (ibid.), 
något som respondenterna från alla tre fokusgrupper menar att de gör genom sin användning 
av Spotify i sociala sammanhang. Relationen mellan hur konsumenten uppfattar vardagslivet 
och de sociala narrativen formar så identiteten – både de meningsskapande värden 
konsumenten omfamnar och försöker motstå har en avgörande del i skapandet av jaget 
(Schembri, Merrilees och Kristiansen 2010: 624-625.). Genom att engagera sig i diskussioner 
om vad för sorts musik man omfamnar eller försöker motstå i sociala sammanhang kan man 
därför hävda att alla respondenter från samtliga tre fokusgrupper genom sin konsumtion av 
Spotify skapar sitt “jag”. 

Respondenterna i samtliga tre fokusgrupper upplever också en social gemenskap, 
något framgångsrika företag ofta lyckas skapa bland konsumenter med liknande 
konsumtionsvanor (ibid.: 80), i olika situationer genom konsumtionen av Spotify. Benjamin 
fyller i sitt föregående uttalande; “Skämt åsido så bråkar vi inte så mycket om det  (musiken) 
här, vi har alltid en bra stämning, mycket tack vare just musiken tror jag”.  Liknande åsikter 
återspeglades, som sagt, av samtliga respondenter i alla tre fokusgrupper och “det är nog det 
som är det bästa med att lyssna på musik på det här sättet...hänget, liksom”  som Adam, 26, 
från fokusgrupp 2 påpekade om den gemenskap som uppstår genom konsumtionen av Spotify 
i sociala sammanhang. 

 
 
  

 



 

5.2 Konsumentens interaktion med andra genom Spotify 
Respondenterna från alla tre fokusgrupper berättar om en interaktion med andra individer i 
sociala sammanhang och kontexter genom sin konsumtion av Spotify, här exemplifierat från 
fokusgrupp 2: 
 
 

»Jag snackar en del musik med min tjejs polare… de lyssnar 
också mycket på Spotify och är inne på en del av det jag själv 
är inne på så, det går att bygga broar liksom. Ofta när vi ses är 
det det (musiken) vi snackar om eftersom att vi i ärlighetens 
namn inte har så jäkla mycket mer gemensamt.« 

            – Per, 28 (2) 
 
 
Alla tre fokusgrupper är överens om att konsumtionen av Spotify bidrar till just det som Per 
är inne på – att bygga broar mellan sig själv och andra likasinnade. Ardin från fokusgrupp 1 
pratar om något liknande; “jag har alltid haft rätt svårt att snacka med folk jag inte 
känner...men om personen jag snackar med lyssnar samma musik som jag, då går det lättare, 
helt klart. Man kan visa varandra saker på Spotify då.”.  Här fyller de andra respondenterna 
från fokusgrupp 1 i och Annouar menar att “det är enklare att bonda med någon om de 
lyssnar på samma musik  (via Spotify) för då känns det som att de förstår en lite bättre du 
vet”.  Även i fokusgrupp 3 kommer det här på tal när Erik och Hans parallellt med varandra 
för liknande resonemang. Erik berättar om hur han “träffat alla olika sorters konstiga typer 
som efter ett tag visat sig ha den grymmaste musiksmaken”  och hur han och nämnda 
individer senare “stått och försökt toppa varandra i obskyra Spotify-referenser”.  Hans pratar 
i sin tur om att han har “en passionerad förkärlek till att stå och prata skivor med dammiga 
gubbar i skivbutiker”  något som på senare tid bytts ut mot att “stå och ge varandra tips på 
bortglömda greatest hits-plattor undangömda någonstans i Spotifys dunkel” . Den här typen 
av upplevd interaktion mellan respondenterna och andra konsumenter av Spotify understryker 
vad Svensson och Östberg menar när de hävdar att konsumtion ofta spelar stor roll för social 
samvaro (2013: 80). Vidare menar Schembri, Merrilees och Kristiansen att konsumenter av 
olika aktiviteter kontinuerligt engagerar sig i dialoger med andra individer vilket influerar 
konsumentens beteende och identitet (2010: 624-625), något som också understryks av 
respondenternas upplevelser.  

