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La	  création	  de	  l’identité	  dans	  des	  relations	  hyper-‐sociales	  :	  
interactions	  symboliques	  sur	  Spotify	  
 

L’évolution technologique qui a conduit à la création de médias sociaux, appelé "Web 

2.0", a facilité les interactions entre utilisateurs. Cette culture numérique entraînée par le 

Web 2.0 est un point crucial pour notre époque. Cette notion d’une culture numérique 

s’applique pour les internautes appelées «natifs numériques» et «immigrants numériques». 

Ce sont des jeunes qui n'ont soit jamais connu un monde sans Internet soit qui, plus tard 

dans leur vie, ont appris à naviguer sur le Web de la même manière que les natifs. Cette 

numérisation imprègne notre vie quotidienne et la plupart des nos activités s’orientent de 

plus en plus vers la sphère sociale, y compris l’écoute de la musique. Le partage de la 

musique et les interactions qui se créent autour de l’écoute sont au centre du service de 

streaming Spotify, qui fait l’objet de ce mémoire. Le partage se fait avant tout 

automatiquement via l’intégration avec Facebook, ce qui fait que le partage est en temps 

réel et visible dans les fils d'actualités des autres internautes. 

 

L’impact des réseaux sociaux sur notre vie a amené un nombre de théoriciens à repenser la 

façon dont se forme l’identité. Cependant, j’insiste avec ce mémoire sur la nécessité de 

reconnaître que ces processus n'ont pas changé avec les médias sociaux. Je soutiens que 

l'interactionnisme symbolique reste un cadre théorique essentiel pour comprendre la 

formation de l'identité dans les médias sociaux au même titre que dans le hors ligne. Selon 

l’interactionnisme symbolique, l'identité des individus et des organisations est construite 

par des processus sociaux, notamment à travers une dialectique permanente entre les 

forces internes et externes, c’est-à-dire entre les convictions et valeurs qui apparaissent 

dans les expressions de l’identité et l’intériorisation des attitudes du monde externe envers 

les individus. Avec les médias sociaux, ce processus est intensifié de sorte que l'identité se 

construit non seulement dans un processus social, mais dans un processus hyper-social. 

L’intensification est le résultat d’une considérable augmentation des interactions avec le 

monde extérieur par l’intermédiaire des médias sociaux. Ainsi, nous nous retrouvons dans 

davantage de situations où l'on doit prendre en compte les attitudes du monde extérieur et 

accorder notre comportement en fonction. En prenant cette approche d’interactionniste 

symbolique, je conteste la perception postmoderne de la fragmentation de l’individu. Je 

soutiens que l’idée de la fragmentation appartient à l’époque de la naissance des réseaux 
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sociaux. Elle n’est donc plus pertinente dans le monde d’aujourd’hui où la distinction 

entre les univers online et offline est en train de s’effacer, et où au contraire ces deux 

univers sont en train de fusionner. Dans ce milieu hyper-social et hyper-connecté, la façon 

dont nous exprimons notre identité a changé radicalement. L’identité se manifeste dans 

l’utilisation des symboles, le comportement et la communication. Sur Spotify la façon 

dont les utilisateurs emploient les symboles consiste à soigneusement sélectionner quelle 

musique ils partagent pour projeter une image désirable. Néanmoins il s’avère difficile de 

contrôler ces expressions de l’identité, et pour cela ils ont recours à la modération. 

 

Je discute ensuite l'interaction symbolique entre les entreprises et les utilisateurs sur les 

médias sociaux et l’impact de ces interactions sur l'identité des deux interlocuteurs. La 

communication sur les médias sociaux est disponible publiquement pour toute personne 

intéressée. Quand les entreprises et les utilisateurs interagissent publiquement sur ces 

réseaux, les images des deux parties s’influencent mutuellement et deviennent une 

ressource symbolique dans la construction de l'image de l’autre. Compte tenu de l’aspect 

public, l’interaction est également ouverte pour d’autres internautes, qui ainsi ont la 

possibilité de participer et de projeter leur image dans l'interaction, ce qui entraine une 

fusion des images de tous les participants. Il est crucial pour les marques de comprendre 

ces dynamiques. Il est par conséquent utile, pour les entreprises qui souhaiteraient associer 

leur marque avec de la musique, de considérer Spotify comme une plate-forme 

incontournable pour leur branding. Il est alors important les entreprises d’arriver à fournir 

aux utilisateurs des outils pour créer leur propre image sans que l'image de la marque ne 

devienne trop dominante. 
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Kapitel	  1:	  Introduktion	  

 

Et par måneder inden afleveringsdatoen for denne afhandling fik jeg en kortfattet 

privatbesked fra en venindes ekskæreste, som jeg ikke har set i et par år. I beskeden stod 

der: ”Hej Mai. Jeg håber du har det godt. Tak for alt den fede musik.” Samme aften sad 

jeg til et middagsselskab, hvor én af mine barndomsveninder i forbindelse med en samtale 

om musik sagde til mig: ”Jeg synes ellers at du har sådan en god musiksmag, men nogle 

gange synes jeg simpelthen at noget af det, du hører på Spotify er helt forfærdeligt!” Et par 

dage inden havde en kollega betroet mig, hvor glad hun var for én af mine Spotify-

spillelister, og at hun derfor havde delt det med én ven. Disse eksempler på hvor venner og 

bekendte har kommenteret på mit musikforbrug, både on- og offline, fik mig til at tænke 

på, hvor meget der er sket siden gymnasietiden, hvor jeg dagligt tog på musikbiblioteket 

for at låne cd’er, hvorefter jeg brændte dem, jeg bedst kunne lide. Det gik op for mig, at 

allerede dengang var min musiksmag en stor del af den måde, jeg opfattede mig selv på, 

og hvordan jeg ønskede at andre skulle opfatte mig. Men de eneste muligheder, jeg 

dengang havde for aktivt at benytte musik, som et redskab i min selvfremstilling, var når 

jeg sad og flagrede med en cd i klasseværelset eller evt. skabte en kontakt til en anden 

låner på musikbiblioteket. Disse små anekdoter illustrerer noget helt grundlæggende for, 

hvad der er sket med musiklytning pga. de sociale mediers indtog i vores hverdag: 

Musiklytning er blevet en offentlig og social aktivitet.  

 

Problemfelt	  og	  problemformulering	  

I takt med at de sociale medier er blevet en naturlig del af vores hverdag, og at ”…all 

aspects of everyday life in highly industrialized modern societies are to some extent 

influenced by, and implicated in, computerization” (Deuze, 2006, s. 63), kan man tale om, 

at en digital kultur har vundet indpas. Den teknologiske udvikling, der har ført til 

skabelsen af de sociale medier, kaldes ”Web 2.0”, et begreb skabt af internet ”guruen” 

Tim O’Reilly (2005). Web 2.0 er en betegnelse for det skift i den teknologiske udvikling, 

der har muliggjort ”…more dynamic interactions between clients and servers, more 

engaging webpage displays and applications and ultimately more direct, interactive and 

participative user-to-user interactions than heretofore experienced on the web” (Harrison 

& Barthel, 2009, s. 157). En vigtig del af web 2.0 æraen er således fremkomsten af de 

sociale medier, hvis struktur inviterer til brugerdeltagelse og sociale interaktioner. Denne 
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invitation til deltagelse er ifølge O’Reilly (2005) grundlæggende for Web 2.0 æraen, og 

han kalder dette ”architecture of participation”. Med dette menes, at brugerinvolvering er 

grundlæggende for sociale medier. Dermed er internetbrugere gået fra at være passive 

beskuere af statisk indhold til at være aktive medskabere af indhold, hvilket vil sige, at 

man på de sociale medier har en indflydelse på og kan redigere det indhold, man ser på sin 

skærm. O’Reilly understreger også, at det i højere grad er de sociale relationer, som disse 

nye teknologier befordrer, der udgør kernen af Web 2.0 æraen frem for selve den 

teknologiske udvikling. De sociale medier har således medført at:  

 

”…users possess a new degree of agency in constructing their engagement with 

resources and other users so that it is easy to form and interact with social and 

technological networks. Web 2.0 is inherently social so that users are central to both 

the content and form of all material and resources” (Hardey, 2007, s. 869).  

 

Den digital kultur er således opstået i takt med at Web 2.0-teknologierne har vundet indpas 

i vores hverdag “…in the ways humans and machines interact in the context of ever-

increasing computerization and digitalization of society, an emerging digital culture is 

expressed. Such a culture thus has implications on a shared social level—both online and 

offline” (Deuze, 2006, s. 66). I den digitale kultur flyder vores offline og online verdener 

sammen til én samlet oplevelse. Dette hænger tæt sammen med vores brug af “…artifacts 

or devices that enable and extend our abilities to communicate” (Deuze, 2006, s. 64). Her 

henviser jeg særligt til smartphones, som i dag fylder så meget i vores hverdag, at vi 

nærmest ikke tænker over det længere. Når vores offline og online verdener smelter 

sammen opstår konvergens. Konvergens er Henry Jenkins’ betegnelse for ”…the flow of 

content across multiple media platforms, the cooperation between multiple media 

industries, and the migratory behavior of media audiences who will go almost anywhere 

in search of the kinds of entertainment experiences they want” (2008, ss. 2-3). Konvergens 

er således både en betegnelse for den flydende grænse mellem det online og offline, at vi 

nu gnidningsløst kan navigere mellem medier på tværs af elektroniske apparater i en 

samlet oplevelse, og den helt anderledes plads det sociale aspekt har fået i vores hverdag. 

Denne beskrivelse af digital kultur udleves først og fremmet af de internetbrugere, som 

Marc Prensky (2001) har betegnet ”digital natives” og ”digital immigrants”. Digital 

natives er unge, der aldrig har kendt til en verden uden internettet og derfor er ”…“native 

speakers” of the digital language” (Prensky, 2001, s. 1). Digital immigrants er en 
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betegnelse for særligt min generation af 25-30-årige, der ikke er ”…born into the digital 

world but have, at some later point in our lives, become fascinated by and adopted many 

or most aspects of the new technology” (Prensky, 2001, s. 1) og således med tiden har 

tillært os at navigere gnidningsløst mellem de offline og online rum på samme måde som 

digital natives. I denne afhandling har jeg fokus på netop denne del af internetbrugere, da 

det er blandt disse, at de sociale mediers indvirkning på identitet først og fremmest kan 

identificeres.  Når jeg i denne afhandling benytter betegnelsen ”brugere”, henviser jeg til 

netop disse kyndige brugere af sociale medier. 

 

I  denne digitale kultur agerer individer og organisationer i stigende grad i disse sociale 

rum. På de sociale medier deler vi en lang række af vores daglige aktiviteter, herunder 

musiklytning. Social musiklytning er i centrum på streamingtjenesten Spotify, som udover 

at være en service også er et socialt medie. Musiklytning er hermed blevet til objekt for 

sociale interaktioner og et centralt symbol i individers selvfremstilling. Hvor mange 

virksomheder i dag er tilstede på en lang række sociale medier såsom Facebook, Twitter 

og Instagram og formår at benytte disse platforme til at interagere med deres brugere, har 

få virksomheder set potentialet i Spotify til dette formål. I denne afhandling ønsker jeg at 

undersøge, hvorledes individer benytter sig af Spotify i deres identitetsdannelse. 

Endvidere ønsker jeg at diskutere, hvorledes virksomheder kan skabe en tilstedeværelse på 

Spotify og herigennem interagere med brugere på lige fod med de sociale netværk, der på 

nuværende tidspunkt er etablerede som platforme for interaktioner mellem virksomheder 

og brugere. Med denne afhandling sætter jeg fokus på, hvordan en forståelse af 

identitetsdannelsesprocesser på sociale medier kan være til nytte for virksomheder, når de 

vælger at interagere med brugere på disse sociale rum. I dette speciale er Spotify benyttet 

som case-eksempel, men mit formål er at vise, hvilken indvirkning interaktioner på disse 

sociale og offentlige rum har på både individer og virksomheders identitetsdannelse 

ligegyldigt hvilken platform, der interageres på. Jeg mener, at på trods af at virksomheder i 

stigende grad forstår at begå sig på de sociale medier, mangler de indsigt i, hvilke 

konsekvenser disse interaktioner har for deres egne identitetsdannelsesprocesser. 

Identitetsdannelse på sociale medier er ofte forklaret med udgangspunkt i den 

postmoderne opfattelse af identitet som fragmenteret uden nogen form for kerne. Jeg 

mener derimod, at på trods af at de sociale medier har haft en stor indvirkning på vores 

fremstilling af identitet, har de ikke ændret de overordnede identitetsdannelsesprocesser. 

Jeg mener derfor at den symbolske interaktionisme, der behandler identitet som en social 
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proces, er afgørende for forståelsen af identitet på de sociale medier. Dette hænger 

sammen med, at brugere i dag begår sig på de sociale medier ligeså gnidningsløst som i de 

offline sociale rum, og derfor mener jeg at man må forstå identitetsdannelse offline og 

online som identiske. Derimod skal det afgørende skel findes i måden vi udtrykker vores 

identitet på.  

 

Disse overvejelser leder mig frem til følgende problemformulering: 

 

 
Hvordan kan identitetsdannelse på sociale medier forklares? Hvilken indvirkning har de 

sociale medier på interaktioner mellem virksomheder og brugere? 

 
 

Jeg besvarer min problemformulering ved hjælp af følgende underspørgsmål: 

 

1. Hvordan skabes identitet på individ- og organisationsniveau?  

2. På hvilken måde udtrykker vi vores identitet på de sociale medier? 

3. Hvordan skaber Spotify-brugere deres identitet i hyper-sociale interaktioner? 

4. Hvilken indvirkning har sociale mediers hyper-sociale og hyper-offentlige karakter 

på symbolske interaktioner mellem virksomheder og brugere? 

 

Struktur	  og	  teoretisk	  afgrænsning	  

I kapitel 2 redegør jeg for hvorledes denne afhandling er skrevet ud fra en fortolkende 

tilgang, samt hvilke metodologiske valg denne tilgang fordrer. Jeg præsenterer her 

ligeledes den anvendte empiri og redegør for empiriens status som illustrative eksempler. 

Her vil det fremgå, at min metode til at svare på problemformulering først og fremmest er 

teoretisk, hvilket  vil sige at jeg ikke drager konklusioner på basis af empirien med 

derimod på en teoretisk diskussion, som skal skabe et ny blik af identitetsdannelse på 

sociale medier.  

 

I kapitel 3 sætter jeg fokus på den symbolske interaktionisme, som er afgørende for 

forståelsen af identitetsbegrebet. Jeg tydeliggør her min afvisning af både den 

positivistiske opfattelse af identitet som en stabil og manipulerbar størrelse samt den 

postmoderne opfattelse af identitet som fragmenteret uden nogen kerne. Jeg præsenterer i 
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dette kapitel den overordnede teoretiske ramme, som tager udgangspunkt i Mary Jo Hatch 

og Majken Schultz’ (H&S) ”Organizational Identity Dynamics Model” (2002), som 

ekspliciterer fire processer for identitetsdannelse: expressing, impressing, mirroring og 

reflecting (se bilag 1). H&S model danner bro mellem den symbolske interaktionisme, 

organisationsteorier og marketingteorier. Denne kobling gør det muligt at undersøge på 

den ene side den interne kontekst for identitetsdannelse med udspring i 

organisationsteorier og på den anden side omverdenens betydning for identitet, idet 

marketinglitteraturen bidrager med forståelse af, hvordan individer såvel som 

organisationer strategisk kan arbejde med deres selvfremstilling. For at tydeliggøre 

dialektikken mellem de fire processer, inddrager jeg afslutningsvis Mark Snyders (1974; 

1979) teori om selvmonitorering, der belyser, hvordan identitetsudtryk tilpasses til sociale 

sammenhænge. Ved således at inddrage et bredt spekter af teoretiske traditioner skabes 

således et tværfagligt felt, der tillader mig danne mig et nuanceret billede af 

identitetsbegrebet som en social proces. Samtidig afgrænser det forståelsen af identitet i 

forhold til afhandlingens problemstilling, der har fokus på identitetsdannelse på både 

individ- og organisationsniveau. Ved at tegne denne afgrænsning bliver det muligt for mig 

i mit diskussionsafsnit at zoome ind netop mødet mellem individer og virksomheder på 

sociale medier.  

 

Hvor kapitel 3 udgør et argument for, at den symbolske interaktionisme er afgørende i 

forståelsen af identitetsdannelse på sociale medier, belyser kapitel 4, hvorledes det 

skelsættende ved de sociale medier skal findes i selve identitetsudtrykkene. Jeg mener, at 

identitet først og fremmest udtrykkes gennem symboler, adfærd og kommunikation. H&S’ 

model belyser kun de overordnede processer, oger derfor ikke fyldestgørende for 

forståelsen af selve indholdet af de konkrete identitetsudtrykkene. Jeg vil således i dette 

kapitel redegøre for, hvordan identitet udtrykkes, samt hvad der er kendetegnende ved 

disse identitetsudtryk i den digitale kultur. I fjerde kapitel sætter jeg derfor den symbolske 

interaktionisme i forhold til en vifte af teorier, der bidrager til forståelsen af dette. Første 

afsnit tager udgangspunkt i en række teorier om symbolsk forbrug. Her bidrager Michael 

Solomon(1983) med en forståelse af, hvordan produkter bliver symbolske gennem 

interaktion. Russell Belk(1988) inddrages med henblik på at udvide forståelsen af, 

hvordan ejendele er udtryk for Jeg’et. Endvidere inddrages Douglas Holt’s(2002) idé om, 

hvordan symboler benyttes som redskab i individers identitetsprojekt. Andet afsnit 

behandler adfærd som identitetsudtryk. Her sætter jeg selvmonitorering ind i en kontekst 
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af digital kultur med udgangspunkt i Margaret Hogg’s(2000) teori om selvmonitorering af 

symbolsk forbrug. I dette afsnit sætter jeg ligeledes fokus på, hvordan begrebet bricolage 

er udtryk for den deltagende adfærd, og hvordan identitetsprojektet skabes herigennem. I 

sidste afsnit trækker jeg på Ib T. Gulbrandsen & Sine Just’s (2011) redegørelse af, hvad 

der er særtegnet ved online kommunikation. Samlæsningen af den symbolske 

interaktionisme og teorier om symbolsk forbrug, adfærd og kommunikation skaber dermed 

en teoretisk ramme for analyse af identitetsdannelse på Spotify. 

 

Kapitel 5 udgør min analyse af Spotify som socialt medie, samt hvordan identitetsdannelse 

finder sted på platformen. Analysen består af tre afsnit. Første afsnit afklarer, hvordan 

Spotify indskriver sig i den digitale kultur. De resterende to afsnit har til formål at påvise 

at expressing, impressing, mirroring og reflecting stadig udgør de processer, hvorigennem 

identitet skabes på sociale medier, men nu er blevet hyper-sociale. I analysen inddrager jeg 

teoretiske og empiriske betragtninger om, hvordan disse processer finder sted på Spotify. 

Samtidig sætter jeg fokus på musik som symbolsk objekt. I dette afsnit koncentrerer jeg 

mig udelukkende om individers identitetsdannelse, da det på nuværende tidspunkt 

hovedsageligt er individer, der benytter sig omfattende af platformens funktioner.  

 

I den efterfølgende diskussion i kapitel 6 drages virksomheder ind igen med fokus på den 

gensidige påvirkning på identitet, der sker i symbolske interaktioner på sociale medier. 

Den teoretiske ramme samt analysen af identitetsdannelse på Spotify tillader mig at 

diskutere den dialektik, der opstår mellem virksomheder og brugere i deres møde på de 

sociale medier gennem symbolsk interaktion. Jeg diskuterer ligeledes under hvilke vilkår 

virksomheder indgår i interaktioner med deres brugere på de sociale medier med 

udgangspunkt i Ib Gulbrandsen & Sine Just’s(2011) kollaborative paradigme.  Det 

kollaborative paradigme behandler kommunikation på sociale medier som en form for 

kommunikation, der bestemmes af evnen til at invitere til samarbejde og viljen til at 

deltage i samarbejde. Hensigten med diskussionen er at give virksomheder en bedre 

forståelse af disse dynamikker, for på den måde at kunne optimere deres 

brandingprocesser på de sociale medier. I forlængelse heraf diskuterer jeg, hvordan 

branding kan finde sted på platformen Spotify omkring social musiklytning. Jeg 

argumenter i dette kapitel overordnet for, at den symbolske interaktionisme er afgørende 

for forståelsen af, hvordan disse hyper-sociale relationer intensiverer den gensidige 

påvirkning mellem individer og virksomheder. 
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Kapitel	  2:	  Videnskabsteori	  og	  metode	  

 

I dette afsnit vil jeg klarlægge hvilket videnskabsteoretisk grundlag, denne afhandling er 

skrevet ud fra, samt hvilke metodologiske valg dette medfører. Som det vil fremgå af 

nedenstående afsnit, vil jeg i denne afhandling behandle identitet ud fra det fortolkende 

paradigme. Først er det imidlertid nødvendigt først kort at opridse hvad, jeg forstår ved 

begrebet ”paradigme”. Et paradigme anser jeg i tråd med Guba & Lincoln (1994, s. 107) 

som det verdenssyn og den anskuelse af videnskab, en forsker antager, samt hans måde at 

undersøge verden og indsamle viden på. Der er altså med andre ord tale om forskerens 

samlede epistemologiske, ontologiske og metodologiske antagelser. 

 

En	  fortolkende	  tilgang	  til	  identitet	  	  

Den verdensanskuelse, altså den ontologi, man arbejder ud fra indenfor det fortolkende 

paradigme, er en opfattelse af virkeligheden som værende ”…an emergent social process 

which is created by the individuals concerned” (Burrell & Morgan, 1979, s. 28). Denne 

sociale virkelighed er dermed i høj grad subjektiv, men et fælles sæt af antagelser opstår 

gennem individers interaktioner i et ”…network of assumptions and intersubjectively 

shared meanings” (Burrell & Morgan, 1979, ss. 28-31). Idet jeg antager en fortolkende 

tilgang, arbejder jeg ud fra et syn på verden som ”…essentially relativistic and can only be 

understood from the point of view of the individuals who are directly involved in the 

activities which are to be studied”  (Burrell & Morgan, 1979, s. 5). Dette vil sige, at det 

fortolkende paradigmes epistemologi er en opfattelse af viden som noget subjektivt, og at 

man derfor ikke tale om en objektiv sandhed. For at opnå forståelse af denne subjektive 

verden, indgår den fortolkende forsker i en ”…intellectual process whereby a knower (the 

inquirer as subject) gains knowledge about an object (the meaning of human action)” 

(Schwandt, 2001, s. 194). Gennem fortolkning søger forskeren at opnå en forståelse af 

meningen bag sociale handlinger, samt de processer ”…by which these meanings are 

created, negotiated, sustained, and modified within a specific context of human action” 

(Schwandt, 1994, s. 120) Men selvom verden betragtes som fundamentalt subjektiv og 

skabt gennem intersubjektive og sociale processer, søger forskeren at træde ud af denne 

subjektive oplevelse, for at opnå en form for objektiv viden om disse subjektive 

meningsdannelser. Han må således ”…avoid the subjectivist and error of naive inquiry 

through the judicious use of method” (Schwandt, 1994, s. 119). Den fortolkende forsker 
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forsøger dermed at tegne et nøgternt billede af, hvad der egentligt foregår. Dette sker 

imidlertid velvidende, at forskeren aldrig helt vil kunne frasige sig sine egne meninger i 

fortolkningen af det, han undersøger, idet ”The researcher actively constructs the data 

with participants, choosing what to include, what to leave out, what to notice, what to 

miss. He or she is changed by the process of engagement with participants, data, and him- 

or herself” (Oliver, 2012, s. 412) Jeg forsøger dermed i min analyse at forholde mig så 

objektivt som muligt i mine fortolkninger af interviewpersonernes udsagn. Jeg vil dog 

aldrig kunne forholde sig fuldt ud objektivt, da man altid vil drage sine egne forståelser 

ind i fortolkningen. Derfor vil vores ”objektive” fortolkning altid netop være en 

fortolkning, dvs. et resultat af til- og fravalg i vores egen udlægning af virkeligheden, en 

udlægning hvortil der altid vil være alternativer. I næste kapitel redegør jeg for, hvad den 

fortolkende tilgang betyder for min forståelse af denne afhandlings nøglebegreb identitet. 