Den här typen av interaktion med andra individer som också konsumerar Spotify sker 
för alla respondenter, som nämnt i delen ovan (5.1), oftast i sociala sammanhang som fester 
eller andra typer av liknande umgängen, men också i kortare typer av möten som i exemplen 
ovan. Lars, 39, från fokusgrupp 3 har följande att säga om det: 
 
 

»Det (musiklyssning) är en viktig social gemenskap som vi 
försöker ordna när det kommer folk hit (till caféet vid Elsas 
Hus). Men det är inget vi prackar på folk bara sådär. Det liksom 

 



 

händer av sig själv om man har en avslappnad och öppen 
stämning… som här! (skratt). Folk kommer hit för att fika, 
snacka musik med oss som är här och önska låtar (via 
Spotify).« 

            – Lars, 39 (3) 
 
 
De kortare typerna av möten och sociala interaktioner som Lars nämner återspeglas av det 
som respondenterna förde på tal i förra delen (5.1). Samtliga respondenter från fokusgrupp 1  
nämnde där hur de genom sin konsumtion av Spotify kunde gå från icke-sociala sammanhang 
till social interaktion med andra individer (där dessa individer var folk de kände väldigt väl). 
Även hälften av fokusgrupp 2 och en respondent från fokusgrupp 3 uppvisade det här 
beteendet. Henrik från fokusgrupp 1 utvecklar det här: 
 
 

»Jag vet att det (gå från ett icke-socialt sammanhang till social 
interaktion) alltid går att göra för att det är så jag och mina 
kompisar är med varandra… det går att bara slänga iväg ett 
meddelande eller ringa någon och snacka om...vad som helst 
om musik egentligen. Vi har alltid varit så med varandra för att 
vi alla är musiknördar och vi höll på så innan vi började lyssna 
på musik på Spotify, liksom.« 

            – Henrik, 21 (1) 
 
 
Det här var något som de övriga i fokusgrupp 1 alla kunde relatera till och de övriga i 
gruppen kunde också stryka under på att de och deras närmaste vänner, precis som Henrik 
och hans kompisgäng, är så pass intresserade av musik att liknande situationer kan uppstå 
som den som Henrik berättade om. Jimmy nämner att han “brukar få meddelanden från vissa 
kompisar typ klockan tre, fyra på natten där det står typ…’kolla in det här fy fan vad bra 
alltså’ eller nåt i den stilen. Det är vanligt beteende bland oss  (skratt)” . Arnould och 
Thompson skriver om hur konsumenten i ett konsumentkulturellt perspektiv använder sig av 
symbolisk mening från varumärken och produkter för att manifestera sina personliga och 
sociala omständigheter (2005: 871), något som skulle kunna sägas ske när respondenterna 
och deras närmaste vänner här interagerar med varandra. Vidare skriver Arnould och 
Thompson att konsumenten med ett konsumentkulturellt synsätt ses som identitetssökande, 
där marknaden är en källa vilket identitet och socialt narrativ kan konstrueras ifrån (ibid.).  

Respondenterna från fokusgrupp 1 och deras erfarenheter av detta var något som stack 
ut i undersökningen, då det i de andra två fokusgrupperna inte gick att urskilja någon 
liknande syn. På sin höjd uttryckte respondenterna från de två övriga fokusgrupperna en 
gemenskap kring konsumtionen av Spotify bland sina närmaste vänner som ett sätt att umgås, 
prata musik och slappna av, eller som “en verklighetsflykt från dagishämtning och 
förbrukade blöjor”  som Edin från fokusgrupp 2 uttryckte det. Undantaget skulle i så fall vara 
Per, också från fokusgrupp 2, som nämner hur han och hans närmare vänner “då och då 

 



 

utbyter  (spel)listor  (på Spotify) som vi lagt ner alldeles för mycket tid på” . I fokusgrupp 3 var 
synen på konsumtionen kring Spotify genom interaktion med nära vänner högst funktionell, 
vilket leder in på ännu en vattendelare mellan fokusgrupperna. En annan aspekt där 
fokusgruppernas svar och erfarenheter skilde sig åt var nämligen i hur de relaterade till 
Spotify som varumärke på ett relationsmässigt sätt, alltså hur fästa respondenterna var vid 
själva Spotify – något som speglar sig i hur respondenterna interagerar med andra genom 
Spotify. I fokusgrupp 3 var inställningen till Spotify som varumärke relativt distanserad och 
som nämnt ovan, funktionell, trots att samtliga respondenter i gruppen är flitiga konsumenter 
av streamingtjänsten. Benjamin utvecklar detta på följande sätt: 
 
 