	  

Metode	  	  

Inden jeg giver mig i kast med den teoretiske ramme, vil jeg først redegøre for hvilke 

metoder, jeg benytter mig at for at opnå forståelse af identitetsdannelses-processer på 

sociale medier.  

 

Denne afhandling vil først og fremmest være teoretisk baseret, idet mit argument om at 

den symbolske interaktion gør sig gældende i en verden gennemsyret af de sociale medier 

er baseret på en teoretisk diskussion. Den empiri, jeg inddrager i min analyse, er derfor 

illustrative eksempler, der skal underbygge min pointer. Som belæg for mit argument 

trækker jeg på en bred vifte af teoretiske ressourcer for at diskutere identitetsdannelse i 

forhold til disse nye medier, som jeg argumenterer for i stigende grad indgår som en 

”usynlig” del af hverdagen på lige fod med vores færden offline. Den metode, jeg benytter 

til at svare på min problemformulering er således hovedsageligt en teoretisk diskussion af 

litteraturen om identitetsdannelse på både organisations- og individniveau koblet med 

litteratur om symbolsk forbrug, deltagende adfærd og online kommunikation. Denne 

kobling skaber et teoretisk nyt blik, som sætter fokus på den dynamik, der opstår i 

symbolske interaktioner mellem virksomheder og brugere på sociale medier.  

 

Den empiri, jeg inddrager i min analyse består af online materiale om Spotify, samtaler 

med ansatte hos Spotify (der imidlertid fungerer som baggrundsviden og ikke er eksplicit 

nævnt i specialet) samt egne betragtninger om Spotify’s funktionaliteter, og hvordan disse 
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har ændret sig over tid. For at få indsigt i Spotify-brugeres måde at benytte tjenesten på, 

benytter jeg mig af observationer af tre brugeres adfærd på og benyttelse af platformen. 

Min fortolkende tilgang til identitet medfører, at den metode, jeg anvender til at analysere 

identitetsdannelsesprocesser og identitetsudtryk på sociale medier, er baseret ”…on the 

view that one can only understand the social world by obtaining first-hand, knowledge of 

the subject under investigation” (Burrell & Morgan, 1979, s. 6). Den fortolkende tilgang 

lægger derfor vægt på, at forskeren i analysen forsøger at komme tæt ind på livet af 

interviewpersonen, for dermed at opnå indsigt i hvilke bevæggrunde og meninger, der 

ligger bag deres handlinger og ligeledes forsøge at forstå, hvordan individet fortolker de 

symboler, det omgiver sig med. Dette opnås ved at lade ”…one's subject unfold its nature 

and characteristics during the process of investigation” (Burrell & Morgan, 1979, s. 6). 

Kvalitative undersøgelser særligt i form af receptionsstudier er nyttige metoder til at opnå 

denne form for indsigt. 

 

Den første observation er udført af Medievidenskabsstuderende, Anne Axelgaard. Anne 

gav mig lov til at læse sin opgave (2012) om identitetsdannelse på sociale medier, hvor 

hun har observeret Spotify-brugeren Katrines adfærd. Dette har hun gjort ved at tilføje 

Katrine til sit Facebook-netværk for dermed at kunne observere, hvorledes hun benytter 

sig af Spotifys funktioner, deler musik, kommenterer på det hun lytter til og redigerer sin 

musikhistorie. Axelgaard følger op på denne online observation med et semistruktureret 

interview, hvor hun spørger ind til de betragtninger, hun har gjort sig af Katrines adfærd 

og måde at benytte Spotify på. Jeg har valgt at inddrage denne observation, da jeg 

betragter Katrines adfærd på Spotify som en god illustration på mit på argument om at 

individer projicere et image i forhold til deres forestillede billede af omverdenens 

forventninger til dem. Axelgaard har derfor givet mig tilladelse til at benytte hendes 

interview (bilag 2) i min afhandling. 

 

De to andre observationer er semistrukturerede interviews, som jeg har foretaget med 

Spotify-brugerne Henriette (bilag 3) og Cecilie (bilag 4) med udgangspunkt i 

receptionsstudier. Receptionsstudier handler om at ”…illuminate audience practices and 

experiences, by getting those involved to verbalize them in the non-natural but open 

situation of the qualitative research interview, in which informants have considerable 

power to influence the agenda” (Schrøder et al., 2003, s. 147). Mine interviews har 

således til formål at give mig et indblik i interviewpersonernes brug og subjektive 
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oplevelse af det sociale medie Spotify. Interviewene er derfor individuelle, uformelle 

samtaler omkring bruget hjemme hos de to respondenter foran deres computer. Denne 

form for individuel interview har den fordel, at de giver mulighed for at gå ”…i dybden 

med den individuelle oplevelse og dens sammenhæng med den enkeltes livssituation og 

livshistorie” (Hjort, 1986, s. 105), hvilket gør dem velegnede til at undersøge 

interviewpersonernes egen opfattelse af deres Spotifybrug og identitetsdannelse gennem 

social musiklytning. Disse to interviewpersoner har jeg udvalgt, fordi jeg på forhånd 

havde kendskab til deres Spotify-brug, idet de begge er en del af mit netværk på både 

Spotify og Facebook, hvor jeg har bemærket, at de begge er flittige brugere af tjenesten. 

Pga. denne afhandlings teoretiske fokus og følgelig empiriens illustrative status var det 

nødvendigt for mig at udvælge personer, jeg vidste havde et bredt kendskab til platformen. 

Mit belæg for dette er at kunne bruge dem som en illustration på brugere, der aktivt 

benytter de funktioner, som jeg zoomer ind på i analysen af identitetsdannelse på Spotify. 

Man vil derfor naturligvis finde eksempler på Spotify-brugere, der ikke benytter 

platformen ligeså aktivt, og som derfor heller ikke har gjort sig samme overvejelser om 

deres brug. Da min afhandling er skrevet ud fra den fortolkende tilgang, er mit formål 

netop ikke at drage nogle generelle konklusioner om Spotify-brugeres adfærd på 

platformen. Derimod ønsker jeg at analysere, hvilken mening disse tre interviewpersoner 

lægger i deres Spotify-brug for at eksemplificere, hvordan de sociale medier har ændret 

vores måde at kommunikere om vores identitet. I tråd med Anne Hjorts beskrivelse af 

kvalitative interviews sigter mine semistrukturede interviews således ”…mod at få 

nuancerede beskrivelser af kvalitative sammenhænge, og formålet er derfor ikke at få 

kvantificerbare svar. Interviewet sigter mod en beskrivelse af specifikke situationer, 

handlinger og oplevelser, frem for at undersøge generelle meninger” (Hjort, 1986, s. 100). 

Det er således min subjektive tolkning af brugernes udsagn, som skal eksemplificere min 

analyse af identitetsdannelse på Spotify, som først og fremmest er teoretisk baseret. På den 

måde repræsenterer de interviewpersoner, jeg har udvalgt, den del af Spotify’s 

brugerskare, som er aktive brugere af både Spotify og sociale medier generelt, og derfor 

kan betragtes som digital natives eller digital immigrants. De repræsenterer ligeledes den 

del af Spotify’s brugere, som er musikentusiaster og hvis musikforbrug fylder en stor del 

af deres hverdag. Når jeg taler om Spotify-brugere generelt, henviser jeg således til den 

del af Spotify’s brugerskare, som er trofaste brugere og hvis hverdag i høj grad er præget 

af musiklytning og som ligeledes er kyndige brugere af de sociale medier. De tre 

observationer er således udvalgt som illustration på denne form for bruger. Det er 
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imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at man som interviewer aldrig vil kunne nå ind til, 

hvad der ligger til grund for respondentens handlinger og adfærd, selvom man forsøger at 

få respondenten til at sætte ord på sine grundlæggende overbevisninger, følelser og tanker. 

Dette hænger sammen med, at mennesker slet og ret ikke altid er klar over, hvorfor de 

handler, som de gør, og derfor ikke er i stand til at redegøre fuldt ud for deres adfærd. Der 

vil derfor altid være tale om interviewerens subjektive læsning af det, respondenterne 

indirekte siger, altså hvad, der bliver sagt mellem linjerne: ”…no matter how hard 

qualitative researchers try to reveal the cause of behaviour or the factors that influence it, 

and no matter how hard the research participant tries to introspect, the information may 

not be available to the conscious mind” (Gordon, 2011, s. 180). 

  

Som nævnt ovenfor er mine interviews semistrukturerede. Dette vil sige, at interviewene 

var styret af en række temaer, som jeg gerne ville ind på, men at jeg også havde nogle 

specifikke spørgsmål forberedt for at sikre, at mine interesseområder blev afdækket. 

Grunden til, at det er en fordel, at lade disse spørgsmål og temaer guide interviewet frem 

for en stram styring, er at formålet med det semistrukturerede interview er ”…to 

understand the perspectives of the informants and to create collaboratively a meaningful 

account of the topic area your are interested in researching” (Daymon & Holloway, 

2010, s. 226). Således blev mine temaer og spørgsmål behandlet i takt med at interviewet 

udfoldede sig, og særligt i takt med at interview-personen gentagende gange selv kom ind 

på de forskellige temaer. Mine to interviews er foretaget på forskellige tidspunkter i min 

skriveproces. Derfor bærer de præg af forskellige tematikker, idet min interesse for 

forskellige områder løbende blev vækket i takt med at afhandlingen og den analytiske 

proces udfoldede sig. Det første interview med Henriette er foretaget inden påbegyndelsen 

af min skrivefase, hvor det andet interview med Cecilie er foretaget hen mod slutningen, 

hvor jeg følte, det var nødvendigt med flere illustrative eksempler til at tydeliggøre mine 

pointer. Formålet med interviewet med Henriette var at få en deltaljeret indsigt i hendes 

benyttelse af platformen, og det handlede særligt om at forstå Spotify som et socialt 

medie. De temaer dette interview foregik ud fra, var musikdeling, musikopdagelse, 

ejerskab af musik, samt musiks sociale værdi. Endvidere behandler dette interview med 

Henriette hendes måde at benytte tredjeparts-apps på, udefrakommende applikations-

udviklere på Spotify, samt hendes ønsker om at benytte branded apps. Dette sidste tema 

spørger jeg ind til for at kunne inddrage brugernes holdning til brands’ tilstedeværelse på 

platformen i min diskussion af Spotify som branding platform. I mit interview med Cecilie 
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spørger jeg også ind til de ovenstående emner, men dette interview er ikke en ligeså 

udførlig observation af selve bruget. I interviewet med Cecilie ønskede jeg nemlig i højere 

grad at undersøge musik som et identitetsudtryk, og hvordan Cecilie skaber sin identitet 

gennem interaktioner med omverdenen. Dette tema om identitetsdannelse er også at finde i 

interviewet med Henriette, men i interviewet med Cecilie spørger jeg mere eksplicit ind til 

disse processer. 

  

Jeg har med samtykke fra interviewpersonerne optaget interviewene, hvorefter jeg har 

transskriberet dem ordret. Jeg har på grund af mangel på tid og midler ikke foretaget en 

fuldstændig transkribering med mikroskopiske deltajer som pauser, host og toneleje. De 

tre interviews er vedlagt som bilag. 
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Kapitel	  3:	  Identitet	  som	  en	  social	  proces	  

 

Underspørgsmål: Hvordan skabes identitet på individ- og organisationsniveau?  

Indkredsning	  af	  identitetsbegrebet	  

Når man betragter identitet ud fra det fortolkende paradigme, betyder det, at identitet 

opfattes som noget, der skabes i sociale processer. Denne dynamiske karakter forstås bedst 

i en sammenligning med den videnskabsteoretiske modpol funktionalisme. Identitet er set 

fra det funktionalistiske perspektiv en objektiv og stabil størrelse, som man kan betragte 

og undersøge på samme måde, som man kan betragte naturfænomener. Dette gælder for 

både individer og organisationer.  Organisations-teoretikeren Dennis Gioia (1998, s. 26) 

forklarer, at identitet i den funktionalistiske tradition dermed behandles som en 

manipulerbar variabel, der kan betragtes, beskrives og styres alt efter ledelsens ønsker. 

Dette syn på identitet går ofte igen i organisationslitteraturen med Albert & Whettes 

definition af identitet som værende: ”…that which is central, enduring, and distinctive 

about an organiation’s character” (in Hatch & Schultz, 1997, s. 357). Mit syn på identitet 

er derimod i tråd med det fortolkende paradigme noget dynamisk og foranderligt. Set ud 

fra det fortolkende paradigme, kan man således sige, at  ”…organizational realities are 

socially produced as members interact, negotiate and make sense of their experience” 

(Hatch, 2006, s. 42). Hvor fokus i den funktionalistiske undersøgelse af organisationen 

ligger på, hvordan ledelsen kan styre og manipulere identiteten, observerer den 

fortolkende undersøgelse mønstre for, hvordan organisationens medlemmer på alle 

niveauer forsøger at forstå, hvem de er som en organisation, og hvordan de udtrykker 

dette.  (D. A. Gioia, 1998) Selvom identitet er foranderlig, er der en vis form for 

kontinuitet. Gioia et al. (2000, s. 63) understøtter denne definition af identitet som noget, 

der løbende konstitueres gennem interaktioner med omverdenen: ”…organizational 

identity, rather than enduring, is better viewed as a relatively fluid and unstable concept”. 

Her definerer de altså identitet som noget foranderligt, men ordet relatively understreger, 

at der stadig er en form for kontinuitet. Denne kontinuitet skabes, gennem den måde 

virksomheden vælger at betegne sig selv på gennem eksempelvis udtrykte værdier, som 

kan have en varig karakter. Den mening, der lægger bag disse benævnelser, vil imidlertid 

blive revurderet og forandret over tid gennem løbende fortolkninger.  (D. A. Gioia et al., 

2000, s. 64) Denne forståelse af identitetsdannelsesprocesser som identiske på både 

individ- og organisationsniveau er vigtig i forhold til denne afhandlings fokus på, hvordan 
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virksomheder og brugere påvirker hinandens identitet gennem interaktioner på de sociale 

medier. Dette vil blive diskuteret senere i dette kapitel, hvor det ligeledes vil fremgå, hvad 

disse processer mere præcist består af. Opsummerende opfatter jeg således identitet som 

en subjektiv størrelse, der skabes i dynamiske og sociale processer. Det er imidlertid en 

vigtig pointe, at selvom jeg opfatter identitet som subjektiv og dynamisk, skal det ikke 

forstås som et post-modernistisk syn på identitet som fragmenteret og uden nogen kerne. 

Det postmodernistisk perspektiv opfatter identitet”…constantly shifting. It revolves 

around the decentering of the subject, so there can be no stable, steady point, no central 

essence that could be described as identity (…) it is subject to being continuously 

deconstructed and reconstructed” (Bouchikhi et al., 1998, ss. 39-40). Det er vigtigt her at 

fremhæve, at jeg er uenig i dette postmoderne perspektiv, idet meget teori om sociale 

medier udspringer fra postmodernismen. En vigtig reference i forhold til online identitet er 

Sherry Turkles ”Life on the Screen” (1995), hvor hun behandler internettets indflydelse på 

menneskets identitetsdannelse og er særligt optaget af en idé om at internettet gør det 

muligt at konstruere multiple identiteter og online personaer, som de opererer med i 

forskellige virtuelle communities såsom online rollespil med flere brugere, kaldet MUDs 

(multi-user domains). På MUDs er spillerne anonyme og har derfor mulighed for at skabe 

en identitet og forme deres spilleres karakteristikker efter eget ønske: 

 

”MUDs provide worlds for anonymous social interaction in which one can play a 

role as close to or as far away from one’s “real self” as one chooses (…) The 

anonymity of MUDs – one is known on the MUD only by the name of one’s 

character or characters – gives people the chance to express multiple and often 

unexplored aspects of the self, to play with their identity and try out new ones” 

(Turkle, 1995, s. 12).  

 

I ovenstående citat fremgår det at Turkle sonderer mellem virtuelle selv og ”rigtige” selv. 

Dette syn på selvet som værende splittet og ideen om at man kan have multiple identiteter, 

er typisk post-modernistisk (Bouchikhi et al., 1998; D. A. Gioia, 1998). Jeg er uenig med 

dette postmodernistiske syn på identitet som fragmenteret uden nogen kerne. For selvom 

post-modernisterne opfatter identitet som en social konstruktion, som man gør ud fra den 

fortolkende tilgang, afviser postmodernismen idéen at identitet har en grundlæggende 

kerne: 
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”They question the existence of a rational and coherent identity, not necessarily 

disagreeing with interpretivists that identity is socially constructed, but arguing that 

because of that very construction, identity becomes a myth or, to use the favored 

term, an “illusion”” (D. A. Gioia, 1998, s. 28).  

 

Her et par årtier efter udgivelsen af Life on the Screen, mener jeg endvidere at denne 

postmoderne opfattelse af identitet hører en anden tid til, og derfor ikke kan sættes i 

sammenhæng med den digitale kultur, hvori vi lever i dag. Jeg mener at netop pga. af 

sociale mediers indtog i vores hverdag, skelner digital natives/immigrants ikke længere 

mellem deres ”virkelige” Jeg og deres ”online” Jeg. Vi kommunikerer i dag med vores 

venner, familie, bekendte og fremmede på internettet i så høj grad at denne skelnen ikke 

længere er relevant. Dette er netop et udtryk for at vores verden i dag er præget af 

konvergens; vores online of offline verdener er i dag sammensmeltede. Vores forskellige 

tilstedeværelse er således sammenflettede, og vi bevæger os gnidningsløst mellem de 

forskellige rum, som alle er lige naturlige steder for os at opholde sig på. Denne 

afhandling er overordnet et modargument til det postmoderne syn på identitet. Jeg ønsker 

at påvise at de sociale medier ikke har ændret vores grundlæggende 

identitetsdannelsesprocesser, og at den fortolkende, symbolske interaktionisme dermed er 

afgørende for forståelsen af identitets-dannelse på disse nye medier. Laura Robinson 

understøtter denne pointe, dog med fokus på manglen af en fysisk tilstedeværelse i online 

interaktioner: 

 

 …the symbolic interactionist framework is crucial to understanding the cyberself-

ing process because the cyberself is formed and negotiated in the same manner as 

the offline self. Online, the ‘I’ and the ‘me’ still inform each other, albeit in a 

different medium” (2007, s. 94). 

 

Symbolsk	  interaktionisme	  

Både de overordnede processer samt selve indholdet i identitetsudtrykkene – adfærd, 

symboler og kommunikation – mener jeg, kan forklares med udgangspunkt i den 

symbolske interaktionisme. Den symbolske interaktionisme er en teoretiske retning, der 

udspringer fra det fortolkende paradigme, og som særligt er optaget af identitet som en 

dynamiske og social proces. (Schwandt, 1994, ss. 123-124) I kapitel 4 vil jeg gå i dybden 

med hvad der kendetegner adfærd, symboler og kommunikation på sociale medier, og i 
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dette kapitel er fokus de overordnede processer. I den symbolsk interaktionistiske optik 

skabes identitet således i sociale interaktioner, hvilket gør dette teoretiske blik til et 

afgørende udgangspunkt for studiet af identitetsdannelse sociale medier.  

 

Allerede i starten af det 19. århundrede definerede Charles H. Cooley (1902) identitet som 

et resultat af dynamiske, sociale processer, altså som konstitueret gennem interaktion med 

omverdenen. Cooley begrebsliggjorde denne opfattelse af selvet gennem idéen om ”The 

looking glass self”, en forståelse af selvet som bestående af følgende processer: ”The 

imagination of our appearance to the other person; the imagination of his judgment of 

that appearance, and some sort of self-feeling” (1902, s. 184). George Herbert Mead 

(1934) byggede sin teori om selvets to faser på denne idé om “The looking glass self”, 

altså at identitet bliver til i disse sociale interaktioner, hvor individet reflekterer over 

omverdenens opfattelser. Disse to faser består af et Jeg og et Mig, som konstant er i 

samspil med hinanden og som er indbyrdes afhængige, på den måde at de påvirker og 

påvirkes af hinanden. Jeg’et er den del af selvet, som er ubevidst og dybtliggende, og som 

kommer til udtryk gennem spontane reaktioner på omverdenens holdninger. Mig’et er den 

del af selvet, som individet er bevidst om, dvs. individets selvopfattelse og positionering i 

forhold til omverdenen: 

 

”The “I” is the response of the organism to the attitudes of the others; the “me” is 

the organized set of attitudes of others which one himself assumes. The attitudes of 

the others constitute the organized “me”, and then one reacts toward that as an 

“I”” (Mead, 1934, s. 175). 

 

Selve begrebet symbolsk interaktionisme blev imidlertid først skabt af Herbert Blumer, 

som var elev hos Mead, og hvis værker udgør en fortolkning af Meads tanker. Ifølge 

Blumer er handlinger ikke i sig selv symbolske. Det der gør interaktion mellem mennesker 

symbolsk, er at ”…they interpret each other's gestures and act on the basis of the meaning 

yielded by the interpretation”  (in Burrell & Morgan, 1979, s. 78). Det er således i kraft af, 

at mennesker fortolker omverdenens handlinger, herunder kommunikation, og tillægger 

dem mening, at disse handlinger er symbolske. Blumer hævder endvidere, at det ligeledes 

er denne er meningsdannelsesproces, der gør de objekter, der er tilstede i individers verden 

til symbolske: ”…human being act toward the physical objects and other beings in their 

environment on the basis of the meanings these things have for them” (in Schwandt, 1994, 
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s. 124). Dette er vigtigt i forhold til denne afhandlings fokus på musik som et symbolsk 

objekt, og som vil blive uddybet i kapitel 4 og 5. Den symbolske interaktionisme 

behandler således, hvordan individer forholder sig subjektivt til deres omverdenen i en 

konstant fortolkningsproces: ”The actor uses the environment and does not simply 

respond to it. As one actor enters into a social situation, others make rapid interpretations 

of their words, expressions, actions, and appearance” (Flint, 2006, s. 353)  

 

Jeg opfatter den symbolske interaktionismes syn på identitet som grundlæggende for, 

hvordan man kan forstå identitetsdannelsesprocesser på sociale medier som identiske med 

de processer, der finder sted mellem interne og eksterne faktorer offline. I dette kapitel vil 

jeg redegøre for, hvad disse processer består af. Dette vil jeg gøre ud fra Meads 

beskrivelse af selvet som en social proces, der skabes gennem en løbende dialektik mellem 

interne og eksterne faktorer. Da jeg med denne afhandling ønsker at diskutere, hvordan 

virksomheder i deres interaktion med brugere indvirker på hinandens identitetsdannelse, 

vælger jeg at tage udgangspunkt i Mary Jo Hatch & Majken Schultz’ (H&S) analogi til 

Mead. Denne analogi ekspliciterer Meads begreber i forhold til identitetsdannelse i 

organisationer. Jeg finder denne visualisering af Mead symbolske interaktionisme nyttig i 

redegørelsen af, hvordan identitet hos individer og organisationer skabes i relation til både 

omverden og grundlæggende elementer af kultur, værdier og normer. Det overblik over 

identitetsdannelsesprocesserne som H&S’ model bidrager med, udgør således et godt 

udgangspunkt for en analyse af identitetsdannelse hos individer på de sociale medier med 

Spotify som case-eksempel, samt for den efterfølgende diskussion af hvordan 

virksomheder og deres brugere påvirker hinanden i symbolsk interaktion. I dette kapitel vil 

jeg således forklare min opfattelse af identitet som værende et resultat af en kontinuerlig 

dialektik mellem individ og omverden – som et samspil mellem interne og eksterne 

kræfter. Inden jeg går videre til en udførlig beskrivelse af disse 

identitetsdannelsesprocesser, er det imidlertid nødvendigt først at redegøre for, hvorfor jeg 

mener, at man kan tale om identitetsdannelsesprocesser som identiske hos både individer 

og organisationer.   