»Det är inte så mycket en cool statussymbol som en bekväm 
plattform med massa musik… Jag har alltid varit en flitig 
musiklyssnare men har liksom aldrig brytt mig om hur  jag 
lyssnar, det är ju inte det som är det viktiga. Spotify är en grym 
musiktjänst för att den är så pass lättillgänglig, men det är inte 
så att jag och mina vänner tycker att vi är hippa på något sätt 
bara för att vi lyssnar genom Spotify… Vi diskuterar själva 
musiken som finns att hämta där, det är den som ligger oss 
nära om hjärtat. För mig är Spotify som ICA, ungefär. Jag har 
stor nytta av att handla på ICA, men det betyder inte att jag är 
ett fan av ICA (skratt).« 

            – Benjamin, 45 (3) 
 
 
Det här var något som de andra i fokusgrupp 3 instämde i och Hans menade att “det kanske 
inte är ett så...modernt synsätt, men jag håller helt med Ben i det där. Vi gör heller kanske 
inte anspråk på att vara moderna. Musiken är det som gäller för oss”.  Lars påpekade att det 
antagligen också reflekteras i hur han och hans vänner från samma generation interagerar 
med varandra genom användningen av Spotify; “det är som Benjamin säger...jag kan bara 
prata utifrån mitt eget synsätt men vi  (nära vänner som också konsumerar musik via Spotify) 
behandlar Spotify endast som en källa för våra gamla favoritplattor och old goldens...det är 
huvudsakligen det vi får ut av det”.  I fokusgrupp 1 var åsikterna om relationen till Spotify åt 
det motsatta hållet: 
 
 

»Som jag snackade om förut så är vi bland mig och mina 
vänner sjukt musikintresserade, alltså nördar på hög nivå, och 
jag tror Spotify bidrar till det där. Det har liksom blivit den 
största plattformen att lyssna på musik på, så av den 
anledningen är det väl en slump att det just blev Spotify (som 
har sådan betydelse). Men för mig och mina kompisar… Vi har 
upptäckt så mycket bra musik genom det (Spotify) så det är 
svårt att inte vara tacksam liksom (skratt). Dessutom, hela 
grejen med att det är en svensk produktion...det är jäkligt 

 



 

coolt. Jag skulle säga att jag definitivt ser Spotify som en 
polare (skratt).« 

            – Jimmy, 21 (1) 
 
 
Även om de andra i fokusgrupp 1 inte ville gå så långt som att likna Spotify vid en vän så 
höll alla med om att de har en speciell relation till just Spotify tack vare att det blivit en så 
integrerad del i deras umgängeskrets vardag. Annouar menar att “det  (Spotify) har liksom 
öppnat dörrar till musik som man inte skulle snacka om eller lyssna på annars”  och får 
medhåll från Henrik och Ardin. Fokusgrupp 2 i sin tur visar återigen upp en tudelning i 
åsikter. Här fanns både svar och erfarenheter som liknade de i fokusgrupp 1, med Per och 
Adam på ena sidan, och åsikter som mer lutade åt de i fokusgrupp 3, som Edin och Nils stod 
för. 

Svensson och Östberg skriver om hur Susan Fournier har påvisat att konsumenter kan 
utveckla djupare relationer till varumärken, samtidigt som Bernard Cova menar att den länk 
mellan konsumenter som dras till samma varumärke kan stärka de sociala banden 
konsumenterna emellan och även varumärkets betydelse för konsumenterna (2013: 12-13).  
Schroeder menar att starka varumärken kan utveckla sätt för sina konsumenter att vara på, 
tänka på och bete sig, och skapa kulturell betydelse men att mening inte enbart kommer från 
en projekterad kommunikation från företaget (2009: 124). Enligt Schroeder så uppstår också 
mening i de processer som bland annat sker i sociala miljöer, eller vardagen (ibid.). 
Respondenternas svar och erfarenheter från fokusgrupp 1, med liknande åsikter från två 
respondenter från fokusgrupp 2, kan sägas stämma in på de här synsätten av hur starka 
varumärken kan påverka sina konsumenter. Det kan dock inte sägas vara fallet för 
fokusgrupp 3 och andra hälften av fokusgrupp 2. 
 