 

Fra	  individuel	  til	  kollektiv	  identitet:	  Identitetsmetaforen	  og	  dens	  gyldighed	  

Ved at drage en analogi til Mead, argumenterer H&S gennemgående for, at teorier om 

identitetsdannelse på individniveau indenfor social psykologi kan overføres til at beskrive 

organisationers identitet. Hvorvidt denne analogi er gyldig, er en vedvarende diskussion 
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indenfor organisationslitteraturen, og særlig Joep Cornelissen (2002a; 2002b) har 

argumenteret mod brugen af identitetsmetaforen. Det er derfor relevant at stille 

spørgsmålet om, hvorvidt man uden videre kan føre en analogi mellem individuel og 

kollektiv identitet. Cornelissens argumenterer mod, at man kan tale om en organisation 

som én separat entitet med én fælles identitet. Han mener, at man ved at benytte denne 

metafor antager, at et overordnet sæt af værdier og overbevisninger er fælles for alle de 

enkelte medlemmer af organisationen: ”…it is logically impossible to equate a collective 

(i.e. organization) with an individual-level construct (i.e. identity) and therefore to 

postulate a ‘collective identity’” (Cornelissen, 2002b, s. 264).  

 

Jeg tilslutter mig Cornelissens kritik af, at identitetsbegrebet i H&S’ optik ikke tager højde 

for, hvordan de individuelle identiteter sammenvæves med den kollektive, fælles 

opfattelse af organisationen som helhed. H&S’ fokus er på, hvordan en form for fælles 

forståelse om hvad virksomheden står for, blandt organisationens medlemmer skabes på 

kollektivt niveau. Kollektiv identitet kan forstås således: ”Som overordnet begreb 

betegner kollektiv identitet alle de bevidste kommunikative og sociale praksisser, der 

fremstiller organisationen som en enhed” (Just et al., 2007, s. 188). Jeg argumenterer for, 

at organisationens medlemmer naturligvis har deres individuelle identiteter, som de 

bringer med ind i organisationen med udgangspunkt i Meads beskrivelse af, hvordan 

individets reaktioner er med til at ændre det fællesskab, han eller hun tilhører:  

 

”The fact that all selves are constituted by or in terms of the social process, and are 

individual reflections of it (…) is not in the least incompatible with, or destructive of, 

the fact that every individual self has its own peculiar individuality, its own unique 

pattern” (Mead, 1934, s. 201).  

 

Jeg mener således, at den fælles forståelse af organisationens identitet i høj grad vil være 

påvirket af de individuelle identiteter. Organisationens medlemmer vil nødvendigvis 

bringe deres individuelle identitet i spil med organisationens identitet, enten bevidst eller 

ubevidst. Jeg tilslutter mig imidlertid H&S’ opfattelse af, at man stadig kan tale om en 

fælles identitetsforståelse hos en organisation og at eksterne interessenter også vil opfatte 

organisationen som en enhed. Når man som forbruger møder en repræsentant for en 

virksomhed, vil det altid have en indvirkning på ens samlede opfattelse af den pågældende 

virksomhed. Tag som eksempel et flyselskab. Selvom man som forbruger rationelt kan 
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ræsonnere sig til, at den enkelte ansatte som fx en stewardesse er et individ med egne 

overbevisninger, kan en dårlig behandling have store følger for ens valg af flyselskab i 

fremtiden, idet man som forbruger vil opfatte en virksomhed som en samlet enhed: ”…de 

involverede individuelle identiteter kan have stor betydning for, hvordan den kollektive 

identitet, de repræsenterer, vil blive opfattet (Just et al., 2007, s. 188). Internt i 

virksomheden kan den enkelte ansatte have værdier, der ikke stemmer overens med 

virksomhedens værdier. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at denne ansatte ikke 

føler sig som en del af en samlet organisationskultur. H&S argumenterer, med 

udgangspunkt i Richard Jenkins’ teorier om social identitet, for at 

identitetsdannelsesprocesser hos organisationer sker gennem symbolsk interaktion på 

samme måde som hos individer:  

 

“…an ongoing and, in practice simultaneous, synthesis of (internal) self-definition 

and the (external) definitions of oneself offered by others (…) which informs my 

whole argument, of the internal–external dialectic of identification as the process 

whereby all identities – individual and collective – are constituted” (R. Jenkins, 

2008, s. 40). 

 

Det er således denne dialektik mellem interne og eksterne definitioner, hvorigennem 

identiteten opstår, der gør, at man kan betragte identitet hos individer og organisationer 

som analoge:“…the individually unique and the collectively shared can be understood as 

similar in important respects (…) the processes by which each is produced and 

reproduced are analogious” (R. Jenkins, 2008, ss. 37-38). Endvidere har en metafor netop 

til formål at vise ligheder mellem to fænomener, og ikke at de er identiske størrelser: 

 

“…such transference is precisely the role of metaphor in understanding other 

phenomena. The real issue is whether they are directly analogous phenomena at the 

individual and organizational level. In general, they are not. Nor are they 

necessarily meant to be. Yet, the concepts are similar enough at a deep-structure 

level, that anybody can see the metaphorical connection”  (D. Gioia, Schultz, & 

Corley, 2002, s. 273). 
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The	  Organizational	  Identity	  Dynamics	  Model	  

Vi har nu set, hvordan den symbolske interaktionisme bidrager til at forstå 

identitetsdannelse både på individ- og organisationsniveau som et resultat af kontinuerlig 

dialektik mellem interne og eksterne kræfter. Jeg vil nu forklare, hvad disse processer 

består af ud fra H&S ”Organizational Identity Dynamics Model” fra artiklen ”The 

Dynamics of Organizational Identity” (2002), der skildrer hvordan identiteten påvirker og 

bliver påvirket af image og kultur gennem de fire processer: expressing, impressing, 

reflecting og mirroring. Det er en vigtig pointe i H&S model, at identitet netop ikke kan 

defineres isoleret set: “…an organization’s self is continuously socially constructed from 

the interchange between internal and external definitions of the organization offered by all 

organizational stakeholders who join in the dance”  (Hatch & Schultz, 2002, s. 1005). 

Modellen viser, hvorledes en virksomheds identitet opstår af virksomhedskulturen og 

dernæst danner symbolske rammer for det image, virksomheden ønsker at kommunikere. 

Den måde hvorpå interessenter opfatter disse budskaber om virksomhedens identitet, 

påvirker virksomhedens opfattelse af sig selv og kan være med til at forandre eller 

forstærke identiteten. Det er altså den samme proces, der gør sig gældende her, som når 

individer skaber deres identitet gennem sociale relationer. For at fremhæve at identitet 

konstitueres i en dialektik mellem grundlæggende kulturelle forståelser og omverdenens 

indflydelse, har jeg valgt at opdele de fire faser i to afsnit, for at fokusere på de interne og 

eksterne faktorers gensidige påvirkning på identitet. Således har jeg samlet expressing og 

impressing fasen til et afsnit, der behandler de interne kræfter, der ligger til grund for 

identitetsdannelsen og det indtryk, identitet gør på omverdenen. Dernæst følger en 

forklaring af den eksterne påvirkning på identitet gennem en redegørelse af processerne 

mirroring og reflecting, og fokus her er således, hvordan omverdenens opfattelse af 

identiteten indvirker på selvopfattelsen. Disse to bevægelser fra det interne mod det 

eksterne og omvendt vil ligeledes udgøre rammen for min analyse af 

identitetsdannelsesprocesser på Spotify. Samtidig giver det en større forståelse for de 

symbolske processer ”…that flow around the organization and cross the boundary 

between the organization and its environment”  (Hatch & Schultz, 1997, s. 364). 

Expressing	  og	  impressing:	  Identitetsudtryk	  bruges	  som	  imageprojektioner	  

Pilen der i H&S’ model (se bilag 1) går fra kultur til identitet og fortsætter videre til image 

viser, hvorledes interne kræfter påvirker identitet og efterfølgende det indtryk, 

omverdenen har af individet eller organisationen. Dette sker, idet identiteten defineres ud 
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fra individets grundlæggende overbevisninger eller virksomhedens kultur, som dernæst 

kommer til syne i konkrete identitetsudtryk, hvor igennem identiteten positionerer sig i 

verden. Idet omverdenen tolker disse identitetsudtryk, danner de sig en opfattelse af 

individet eller organisationen.  

 

Expressing betegner den proces, hvor Jeg’et eller organisationskulturen giver sig til kende 

og bliver synliggjort gennem identitetsudtryk. H&S definerer organisationskultur således: 

”…the concept of organizational culture broadly concerns all aspects of everyday 

organizational life, in which meanings, values and assumptions are expressed and 

communicated via the behavior and interpretations of organizational members and their 

artifacts and symbols” (2000, s. 25). Organisationskulturen findes således i mønstre af 

grundlæggende  antagelser, verdensanskuelser, værdier og implicitte mentale rammer. 

Organisationskulturen udgør den implicitte kontekst for, hvordan organisationens 

medlemmer på alle niveauer definerer, hvem de er og hvordan de agerer og hvorledes 

identitet udvikles og vedligeholdes  (Hatch & Schultz, 2000, ss. 24-25). Således er 

kulturen for organisationer på samme måde som Jeg’et hos individer den symbolske 

kontekst for identitetsdannelsen, idet måden vi definerer og oplever os selv på er fortolket 

ud fra vores dybtliggende, ubevidste kulturelle antagelser og værdier. Disse underliggende 

forståelser vil komme til syne gennem impressing fasen i form af ureflekterede 

identitetsudtryk samt mere strategiske image projektioner.  

  

Impressing betegner den proces, der finder sted, når identitetsudtryk efterlader indtryk på 

andre. Jeg vil i denne afhandling skelne mellem spontane identitetsudtryk og overvejede 

imageprojektioner, dvs. forsøg på at blive opfattet på en bestemt måde. For organisationer 

betyder denne sondring, at impressing kan være både strategiske tiltag, der har til formål at 

påvirke eksterne interessenters opfattelse af virksomheden, såsom gennem markedsføring, 

PR og officielle udtalelser fra topledelsen, men også gennem den måde hvorpå 

organisationens medlemmer på alle hierarkiske niveauer, utilsigtet og ubevidst formidler 

den organisatoriske identitet gennem deres adfærd og interaktion med eksterne 

interessenter. (Hatch & Schultz, 2002, s. 1003) På samme måde kan identitetsudtryk hos 

individer på den ene side være uovervejede udtryk for det grundlæggende Jeg, og på den 

anden side kan det være imageprojektioner som er mere strategiske selvfremstillinger og 

dermed udtryk for individets mere bevidste og vurderende Mig. Det er imidlertid en vigtig 

pointe, at selvom imageprojektioner er strategiske, vil de alligevel altid udspringe af det 
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underliggende Jeg: ”…even though its meaning will be re-interpreted by those that receive 

it, when a symbol moves beyond the culture that created it, some of its original meaning is 

still embedded in and carried by the artifact” (Hatch & Schultz, 2002, s. 1001). 

 

I min forståelse af indholdet i disse identitetsudtryk og imageprojektioner tager jeg 

udgangspunkt i marketinglitteraturen, som har fokus på, hvordan virksomheden og særligt 

ledelsen strategisk forsøger at formidle identitet gennem det, man betegner som ”The 

Corporate Identity Mix”. Eksempelvis Birkigt & Stadler (in Van Riel & Balmer, 1997, s. 

341) bruger dette begreb til at betegne, hvorledes virksomhedens corporate identitet 

kommer til udtryk og dirigeres gennem tre faktorer: symboler, kommunikation og adfærd. 

Jeg vil i min analyse benytte CI-mixet’s tre elementer, dvs. symboler, kommunikation og 

adfærd, til en analyse af Spotify-brugeres identitetsdannelse på platformen. I kapitel 4 vil 

jeg komme yderligere ind på hvad, der forstås ved adfærd, kommunikation og symboler, 

for at forklare hvorledes måden individer udtrykker identitet, har forandret sig på sociale 

medier. Jeg behandler kommunikation, adfærd og symboler separat på trods af, at en 

vigtig pointe for den symbolske interaktionisme, som før beskrevet, er, at alt kan være 

symbolsk. Grunden til at jeg vælger at adskille dem, er at det i analysen er 

hensigtsmæssigt at foretage denne afgrænsning, for at kunne påvise de sociale mediers 

indvirkning på vores måde at udtrykke vores identitet på. Det er blot vigtigt at have i 

mente, at også kommunikation og adfærd er symbolsk i denne sammenhæng i kraft af den 

mening, der opstår gennem interaktion. Således skabes det image, eksterne interessenter 

har af virksomheden, idet grundlæggende overbevisninger kommer til syne i 

identitetsudtryk i form af symboler, kommunikation og adfærd. I næste afsnit vil det 

fremgå, hvad jeg forstår ved begrebet image. 

 

Mirroring	  og	  reflecting:	  Omverdens	  image	  indlejres	  i	  selvopfattelsen	  

Mirroring og reflecting betegner de processer, hvor eksterne kræfter indvirker på identitet. 

Dette finder sted, når individet eller organisationen tolker omverdens opfattelse af dem og 

tager dette til efterretning. Omverdenens opfattelse betegner jeg i tråd med 

marketinglitteraturen som image. Indenfor denne del af litteraturen betragtes image 

således som det indtryk, eksterne stakeholdere har af virksomheden. Her er fokus også på 

image som noget manipulerbart (Hatch & Schultz, 1997, s. 359). Jeg mener imidlertid at 

både organisationer og individers image, altid vil være bestemt af modtagernes tolkning af 
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disse budskaber. Dog kan og vil image oftest være påvirket af de intentioner der ligger bag 

imageprojektioner om at ”skabe” et image i modtagernes bevidsthed: 

 

”Organizational image is a holistic and vivid impression held by an individual or a 

particular group towards an organization and is a result of sense-making by the 

group and communication by the organization of a fabricated and projected picture 

of itself” (Hatch & Schultz, 1997, s. 359)  

 

Imageprojektioner sættes således i spil i identitetsdannelsesprocesserne, når de bliver mødt 

af omverdenens fortolkninger. Der vil dog altid være et skel mellem det image, en 

virksomhed forsøger at projicere ud og det image, interessenter rent faktisk har. Alvesson 

forklarer dette: ”An image differs somewhat from the ’objective reality’ it is assumed to 

illuminate. It is a representation of an object. The relationship between an image and the 

reality it is supposed to cover is, at best, ambiguous” (1990, s. 377). En virksomhed 

kommunikerer således om sin identitet med en forventning om at gøre et indtryk på nogle 

modtagere. Som det vil fremgå i analyseafsnittet, deler individer på samme måde 

imageprojektioner på sociale medier med håb om at blive opfattet på en bestemt måde. 

Image er således påvirket af, men derimod ikke defineret af, hvordan organisationen eller 

individet selv tror disse ”udenforstående” opfatter dem. Denne præcisering er nødvendig, 

da hvorvidt image henviser til organisationens forestilling om eksterne interessenters 

opfattelse af den, de eksterne interessenters faktiske opfattelse, eller om man derimod bør 

tale om omdømme frem for image er en løbende diskussion inden for organisations- og 

marketinglitteraturen. 

 

Organisationsteoretikerne Dutton & Dukerich (1994, s. 249) betegner organisationens 

forestilling om, hvordan andre opfatter virksomheden som ”construed external image”, 

hvorimod hvordan omverdenen rent faktisk opfatter virksomheden, betegnes som 

”organizational reputation”. Denne forståelse af image som værende organisationens 

medlemmers tolkning af, hvordan den bliver opfattet af omverdenen, opfatter jeg som 

selve den proces, hvor identiteten spejler sig i imaget og reflekterer over det. Reflecting 

betegner nemlig den proces, hvor identiteten forankres i kulturelle forståelser, som følge af 

at organisationens medlemmer reflekterer over identiteten, idet den spejler sig i imaget. 

H&S (2002, s. 1000) forklarer denne dynamiske proces således, at når identiteten spejler 

sig i imaget, bliver imaget fortolket i forhold til den opfattelse, organisationen på forhånd 
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har af sin identitet – en opfattelse, der som førnævnt er forankret i kulturelle forståelser. 

Når organisationen reflekterer over sin identitet, vil det føre til at identiteten enten vil blive 

forstærket eller ændret, hvis der fx er uoverensstemmelse mellem individernes opfattelse 

af identiteten og de images de spejler sig i. Herpå vil disse overvejelser om identiteten 

blive indlejret i kulturen, idet det vil påvirke de grundlæggende antagelser og værdier. Det 

er således når identiteten mødes med eksterne images, at den vil forandres eller styrkes, 

som følge af at tolkningen af disse images indleder mirroring og reflecting processerne. 

Det er netop dette gensidige forhold til det omskiftelige image, der er kilden til identitets 

dynamiske og foranderlige karakter: ”We argue that the instability of identity arises 

mainly from its ongoing interrelationships with organizational image, which are clearly 

characterized by a notable degree of fluidity” (2000, s. 64). 

 

Omdømme(Cornelissen, 2004; D. A. Gioia et al., 2000) bliver ofte behandlet som en mere 

langvarig opfattelse af virksomheden end image, og kan i den forstand betragtes som 

kumuleret vurdering af projicerede images over længere tid. I forhold til omdømme, er 

image omverdenens umiddelbare tolkning af enkeltstående identitetsudtryk, begivenheder 

og handlinger. Da jeg i denne afhandling har fokus på, hvordan identitet påvirkes gennem 

interaktioner på de sociale medier, sætter jeg dermed fokus på enkeltstående tilfælde af 

meningsdannelse, der skabes i mødet mellem parterne og i disse sociale handlinger. Disse 

enkeltstående møder mellem de to parter vil naturligvis etablere et længerevarende 

omdømme, men det er hvorledes de enkeltstående imageprojektioner inddrages af 

modparten i dennes expressing og impressing faser, jeg ønsker at zoome ind på. Jeg 

vælger i dette speciale derfor ikke at behandle begrebet omdømme. Derimod behandler jeg 

image som selve spejlet, og jeg fokuserer på de mirroring- og reflecting-processer, hvor 

image fortolkes og hvor identiteten bliver bevidst om omverdenens attituder.  

Pilen der i modellen går fra image til identitet og videre til kultur viser dermed, hvordan 

virksomhedens kultur bliver påvirket af, at den reflekterer over sin 

organisatoriske identitet ved at spejle sig i det image, eksterne interessenter har af den. 

Dialektikken	  mellem	  de	  fire	  processer	  

Jeg har nu beskrevet hvordan identitet skabes i relationer med interne og eksterne kræfter. 

Jeg vil nu uddybe den dialektik, der finder sted mellem alle fire processer. H&S’ model 

viser samlet, hvordan identiteten kontinuerligt bliver skabt gennem sociale konstruktioner 

som følge af den gensidige påvirkning mellem både interne og eksterne definitioner af 

identiteten: “organizational identity occurs as the result of a set of processes that 
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continuously cycle within and between cultural self-understandings and images formed by 

organizational ‘others’” (Hatch & Schultz, 2002, s. 1004). Identitet opstår således af 

kulturen og danner dernæst symbolske rammer for det image, der projiceres ud. Den 

måde, hvorpå omverdenen opfatter disse budskaber om identiteten, påvirker dernæst 

virksomheden eller individets opfattelse af sig selv og kan være med til at forandre eller 

forstærke identiteten. Denne ændrede eller forstærkede kultur vil dernæst komme til syne 

gennem identitetsudtryk, og på den måde vil det fortsætte: 

 

”…whatever is claimed by members or other stakeholders about an organizational 

identity will soon be taken up by processes of impressing and reflecting which feed 

back into further mirroring and expressing processes. This is how organizational 

identity is continually created, sustained and changed”  (Hatch & Schultz, 2002, s. 

1004). 

 

Hvis organisationen ikke kan genkende sig selv i omverdenens image, vil den forsøge at 

afstemme elementerne i CI-mixet således, at eksempelvis virksomhedens adfærd stemmer 

overens med kommunikationen (Fombrun & van Riel, 2007, s. 68) for dermed enten at 

styrke eller ændre identiteten for således at nærme sig det tilstræbte image. På samme 

måde vil individer forsøge enten at tilpasse deres identitet til omverdenens forventninger 

eller at styrke identiteten og således evt. ændre omverdenens forventninger, altså deres 

image. Når individer observerer og kontrollerer deres adfærd og følgende tilpasser 

identitetsudtryk til sociale sammenhænge, betegner man det inden for psykologien som 

selvmonitorering. Mark Snyder forklarer at mennesker monitorer deres identitetsudtryk i 

forskellige grader: ”There are (….) striking and important individual differences in the 

extent to which individuals can and do monitor their self- presentation, expressive 

behavior, and non-verbal affective display” (1974, ss. 526-527). Snyder (1979, s. 110) 

mener således, at mennesker udøver enten en høj eller lav grad af selvmonitorering, alt 

efter om de er mest optaget af interne eller eksterne forhold i deres selvfremstilling. 

Individer der udøver en høj grad af selvmonitorering forsøger så vidt muligt at tilpasse sig 

situation og dermed modtageren af identitetsudtrykkene. Personer med høj grad af 

selvmonitorering tager derfor mest højde for ydre faktorer, dvs. omverdenens attituder, og 

stiller sig selv følgende spørgsmål inden han eller hun udtrykker sig: ”Who does this 

situation want me to be and how can I be that person?”. Individer, der udøver en lav grad 

af selvmonitorering, forsøger derimod at være så tro mod deres grundlæggende værdier 
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som muligt i deres identitetsudtryk. Personer med tendens til en lav grad af 

selvmonitorering kigger dermed indad og vil stille sig selv følgende spørgsmål, inden han 

eller hun udtrykker sig: “Who am I and how can I be me in this situation?”.  

 

Ideen om selvmonitorering er på sin vis imod min fortolkende tilgang til identitet, da den 

forudsætter, at individet er en fast størrelse med et fast ståsted i samfundet, dvs. at de kan 

betragtes som enten den ene eller den anden type, hvilket i min optik ikke tegner et 

nuanceret billede af virkeligheden. Jeg mener imidlertid, at selvmonitorerings fokus på 

identitetsdannelse som en social konstruktion er anvendelig i observeringen af konkrete 

identitetsudtryk, samt hvordan de overordnede processer sker i relation til både interne og 

eksterne faktorer. Selvmonitorerings-skalaens opdeling af individer i to poler, ser jeg som 

et karikeret og oversimplificeret billede af individers identitetsdannelsesprocesser, som 

aldrig vil stemme overens med virkeligheden. Jeg mener således, som beskrevet ovenfor, 

at individer altid vil være motiveret af både interne og eksterne faktorer, og at man derfor 

aldrig vil kunne placere dem entydigt i den ene eller anden ende af skalaen. Hvor nogle 

individer vil befinde sig mere eller mindre midt i mellem de to ekstremer, mener jeg 

imidlertid, at individer ofte vil have en tendens mod den ene eller anden retning, som er 

mest fremtrædende. På samme måde kan det ske for organisationer, at de ikke formår at 

afbalancere interne og eksterne faktorer, og identiteten derfor ”…may be constructed 

primarily in relation to organizational culture or stakeholder images, but not to both 

(more or less) equally” (Hatch & Schultz, 2002, s. 1005). I min analyse af Henriette, 

Katrine og Cecilies brug af Spotify, vil disse forskellige grader af selvmonitorering 

fremgå. I min analyse af identitetsdannelse på Spotify fungerer interviewene først og 

fremmest som illustrationer på mine pointer, og derfor begrænser jeg dybden af min 

analyse af deres udsagn til indeholde enkelte elementer af tekstanalyse i den forstand, at 

jeg kigger på deres ordvalg i beskrivelsen af deres Spotify-brug for på den måde at kunne 

betragte de konkrete identitetsudtryk som et led i de overordnede identitetsdannelses-

processer.  