  

 



 

5.3 Konsumentens beteenden kopplat till Spotify 
Som visat i de förra två delarna (5.1) och (5.2) så skiljer sig fokusgruppernas upplevelser och 
erfarenheter av konsumtionen av Spotify i hur de interagerar med andra individer. Det här är 
något som i linje med det visar sig i respondenternas beteende genom användningen av 
Spotify, då det även här finns tydliga skillnader mellan fokusgrupperna. I fokusgrupp 1 
framkommer det att respondenterna i sin konsumtion av Spotify beter sig på ett annorlunda 
sätt än i både fokusgrupp 2 och fokusgrupp 3. I fokusgrupp 1 kretsar beteendet nämligen till 
stor del kring respondenternas inbitna musikintresse, och den musik som Spotify erbjuder. I 
fokusgrupp 2 och fokusgrupp 3 uttryckte man inget särskilt beteende kopplat till Spotify, 
även fast respondenterna också i de grupperna ansåg sig vara musikintresserade, och 
förhållningen till Spotify var, som påpekat i delarna (5.1) och (5.2) ovan, överlag rätt 
anspråkslös. Därför fokuserar den sista delen i resultatkapitlet (5.3) på fokusgrupp 1 och 
respondenternas svar där. 

Henrik uttrycker sig om hans och hans vänners beteende kopplat till Spotify följande; 
 
 

»Vi (respondenten själv och nära vänner) har det (musik) som 
vårt största intresse, det kommer alltid tillbaka till oss. Att ha 
ett jobb och en bra inkomst och så… visst, det är viktigt men 
det som betyder något på riktigt (för respondenten och nära 
vänner) är musik. Vi vill hålla på med musik på något sätt, vi har 
drömmar om sånt, så det upptar en stor del av hur vi tänker 
och gör liksom. Och hur vi snackar med varandra. Vi kan ha 
största planerna på hur vi ska göra för att spela in något och 
sen lägga ner sjukt mycket tid på att få det rätt, så vi är 
dedikerade på det sättet. Jag tror att det bara är naturligt att vi 
använder Spotify så pass mycket för att vi är så inne i den 
världen.« 

            – Henrik, 21 (1) 
 
 

De andra i gruppen uttryckte liknande åsikter. Även fast de andra respondenterna inte delar 
Henrik och hans nära vänners önskan om att själva hålla på med musik någon gång i 
framtiden så kunde de relatera till den kärlek och dedikation som Henrik nämner. Jimmy 
berättar om han och hans kompisgängs förhållande till Spotify; “Det är klart, jag älskar 
musik och mina polare älskar också musik. Det är kanske inte så ovanligt att säga så men vi 
är verkligen passionerade  (skratt). Vi lyssnar på musik på alla sätt vi kan och nu råkar det 
vara så att Spotify har jäkligt mycket musik...så det är klart vi använder det  (Spotify)”.  Ardin 
menar att “det på ett sätt är jäkligt najs att vi lever i den här tiden, med alla sjuka saker att ta 
del av du vet? Jag tror att alla vi här  (menande mot de andra tre respondenterna) hade varit 
samma  (musik)nördar även om vi levde på sjuttiotalet eller vad som helst, men all musik vi 
kan ta del av nu...det är ändå skönt att vi kan ta del av så mycket  (musik)” . Annouar 
resonerar på liknande sätt som de andra tre i gruppen och understryker att han och hans 
vänners musikintressen har inverkan på hur de beter sig; “På ett sätt så påverkar det allt vi 

 



 

gör liksom. Vi beter oss och snackar efter vad vi lyssnar på på ett sätt...vi plockar alltid upp 
grejer från texter och så blir det något konstigt internskämt som ingen annan fattar något av 
(skratt)”.  

Enligt Schembri, Merrilees och Kristiansen skapar konsumenter mening genom 
interaktion och tolkning av den sociala världen (2010: 627). Douglas och Isherwood menar i 
sin tur att varor innehar en social funktion som skapar och vidhåller relationer och att 
konsumtion är en process vars huvudfunktion är att få oss att förstå våra händelser (Corrigan 
1997: 18). Konsumentens mål är som följd att konstruera ett begripligt universum genom de 
varor som denne väljer att konsumera (ibid.). Genom ett kulturellt perspektiv på konsumtion 
och varumärken förfäktat av Schroeder kan varumärken även här likställas med begripliga, 
symboliska universum som företaget vill att konsumenten ska ta del av (2009: 124). 
Konsumenten har här valmöjligheten att konsumera eller inte konsumera varumärket (ibid.) 
på ett liknande sätt som konsumenten i Douglas och Isherwoods perspektiv kan välja vilken 
vara denne vill konsumera. Utifrån respondenternas svar från fokusgrupp 1 går det att urskilja 
ett synsätt där respondenterna tillsammans med sina nära vänner tar del av det symboliska 
universum som Spotify och musiken som finns tillgänglig genom dess streamingtjänst 
representerar. Respondenterna som konsumenter kan här välja att konsumera eller inte 
konsumera (Schroeder 2009: 124), alltså aktivt välja om de ska lyssna på musik via Spotify 
eller inte. Genom ett konsumentkulturellt perspektiv är konsumentens respons här avgörande 
för hur mening skapas (Schroeder, Salzer-Mörling 2006: 1), mening som konsumenten 
genom material hämtad från varumärket eller produkten i fråga aktivt kan konstruera sin 
identitet med (Elliott, Davies 2006: 155). Men enligt Bernard och Veronique Cova så är 
konsumenten här i en överdriven maktposition (2014: 1096-1097) och i enlighet med detta 
menar Schroeder och Salzer-Mörling att det inte är upp till konsumenten att på eget bevåg 
avgöra om mening skapas i samband med konsumtionen av varumärket – skapandet av 
mening går istället att hitta mellan  konsumentens respons och tolkningar och företagets 
kommunikation (2006: 2) i kulturella och sociala miljöer (Schroeder 2009: 124), det vill säga; 
i vardagen. Jimmy från fokusgrupp 1 uttrycker sitt val av just Spotify på följande sätt; 
 