  

Grænsen mellem det interne og eksterne bliver i højere og højere grad udvisket som følge 

af, at virksomheder og deres ansattes i stigende grad kommunikerer på tværs af 

interessenter, samtidig med at eksterne interessenter får mere og mere indsigt i 

virksomheders aktiviteter gennem traditionelle såvel som sociale medier, offentliggørelse 

af årsregnskaber, CSR-rapporter, osv: “Combined, these forces give stakeholder groups 
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greater and more intimate access to the private face of the firm than they have ever 

experienced before” (Hatch & Schultz, 2002, s. 990). På sociale medier har brugere 

mulighed for at kommunikere direkte med virksomheden og påvirke andres holdning til 

virksomheden. Dette forstærker den gensidige påvirkning mellem interne og eksterne 

faktorer på identitet, idet “…increased exposure means that organizational employees 

hear more opinions and judgments about their organization from stakeholders (i.e. they 

encounter more images of their organization with greater frequency)” (Hatch & Schultz, 

2002, ss. 990-991). På samme tid kan en ansat fx. ud over at være en del af virksomheden 

også være forbruger af virksomhedens produkt, fan på Facebook eller medlem af fx. 

interesseorganisationer. Dermed har interaktioner på sociale medier til følge, at ”…the 

internal-external distinction collapses, organizational identity is increasingly influenced 

by (and becomes an influence on) organizational image” (Hatch & Schultz, 1997, s. 358). 

Hvorledes disse interaktioner på sociale medier medfører en gensidig påvirkning af 

virksomheder og deres brugeres identitet vil blive behandlet i diskussionsafsnittet. 
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Kapitel	  4:	  Identitetsdannelse	  i	  den	  hyper-‐sociale	  digitale	  kultur	  

 

Underspørgsmål: På hvilken måde udtrykker vi vores identitet på de sociale medier? 

 

Jeg har nu vist, at identitet hos både individer og organisationer skabes gennem sociale 

processer, nærmere betegnet gennem en løbende dialektik mellem interne og eksterne 

faktorer. Som førnævnt ønsker jeg med denne afhandling at vise, at disse processer ikke 

har ændret sig med de sociale medier. Dermed er det ikke sagt, at de sociale medier ikke 

har haft en stor indvirkning på vores identitetsdannelse. Tværtimod argumenterer jeg for, 

at de fire processer vi gennemgår i vores identitetsdannelse, som beskrevet ovenfor, er 

intensiveret, således at hvor identitetsdannelse før var en social proces, er det nu blevet en 

hyper-social proces. Hovedargumentet for denne afhandling er således, at den symbolske 

interaktionisme udgør en afgørende teoretisk ramme for at forstå 

identitetsdannelsesprocesser på sociale medier såvel som offline. I dette kapitel vil det 

fremgå hvilken konsekvens det har for indholdet i vores identitetsudtryk, dvs. vores brug 

af symboler, adfærd og kommunikation, at de sociale medier gennemsyrer vores hverdag, 

og at personlige anliggende i stigende grad rykker over i den sociales sfære.   

Identitetsdannelse	  gennem	  symbolsk	  forbrug	  	  

Som førnævnt er objekter set fra et symbolsk interaktionistisk perspektiv ikke symbolske i 

sig selv, men først når deres mening bliver fortolket gennem interaktion:   

 

“When social objects are used specifically to represent something else, they become 

symbolic. Symbols are special kinds of social objects that stand for something; they 

have meaning and when used are intended to convey a shared meaning to a 

receiver” (Flint, 2006, s. 352).  

 

Produkter har således ikke en objektiv størrelse, men får først en betydning, når 

forbrugeren tillægger den mening. Dermed har produkter også forskellig betydning alt 

efter hvem, der forbruger dem, idet individer fortolker produkter forskelligt og derfor 

tillægger dem forskellig mening. Sidste del af ovenstående citat fremhæver, at forbrug 

bliver symbolsk både gennem den mening, forbrugere tillægger produktet, samt det 

forbrugeren ønsker at kommunikere gennem produktet. Russell Belks teori om hvorledes 

mennesker udtrykker deres identitet gennem de ting, de har omkring sig bliver her 
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relevant. Når individer tolker produkters mening, bidrager det til deres selvopfattelse. 

Dermed udvides Meads forståelse af Mig’et til også at indeholde “mit”: “Apparently, in 

claiming that something is "mine," we also come to believe that the object is “me”” (Belk, 

1988, s. 141). Dette vil sige, at vi definerer os selv ud fra de ting, vi besidder, som en 

forlængelse af vores identitet. Belk hævder således at “we are what we have” (1988, s. 

139). Den symbolske mening vi lægger i et produkt opstår gennem en tolkning af brandets 

image: 

 

”Consumers may choose particular products/brands not only because these 

products provide the functional or performance benefits expected, but also because 

products can be used to express consumers' personality, social status or affiliation 

(symbolic purposes) or to fulfill their internal psychological needs, such as the need 

for change or newness (emotional purposes)” (Kim et al., 2002, s. 481). 

 

Når vi forbruger produkter symbolsk, identificerer vi os med brandets image og benytter 

dette til at udtrykke vores identitet overfor omverdenen. På den måde, bliver brands 

”…cultural resources, as one of many original source materials that may be useful in their 

self-construction projects” (Holt, 2002, s. 88). Douglas Holt (2002, s. 79) beskriver, at vi 

benytter disse symbolske ressourcer til at positionere os over for omverdenen. Dermed er 

det symbolske forbrug en del af det, Holt kalder vores ”identity projects”. I forhold til 

denne afhandlings fokus på identitetsdannelse gennem musikdeling og på de sociale 

medier er det særligt, hvorledes vi definerer os selv ud fra immaterielle symboler, der er 

vigtigt. Immaterielle og virtuelle størrelser, såsom en spilleliste eller en Facebook-profil 

kan have lige så stor symbolsk værdi som fysiske genstande. Man taler endda om, at disse 

virtuelle genstande kan have en endnu større værdi end fysiske i kraft af deres evne til at 

indgå som objekter for sociale interaktioner: “…there is a growing belief that digital 

possessions are more valuable than physical possessions – and that the social interaction 

surrounding online objects can dramatically increase their worth” (Greengard, 2012, ss. 

14-15). 

 

Det er imidlertid først når omverdenen fortolker forbruget, at det bliver symbolsk. Det er i 

forhold til omverdenen, at individet udvælger hvilke symboler, det vil benytte sig af i 

selvfremstilling. Som beskrevet tidligere er individers selvopfattelse påvirket af 

omverdens opfattelse af dem samt deres forestilling om, hvordan de bliver opfattet. Og det 
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er i forhold til individets selvopfattelse og tilstræbte image, at individet fortolker og 

udvælger produkter: ”The actor's reflexive evaluation of the meaning assigned by others is 

influenced by the products with which the self is surrounded. This (real or imagined) 

appraisal by significant others is, in turn, incorporated into self-definition” (Solomon, 

1983, s. 323). Således er individers symbolske forbrug af produkter både et resultat af 

deres forventning om omverdenens reaktioner samt et svar på indre værdier og 

selvopfattelse: ”…that the purchase, display and use of goods communicates symbolic 

meaning to the individual and to others; and that the consumer behaviour of individuals is 

directed toward enhancing self-concept through the consumption of goods as symbols” 

(Hogg et al., 2000, s. 642).  

 

Opsummerende kan man således sige, at individer tilegner sig og bruger produkter først og 

fremmest pga. af den symbolske værdi, de tillægger et produkt: ”The symbolism 

embedded in many products is the primary reason for their purchase and use” (Solomon, 

1983, s. 326). Individer bedømmer sig selv og bliver på samme tid bedømt af omverdenen 

i kraft af de produkter, der omringer dem. (Solomon, 1983, ss. 326-327) Når vi fx ”liker” 

et brand på Facebook, er det således en måde aktivt at fremvise vores identitet. Samtidig 

fortæller det omverden, hvordan vi vil have dem til at opfatte os. I den digitale kultur 

benytter individer i stigende grad den symbolske værdi, der ligger i brands og immaterielle 

produkter. Grunden til dette er, at vi har let adgang til en bred vifte af symboler, som vi frit 

kan benytte os af, uden det er nødvendigt at købe os adgang til at benytte produktets 

symboler. Vi behøver blot at vise tilhørsforhold til et brand image, fx gennem et 

Facebook-like, for at benytte brandets symboler i vores egen imageprojektionen.  

 

Deltagende	  adfærd:	  Selvmonitorering	  og	  bricolage	  

I takt med at vi med lethed kan tage et brands symboler i besiddelse, er mængden af 

brand-relaterede identitetsudtryk steget massivt med de sociale medier. Jeg vil nu beskrive 

den digitale kulturs indflydelse på vores adfærd i forhold til symbolsk forbrug. Dette 

komplekse landskab af brands, vi kan interagere med, har en indflydelse på, hvorledes 

individer søger at kontrollere deres symbolske forbrug. 
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Selvmonitorering	  på	  sociale	  medier	  

Jeg har nu beskrevet, hvorledes symbolsk forbrug er en måde at “…pursue individuated 

identity projects”  (Holt, 2002, s. 83). I disse identitetsprojekter forsøger individer i 

forskellige grader at tilpasse deres identitetsudtryk til sociale sammenhænge. I forhold til 

symbolsk forbrug bliver selvmonitorering igen relevant. Hogg et al. (2000) beskriver 

hvorledes individer forsøger at tilpasse deres symbolske forbrug enten til deres egen eller 

andres forventninger gennem selvmonitorering. I forhold til symbolsk forbrug vil en 

person, der udøver en lav grad af selvmonitorering vælge produkter ud fra hans eller 

hendes reelle værdier og overbevisninger, og udøver derfor en lav grad af ekspressiv 

kontrol. Dette vil sige, at denne person ikke søger at tilpasse sig situationen i en særlig høj 

grad. En person med høj selvmonitorering vil også vælge produkter ud fra, hvad hans eller 

hendes grundlæggende værdi er, men vil i lige så høj grad forsøge at opnå positiv 

feedback fra sine omgivelser. (Hogg et al., 2000, s. 646) Personer der udøver en høj grad 

af selvmonitorering er således i deres symbolske forbrug motiveret af at vedligeholde et 

positivt image og vil derfor “…purchase image congruent products to promote “self-

consistency” and self-esteem” (Hogg et al., 2000, s. 643). Dermed vil disse individer 

forsøge at vedligeholde deres image ved at “…associating themselves with liked or 

positively regarded objects, whilst distancing themselves from disliked or threatening 

objects” (Hogg et al., 2000, s. 643) Individer udøver således selvmonitorering af deres 

symbolske forbrug enten først og fremmest for at imødekomme sociale forventninger eller 

ens egen selvopfattelse. 

 

På de sociale medier vil en person med en høj grad af selvmonitorering føle det 

nødvendigt i endnu højere grad at kontrollere, hvilket samlet billede af selvet, han eller 

hun projicerer ud til sin omverden gennem sit symbolske forbrug. Grunden til dette er, at 

mængden af daglige interaktioner med omverdenen er steget drastisk med fremkosten af 

de sociale medier. Dermed er mængden af sammenhænge hvor selvmonitorering bliver 

nødvendig også steget, da der er opstået en væsentligt større mængde af situationer, hvor 

man skal tage stilling til omverdenen. Derfor vil en person med en middel til høj grad af 

selvmonitorering nøje udvælge hvilke produkter, der skal indgå i hans eller hendes 

symbolske forbrug til at kommunikere om sin identitet. Idet vi bevæger os rundt på en 

lang række forskellige sociale – offline som online – rum, reflekterer vi i stigende grad 

over vores identitet. Grunden til dette er, at vi i disse sociale interaktioner bliver mødt af 

forskellige forventninger til os og samtidig selv skaber forventninger til vores fremstilling, 
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alt efter hvilket rum vi befinder os i. Som eksempel reflekterer jeg på LinkedIn over, 

hvordan jeg bedst viser mine professionelle kompetencer, på Instagram tænker jeg over 

hvad jeg opfatter som æstetisk smukt, og jeg reflekterer over, hvad mine følgere som regel 

giver god feedback på. På Facebook finder jeg min venskabelige og humoristiske side 

frem, og på Twitter leder jeg efter fagspecifikke artikler at dele. Man reflekterer således i 

stigende grad over sin identitet og udvælger nøje hvilke ressourcer, man vil trække på. 

Med de sociale medier er denne selektive fase blevet mere kompleks, i det en langt større 

mængde af ressourcer er til rådighed i det symbolske forbrug. Som tidligere beskrevet 

bidrager brand images som kulturel ressource på samme måde som kulturelle produkter 

(Holt, 2002, s. 87). Pga. internettets dybde har man i dag – individer såvel som 

organisationer – adgang til en kæmpe værktøjskasse af symboler, som man kan benytte til 

at stykke et billede sammen af sin identitet. Denne sammenstykning af symbolske 

ressourcer til et samlet image, kan man betragte ud fra bricolage-begrebet.  

Bricolage	  

Den nærmeste oversættelse af det franske ord bricolage man kommer på dansk er ”gør det 

selv-arbejde”, at finde på lappeløsninger og konstruere noget nyt ud af de ting, man lige 

har ved hånden frem for at bygge noget op fra bundet. Bricolage blev første gang brugt 

som begreb inden for filosofien af antropologen Claude Lévi-Strauss til at betegne den 

proces, hvorved bricoleuren erhverver sig ressourcer og kombinerer dem på nye måder til 

nye formål: ”…the rules of his game are always to make do with ’whatever is at hand’” 

(1966, s. 17). Dette begreb er sidenhen blevet benyttet indenfor en lang række teoretiske 

retninger. Også inden for teorierne om digital kultur er bricolage blevet identificeret som 

et nøglebegreb til beskrivelsen af, hvordan sociale individer rekonstruerer verdenen ved at 

stykke symboler sammen til et identitetsprojekt. Således bliver individer ”smede” i deres 

image projektion, idet de vælger at fremstille den side af dem selv, som de finder mest 

hensigtsmæssig. På samme måde benytter virksomheder sig ofte af allerede eksisterende 

ressourcer i deres branding aktiviteter på sociale medier. Der hersker i dag en konstant 

kamp mellem virksomheder om at skabe det mest delbare indhold, som deres brugere let 

kan videredele med deres netværk. Gennem bricolage bidrager individer og virksomheder 

med symbolske ressourcer, som andre kan benytte til at kommunikere om deres identitet. 

Med det kommer også en forventning om at få feedback på vores deltagelse, på vores 

projicerede image. Som det fremgik af beskrivelsen af Web 2.0-æraen i kapitel 1, er 

deltagelse et nøglebegreb for den digitale kultur. Deltagelse opfatter jeg som den mest 

afgørende måde, vores adfærd har ændret sig på som følge af fremkomsten af de sociale 
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medier. Ifølge Jenkins har den førnævnte konvergens af traditionelle, digitale og mobile 

medier skabt en deltagende kultur, hvor almindelige brugere nu selv kan skabe, redigere, 

tilegne sig og dele indhold på de sociale medier: “Audiences, empowered by these new 

technologies, occupying a space at the intersection between old and new media, are 

demanding the right to participate within the culture” (2008, s. 24). Der er således sket et 

afgørende skift i vores adfærd, der har ændret os fra ikke længere blot at være brugere til 

nu at være deltagere og ”active agents in the process of meaning-making” (Deuze, 2006, 

s. 66). Vores rolle som aktive deltagere og medskabere af indhold, gør os ifølge Deuze 

(2006, s. 66) til bricoleurs. Med dette forstås, at vi reflekterer over virkeligheden, tager det 

vi kan bruge, genbruger det, redigerer det, så det passer til vores verdenssyn for således at 

”samle” disse stykker af symboler til vores egen udgave af denne virkelighed. På de 

sociale medier giver vi således indhold ny betydning og stykker en virkelighed sammen 

“…in the ways in which we click, publish, and link our way online” (Deuze, 2006, s. 70). 

Et godt eksempel på bricolage er den virale YouTube video af Barack Obama der 

”synger” den populære Carly Rae Jepsen-sang ”Call Me Maybe” (Baracksdubs, 2012). 

Der er her tale om et ”mashup”, dvs. en sammenredigering af en masse stumper fra 

forskellige af Obamas taler, der er stykket sammen, så det lyder som om, han synger 

sangen. Dette eksempel viser hvordan “…unique curated justapositions where merging 

existing content is used to create a new point of view” (Bhargava, 2011). Disse bricolage-

aktiviteter kan opsummerende beskrives således: “The creation of objects with materials 

to hand, re-using existing artefacts and incorporating bits and pieces (…) remixing, 

reconstructing, and reusing of separate artifacts, actions, ideas, signs, symbols, and styles 

in order to create new insights or meanings” (Deuze, 2006, s. 70).  

 

På de sociale medier er en vigtig del af disse deltagende bricolage-aktiviteter begrebet 

”kuratering”. Når man indgår i bricolage aktiviteter, låner man som beskrevet ovenfor 

allerede eksisterende symbolske ressourcer. Kuratering vil sige at en bruger frem for selv 

at skabe indhold, i stedet indsamler, udvælger og deler indhold, som er skabt af andre 

brugere, på samme måde som en museumskurator nøje udvælger værker til en udstilling: 

”Content Curation is a term that describes the act of finding, grouping, organizing or 

sharing the best and most relevant content on a specific issue” (Bhargava, 2011). I selve 

handlingen af at ”låne” og dele dette indhold får det karakter af originalt materiale; også 

selvom det er tydeligt, at brugeren ikke selv har produceret indholdet, vil selve 

udvælgelsen af indholdet og dens placering i en bestemt kontekst skabe et billede af 
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brugeren som et kreativt individ med ekspertise indenfor et bestemt område. Et eksempel 

på dette er Pinterest, et socialt netværk hvor man på en virtuel opslagstavle organiserer og 

deler allerede eksisterende indhold, som man har fundet på andre sider eller på selve 

Pinterest-platformen. På sociale medier er skellet mellem indholdsproducenter og 

indholdsforbrugere således forsvindende. En vigtig bestanddel af de sociale medier og det 

paradigmeskift disse medier er en del af, er således brugergeneret og kurateret indhold. 

Dette er udtryk for, at ”consumers want to author their lives, but they increasingly are 

looking for ghostwriters to help them out” (Holt, 2002, s. 87). Kuratering udgør en stor del 

vores færden på sociale medier, hvor vi dagligt kuraterer alt fra nyhedsartikler, videoer, 

billeder og musik. Den udvælgelsesproces af symboler man foretager er afgørende for, 

hvordan ens projicerede image bliver modtaget.  

 

Kommunikative	  praksisser	  i	  vores	  selviscenesættelse	  

I forrige afsnit så vi, hvordan identitetsudtryk kommer til udtryk gennem adfærd og 

symbolsk forbrug i en kontekst af digital kultur. Jeg har argumenteret for, at det ikke er 

selve vores identitetsdannelsesprocesser, der har ændret sig, men tværtimod vores sociale 

adfærd, brug af symboler samt vores måde at kommunikere på. Jeg vil i følgende afsnit 

forklare, netop hvilke kommunikative praksisser vi udnytter til at udtrykke vores identitet i 

en digitale kultur. 

 

Ib Tunby Gulbrandsen & Sine Nørholm Just (G&J) bidrager i artiklen ”The Collaborative 

Paradigm: Towards an Invitational and Participatory Concept of Online Communication” 

(2011) med en forståelse af, hvad der er særtegnet ved netop kommunikation på sociale 

medier. Ifølge G&J (2011) kan online kommunikation karakteriseres ved at være (1) 

negotiable and uncontrolled, (2) time-space free, (3) hypertextual, (4) hyper-public og (5) 

two-way mass communication. Hvor G&J taler om online kommunikation generelt, bruger 

jeg imidlertid deres begreber om den del af online kommunikation, der finder sted 

specifikt på sociale medier og videreudvikler begreberne i forhold til denne kontekst. 

Negotiable	  and	  uncontrolled	  

Idet brugere i dag som førnævnt er blevet aktive medskabere af indhold, har det til følge, 

at kommunikation på sociale medier ikke kan kontrolleres og konstant er ”in-the-making”.  

(Gulbrandsen & Just, 2011, s. 1098) Denne ukontrollerbarhed hænger tæt sammen med 

bricolage-adfærden på den måde, at den oprindelige producent af indhold ikke kan styre, 
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hvorledes andre brugere vælger at redigere materialet og give det ny mening i nye 

kontekster. Hverken virksomheder eller individer kan styre den kommunikation, der 

foregår omkring deres profiler på de forskellige sociale medier, da andre også har adgang 

til at kommunikere om den pågældende identitet på disse profiler. Derfor er 

kommunikation på sociale medier ”…an inherently negotiable type of communication that 

cannot be controlled by any single actor” G&J (2011, s. 1098). Et eksempel på at 

virksomheder alligevel forsøger at få hånd om og kontrollere denne kommunikation er at 

mange officielle Facebook-sider har guidelines eller ”house rules”, som sætter tonen for, 

hvordan der skal kommunikeres på siden. Dette sørger community manageren for, hvis 

funktion bl.a. er at tage hånd om den fan-genererede kommunikation på siden gennem 

moderation. Moderation foregår ved at forsøge at styre samtaler på siden, så de ikke løber 

løbsk, samt at svare på, ”like” og skjule eller slette kommentarer, hvis de ikke overholder 

retningslinjerne. Selvom virksomheder på den måde har en vis form for magt over, hvad 

der skal være synligt på deres officielle Facebook fansider, vil der altid være en 

forsinkelse mellem det øjeblik en fan poster en kommentar og moderatoren ser det. 

Virksomheden kan selvsagt ikke styre, hvad der bliver sagt om den andre steder end på de 

officielle kanaler, såsom på brugernes personlige profiler, på Twitter, blogs osv. Selv på 

de officielle kanaler kæmper virksomheder med at kontrollere deres egen kommunikation. 

Man ser hyppigt tilfælde, hvor virksomheders ansatte blander sig i diskussioner på 

Facebook på vegne af deres brand. Virksomhedsledere mister kontrollen og fejler i at 

styre, hvorledes de ansatte udtaler sig om brandet, og officielle udtalelser drukner i 

spontane udbryd fra medarbejderes side. Et eksempel på dette så vi i efteråret 2012 på 

DSB’s Facebook-side, hvor bølgerne gik højt i en diskussion mellem DSB-ansatte og fans 

på siden angående togpersonalets håndtering af en situation, hvor en passager var blevet 

syg under en rejse1. Denne form for indblanding kan være meget uhensigtsmæssig i 

forhold til det image, virksomheden forsøger at konstruere. Derfor ser man i stigende grad, 

at virksomheder laver en ”social media policy”. Dette er er et sæt retningslinjer for 

virksomhedens medarbejderes brug af sociale medier, for at undgå at de udtaler sig på 

vegne af virksomheden. 

 

Der er ligeledes utallige tilfælde, hvor utilfredse medarbejdere udtrykker deres 

misfornøjelse gennem officielle Twitter-kontoer, som de har adgang til. Det så vi fx i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  DSB	  har	  nu	  slået	  den	  funktion	  fra,	  hvor	  man	  kan	  se	  andre	  brugeres	  seneste	  opslag.	  Derfor	  er	  det	  ikke	  
muligt	  at	  referere	  til	  opslaget.	  



	   39	  

februar 2013 hos musikforhandleren HMV, hvor en ansat under fyringsrunde 

manifesterede sin vrede via HMVs officielle Twitterkonto, bl.a.: ”There are 60 of us being 

fired at once! Mass execution of loyal employees who love the brand. 

#hmvXFactorFiring” (Hohnen, 2013). Disse eksempler er ligeledes udtryk for, at det som 

førnævnt naturligvis altid er individer, der taler og handler på vegne af organisationen. På 

samme måde kan individer heller ikke kontrollere hverken deres egne identitetsudtryk pga. 

de sociale mediers kompleksitet og løsrivelse fra tid og sted eller, hvad der at andre bliver 

kommunikeret om dem og tyr derfor til moderation. Næsten halvdelen af amerikanske 

brugere af sociale medier mellem 18 og 29 har på et eller andet tidspunkt slettet en 

kommentar, der er lagt ud på deres profil af andre end dem selv eller fjernet deres navne 

fra billeder, som andre har tagget af dem  (Madden & Smith, 2010, s. 2). Denne 

ukontrollerbarhed besværliggør selvmonitorerings arbejdet. Derfor sker det at individer 

enten fortryder indhold, de har delt med deres netværk, fordi de ikke har været nok 

opmærksomme. Når individer fejler i deres selvmonitorering pga. af enten dårlig 

dømmekraft i en bestemt situation eller uopmærksomhed og følgelig projicerer et andet 

image end det tilstræbte, opstår behovet for moderation: 

 

“Deficient self-regulation derives from the failure of the judgmental and self-

reactive subprocesses of self-regulation. It reflects a conscious failure of self-control 

wherein individuals struggle with themselves to judge their own behavior against 

appropriate standards and to apply incentives to moderate their consumption” 

(Larose & Eastin, 2004, s. 372).  

Time-‐space	  free	  

En årsag til denne ukontrollerbarhed er, at kommunikation på sociale medier ikke er 

afhængig tid og rum som kommunikation i traditionel forstand. Kommunikation på de 

sociale medier eksisterer i ”…a permanent state of combined and potential ‘here and now’ 

rather than in separate time and space continua of past–present–future and here–there, 

respectively”  (Gulbrandsen & Just, 2011, s. 1099). Idet vi konstant er tilstede på de 

sociale medier, kommunikerer vi dagligt store mængder af identitetsudtryk. Selv når 

Facebook er lukket ned, vil det delte indhold stadig leve videre og blive interageret med, 

og vi får notifikationer om dette på vores smartphones, mens vi er i gang med andre ting. 

Derfor har sociale medier også til følge at grænserne for tilstedeværelse og fravær bliver 

slørede. Denne løsrivelse fra tid og rum betyder, at man kan kommunikere med hvem som 

helst, når som helst og hvor som helst. På den måde er fysisk nærhed ikke et vilkår for at 
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være tæt på folk online. Man kan således eksempelvis have en skare af Twitter-followers 

fra hele verden, som man kommunikerer med på tværs af tidszoner, eller man kan sidde at 

Skype-chatte med en kollega i samme lokale. Som følge heraf kan man ikke længere tale 

om kommunikation som en lineær sekvens af udvekslinger, idet interaktioner på de sociale 

medier kan ske på tværs af tid, rum og kontekster. Selvom udvekslinger kan foregå ”real-

time”, som fx i en række kommentarer til en Facebook opdatering, kan og vil samtaler 

også leve videre, når en bruger pludseligt interagerer med forældet indhold: ”An 

individual may read another’s Facebook status update immediately after it is posted, while 

others may not encounter the same post until months later while perusing through a user’s 

timeline” (Litt, 2012, s. 332). Dermed er identitetsudtryk åbne for deltagelse af hele ens 

netværk. I tilfælde, hvor profiler som regel er åbne, såsom på Twitter eller Instagram, er 

det i princippet alle det pågældende medies brugere, der potentielt kan interagere med 

indholdet. Denne uafhængighed fra tid og sted, mener jeg, hænger tæt sammen med 

Jenkins’ beskrivelse af at hvor ”…old consumers were isolated individuals, the new 

consumers are more socially connected” (2008, s. 19). Idet vi i dag er konstant socialt 

forbundne, er der sket en afgørende ændring i hvordan imageprojektion finder sted. Pga. af 

konvergens mellem vores offline og online sfærer samt konstante tilkobling til internettet, 

er særligt digital natives/immigrants konstant i kontakt med andre individer over de 

sociale medier. Dermed vil man konstant være i en position, hvor man modtager feedback 

på ens identitetsudtryk. Denne opløsning af tid og sted forstås bedst set i forhold til 

hyperteksutalitet. 

Hypertextual	  

Som beskrevet ovenfor, flyder kommunikation på sociale medier mellem tid og rum, 

hvilket gør den ukontrollerbar. Man kan i forlængelse tale om, at kommunikation på 

sociale medier har en ”ikke-linæer” karakter, men derimod mere skal ses som en løbende 

proces, som et system af hypertekst. G&J fremhæver at hypertekst bedst defineres med 

henvisning til hyperlinking. Hypertekst-systemer referer til et komplekst net af 

sammenkædede links, der henviser til forskellige placeringer på nettet. Disse links skaber 

stier, som brugere benytter til at navigere rundt på nettet. Hyperlinks er et vigtig element 

på de sociale medier pga. deres delbarhed - brugere kan problemfrit dele indhold med 

deres netværk i form af hyperlinks. En form for hypertekst kan være hypermedier, dvs. 

andre typer at multimedieindhold end tekst såsom billeder, videoer og ikke mindst lyd 

også struktureres og forbindes vha. hyperlinks i et interaktivt system. Begrebet konvergens 
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bliver igen her relevant, da forskellige medieplatforme smelter sammen i et hypertekstuelt 

system.  (Gulbrandsen & Just, 2011, s. 1099) 

Hyper-‐public	  

Når man kommunikerede med sit netværk på internettet før fremkosten af de sociale 

medier, skete det i private rum såsom over e-mail eller i chatrum. På sociale medier er 

kommunikation derimod rykket over i den offentlige sfære, hvor brugerne deler yderst 

intime aspekter af deres liv, der før tilhørte den private sfære. Dermed stiller vi nu i højere 

grad vores identitet til skue i disse offentlige rum og gør dem til emner for debat: ”…the 

public sphere is buzzing with activity as people are taking their personal and quotidian 

concerns online” (Gulbrandsen & Just, 2011, s. 1100). Det er fx ikke uvant at brugere 

lukker hele deres netværk ind i deres parforhold ved offentligt at dele 

kærlighedserklæringer på hinandens Facebook-profil. Imidlertid mener jeg, at der er sket 

en tilvænningsfase, således at selvom vi i dag dagligt deler store mængder af indhold med 

hinanden af mere eller mindre intim karakter, er mange private samtaler i dag er rykket 

over i Facebook-indbakken. Dette er udtryk for, at vi med tiden lærer at forstå de 

forskellige platformes præmisser og følgelig også bliver vi bedre til at udøve 

selvmonitorering på disse platforme, på trods af at dette stadig er en kompliceret proces.  

 

Hvor internetbrugere inden den vide udbredelse af de sociale medier tidligere interagerede 

med hinanden gennem fx chats, MUDs og vidensdelingplatforme anonymt eller gennem 

pseudonymer, søger man i dag bred anerkendelse af sin offentlige identitet på tværs af 

sociale netværk. I dag har internetbrugere i lang mindre grad skrupler med at vise private 

sider af sig selv, og de gemmer sig sjældent bag forskellige internet pseudonymer for at 

skjule, hvem de er. Hvis brugere benytter sig af at pseudonym, benytter de ofte de samme 

pseudonym på tværs af netværk for at skabe en stærk og identificerbar online 

tilstedeværelse. I dag ved hele dit netværk, hvad du laver døgnet rundt, såsom hvad har du 

fået til morgenmad, hvor mange kilometer du har løbet, hvor meget du vejer, hvilke 

artikler ud har læst, hvilket musik du hører og hvor du befinder dig i verden. Den første 

fase af sociale medier, som Turkles ”Life on Screen” (1995) indskriver sig i, værnede man 

om sit privat liv og derfor søgte at opbygge forskellige identiteter online i form af 

personaer, for således at kunne udgive sig selv som den person, man ønskede at være. 

Vores tilstedeværelse og færden på forskellige sociale og mobile netværk samt i den 

offline verden udgør derimod tilsammen et helheds billede af, hvem vi er, altså en samlet 

identitet. Mit standpunkt skal ikke forstås som en afvisning af, at man i denne 
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imagekonstruktion skaber et billede af sig selv, som ikke nødvendigvis hænger helt 

sammen med virkeligheden. Det er mere i form af de tilvalg og fravalg man foretager i 

kommunikationen om ens identitet, at man kan manipulere med sit projicerede image. 

Man deler således hellere et billede af sin havregrød placeret i vindueskarmen med 

optimale lysforhold samt i en nøje udvalg design-skål, frem for et billede af 

havregrødsgryden med vores rodede køkken i baggrunden.  

Two-‐way	  mass	  communication	  

Kommunikation på sociale medier skal endvidere ses som to-vejs massekommunikation  

(Gulbrandsen & Just, 2011, s. 1100). Med det skal forstås at selvom både individer og 

virksomheder i deres kommunikation på de sociale medier interagerer direkte med få 

modtagere, interagerer de indirekte med mange. Vi taler altså om en-til-mange 

kommunikation, men ikke ensvejskommunikation, idet interpersonel kommunikation 

online ikke kan betragtes som traditionel samtale pga. de førnævnte forhold til tid og sted 

samt dens hyper-offentlige karakter. Vi kan på den anden side heller ikke tale om 

kommunikation på sociale medier som mange-til-mange kommunikation, da det stadig er 

enkelte personer (eller organisationer), der taler med én stemme med et vis formål, og 

selvom det måske nogle gange kan virke sådan, så taler alle ikke i munden på hinanden 

uden nogen mening: ”Online, we appear as ‘ones’, individual actors (persons and 

organizations alike) that directly interact with a minority, and indirectly interact with the 

majority” (Gulbrandsen & Just, 2011, s. 1100). Dermed kan kommunikation på sociale 

medier forstås som envejsmassekommunikation. Dette gør det særligt svært at danne sig et 

billede af, hvem der er modtager af ens budskaber, hvilket har en indflydelse på ens 

identitetsudtryk, særligt i forhold monitoreringen af ens symbolske forbrug. Det er således 

”…particularly challenging to understand ”who is out there and when” and raises the 

potential for greater misalignment between imagined and actual audiences”  (Baym & 

Boyd, 2012, s. 323). Fx består ens Facebook netværk af både venner, familie og kolleger 

og ens kan chef således også se ens billeder fra en aften i byen, selvom man måske har en 

forestilling om at kun ens venner kommer til at se det. På Twitter er størstedelen af ens 

følgere personer, man aldrig har mødt offline og højst sandsynligt aldrig kommer til at 

møde pga. geografiske forhold, men som har nogle forventninger til kvaliteten af det 

indhold, du deler. Dette hænger sammen med at ”…social media platforms have altered 

the size, composition, boundaries, accessibility, and cue availability of our communication 

partners during everyday interactions making it nearly impossible to determine the actual 

audience” (Litt, 2012, s. 332).  



	   43	  

 

For at kunne påvise at identitetsdannelsesprocesser intensiveres på de sociale medier, er 

det nødvendigt at slå ned på et konkret sted, hvor denne interaktion finder sted. Jeg har her 

udvalgt Spotify som eksempel på et socialt medie, hvor der interageres gennem det 

symbolske produkt, musik. I min analyse af identitetsdannelse på Spotify vil jeg vise, 

hvorledes identitet på sociale medier stadig i denne nye kontekst skabes i en dialektik af 

interne og eksterne kræfter. Det er derimod som beskrevet ovenfor vores benyttelse af 

symboler, adfærd og kommunikation i vores identitetsudtryk, der har forandret sig. Det 

afgørende skel i vores adfærd er således, at vi nu indgår i hyper-sociale og deltagende 

relationer, hvori vi dagligt producerer en massivt stigende mængde af identitetsudtryk, 

hvilket er et resultat af disse mediers grundlæggende funktion af invitation til deltagelse. 

Vi har adgang til en uendelig værkstøjskasse af symboler, som vi stykker sammen til at 

udtrykke vores identitet. Måden vi kommunikerer om vores identitet på har ændret sig 

drastisk særligt ved at være hyper-offentlig, ukontrollerbar og konstant igangværende. 

Dette har til følge, at vi dagligt indgår i langt flere interaktioner og dermed projicerer 

vores images til en meget større gruppe af modtagere end før de sociale medier. Efter 

analysen følger en diskussion af hvilken indvirkning interaktioner mellem individer og 

virksomheder har på parternes identitetsdannelse.  
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Kapitel	  5:	  Analyse	  af	  identitetsdannelse	  på	  Spotify	  	  

 

Underspørgsmål: Hvordan skaber Spotify-brugere deres identitet i hyper-sociale 

interaktioner?  

 

Min analyse er inddelt i  tre afsnit. Det første præsenterer Spotify og forklarer, hvad der 

gør, at man kan karakterisere Spotify som et socialt medie. Dette sker gennem en 

forklaring af, hvordan Spotify indskriver sig i den digitale kultur som en Web 2.0 

teknologi i forhold til begreberne konvergens og deltagelse, som jeg introducerede i 

indledningen. Dette er nødvendigt for at forklare, i hvilken kontekst identitetsdannelsen 

finder sted. De to næste afsnit udgør et overordnet argument for at de sociale medier ikke 

har medført en ændring i vores grundlæggende identitetsdannelsesprocesser. Der er altså 

stadig tale om en løbende dialektik mellem individets selvopfattelse og grundlæggende 

overbevisninger (interne faktorer) og omverdenens opfattelse af individet (eksterne 

faktorer), men derimod har brugernes konkrete identitetsudtryk, dvs. vores brug af 

symboler, adfærd og måde vi kommunikerer om vores identitet på ændret sig drastisk. De 

sidste to afsnit er derfor overordnet struktureret efter H&S’ model, der, som beskrevet i 

kapitel 3, forklarer identitetsdannelse som en dialektik mellem interne og eksterne kræfter 

gennem 1) expressing og impressing 2) mirroring og reflecting. Således er andet afsnit en 

analyse af den interne påvirkning på identitet, dvs. hvordan individet udtrykker sig for at 

gøre indtryk på nogle modtagere gennem processerne af expressing og impressing. Tredje 

afsnit er analyse af den eksterne påvirkning på identitet, dvs. hvordan individer tager den 

feedback de får fra modtagerne til efterretning gennem processerne mirroring og 

reflecting. Jeg analyserer løbende de tre interviewdeltageres konkrete identitetsudtryk ved 

at inddrage de begreber, jeg under kapitel 4 introducerede som karakteristiske for vores 

brug af symboler, adfærd og kommunikation på netop sociale medier. 

 

Spotify	  som	  socialt	  medie	  

Musikdelings- og streamingtjenesten Spotify blev skabt i Sverige i 2006 af Daniel Ek and 

Martin Lorentzon og har som mål at ”…be as ubiquitous as the CD, but with all of the 

obvious advantages of being digital” (Dredge, 2011). Spotify udtaler sig sjældent officielt 

om brugertal, men sidste gang var i marts 2013, hvor Spotify til den berømte SXSW 

konference, der årligt finder sted i Austin, Texas, afslørede at de var nået op på 24 
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millioner aktive brugere og 6 millioner betalende brugere, hvilket svarede til en stigning 

på en million brugere på blot tre måneder. (Sloan, 2013) Den svenske 

musikstreamingtjeneste har indgået aftaler med en lang række pladeselskaber og tilbyder 

et katalog på over 20 millioner sange (Spotify, n.d.). Brugere kan navigere rundt i dette 

katalog ved at søge på kunstner, sang eller album, som de dernæst kan organisere i 

spillelister eller dele med deres sociale netværk – enten internt på Spotify eller eksternt til 

andre sociale medier.  

Freemium-‐modellen	  

Som Spotify-abonnent, bliver ens musikbibliotek på et splitsekund udvidet til en enorm 

database - bare uden at man ejer musikken. Spotify er bygget op om en særlig 

forretningsmodel, kaldet "Freemium-model" – en neologisme af ”free” og ”premium”. 

Freemium-modellen kan beskrives således“…a basic product is delivered free of charge, 

while money is made on selling a more advanced premium product or added services” 

(Mogensen, 2009, s. 33). Spotifys Freemium-model består af tre forskellige 

abonnementstyper:  

 

1) Spotify Free – musikken bliver afbrudt af annoncer i stil med radio-reklamer, og efter 

en prøveperiode på seks måneder vil brugeren blive begrænset til 10 timers lytning per 

måned (gratis). 

2) Spotify Unlimited – hverken annoncer eller tidsbegrænsninger, men kun tilgængelig på 

stationære og bærbare computer (49kr pr måned).  

3) Spotify Premium – adgang til musik uanset hvor du er, på mobileenheder såsom 

smartphones og tablets og med mulighed for at lytte til spillelister offline (99kr pr måned).  

 

Freemium modellen er således baseret på streaming, en måde at lytte til musik på uden 

noget fast format, som man kan eje - hverken fysisk eller som digital fil. Det medium, 

musik bliver leveret på har gennemgået markante forandringer gennem tiden, men denne 

afhandlings omfang tillader ikke en omfattende gennemgang af denne udvikling. Det er 

imidlertid relevant at se på, hvad der skete med musikformatet i starten af digitaliseringen 

af musik, for at forstå fremkomsten af de sociale streamingtjenester, vi kender i dag. 

Napster, den famøse – og ulovlige – fildelingstjeneste, var nemlig starten på det hele. I 

1995 blev MP3-filen opfundet og gjorde det dermed muligt at komprimere musik til 

digitale filer. Dette digitale format samt fremkomsten af internettet revolutionerer 

musikindustrien: 
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 ”Around 1995 this new digital format, coupled with the power of another 

innovation, the World Wide Web (WWW), started disrupting the music market in 

radical ways not seen during any of the previous stages of the market’s evolution” 

(Ordanini & Parasuraman, 2012, s. 192). 

 

Denne digitalisering af musik medførte et fald på 50% i salget af cd'er på blot 10 år  

(Ordanini & Parasuraman, 2012, s. 192), og med fremkomsten af internettet blev ulovlig 

deling af MP3-filer en standard aktivitet blandt digital natives/immigrants: “In 2004, 

Jupiter research found that 42 percent of eighteen to twenty-four-year olds surveyed had 

traded music by file sharing” (Tepper et al., 2008, s. 204). Denne revolution bliver ofte 

omtalt som ”Napster Revolutionen” (Ordanini & Parasuraman, 2012, s. 193) idet denne 

fildelingstjeneste for første gang skabte et digitalt netværk af brugere, som frit kunne 

udveksle MP3-filer – dog på ulovligvis. Digital musik erstattede de fysiske formater som 

værende det værdibærende objekt. Med streaming af musik flyder musik derimod 

”…directly from actor to actor because information has been detached from physical flow, 

i.e., liquefied”  (Ordanini & Parasuraman, 2012, s. 177). I dette citat fremhæves at musik 

med streaming har fået en flydende karakter pga. af adskillelsen fra det fysiske format, der 

før var grundlæggende for musikforbruget. Mogensen forklarer fordele og ulemper ved 

freemium-forretningsmodellen: 

 

“…an attempt is made to sell the music as a service in the shape of a subscription, 

rather than as individual products, in the hope that the customers will value (and 

pay for) easy access to a large library of music. The limitations that tie the music to 

a certain locality or platform is however a barrier for the success of this business” 

(Mogensen, 2009, s. 42).  

 

Spotify løser problematikken omkring det at være bundet til en lokalitet eller computer, 

som dette citat sætter fokus på. Spotifys premium-brugere kan nemlig lytte til musik på 

farten via den mobile applikation og kan endda lytte til musikken offline, både på desktop-

applikationen og den mobile applikationen. Denne adgang til musik fra alle mobile 

enheder og computer både offline og online er det tætteste man kommer på at eje 

musikken. Spotifys tilbud til premium-brugere om allestedsnærværende adgang er et 

udtryk for konvergens, som jeg beskrev i introduktionen som et af hovedelementerne Web 
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2.0-teknologierne. Jeg vil senere komme nærmere ind på værdien – eller rettere den 

forsvindende værdi – der ligger i at eje musikken, fysisk eller som digital fil, samt værdien 

i den allestedsnærværende adgang. 

Overblik	  

Når man åbner Spotify, lander man på en ”What’s New” forside (se bilag 5), som skal 

invitere brugeren til at gå på musikopdagelse. Man får en oversigt over anbefalede album, 

udvalgte applikationer, populære spillelister og populære musiknumre blandt venner og i 

ens område, samt nye albumudgivelser. På højre side af desktop-spilleren vises en strøm 

af, hvad ens netværk lytter til samt forslag til andre brugere, som Spotify vurderer er 

interessant for dig at følge. På venstre side figurerer genveje til brugerens netværk 

(Follow), indbakke, sange i kø og tilsluttede enheder. Dette efterfølges af ”App Finder” og 

hernæst alle brugerens spillelister, både dem skabt af brugeren selv, og dem som brugeren 

abonnerer på. App Finder er Spotifys app-platform, som gør det muligt for tredjeparter at 

benytte platformen til at tilbyde brugere personaliserede og sociale musikoplevelser 

baseret på brugerens musiksmag udover Spotifys grundlæggende funktioner. Der er apps 

til at opdage ny musik (såsom Tunigo), få ekspertanmeldelser (såsom Pitchfork), få 

sangtekster (såsom TuneWiki), få musik, der passer til ens humør (såsom Moodagent), 

holde sig opdateret om koncerter i ens område (såsom Songkick), osv. Der har hidtil ikke 

været særlig stor fokus på disse tredjeparts-apps i selve Spotifys struktur, bl.a. fordi disse 

apps ikke er søgeoptimeret. Jeg vil komme ind på mulighederne for branding, der ligger i 

disse apps i diskussionsafsnitttet.  

Et	  selvstændigt	  socialt	  medie	  

Siden Spotifys start har brugere haft en profil (se bilag 6), hvor ens spillelister, 

stjernemarkerede og mest lyttede sange figurerede. En brugerprofil kan oprettes af hvem 

som helst, almindelige brugere og også virksomheder. I december 2012 annoncerede 

Spotify en helt ny udgave af Spotify (Weber, 2012b), hvis nye funktioner siden løbende er 

blevet lanceret. Dette nye design skal give en forbedret brugeroplevelse og er baseret på to 

sociale hovedfunktioner: ”Follow” og ”Discover” funktioner (se bilag 7), som begge skal 

give brugerne en mere personlig oplevelse på Spotify. (Katz, 2012) I forhold til 

brugerprofiler medførte Follow-funktion to ting. For det første vises ens seneste aktivitet 

og antal følgere/følger man har i den nye profil. For det andet kan kunstnere integrere 

deres egne brugerprofiler med deres kunstnerprofiler til én samlet profil, således at man 

kan følge dem på samme måde som sine venner og andre ”almindelige brugere” (se bilag 
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6). Dette har til følge, at musikere og fans kan interagere med hinanden, på lige fod med 

almindelige brugere. Når man følger en kunstner, vil man blive  tilsendt ”push 

notifikationer” når nye udgivelser bliver publiceret på Spotify, og man kan ligeledes følge 

med i hvilken musik, kunstneren lytter til, da kunstnerens aktivitet nu er flettet sammen 

med resten af brugerens Spotify netværk. Discover-funktionen (Bilag 7) foreslår brugere 

relevant musik baseret på dens tidligere aktivitet, eksisterende bibliotek og hvad ens 

netværk lytter til. Discover-funktonen tilføjer dermed en mere social og personlig 

oplevelse til musikopdagelsen end før. Inden denne funktion kunne brugeren blot gå på 

musikopdagelse enten ved at holde øje med, hvad den pågældendes netværk lyttede til 

gennem ”related artists” funktionen, hvor Spotify tilbyder at lytte en liste af beslægtede 

kunstnere. Spotifys muligheder for musikopdagelse betragter Henriette som noget, der 

giver hende stor værdi ved brugen af Spotify: 

 

”Det er rigtig fedt når man går på skattejagt fx inde under related artists og man så 

opdager noget nyt, og som bliver ved med at afføde nye gode ting ved at gå ind 

under related artists igen. Og så bliver man nødt til at blive siddende hvis man har 

fundet en guldåre” (Bilag 3, nr. 112). 