 

»Det (Spotify) är den stora plattformen liksom, det går inte att 
komma ifrån. Vi (respondenten och nära vänner) började väl 
använda det (Spotify) just av den anledningen och att all vår 
musik fanns där. Sen har det bara blivit en självklarhet. Vad 
kostar det ens nu? Typ 100 spänn. Det är ingenting. Det är klart 
det blir en del av vårt snack om musik och vårt sätt att ta till 
oss musik när det är så enkelt.« 

            – Jimmy, 21 (1) 

 
 
Här kan man tolka det Jimmy säger som att valet av Spotify som plattform för 
musiklyssnande baserar sig på hur han och hans nära vänner ser på Spotify; det kostar inte 
mycket och all deras favoritmusik finns där. Spotify blir en del av deras vardag genom att de 

 



 

lyssnar på musik som finns tillgänglig på Spotify och sedan interagerar med varandra genom 
att till exempel prata om musiken och visa varandra låtar eller artister och band. De övriga 
respondenterna i fokusgruppen menade att de och deras nära vänner upplevde ett liknande 
beteende och att de nog valt just Spotify som musikplattform av samma anledning som 
Jimmy beskriver. Alla respondenter i fokusgrupp 1 skulle alltså kunna sägas ha valt Spotify 
på grund av de och deras umgängeskrets beteenden i vardagen. Cecilia Cassinger menar att 
ett företags image skapas i relation mellan företaget och konsumenten (2011: 148). Genom ett 
brand culture-perspektiv på detta kan ett företags image sägas skapas dels av företaget och 
dess projekterade identitet (Schroeder 2009: 124) och dels genom de tolkandeprocesser som 
för konsumenten sker i kulturella och sociala miljöer (ibid.). Respondenternas svar från 
fokusgrupp 1 visar här att de genom sina tolkandeprocesser av Spotify i sin vardag skapar 
varumärket Spotifys image i relation med företaget. 

Schroeder menar att varumärken inte bara är medlare av kulturell betydelse, de kan 
också skapa kulturella ritualer och sociala normer (2009: 124). De kulturella processer som 
sker mellan konsumentens respons och företagets kommunikation, i sociala och kulturella 
miljöer, är det som avgör hur ett varumärke skapar mening hos konsumenten (ibid.: 123). 
Respondenterna i fokusgrupp 1 och deras nära vänner skulle så kunna sägas använda sig av 
de kulturella ritualer som Spotify genom sin musikplattform skapar, och meningen, värdet, 
respondenterna och deras nära vänner får ut av att använda Spotify kan som sagt sägas skapas 
i det beteende – de kulturella processer – som de utövar i vardagen.  
 
 
 
 
 
 
  

 



 

6.0 Slutsats och diskussion 
I den här delen presenteras och diskuteras studiens slutsatser utefter uppsatsens 
frågeställningar och syfte. Uppsatsförfattaren diskuterar också egna reflektioner kring 
studien innan förslag på framtida forskning ges. 
 
Syftet med den här fallstudien är att utifrån konsumentkultur, brand culture och narrativ 
undersöka om  och i så fall hur  kulturella processer skapar mening för konsumenter av 
varumärket Spotify. 

Utefter respondenternas svar och reflektioner från de tre olika fokusgrupperna så står 
det klart att en av grupperna, fokusgrupp 1 (och respondenterna där), använder Spotify på det 
sätt där kulturella processer skapar mening genom konsumtion. 