 

Altså er musikopdagelse og sociale relationer i fokus med disse to nye funktioner. Dette er 

med til at gøre Spotify til et selvstændigt socialt medie med større uafhængighed fra 

Facebook, hvor sociale interaktioner hovedsageligt i dag foregår. Spotifys stifter Daniel 

Ek forklarer: “Spotify has basically taken social elements of Facebook and encouraging 

music fans to connect with their favorite artists directly on Spotify, rather than driving 

them to connect elsewhere” (Weber, 2012b). Musikdeling på Facebook vil blive behandlet 

yderligere senere i analysen.  

 

Med den nye version af Spotify er en ny dimension af Spotify blevet lanceret. Hvor 

Spotify før udelukkende bestod af et desktop-software, man skal installere på sin computer 

(og mobil-app for premiumbrugere), har Spotify nu tilføjet en browserbaseret version (se 

bilag 7). Med denne web-udgave er Spotify blevet lettere tilgængeligt, da brugeren ikke 

længere er bundet til sin personlige computer, smartphone eller tablet men derimod vil 

kunne logge på sin konto fra hvilken som helst enhed. (Brian, 2012) Dette styrker Spotifys 

position som værende allestedsnærværende, da det tillader brugere, som ønsker at lytte til 

Spotify fra enheder, hvor de fx ikke har mulighed for at downloade desktop-udgaven, 
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såsom på arbejdspladsen. Endvidere fjerner det slet og ret en forhindring, som det for 

nogle kunne være at benytte Spotify, da man nu ikke længere behøver at starte et program 

på sin computer for at benytte tjenesten, men nu blot kan åbne en ny fane i sin browser. I 

forbindelse med lanceringen af Spotify Apps i 2011, udtalte Spotifys europæiske 

vicedirektør: ”For us, there are only three ways to grow our business: expand to service 

new markets; cover more devices; or drive more use of Spotify” (Martin, 2011). Her et par 

år senere har Spotify udvidet sin tilstedeværelse til snart også at være tilgængelig i Volvo-

biler gennem et stemmestyret system integreret i instrumentbrættet (Pakinkis, 2013b). 

Spotify har ligeledes indgået aftaler med Samsung og LG, hvilket gør det muligt at 

streame musik på Smart TV, blu-ray afspiller og andre internetopkoblede enheder 

(Pakinkis, 2013a). Dermed er Spotify nu begyndt at trænge ind i andre dele af brugernes 

hverdag, ved også at smelte sammen med brug af bil og tv, og man kan kun forestille sig 

at denne konvergens vil brede sig. Udover at give brugere adgang til et kæmpe katalog af 

musik, er det også i højere og højere grad muligt at få adgang hvor som helst og når som 

helst fra alle ens elektroniske apparater.  

 

Som vi nu har set, er Spotify et socialt medie, der har indtaget sin plads i landskabet af 

Web 2.0 teknologier pga. sine grundlæggende funktioner som tillader forbrug og deling af 

musik på en sammensmeltning af medier og elektroniske apparater. I forhold til Boyds 

definition af et socialt medie, som værende en web-baseret tjeneste, der tillader brugere at 

konstruere profilen og opbygge et netværk af andre brugere på tjenesten, som de kan 

interagere med, lever Spotify op til disse kriterier. Spotify kan endvidere ses som en del af 

den digitale kultur pga. platformens grundlæggende arkitektur, der inviterer til deltagelse i 

kraft af, at den i sin opbygning er baseret på social musiklytning.  

 

Expressing	  og	  impressing:	  Musik	  som	  identitetsudtryk	  og	  imageprojektion.	  	  

Jeg har løbende gennem denne afhandling beskrevet at identitet i min optik kommer til 

udtryk gennem symboler adfærd, og kommunikation. Hvordan disse tre elementer 

benyttes i identitetsdannelse  Spotify vil blive analyseret i dette afsnit.   

Musik	  som	  symbolsk	  produkt:	  ”Det	  man	  hører,	  er	  man	  selv”	  

I forrige kapitel beskrev jeg, at det at eje en genstand i århundrede har været tillagt en 

symbolsk værdi som udtryk for ejerens identitet. Denne tilknytning til en fysisk genstand 

er stadig tilstede i vores samfund, men i takt med de sociale mediers fremkomst tillægger 
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vi virtuelle og digitale genstande lige så meget værdi som fysiske genstande, og i musiks 

tilfælde i endnu højere grad, hvilket jeg vil komme yderligere ind på senere. Grunden til at 

virtuelle og immaterielle ejendeles værdi ikke nødvendigvis hænger sammen med det 

fysiske format er, at ejendele først og fremmest har en symbolsk værdi, som jeg beskrev i 

kapitel 4. Musik som produkt er ”…symbolic symbolic and cultural resources listeners 

may mobilise for self-identity making” (Larsen, Lawson, & Todd, 2010, s. 672). Jeg 

betragter på den ene side symboler som det medium, der bærer og overfører værdi, og 

følgelig som det Spotify-brugere benytter som redskab til kommunikere og formidle deres 

identitet med. På den anden side opfatter jeg grundlæggende symboler som værende 

repræsentant for noget andet, og i den forstand kan man derfor forstå musik som et 

symbolsk udtryk for og repræsentation af Jeg’et: ”The sense of the ’self’ is locatable in 

music. Musical materials provide terms and templates for elaborating self-identity” 

(DeNora, 2000, s. 68). I forlængelse af Belks påstand om at man er, hvad man har, er P3s 

slogan ”det man hører, er man selv” meget rammende. Musik er således et udtryk for 

menneskers underliggende selvopfattelse, men benyttes også til at præsentere identitet til 

omverdenen, altså til at projicere et image af, hvem man gerne vil være:  ”In this order, 

the public self shown to others through signs (products) represents the private self, and 

thus the public self is an interpretation of what is understood to be a ‘truthful’ inner self” 

(Larsen et al., 2010, s. 673). Henriette udtrykker musik som værende en stor del af sin 

identitet: ”…musik for mig er en vigtig del af den, jeg er” (Bilag 3, nr. 88), og Katrine 

beretter på den anden side om hvordan musik passer ind i det samlede billede af hende 

selv: ”Altså at min musiksmag ligesom fortæller lidt om hvor man potentielt kan møde mig 

i byen, hvad tøj jeg går i – altså en form for musikalsk billede af mig, ikk’” (Bilag 2, nr. 

33). Jeg mener, at musik således i sig selv er et naturligt udtryk for Jeg’et, men at musik 

også bliver til symbolske objekter gennem den handling, hvor individet deler musikken 

med sit netværk. Gennem deling bliver det symbolske objekt til et redskab for 

imageprojektionen, og rykker dermed musiklytning over i impressing fasen frem for blot 

expressing. Dette lægger i tråd Belks opfattelse af ejendele som en forlængelse af selvet. 

Således har musik ikke i dag en materiel værdi, men derimod en høj symbolsk og 

emotionel værdi, der på Spotify kanaliseres gennem de sociale relationer, der skabes 

omkring musik og konstruerer Mig’et. Folk benytter sig således af musik til at sende et 

budskab til omverdenen om, hvem de er og på den måde positionere sig i forhold til andre 

mennesker, fx som når Katrine udtrykker, at hun ”…faktisk har styr på musik og jeg ikke 

bare er en eller anden poptøs, som hører alt mulig boyband-fis” (Bilag 2, nr. 35). Det er 
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altså i høj grad musikpræferencer, der siger noget om, hvem man er og også hvilken social 

gruppe, man identificerer sig med. På samme måde kategoriserer man sin omverden ud fra 

deres musiksmag, som Cecilie her forklarer: 

 

”…man kan jo ikke lade være med at dømme andre på deres musik smag, det siger 

jo noget om hvem man er. Fx kender jeg en fyr, som er lidt op årene og godt kan lide 

sådan noget lidt pøllet manderock, hvor man bare tænker okay, du er bare så meget 

fra Jylland. Så ved jeg bare at mig og den person bare ikke har noget musikalsk til 

fælles. Men derfor kan man jo sagtens være gode venner (…) Med mindre de er helt 

hjernedøde og hører Gangnam Style, så jeg tænker jeg bare okay, du er tabt bag en 

vogn” (Bilag 4, nr. 108). 

 

Musiklyting er således i forhold til expressing-fasen udtryk for ens grundlæggende 

musiksmag, som er en del af Jeg’et. Jeg har tidligere beskrevet, at mennesker benytter sig 

af de produkter, de omgiver sig med som symboler i deres identitetsprojekter, som Holt 

kalder det. Produkter fungerer som symbolske ressourcer i selvfremstillingen, i kraft af det 

image brandet har – hvilket naturligvis, som jeg før har beskrevet, er brugernes subjektive 

tolkning. På samme måde identificerer mennesker sig med et stykke musik og følgelig 

kunstnernes image, og benytter disse images i deres egen imageprojektion i tilfælde, hvor 

de føler, der er ”…congruency between the image they wished to present and that of the 

music they chose” (Larsen et al., 2010, ss. 676-677). På den måde er det altså en del af 

Katrines identitetsprojekt ikke at blive kategoriseret som en poptøs, på trods af at hun 

hører meget pop. Katrines har altså en side af sig selv, som hun er flov over:  

 

“Jeg har da nogle numre som jeg ikke så gerne vil have på min profil, gammel pop 

og sådan noget som jeg måske synes er lidt flovt (…) Jeg mener, det ser jo mærkeligt 

ud at jeg lige har hørt 3 sange med fx Kanye West, hvorefter der kommer ”det er 

mig der står her’ud og banker på”... det gider jeg ik rigtig ha’ stående der, hvor alle 

kan se det (…) Så synes jeg bare ik’ det passer ind og siger ikke om mig hvad jeg 

rigtig ka’ li, altså” (Bilag 2, nr. 22). 

 

Katrine vil således hellere vil identificeres med hiphop end med pop, og synes ikke at pop 

ser ”så godt ud på papiret” (Bilag 2, nr. 31) på trods af, at det er en del af hendes Jeg. Så 

selvom hun egentlig holder af popmusik, betragter hun det som en last, som ikke passer 
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ind i det pletfri image, hun forsøger at projicere i impressingfasen: ”Altså, mennesket er jo 

ikke fejlfri ved vi jo, men det ved jeg ikke” (Bilag 2, nr. 35). Musiklytning kan dermed ses 

som symbolsk forbrug idet: “Symbolic consumption generally refers to consumers’ use of 

the symbolic meaning embodied in products to construct, sustain, and express their 

selves/identity and to locate them in society” (Larsen et al., 2010, s. 673).  

 

Musikstreaming på Spotify er et ekstremt eksempel på, at det symbolske forbrug af musik 

sker udelukkende via de symboler, der ligger i musikken pga. at det fysiske format helt er 

blevet fjernet. Det at eje musikken bliver hermed irrelevant, da brugere har ubegrænset 

adgang til et gigantisk bibliotek af symboler. Digital natives/immigrants har aldrig været 

en del af den kultur, hvor man lagde værdi i at eje musik, og flere har måske endda aldrig 

købt et stykke digitalt musik eller brugt penge på en cd. De har kun kendt til en verden, 

hvor man har ubegrænset adgang til digital musik, og de tager det som en selvfølge og en 

ret at kunne lytte til hvilket som helst stykke musik når som helst. Man kan dermed sige, at 

musik i den digitale kultur er ”… a sort of ‘‘public good’’ – a product that one individual 

can consume without reducing its availability to another individual and from which no one 

is excluded” (Ordanini & Parasuraman, 2012, s. 174). Som metafor kan man betragte 

streaming som en utømmelig strøm af vand fra en hane, som man kan blive ved med at 

tappe af i al uendelighed. Spotify-bruget er blevet en så integreret del af hverdagen, 

ligesom det for mange er blevet naturligt at tjekke Facebook som det første, de gør om 

morgenen når de vågner. På den måde medfører adgang på sin vis, at Spotify bruget blevet 

en selvfølge. Da jeg spurgte ind til hvilke enheder, Henriette bruger Spotify på svarede 

hun: ”Jeg bruger Spotify på computeren rigtig meget i min arbejdstid, og når jeg går ud af 

døren herhjemme om morgenen, så kommer jeg det i ørene” (Bilag 3, 58). Her viser 

Henriette således, at musiklytning på Spotify fylder det meste af hendes hverdag, og at 

musiklytningen allerede starter på mobilen, når hun er på vej på arbejde. Endvidere har 

Spotify overtaget alle andre af Henriettes musikaktiviteter. Da jeg spurgte Henriette og 

Cecilie om, hvorvidt de bruger andet en Spotify til at høre musik, svarede Henriette: ”Nej, 

det tror jeg ikke rigtigt jeg gør mere. Jeg hørte en cd forleden, det var meget old school” 

(Bilag 3, nr. 60), og at hun efterhånden er gået væk fra lytte til musik på iTunes (Bilag 3, 

nr. 8) og YouTube (Bilag 3, nr. 66). Cecilie svarede at hun for længst er stoppet med at 

købe cd’er (Bilag 4, nr 20) og ”…jeg tror ikke, jeg kommer til at købe musik så meget på 

iTunes nu hvor jeg har Spotify premium og bare kan bruge app'en på min telefon eller 

iPad til at høre musik på Spotify” (Bilag 4, nr. 30). Disse beskrivelser af Henriettes og 
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Cecilies brug af Spotify er udtryk for konvergens, idet musiklytning på Spotify foregår på 

tværs af elektroniske apparater og er smeltet sammen med alle andre dagligdagsaktiviteter.  

 

Det fysiske format i den digitale kultur har dermed ingen meningsbærende værdi længere 

og er nærmere til gene. Man ser dog eksempler på nostalgiske sjæle, der ikke kan få sig 

selv til at skille sig af med en cd samling, som derfor står og blomstrer på hylden. I 

Interviewet med Henriette giver hun udtryk for, at hun stadig har et nostalgisk forhold til 

cd’er:  

 

”Vi har lige båret to flyttekasser med cd'er ned i kælderen, som min kæreste ikke kan 

forstå, at vi ikke skal smide ud. Mit kompromis er at de behøver ikke at stå heroppe, 

jeg vil bare gerne vide, at jeg har dem. For jeg kan godt lide at have dem, jeg synes 

der er noget hyggeligt ved det” (Bilag 3, 50). 

 

Hverken Cecilies eller Henriettes musikforbrug er således i dag knyttet til et fysisk format. 

Grunden til dette er at musik, som forklaret ovenfor, først og fremmest har en symbolsk 

værdi. Før digitaliseringen og særlig streamingtjenesterne fremkomst blev det fysiske 

format også tillagt stor værdi særligt pga. hele oplevelsen, der var omkring 

musiklytningen, som Henriette beskriver her: 

 

”…men så i det jeg skal til at købe det tænker at det er jo åndssvagt. Men jeg kan 

godt lide det. Også hvis man fx har været til en koncert. Det er en anden fysisk 

oplevelse. Også hvad kunstneren har kommet ind i coveret og hvad de har tænkt med 

det. Det er sådan en anden oplevelse (Bilag 3, 52).  

 

Selvom Henriette her forklarer, at hun stadig sætter pris på cd’er fristes stadig til at købe 

dem, er det også tydeligt, at det først og fremmest er hele oplevelsen omkring 

musiklytningen, der er vigtigst. Hun siger også at det i bund og grund er åndssvagt at købe 

en cd, hvilket er udtryk for at hun godt kan se, at det ikke er nødvendigt at have en hel cd 

samling til stå og samle støv, når man kan have det hele i ”clouden”. Cecilie giver udtryk 

for samme holdning:  

 

”…jeg har en kuffert på loftet, der er fyldt med cd'er. Jeg tror bare at jeg har været 

for doven til at smide dem ud (…) Det er jo bare cd'er, og jeg skænker dem ikke en 
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tanke normalt. Det er bare når man lige ser dem, tænker man, ej dem kan jeg da ikke 

smide ud, den hørte jeg 4 år i træk, da jeg var teenager (…) Men man skal jo bare 

smide dem ud. Det fylder og det er totalt usmart” (Bilag 4, nr. 22-28)  

 

Både Cecilies og Henriettes udsagn vidner om, at de har et nostalgisk forhold til deres cd-

samling, men godt kan se fornuften i at skille sig af med dem. Alligevel har de begge gemt 

deres cd-samlinger. Grunden til at de er knyttet til cd-samlingen er den symbolske værdi, 

der ligger i samlingen. Hvert enkelt album er knyttet til en periode i deres liv, og cd-

samlingen er derfor udtryk for deres Jeg. Det er den musik, som de identificerer sig med, 

og det er samtidig udtryk for hvordan de hele deres liv har konstrueret deres personlighed 

gennem musik.  

 

Deltagende	  adfærd	  på	  Spotify:	  Bricolage	  	  

Selvom Henriette og Cecilie tillægger deres cd-samlinger en nostalgisk værdi, giver de 

udtryk for at lægge lige så stor værdi i deres spillelister. Ud fra dette tolker jeg, at det 

således ikke er så meget formatet, der i sig selv har værdi men derimod den proces, det har 

været at opbygge samlingerne, og det arbejde og tid de har lagt i at stykke spillelisterne 

sammen, hvilket er kendetegnede for den deltagende bricoleur-adfærd: 

 

”…fordi man jo også har fået et personligt forhold til en spilleliste. Man ved hvad 

der kommer som det næste, og man har udvalgt numrene helt specielt (…) så har det 

en eller anden nostalgisk værdi, fordi det er på ens spilleliste (…) så bliver det også 

lidt en form for arbejdsproces for mig (…) så glæder jeg mig til at jeg skal høre 

mine spillelister” (Bilag 3, nr. 22 og 44). 

 

Jeg har tidligere beskrevet bricolage som en af de mest fremtrædende karakteristikker ved 

vores adfærd i den digitale kultur. Som jeg netop har beskrevet har digital 

natives/immigrants en forventning om at have fri adgang til alle de redskaber, de ønsker at 

benytte sig af til at stykke deres identitetsprojekt sammen. Det hænger sammen med, at vi 

i den digitale kultur ligeledes har en grundlæggende antagelse om, at vi har ret til at 

deltage og til at benytte os af de symboler, vi har til rådighed, stykke dem sammen og give 

dem ny mening, så de passer ind i vores personlige identitetsprojekt. I forhold til digital 

musik betyder det, at: ”Today, young people feel they have the right to access music as 

they want and it is important for them to be able to transmit the media they have made 
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across a range of different distribution channels” (Jenkins & Bertozzi, 2008, p. 183). I 

forhold til bricolage med benyttelse af musik, kan dette defineres som: 

 

”…mobilizing, picking and choosing in magpie fashion musical 'bits' or (…) 

'semiotic particles' that in turn provide cues for and parameters within which a 

respondent's modes of aesthetic agency come to be configured and transformed. This 

practice can be seen clearly in relation to music's role as a resource for identity 

construction” (DeNora, 1999, s. 44). 

 

Spotifys forretningsmodel giver dermed brugerne adgang til en kæmpe masse af symboler, 

som de kan benytte sig af i deres identitetsprojekt. Spotify gør det dermed muligt for sine 

brugere at være bricoleurs, da de kan sætte stykker af symboler sammen til spillelister. Det 

giver en følelse af også at være kreative og skabe et produkt, der har værdi for andre, ved 

at stykke forskellige numre sammen til en enhed. Dette sker gennem kuratering af allerede 

eksisterende musikstykker. Således benyttes andres værker til at sende et budskab om 

hvem, man er. Derfor er adgang vigtigere end ejerskab, da det udvider mængden af 

symboler, man kan benytte til at stykke et socialt objekt i form af en spilleliste sammen. 

Adgang giver således brugerne mulighed for at bricolere som de vil, uden at være 

begrænset af omfanget af deres eget musikkatalog. Også Cecilie forklarer at hun 

”…lægger meget energi i af at vælge sange til mine playlister” (Bilag 4, nr. 114). Cecilie 

har særligt én populær spilleliste, der bliver fulgt af 500-600 followers (Bilag 4, nr. 76), og 

derfor gør hun meget ud af at udvælge, hvilken sang hun vil kuratere på spillelisten. For at 

en sang er god er nok til at komme med på listen, forklarer Cecilie at den skal være noget 

helt specielt:  

 

”Den skal virkelig være god. Selvom der er mange gode sange, så skal jeg virkelig 

føle at en sang har noget specielt. Jeg skal på en eller anden måde føle at der lige er 

noget ekstra ved den her sang, som gør at den er værd at komme på listen” (Bilag 4, 

nr. 116). 

 

At have en populær spilleliste hænger for Cecilie sammen med at danne et helhedsindtryk 

af sig selv som en person med god musiksmag, som folk kan følge med sikkerhed om at 

hun vil dele god musik:  
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”…jeg håber at folk tænker, at hvis de lige går ind og finder Cecilies playlister, så 

er der noget nice, og der ikke lige kommer en eller anden svips, hvor der er noget 

helt vildt kikset. Men jeg synes heller ikke jeg har sådan oversmarte playlister (…) 

Bare fordi det er nyt, tænker jeg ikke at det skal jeg lige brande mig selv med, kun 

hvis jeg virkelig synes det er er godt. Det er ikke bare for at spille smart...altid” 

(Bilag 4, nr. 120). 

	  

Kommunikative	  praksisser:	  Musikdeling	  og	  Facebook-‐integration	  

Idet musik kan betragtes som et meningsbærende symbol, anser jeg musik som en 

kommunikativ form, der fungerer som ”…a virtual medium of self-expression” (DeNora, 

2000, s. 57). Idet vi deler musik med vores sociale netværk, kommunikerer vi til 

omverdenen om, hvem vi er: 

 

“Music, like all products, has the ability to carry and communicate cultural or 

symbolic meaning, which is used by individuals in identity construction. This is 

primarily because music is a rich and complex symbolic, social, and political 

product that ‘emerges as a sort of magical domain that can captivate audiences, 

provide cathartic and embodied experiences, and ground identities and 

communities, but also introduce us to rich exchanges between peoples” (Larsen et 

al., 2010, ss. 671-672).  

 

Det er når denne mening kommunikeres og tolkes af omverdenen og bliver objekt for 

social interaktion, at musik forbruges symbolsk. Musikdeling på Spotify er et tydeligt 

eksempel på den deltagende, digitale kultur, hvor individer indgår i hyper-sociale 

relationer og bruger musik til at udtrykke identitet overfor omverdenen med håb om, at det 

der deles, gør et indtryk på omverdenen. Dette forklarer Cecilie her:  

 

”Når man deler noget musik på Facebook, håber man jo bare på at der er nogen der 

reagerer (…) Det er som at kaste en bold op i luften og håbe, at der er nogle, der 

griber den og kaster den tilbage til en” (Bilag 4, nr. 90). 

 

Musikdeling gennem Spotify og internt på platformen foregår gennem en række af sociale 

funktioner (se bilag 8). Spotify tillader peer-to-peer deling af musik og spillelister både 

internt på Spotify-platformen gennem Spotify-indbakken eller eksternt til Facebook, 
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Twitter og Tumblr gennem en ”Share Button”. Endvidere er alle sange, album, spillelister 

og kunstnerprofiler udstyret med links, der gør, at de kan deles hvor som helst. Sidste 

mulighed for deling er Spotifys ”Play Button”, som tillader brugere, der har en blog eller 

et website, at indlejre en Spotify sang, et album eller en spilleliste på deres side. Endvidere 

kan bloggere linke direkte til deres Spotify-profil med et ”Follow me on Spotify” plug-in. 

Denne linkbarhed medfører, at brugerne gnidningsløst kan dele musik med deres netværk, 

hvilket gør at kommunikation i form af musikdeling foregår i et hypertekstuelt system, 

altså et komplekst og interaktivt netværk af hypermedier, som brugere navigerer igennem. 

Således konvergerer Spotify med resten af brugerens tilstedeværelse på de sociale medier 

og skaber en samlet musiklytningsoplevelse for brugeren på tværs af netværk. Dermed er 

musiklytningen ikke bundet til ét socialt rum; musiklytningen gennem Spotify 

gennemsyrer hele den sociale sfære i en konstant strøm af musik. Dette hænger sammen 

med, at den teknologiske udvikling har medført hvad Richard Normann (2001) kalder for 

liquification og unbundleability. Liquification henviser til det flydende format, musik får 

gennem streaming, idet ”…dematerialization through the separation of information from 

the physical world, allowing it to be easily moved about” (Michel et al., 2008, s. 154). 

Liquification er således et andet ord for digitalisering og er det, der adskiller musik fra det 

fysiske format. Unbundability er derimod det, der adskiller musik fra tid og sted, idet det 

betegner ”…the separation of activities previously held together in time and place and by 

an actor” (Storbacka et al., 2012, s. 58). Musik på Spotify strømmer som vand fra en åben 

hane, hvilket har medført at denne form for kommunikation nu helt er løsrevet fra tid, sted 

og form. Denne udvikling fra downloading til streaming har ligeledes gjort at mængden af 

identitetsudtryk, vi dagligt kommunikerer, er steget drastisk, idet det er blevet lettere at 

forbruge musik symbolsk. Grunden til dette er, at når musik ikke længere er indlejret i 

hverken fysisk format eller på en digital fil, kan det deles blot gennem et hyperlink, hvilket 

har fjernet alle forhindringer for at dele musik. I foråret 2012 offentliggjorde Spotify, at 

brugere nu havde delt 1,5 milliarder gange på Facebook (Weber, 2012a). Særligt 

integrationen med Facebook gør således at musik løsrives fra tid og rum i en konstant 

strøm af identitetsudtryk. Denne konvergens forstærkes i kraft af, at man på Spotify har 

mulighed for automatisk at dele sin Spotify-aktivitet på Facebook, hvormed der skabes en 

af konstant strøm af identitetsudtryk gennem en uafbrudt opdatering af ens musikhistorie. 

Den automatiske deling til Facebook sker gennem Open Graph. Open Graph er en 

funktion, der gør det muligt for tredjeparts-websider eller applikationer at forbinde deres 

tjeneste til Facebook, således at disse tredjeparters brugeres aktivitet bliver en integreret 
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del af den sociale Facebook-oplevelse gennem handlingsverber såsom at ”læse”, ”se” eller 

som i dette tilfælde, ”lytte til”.  (Nottingham, 2012) Dette betyder, at den musik man lytter 

til på Spotify automatisk bliver delt på ens Facebook-profil ligeså snart man trykker 

”play”, således at alle ens Facebook-venner ved, hvad man lytter til i den givne stund. 

Facebook udgør således et vigtigt element i Spotify-oplevelsen, særligt i forhold til 

musikdeling. Indtil sidste efterår, kunne man udelukkende oprette en konto på Spotify ved 

at benytte sin Facebook-konto. Dette er ikke længere er tilfældet, og Spotify bevæger sig 

mere og mere hen mod at være et selvstændigt socialt medie. Imidlertid fungerer 

Facebook stadig som det sociale lag, hvor interaktionerne om musik finder sted. Både 

Katrine og Henriette har begge aktiveret automatisk deling til Facebook. Katrine giver 

udtryk for, at hun holder af at opdage ny musik gennem sit sociale netværk og at folk også 

kan få inspiration fra hende: 

 

”Jo man ka jo godt slå det fra, men når jeg kan se hvad andre hører, har jeg bare 

synes at det var ret spændende og os’ inspirerende  ligesom, og så må folk da os’ 

godt se hvad jeg hører (…) Jeg synes det er sjovt at se hvad folk hører for noget og 

jeg synes os det er sjovt, at folk kan følge  med  i  mit” (Bilag 2, nr. 6 og 31). 

 

Henriette finder det naturligt at dele sin musiklytning automatisk. Dermed giver hun 

udtryk for, at hun er en del af den digitale kultur, hvor man har vænnet sig til at dele 

mange aspekter af ens liv, og hvor det nærmest er blevet en selvfølge: 

 

”…jeg synes musik for mig er en vigtig del af den, jeg er (…) Det skaber en 

stemning for mig, og derfor er det også naturligt at jeg også vil dele det på 

Facebook (…) Men for mig er det det samme som alle de andre ting, man ville dele 

på Facebook, fordi det er en del af den man er og hvad man går og laver” (Bilag 3, 

nr 88). 

 

Cecilie har valgt ikke at aktivere automatisk deling til Facebook, da hun ikke bryder sig 

om den ukontrollerbarhed, det medfører: ”Jeg kan bare ikke rigtigt lide at det er live (…) 

Jeg synes bare ikke at det er så fedt, at jeg ikke kan styre det” (Bilag 4, nr. 60). Med 

automatisk deling kan Cecilie ikke styre mængden af kommunikerede identitetsudtryk, og 

derfor foretrækker hun aktivt at udvælge, hvilken musik hun deler. Dette hænger sammen 

med den hyper-offentlighed, automatisk deling medfører, som for Cecilie bliver for intimt: 
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”Jeg kan ikke lide at folk kan se hvad jeg høre kl 4 om natten” (Bilag 4, nr. 58). Før 

fremkosten af de sociale medier var musiklytning i højere grad et privat foretagende i den 

forstand, at selvom man lyttede til musik  i sociale situationer, var det ikke en offentlig 

projektion af ens personlige smag, som det er tilfældet med Spotify. Pga. kommunikation 

på sociale mediers hyper-offentlige karakter, er musik dermed i dag rykket ind i den 

hyper-sociales sfære, som ”…a facilitator of social interaction (rather than private 

experience)”  (Ordanini & Parasuraman, 2012, s. 198). Dette viser Katrine tydeligt her: 

 

”Mine veninder ved jo godt, at jeg sagtens kan sidde og drikke rosé og skabe  mig  

til  gamle  80’er  hits. Men det behøver alle mine Facebook venner jo ikke at være en 

del af vel (…) SÅ finder man lidt ud af hvad folk er for nogen ikk’ os, altså. Jeg 

synes jo det er lidt mærkeligt hvis en af de seje  drenge  fra  mit  studie  sidder og 

hører Britney ik’” (Bilag 2, nr. 35). 

 

Spotify har en indbygget funktion, som brugere kan benytte, hvis de ønsker en pause fra 

den offentlige musiklytning. Denne ”private mode” funktion benytter Henriette sig af, når 

det hyper-offentlige aspekt bliver for meget. På samme måde som Cecilie giver Henriette 

udtryk for, at hun ikke bryder sig om, at folk altid ved om hun er vågen og online: 

 

”…hvis man ikke har lyst til vise andre at man sidder og hører musik lige nu (…) 

Jeg har engang oplevet at en jeg engang datede lang tid efter skrev en sms til mig kl 

4 om natten hvor han skrev "hej jeg kan se du er vågen og sidder og hører musik". 

Og det synes jeg vare ret grænseoverskridende. Så det kan være sådan nogle ting 

der gør, at folk ikke skal vide at jeg er vågen og online” (Bilag 3, nr. 72-74). 

 

Når Henriette benytter private mode, er det ikke for at undgå at bruge musik symbolsk 

men mere et forsøg på at modarbejde de sociale mediers hyper-offentlige karakter. 

Samtidig er det også et udtryk for, at hun ikke har mulighed for at vide, hvem der kommer 

til at se hendes aktivitet. Med musikdeling på Facebook, aktivt som automatisk, er 

paradokset, at ens netværk består af en bred vifte af tætte venner, familie, kolleger, gamle 

barndomsvenner, bekendte, som man muligvis kun har mødt en enkelt gang osv. Dette 

gør, at man som ikke har en klar idé om, hvem modtagerne af ens identitetsudtryk er, når 

man deler sin Spotify-aktivitet på Facebook. Derfor vil der være et større behov for 

monitorering i udvælgelsen af den musik, man vælger at lytte til offentligt gennem 
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Spotify. ”Så kan jeg godt poste en bestemt video og tænke at den vil nogle bestemte 

personer kunne lide (…) det kunne jo også være, at der sidder nogle andre personer 

derude, der ville kunne lide det” (Bilag 4, nr. 100-102). Spotifys integration med 

Facebook og den automatiske deling af musik via Open Graph tilføjer imidlertid et niveau 

til denne brug af symboler. Bevidstheden om, at den musik vi hører automatisk er til skue 

for hele vores netværk, kan få konsekvens for selve musiklytningen, i den forstand at der 

ikke blot er tale om at have aktivt delt en sang på sin profil eller tilføjet en sang til sin 

spilleliste, men selv den musik, man bare lytter til ”for sin egen skyld” bliver delt.  

 

Mirroring	  og	  reflecting:	  Selvmonitorering	  og	  moderation	  

  

Jeg har nu vist at kommunikation på det sociale medie Spotify kendetegnet ved at være 

ukontrollerbar, på nuværende tidspunkt særligt pga. integrationen med Facebook. Dette 

gør det svært at være konsistent i det projicerede image. Derfor er den eneste mulighed, vi 

har for at tøjle vores kommunikation på disse medier, at monitorere vores adfærd og ty til 

moderation, hvis vi fejler i monitoreringen: ”…individuals engage in a range of mostly 

tacit identity work to construct, reinforce and repair the thread of self-identity” (DeNora, 

2000, s. 62). I forhold til Spotify vil det sige, at brugerne udvælger, hvilken musik de deler 

med deres netværk i forhold til den forestilling, de har om netværkets forventninger; en 

forestilling der skabes ved at spejle sig i den feedback de får på deres musiklytning og ved 

at reflektere over denne feedback. For at undgå at sende et forkert budskab om hvem man 

er, monitorer brugere derfor konstant deres musikforbrug. Når man som førnævnt slår 

funktionen ”private-mode” til, monitorerer man sin musiklytning, da man ved at lytte til 

musik privat undgår at fremvise sider af en selv, som ikke stemmer overens med ens 

opfattelse af omverdens forventninger. Man undlader således med privatlytning at 

inddrage musik som symbol i identitetsprojektet. Spotifys integration med Facebook og 

den automatiske musikdeling besværliggør dermed selvmonitoreringen, og hvis man 

vælger at dele sin musiklytning automatisk, bliver det derfor ofte nødvendigt med 

moderation. For Katrine er det ofte nødvendigt at moderere i sin musikhistorie, for at opnå 

det tilstræbte image. Fx hvis hun synes, at hun har hørt for meget pop til at det stemmer 

overens med det image, hun ønsker at projicere: ”Så synes jeg bare ikke det behøver at stå 

og blinke i folks øjne at jeg er sygt vild med Aqua, altså” (Bilag 2, nr. 12). Når Katrine har 

været uopmærksom eller ”sjusket” med monitoreringen af sin aktivitet, bliver moderation 

dermed i stedet en mulighed. Hendes udtalelser giver et tydeligt indtryk af, at hun er meget 
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opmærksom på, hvilket image hun projicerer af sig selv, og forsøger at indvirke på andres 

opfattelse af hende gennem selvmonitorering og særligt gennem en udpræget høj grad af 

moderation. Dette vidner om at Katrine udøver en medium til høj grad af 

selvmonitorering, idet hun tydeligt udtrykker at omverdenens accept er vigtig for hendes 

identitetskonstruktion. Imidlertid formår hun ikke at selvmonitorere i høj nok grad til at 

regulere sin adfærd, hvilket skyldes kommunikation på sociale mediers ukontrollerbarhed. 

At Katrine ikke behersker selv-monitoreringens kunst til fulde, ser man fx i hendes 

mislykkede kontrol af sin musiklytning, inden hun deler automatisk gennem Facebook:  

 

“Altså hvis det er noget som jeg ikke kendte og klikkede ind på, og det bare slet ikke 

er mig eller passer til mig, så kan jeg godt finde på at slette det...altså mere for 

sådan, at folk ik behøver tro, jeg hører det, når jeg nu ikke gør (Bilag 2, nr. 10). 

 

Hendes manglende evner til effektiv selvmonitorering har til følge, at hun må ty til at 

moderere sine identitetsudtryk, efter de allerede er kommunikeret ud, for at hun kan få 

dem til at passe med det image, hun ønsker at projicere ud. Eksempelvis forklarer Katrine 

hvordan hun redigerer i sit projicerede image ved slette musik fra sin historik, efter det er 

blevet afspillet: 

 

”Det går jeg simpelthen ind og sletter i det musik jeg har afspillet. Jeg mener, det 

ser jo mærkeligt ud at jeg lige har hørt 3 sange med fx Kanye West, hvorefter der 

kommer ”det er mig der står her’ud og banker på”... det gider jeg ik rigtig ha’ 

stående der, hvor alle kan se det” (Bilag 2, nr. 22). 

 

Katrine forklarer en episode, hvor hun fandt det for radikalt helt at slette musikhistorien, 

da hun havde lyttet til det i en social situation, navnlig til en fest sammen med nogle tætte 

veninder.  

Derfor valgte Katrine i stedet at moderere ved at knytte en kommentar til musikindholdet, 

for således at distancere sig fra det: 

 

”Ej men jeg ville ikke have det skulle se ud som om jeg sådan slettede vores aften. 

Altså vi havde jo haft det mega sjovt, men dagen efter var Janet måske bare knap så 

sjov for mig, at ha stående der...men så kan man jo bare skrive en sjov lille ting og 

så ved folk ligesom godt hvordan det er gået ned” (Bilag 2, nr. 27) 
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Også Cecilie kan finde på at slette noget, hun har delt, hvis ingen interagerer med det. 

Dette er igen et eksempel på, hvorledes de sociale relationer, der skabes omkring det 

kuraterede værk, samt den sociale anerkendelse skaber værdi: 

 

”Det har jeg gjort før, hvor der er gået virkelig lang tid, hvor det er bare er sådan, 

øv jeg er slet ikke popular, haha. Fx postede jeg den nye When Saints Go Machine 

video for ikke så lang tid siden, og den stod der bare en uge, hvor der ikke var nogen 

der reagerede på den. Så var jeg bare sådan, jeg gider ikke have det lort til at stå på 

min profil mere” (Bilag 4, nr. 94). 

 

Udeblivelsen af respons på det musik hun har delt, får således Cecilie til at moderere for at 

rette op på sit image. Manglen på respons tolker Cecilie som at den musik, hun har delt, 

ikke er faldte i hendes forestillede modtageres smag. I takt med at man gentagende gange 

får feedback på ens valg af musik fra de samme personer, styrker det ideen om hvem, der 

har samme smag som én selv, og det kan være med disse personer i tankerne, at man aktivt 

deler musik. Det, der får en til at selvmonitorere, er således forestillingen om hvem, der 

ser ens aktivitet og ens opfattelse af disse personer, pga. af ens forventning om, hvordan 

de vil reagere overfor musikvalget: ”There is an overall desire to select music that is likely 

to be known to, and appreciated by, all of the people sharing the music listening 

experience” (Larsen et al., 2010, s.  679). Når Cecilie deler musik, er det således motiveret 

af at nogle i hendes netværk vil sætte pris på det: ”Jeg tænker at folk vil blive glade for at 

høre en god sang med en god video til” (Bilag 4, nr. 100). Katrine udtrykker i følgende 

bemærkning indirekte, at hun reflekterer over modtagerens opfattelse af den musik, hun 

hører. Men at idet hun ikke ved hvem, der ser hendes aktivitet og dermed hvem der 

dømmer det, sørger hun for at moderere, når hun hører noget nyt musik. Dette gør hun i 

tilfælde af, at nogle af dem i hendes netværk, som hun betragter som ”cool”, skulle billige 

dette valg af musik: 

 

“Det er tit når jeg lige prøver at høre noed musik jeg ik kender. Så kan jeg godt like 

det, eller os li skrive, at det da vist var noed mær’klig noed. For det er jo sådan jeg 

finder nyt musik tit...men jeg gider jo ik altid slette det. Det virker sådan lidt dumt 

hvis det er, at jeg på et andet tidspunkt opdager at det faktisk er lidt cool. Så jeg 
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kommenterer da tit på det hvis det er noget nyt jeg begynder at høre” (Bilag 2, nr. 

39). 

 

I forhold til Katrine udtrykker Henriette derimod en lav grad af selvmonitorering. Hun 

udtrykker eksempelvis, at hun på sine spillelister også har musik på sin liste, som hun 

opfatter som ”kikset”:  

 

”"Woop" er min alt mulig liste, hvor der både fede ting og kiksede ting. Men sådan 

noget man får lyst til at danse af. Der kunne fx være Nik & Jay på den her liste. Ting 

som ikke sådan lige passer ind og er lidt pinlige.” (Bilag 3, nr. 27 og 29).  

 

At Henriette udøver monitorering i en lav grad, ekspliciterer hun selv her: 

 

”Altså det er ikke sådan, at jeg hører noget, jeg synes er pinligt at høre. Fordi jeg 

hører ret meget blandet, og selvom jeg synes at der er nogle ting, der ikke er lige så 

seje eller smarte som andre ting, så er det jo også en del af det jeg hører. Og det er 

jo også fint nok” (Bilag 3, nr. 72). 

 

Når Henriette ikke er bleg for at høre musik socialt, selvom hun opfatter det som ”kikset” 

og ”pinligt”, er det også netop udtryk for hendes identitetsdannelse. Idet hun tydeligvis 

ikke sætter i filter over, det hun hører, fremstiller hun sig selv som en autentisk person, der 

hviler i sig selv. I modsætning hertil mener Katrine, at man ikke blot som Henriette bør 

lytte til det musik, som lige falder én for, idet hun beskriver, at man skal tænke over 

hvilket forum, man er i, for ikke at blive sat i bås: 

 

”Jeg gider i hvert fald ikke sættes i bås som en poptøs eller en eller anden anden 

mainstream dulle. De der gamle folkeskole veninder som konstant hører virkelig 

kikset musik...Uhhh, det er så pinligt for dem synes jeg. Det er lidt som om de 

glemmer hvor de er henne af” (Bilag 2, nr. 52) 

 

Det samme kan gøre sig gældende når spillelister bliver fulgt af andre brugere. Her er det 

til gengæld en blanding af, at man er bevidst om præcist hvem, af ens venner, der følger 

spillelisten, samtidig med, at de brugere, der ikke er en del af ens netværk, ikke figurerer. 
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Ligesom Cecilie tænker Katrine meget over, hvordan hun lever op til de forventninger, 

hun forestiller sig, følgerne af hendes spilleliste har:  

 

”…jeg tænker meget over hvad jeg lægger på den. Man kan godt få lidt 

præstationsangst (…) Jeg vil ikke skuffe mine followers, så jeg sørger for at det ikke 

er noget, der er helt off. Jeg ville aldrig sætte det nye Britney Spears nummer på 

eller et eller andet i den stil. Men det kunne sagtens være et gammelt Sting nummer, 

som jeg lige synes har den rigtige feel” (Bilag 4, nr. 78-80). 

 

Selvom Cecilie ingen anelse har om, hvem størstedelen af hendes følgerskare består af, 

undlader hun at tilføje en sang hvis hun har en forestilling om, at den ikke lever op til det 

grundlag, der i første omgang har fået dem til at abonnere på listen. Dette hænger sammen 

med et ønske om at bevare disse følgere – hvis hun ikke imødekommer deres 

forventninger, vil de måske afmelde sig hendes liste, hvilket vil fungere som negativ 

feedback på hendes imageprojektion. Monitorering og moderation sker således på 

baggrund af et ønske om social anerkendelse. Negativ feedback i form af et faldende antal 

følgere eller udeblivende respons på det delte indhold vil enten få brugeren til at ændre sit 

sociale musikforbrug eller hvordan de stykker deres spillelister sammen. Omvendt vil 

positiv feedback i form af et stigende antal følgere, likes, kommentarer og videredeling 

styrke identiteten og dermed få brugeren til at gøre mere af det samme. Positiv feedback 

har til følge at: ”Self-concept is then enhanced by positive responses from significant 

others which reinforces behaviour as these responses function as positive rewards” (Hogg 

et al., 2000, s. 642). Men som beskrevet i kapitel 3 kan negativ feedback også styrke 

identitet, hvilket er tilfældet hos Cecilie: 

 

”…folk altid har haft en forudindtaget indstilling til hvem jeg skulle være, hvor jeg 

bare ikke har været det, de tror (…) Jeg har bare altid været vant til at udsende 

nogle signaler, hvor det faktisk ikke var det jeg var. Så jeg tror ikke jeg lader mig gå 

så meget på af det. Folk må jo sige hvad de vil, så længe jeg har det godt er det jo 

fint” (Bilag 4, nr. 124).  

  

Cecilie er derfor klar over at hendes image er anderledes end hendes selvopfattelse, og hun 

kan ikke altid kan kende det image, hun ser. Cecilie reflekterer meget over omverdenens 

image af hende, men dette styrker hendes identitet frem for at ændre den. Her bliver det 
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tydeligt, hvordan mirroring og reflecting processerne kommer i spil identitetsdannelsen, i 

det Cecilie spejler sig i den feedback, hun får på sine identitetsudtryk, hvilket indlejres i 

hendes selvopfattelse, når hun reflekterer over det billede, hun ser i spejlet. Således vil 

refleksion over omverdenens feedback påvirke ens fremtidige musikvalg, hvad enten 

identitet styrkes eller ændres: ”…the feedback received regarding the consumption 

behaviour feeds into future self-representative consumption of music” (Larsen et al., 2010, 

s. 674).  
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Kapitel	  6:	  Diskussion	  og	  konklusion	  

 

Underspørgsmål: Hvilken indvirkning har sociale mediers hyper-sociale og hyper-

offentlige karakter på interaktioner mellem virksomheder og brugere? 

 

Jeg har gennem denne afhandling argumenteret for, at den symbolske interaktionisme er 

afgørende for at forstå identitetsdannelsesprocesser online såvel som offline, idet den 

digitale kultur har medført at denne skelnen ikke længere er relevant. Ikke desto mindre 

har fremkosten af de sociale medier medført en intensivering af 

identitetsdannelsesprocesserne, således at identitet nu kan betragtes som ikke blot en 

social proces, men en hyper-social proces. Grunden til dette er, at som den deltagende 

digitale kultur nu gennemsyrer alle vores hverdagsaktiviteter, er mængden af vores daglige 

sociale interaktioner og følgelig mængden af identitetsudtryk steget. De tre 

interviewpersoners Spotify-brug illustrerede denne tese om identitet på sociale medier 

skabes i en dialektik mellem interne og eksterne definitioner, og identitet således reagerer 

ud fra en underlæggende Jeg, som forsøger, at positionere sig overfor omverdenen. 