De kulturella processerna skapar mening för respondenterna, eller konsumenterna, på 
det sätt att konsumtionen av Spotify, och musiken som finns tillgänglig i produkten, 
uppmanar till social interaktion med andra likasinnade individer. Genom den sociala 
interaktionen med andra likasinnade individer stärker så konsumenten sin identitet och sitt 
“jag”. Det framkom att konsumenterna uppvisade det här beteendet bäst genom att interagera 
med nära vänner som uppvisade samma konsumtionsvanor. Genom en upplevd gemenskap 
med andra likasinnade individer genom konsumtionen av Spotify uppvisar konsumenten ett 
beteende där kulturella processer som sker i sociala och kulturella miljöer (eller med andra 
ord; vardagen) skapar mening för konsumenten. 

Som visat i figur 1 i problemformuleringen (1.0) så är den här studien ett fall av hur 
konsumenter tolkar ett specifikt varumärke – och i det här fallet Spotify. Vad gäller studiens 
generaliserbarhet så är den tyvärr mindre än vad det från början av studien eftersträvades att 
vara. Det här beror till största del på att endast tre fokusgrupper genomfördes, och att 
fokusgrupperna endast bestod av män. Det här var något som från början av studien inte var 
planerat, men på grund av svårigheter att hitta respondenter till undersökningen förföll det sig 
till slut så att fokusgrupperna endast representerades av män. Det här betyder att studiens 
slutsatser och resultat inte går att generalisera till kvinnor, något som det från början var tänkt 
skulle gå att göra. Vidare går det inte heller att generalisera slutsatser och resultat till något 
annat åldersspann än sena tonåren och unga tjugoåringar då respondenterna som uppvisade 
vad studien eftersökte var mellan 19 och 21 år. 

Resultaten och slutsatserna kan sägas ansluta till forskningen om brand culture och 
konsumentbeteende då denna studie genom sin undersökning skapar djupare förståelse för 
begreppen. Dessutom är musiklyssning en konsumtionstjänst som sällan verkar få utrymme i 
vetenskapliga texter inom varumärkeskommunikation och konsumentbeteende (den enda 
relevanta artikeln som hittades vid diskursanalysen var Nylund Hagen 2015) och 
undersökningen hjälper så till att belysa en vit fläck inom forskningsområdet. 

Intresset för att göra den här undersökningen föddes under arbetet med en skoluppgift 
när jag som uppsatsförfattare läste en vetenskaplig artikel om hur imageskapande kunde ske 
bortom de traditionella marknadsföringskanalerna och istället i vardagen. Den artikeln kan 
sägas vara en dörröppnare till marknadsföring som ämne för mig som uppsatsförfattare och 
något som inspirerade att dyka ner ytterligare i liknande litteratur. Dessutom är musik något 

 



 

som undertecknad själv är ett stort fan av och i kombination med det vetenskapliga världen 
inom marknadsföring, och mer specifikt varumärkeskommunikation och konsumentkultur, så 
började tankarna om en undersökning som i den här studien konkretiseras. 

Då studiens generaliserbarhet inte blev vad som vid början av den här undersökningen 
eftersträvades så är förslag på framtida forskning att göra en liknande studie till denna, fast 
med förslagsvis fler fokusgrupper och definitivt en undersökning med både män och kvinnor. 
Om samma undersökning som i denna studie genomförs, fast med invändningarna ovan så 
skulle resultatet och slutsatsen kunna generaliseras på ett mycket bättre sätt, samtidigt som 
förståelsen för brand culture och konsumentbeteende skulle stärkas ytterligare. 
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Bilaga 
Intervjumanual 
 

1. Är det okej för er om jag spelar in det här samtalet? 
2. Vill ni vara anonyma när ni står med i uppsatsen? 
3. Vad heter ni och hur gamla är ni? 

 
4.  När använder ni Spotify? 
5. I vilka icke-sociala sammanhang? 

a. Varför/varför inte? 
6. I vilka sociala sammanhang? 

a. Varför/varför inte? 
 

7. Relaterar ni till andra användare av Spotify? 
a. Hur då?/varför inte? 

8. Upplever ni en gemenskap med andra användare av Spotify? 
a. Varför/varför inte? 

9. Interagerar ni med andra användare av Spotify på något sätt? 
 

10. Vad får ni ut av att lyssna på Spotify? 
11. Vad betyder Spotify för er? 

 
12. Vill ni ta del av intervjun när den är transkriberad? 

 
 
 
 
 
 

 