Hermed skabes identitet gennem sociale relationer med omverdenen, men med en implicit 

kerne, der søger for kontinuitet. Dvs. at Spotify-brugerne gennem musiklytning udtrykker 

deres interne underlæggende Jeg (expressing) for derigennem at gøre et indtryk på deres 

netværk og positionere sig overfor omverdenen (impressing). De tre interviewpersoner gav 

alle udtryk for at musik er en stor del af deres identitet, og man kan kun forestille sig, at de 

følgelig definerer sig selv gennem musik i en stor del af de interaktioner, de indgår i både 

offline og offline. Dette forklarer Cecilie i følgende citat: ”…jeg hører så mange 

forskellige genrer og jeg også ved meget om musik, så bliver folk noget gange lidt 

imponerede, og er helt oppe at køre, hvis jeg kender et eller andet de ikke lige havde 

regnet med” (Bilag 4, nr. 108). Henriette beskriver ikke eksplicit sig selv som værende 

musikekspert men nævner to gange under interviewet (Bilag 3, nr. 16 og 48), at hun har 

været musikanmelder. Endvidere fremgik det, at musik udelukkende blev forbrugt som 

immaterielle symboler. Den allestedsnærværende adgang til en strøm af musik på tværs af 

elektroniske enheder samt at muligheden for at dele dette indhold med ens sociale netværk 

er blevet vigtigere end at eje musikken. Frem for ejerskab ligger værdien i musikken 

dermed i dag i højere grad i den oplevelse af ubegrænset adgang til uanede mængder af 

musik, som giver den digitale bricoleur en værktøjskasse med flere redskaber, end hvis 

han blot havde sin cd samling eller harddisk at gøre godt med. Men de sociale 
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interaktioner, der på Spotify skabes omkring musiklytning, er en lige så vigtig del af 

værdien i benyttelsen af platformen. Musikdeling er en  vigtig del af det symbolske 

forbrug, idet ”…they transfer cultural meaning form the product to the individual 

consumer” (Larsen et al., 2010, s. 680). Musik bliver et identitetsudtryk i kraft af at være 

et socialt objekt. Når man deler det med sit netværk, benytter man det til at positionere sig 

i verden. Med Spotify er musik mere end nogensinde rykket over i den sociale sfære og 

bliver dermed et vigtigt værktøj i identitetsprojektet. Som jeg beskrev i min anekdote i 

indledningen, foregår sociale interaktioner omkring Spotify-bruget også offline. Dette er 

udtryk for konvergens mellem vores offline og online verdener, altså at vi ikke længere 

skelner mellem vores færden på disse sociale rum. Alle de tre respondenter gav udtryk for 

i forskellige grader at tage omverdenens attituder i betragtning (mirroring og reflecting), 

når de vælger at lytte til musik socialt, altså at forbruge musik symbolsk. Henriette og 

Katrine deler begge deres musiklytning automatisk til Facebook i en konstant strøm af 

identitetsudtryk, men særligt Katrine har ofte brug for at moderere sin musikhistorie, da 

hun ikke altid formår at monitorere sin musiklytning pga. den ukontrollerbarhed, der 

opstår som følge af den automatiske deling. Henriette kommer uden om dette problem ved 

at benytte ”private mode-funktionen”, når hun ikke overkommer at monitorere. Cecilie 

deler derimod udelukkende musik aktivt, da hun ikke bryder sig om denne 

ukontrollerbarhed.  

 

I 2012 var 82% af danske virksomheder til stede på de sociale medier (Kjaer et al., 2012, 

s. 15). De sociale mediers udbredelse blandt virksomheder har medført, at særligt digital 

natives/immigrants nu tager det som en selvfølge at kunne interagere med virksomhederne 

i disse offentlige rum, som de sociale medier udgør. Det er i forlængelse heraf nødvendigt, 

at virksomheder forstår at deltagelse er et grundlæggende vilkår for tilstedeværelse på de 

sociale medier. Jeg mener, at mange virksomheder stadig ikke har fået hånd om, hvad der 

forventes af dem i den deltagende kultur, når de vælger at have en tilstedeværelse på de 

sociale medier, samt hvilke konsekvenser deltagelse har for deres identitetsdannelse. I 

dette kapitel diskuterer jeg, hvordan virksomheder kan tackle disse udfordringer. 

 

Som førnævnt forholder individer sig ifølge den symbolske interaktionisme subjektivt til 

deres omverden i en konstant fortolkningsproces. Det betyder, at individer i deres 

identitetsdannelse aktivt benytter sig af de symboler, de er omgivet af: ”The actor uses the 

environment and does not simply respond to it. As one actor enters into a social situation, 
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others make rapid interpretations of their words, expressions, actions, and appearance” 

(Flint, 2006, s. 353). Dette vil sige, at når individer udtrykker deres identitet symbolsk i 

sociale relationer, vil meningen af identitetsudtrykkene ligeledes fortolkes af omverdenen. 

Således både påvirker og påvirkes individer af omverdenen i en løbende dialektik. I kraft 

af at jeg ser virksomheder og individers identitetsdannelsesprocesser som analoge, gør 

denne beskrivelse sig også gældende for virksomheders identitetsudtryk. Det betyder at de 

relationer, virksomheder indgår i på de sociale medier ligeledes er hyper-sociale og hyper-

offentlige. I forlængelse af deltagelse som grundlæggende vilkår er det vigtigt for 

virksomheder at forstå, at de fem særegne træk ved kommunikation på de sociale medier, 

som beskrevet i kapitel 4, gør at kommunikation på sociale medier er radikalt anderledes 

end traditionel kommunikation. Således betyder deltagelse, at de sociale medier ikke 

fungerer som en envejskanal, som virksomheder selv kan styre. Derimod skabes 

kommunikation i samarbejde med brugere. Kommunikation på sociale medier er dermed 

dynamisk interaktion og ikke en overdragelse af et budskab fra afsender til modtager over 

et forløb med en begyndelse og en afslutning som på de traditionelle medier. Der er 

tværtimod tale om en løbende proces af meningsdannelse, der opstår i relationelle 

processer og skabes i en kontinuerlig kollaborativ proces: 

 

”Online communication should be understood as a process in which meaning is 

collectively created – a form of communication in which there is no end-product, 

only attempts at inviting people to collaborate, and where the collaboration cannot 

be separated from the answer to the question ‘What is communication?’ Online 

communication is collaboration, a process of mass meaning creation”  

(Gulbrandsen & Just, 2011, s. 1104). 

 

I dette citat fremgår det, at mening på de sociale medier ikke fortolkes i isolerede 

interaktioner mellem en afsender og en modtager. Derimod foregår kommunikation, som 

beskrevet i kapitel 4, i hyper-offentlige rum, hvor alle har mulighed for at byde ind og 

deltage. Det medfører at symbolsk interaktion nu foregår blandt flere aktører på samme 

tid. Gennem interaktion påvirker virksomheder og brugere hinanden, idet de bruger 

modpartens image som symbolsk ressource i deres egen imageprojektion. I kraft af at 

denne symbolske interaktion på de sociale medier er til offentlig skue, vil der opstå et 

spændingsfelt, hvor både virksomheder og brugernes image vil sammensmelte. Grunden 

til dette er, at parternes projicerede image begge er til offentlig skue som et samlet udtryk, 
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som fx på en virksomheds Facebook-side, hvor alle har mulighed for at dele indhold og 

give deres mening til kende. Derfor vil man som besøgende danne sig et samlet billede 

gennem virksomhedens egne strategiske og corporate identitetsudtryk, brugeres 

kommentarer på siden, virksomhedens medlemmer, som giver uofficielle svar på disse 

kommentarer, osv.  

 

Når en bruger og en virksomhed interagerer, spejler de sig således i hinandens image. I 

kraft af at den pågældende interaktion er offentlig, har andre også mulighed for at indgå i 

samme interaktion og projicere deres image ind i interaktionen. Den respons både 

virksomheden og brugerne får på deres identitetsudtryk vil gennem processerne af 

mirroring og reflecting indvirke på deres selvopfattelse hver især.  Når de reflekterer over 

disse images, vil det som førnævnt enten ændre eller styrke identiteten. Hos individer kan 

dette være tilfældet, når de ser andre brugeres reaktioner på brandets identitetsudtryk, som 

enten kan gøre, at de føler større eller mindre identifikation med brandets image. 

Virksomheder spejler sig dagligt i store mængder af feedback på deres identitetsudtryk i 

form af både brugernes kommunikation om brandet samt deres symbolske forbrug af 

brandets image. Denne feedback er tilgængelig for alle virksomhedernes medlemmer, som 

følgelig vil tage dette til efterretning. Det indvirker på, hvordan virksomheden definerer 

sig selv som organisation og brand, da denne feedback giver indsigt i, hvordan 

omverdenen tolker deres brand. Hvor brugere som førnævnt får større indsigt i 

virksomhedens aktiviteter, får virksomheder med de sociale medier altså også meget bedre 

muligheder for at kende deres brugere og udnytte denne viden. 

 

Endvidere mener jeg, at er det essentielt for virksomheder at forstå, at kommunikation på 

sociale medier er ukontrollerbar. Dvs. at virksomheder hverken kan styre, hvordan der 

bliver kommunikeret om dem, eller hvem der kommunikerer om dem. Hvilken mening 

brugerne lægger i virksomhedens projicerede image, og hvilken måde de benytter det i 

deres egen imageprojektion, er således uden for virksomhedens kontrol. Der er ikke noget 

nyt i at brugere benytter sig af brands i deres egen selvfremstilling, og at dette følgelig har 

en indvirkning på brandets identitet og image. Tag som eksempel tøjmærket Timberland, 

der oprindeligt producerede arbejdsstøvler, men som sidenhen (mod sin gode vilje) blev 

symbol på hip hop-kulturen, hvilket tvang virksomheden til at redefinere sig selv (Miller, 

2008). På de sociale medier har den lette adgang til symbolske og immaterielle ressourcer 

imidlertid medført, at virksomheder dagligt bliver inddraget i brugeres imageprojektion. 
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Derfor vil der være flere tilfælde, hvor virksomheder møder et image, der ikke stemmer 

overens med deres egen selvopfattelse, og hvor de derfor må tage sig selv op til 

revurdering.  

 

Når virksomheder vælger at benytte sig af Spotify som en platform til at interagere med 

brugere med musik som socialt og symbolsk objekt, bliver imagekonstruktionen endnu 

mere kompleks. For nu bliver både Spotifys image, musikkens/kunstnerens image og 

brugerens image trukket ind i én samlet imagekonstruktion. Den eneste mulighed 

virksomheder har for at indvirke på, hvordan der kommunikeres om dem, er ved at forsøge 

at indgå i interaktioner med brugere. For at opnå dette er det afgørende, at virksomheder 

formår at invitere til deltagelse:  

 

”The only thing online communicators, for example organizations, can do is to 

invite others to collaborate in communicating about them or their services – and 

hope that the invitation is taken up, that participation in the collaborative creation 

of meaning is facilitated”  (Gulbrandsen & Just, 2011, ss. 1103-1104). 

 

Dette kan være svært i det komplekse landskab af sociale medier, hvor hver platform har 

forskellige vilkår for interaktion, og hvor det er svært at gøre sig bemærket i mængden af 

andre virksomheder, der også kæmper om at blive udvalgt til at indgå i brugernes 

identitetsprojekt. Det er derfor afgørende for virksomheder at forstå, at for at brugere 

accepterer netop deres invitation til deltagelse, må de bidrage med redskaber og materiale, 

som brugeren let kan benytte i deres personlige imageprojektion: ”Consumers will look 

for brands to contribute directly to their identity projects by providing original and 

relevant cultural materials with which to work” (Holt, 2002, s. 87). De virksomheder, der 

har størst succes med dette, er dem, der formår at træde i baggrunden og lade brugerne 

udleve deres bricoleur-identitet, uden at virksomhedens brand image bliver for 

dominerende. På Spotify har imidlertid kun få virksomheder på nuværende tidspunkt 

forstået at benytte platformen til branding med musik som symbolsk ressource i den fælles 

imagekonstruktion. Blandt eksisterende tiltag er særligt Coca Cola’s samarbejde med 

Spotify værd at fremhæve. Coca Cola og Spotify har indgået et "global strategic 

partnership", som består af en række co-branding initiativer, såsom PlaceLists, en 

placeringsbaseret app, som tillader brugere på tværs af kloden at skabe spillelister ved at 

tilføje sange, som de associerer med fx en by (Hampp, 2013). Endvidere har Coca Cola 
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lanceret et nyt look til deres sodavandsdåser, hvor Spotify’s logo indgår (Joseph, 2013). 

Også Reebok har lavet et tiltag i brandets egen ånd: En FitLists app, der enten tilbyder 

spillelister sammensat af kendisser eller spillelister, der er personaliseret ud fra brugerens 

egen musikhistorie og træningsbehov (Gowan, 2012). Under sin præsidentkampagne 

benyttede Præsident Obama sig af Spotify til at lave et soundtrack, som brugere kunne 

tilføje sange til (Gilbert, 2012). Dog vil der med stor sandsynlighed komme øget fokus på 

de førnævnte tredjepart-apps i takt med Spotifys udvikler sig til at være et selvstændigt 

socialt medie. Dette vil uundgåeligt tiltrække brands, som vil se mulighederne i at benytte 

Spotify som en kommerciel platform på lige fod med eksempelvis Facebook. Spotify ser 

også en stigende interesse fra virksomheders side i at udnytte streaming-platformen til at 

interagere med deres brugere: ”[Brands have] become a lot more focused on creating a 

rich experience across multiple platforms” (Shearman, 2012). Når en bruger benytter sig 

af en ”brandet app” på Spotify, er det symbolske forbrug således ikke længere kun gennem 

musik at image projiceres; det sker i sammensmeltning med brand images. 

 

I mine interviews med Henriette og Cecilie gav de begge udtryk for, at de ville være 

interesserede i at interagere med brands på Spotify, hvis virksomhederne formåede at give 

dem gode værktøjer. Henriette sagde at hun godt kunne ”…forestille sig, at det var en 

måde, virksomheder kunne benytte Spotify til branding, uden det var generende 

afbrydelser, altså reklamer (…) hvis der var noget, der var relevant” (Bilag 3, nr. 106-

108). Cecilie havde gjort sig en del tanker om, hvordan brands kan udnytte Spotify. Hun 

lagde vægt på, at det skulle være et brand, som hun i forvejen har et positivt image af. 

Endvidere skal det, brandet tilbyder på Spotify både stemme overens med hendes 

overordnede image af brandet, men også skabe værdi for hende: 

 

”Fx et brand som Acne som laver nogle flotte design i lækker kvalitet og som bare er 

lækkert. Så ville jeg da klart følge deres spillelister, fx hvis de havde fået en eller 

anden dj til at lave månedens playliste for dem eller noget i den stil (…) Det skal 

have en eller anden funktion. Det kunne fx også være en app, der kan scanne ens 

bibliotek og vise en hvilke sange, der er blevet samplet i den sang man hører (…) 

Men så skulle det også virkelig være et godt værktøj eller godt produkt for at jeg 

ville. Det skulle virkelig give mening, at det lige var det brand, der tilbød den 

service. Hvis noget var helt off, så gad jeg ikke” (Bilag 4, nr. 40-42). 
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Ved at udnytte musikkens symbolske, emotionelle og sociale værdi som et branding 

redskab, kan brands således udruste brugere med redskaber til deres identitetsprojekter. 

Spotify har altså et stort potentiale som branding platform på lige fod med Facebook og 

andre sociale medier. Det er dog afgørende for virksomheder at forstå, at når en invitation 

til deltagelse bliver accepteret af en bruger, så indgår virksomhedens image som symbol i 

brugernes identitetsudtryk. Og det vil som førnævnt være brugerne, der bestemmer disse 

images værdi og hvordan de vil bruge dem. Det er på samme måde vigtigt for 

virksomheder at forstå, hvilke konsekvenser det har for deres image og identitet, når de 

indgår i disse interaktioner. Hvilke kunstnere vil de identificeres med? Skal der være 

begrænsninger i den henseende, eller skal brugerne selv have lov til at bestemme, hvilken 

musik de vil associere brandet med? Det er ligeledes vigtigt, at virksomheder gør sig 

overvejelser om, hvad deres mål er med en tilstedeværelse på de sociale medier. Grundet 

de sociale mediers deltagende struktur, er selve tilstedeværelsen nemlig i sig selv en 

invitation til deltagelse, hvilket gør det nødvendigt med en strategi for ens tilstedeværelse. 

Dette er alt sammen udfordringer, virksomheder bør tage op til overvejelse, inden de 

kaster sig ud i at bruge platformen. 

 

Virksomheders invitation til deltagelse på de sociale medier og brugernes accept af denne 

invitation skaber således et knudepunkt, hvor gensidig inddragelse af hinandens image 

finder sted, og hvor virksomheder og brugere samarbejder om at kommunikere om 

hinanden, med hinanden. Den symbolske interaktionisme er nyttig til at belyse denne 

gensidige påvirkning, da den netop sætter fokus på selve mødet, og på den måde bliver 

interaktioner symbolske i kraft af gensidig fortolkning af identitetsudtryk.  
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Bilag	  2.	  Interview	  med	  Katrine	  
 

 

Nr  Person Udtalelse 
1  Anne Hvorfor bruger  du Spotify  til at høre  musik 

fra? Bruger du andre tjenester? 

2  Katrine Jamen jeg bruger det fordi det er gratis..det er 

vildt, at man bare kan søge i feltet og så høre 

musikken med det sammen…det ka man jo os 

på YouTube, men her er der en kvalitet og en 

garanti. Men kan også lave egne playlister og 

ligesom…huske musikken.  Jeg synes det er 

sjovt man kan se hvad andre hører os. Det fin- 

der jeg ret inspirerende, har jeg opdaget. Altså 

jeg køber albums osv via iTunes. Det har jeg 

altid gjort så det er meget normalt for mig tror 

jeg. 
3  Anne Hvorfor køber du ikke din musik via Spotify? 

4  Katrine Det ved egentlig ikke. Jeg er bare vant til, at 

købe det på iTunes…det er ik rigtig det jeg 

bruger  Spotify  til  egentlig.  Altså jeg ved  jo 

godt at man kan købe det dér, men jeg orker 

ikke at skulle købe abbonnoment eller sådan 

noget. Hvis jeg nu finder noget sejt musik på 

Spotify kan jeg jo bare købe det på min iTu- 

nes 
5  Anne Hvad synes du om, at dine  venner  på Face- 

book kan se, hvilken musik du hører? 

6  Katrine Jamen det tænker jeg ikke så meget over. Alt- 

så hvis jeg vil bruge Spotify så er det jo sådan 

det er. Jo man ka jo godt slå det fra, men når 

jeg  kan se hvad andre hører, har jeg bare sy- 

nes at  det var ret spændende og os’ inspire- 

rende  ligesom, og så må folk da os’ godt se 

hvad jeg hører. 
	  

7  Anne Lægger du meget mærke til, hvad andre folk 

spiller når de poster det? 
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8  Katrine Altså man ser det jo i feeden, så det fanger da 

klart blikket. Hvis nogen spiller noget jeg ik 

kender, så klikker jeg typisk ind på det for at 

høre hvad det er for noget…jeg  kan jo altid 

slette det igen…(haha) 
9  Anne Sletter du ind imellem ting fra din Spotifyli- 

ste? 

10  Katrine Altså hvis det er noget som jeg ikke kendte og 

klikkede ind på, og det bare slet ikke er mig 

eller passer til mig, så kan jeg godt finde på at 

slette det…altså mere for sådan, at folk ik be- 

høver tro, jeg hører det, når jeg nu ikke gør. 
11  Anne Hvad behøver dine venner ikke se du hører? 

12  Katrine Ai men det kan være alt muligt..altså hvis det 

bare er noget jeg har hørt for sjov. Eller hvis 

jeg har hørt noget sammen med andre…nogle 

gange når vi hører musik inden byen så hører 

vi  al  mulig  mærkeligt,  fordi  vi  er  fulde  og 

sårn´. Så synes jeg bare ikke det behøver at stå 

og  blinke  i folks øjne at jeg er sygt vild med 

Aqua, altså. 
13  Anne Hvornår sletter du ellers musik? 

14  Katrine Jeg sletter nogle gange, hvis der ligger noget 

som jeg ik´ hører så meget mere. Jeg har f.eks 

et   album   med  Rasmus   Seebach,   som  jeg 

egentlig ik lytter så meget til…så det ivervejer 

jeg lidt at slette fra Spotify. Der er jo ikke no- 

gen grund til det ligger der så. 
15  Anne I forhold  til det  album  du  har  med  Rasmus 

Seebach,  hvorfor  har  du  lavet  titlen  på  det 

om? 
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16  Katrine Øhhh… altså til Raaaasmuuuus?...hmmm… ai 

det ved jeg ik rigtig. Faktisk ved jeg ik rigtig 

hvorfor jeg har det. Jeg hører ham ik rigtig så 

meget og det jo os virkelig poppet. Jeg lagde 

albummet op med en veninde en aften, inden 

vi  skulle  i  byen  mens  vi  gik  og  gjorde  os 

klar…måske er det sådan lidt ”nååhhh” 

Raaaasmuuuuus….sådan  lidt ”hvor sødt” ag- 

tigt 
17  Anne Lidt ironisk eller hvordan? 

18  Katrine Ja lidt! For det er jo egentlig heller ik det jeg 

normalt hører, altså… 

19  Anne Du har også slette nogle Medina numre noget 

tid  efter  du  har  hørt  dem.  Hvorfor  egentlig 

det? 
20  Katrine På et tidspunkt hørte jeg ret meget Medina, og 

fandt noget akustisk af hende. Men det gør jeg 

slet ikke mere og jeg synes virkelig heller ikke 

det nye album er godt altså…Så jeg har egent- 

lig  slettet meget af det, jeg har hørt af hende 

og os´ slettet et album jeg havde inde på Spo- 

tify. Det giver på en måde ikke det rigtige bil- 

lede af mig vel. Så sletter jeg det bare i stedet 

for at bruge mere tid på, at tænke på det. 

21  Anne Er der noget musik som du slet ikke vil have 

på din profil? 

22  Katrine Jeg har da nogle numre som jeg ikke så gerne 

vil have på min profil, gammel pop og sådan 

noget som jeg måske synes er lidt flovt. Det 

ligger  på  min  computer  og  så  bliver  det  jo 

scrobblet hvis jeg bare  har sat Spotify til at 

vælge random fra mit Itunes bibliotek. Det går 

jeg simpelthen  ind og sletter i det musik jeg 
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   har afspillet. Jeg mener, det ser jo mærkeligt 

ud at jeg lige har hørt 3 sange med fx Kanye 

West,  hvorefter der kommer ”det er mig der 

står  her’ud og banker på”… det gider jeg ik 

rigtig ha’ stående der, hvor alle kan se det. 

23  Katrine Nogle gange hører jeg noget musik, hvor jeg 

måske har klikket ind på noget nogle andre 

hørte…altså musik jeg ikke har hørt før. Og så 

kan jeg altså godt finde på at slette det, hvis 

det lis’som slet ik er mig. Så synes jeg bare ik’ 

det passer ind og siger ikke om mig hvad jeg 

rigtig ka’ li, altså’. Jeg har da nogle ting som 

jeg ikke synes at alle behøver at se, men så er 

der  også nogle ting som man bare ikke rigtig 

kan skille sig af med. 
24  Anne Du  har  også  kommenteret  på  noget  Janet 

 

Jackson du har hørt? 

25  Katrine Ja det var en aften vi havde siddet sammen, 

alle pigerne og så gik der bare total gamle da- 

ge i den…da jeg så lige kiggede på min liste, 

ku  jeg  godt se at den da havde fået max gas 

med  Janet.  Jeg  lytter  virkelig  ik  til  det  til 

hverdag, så ville bare lige skrive en sjov 

kommentar til…sådan man ligesom fattede at 

det var fordi bølgerne var gået højt (haha). 
26  Anne Hvorfor slettede du det ikke bare? 

27  Katrine Ej men  jeg ville ikke  have  det skulle se  ud 

som om jeg sådan slettede vores aften. Altså 

vi  havde  jo haft det mega  sjovt,  men  dagen 

efter  var  Janet  måske  bare  knap så  sjov  for 

mig, at  ha stående der…men så kan man jo 

bare  skrive  en sjov lille ting og så ved folk 

ligesom godt hvordan det er gået ned” 
	  

28  Anne Du har også lavet et album med Amy Wine- 

house for nyligt. Hvorfor har du ikke kaldt det 

ved albummets titel? 
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29  Katrine Nu er hun jo død, så synes bare jeg ville finde 

på   noget   som   sådan   måske   ærede   hende 

lidt…men det var sgu ik så krea det jeg kom 

op med (haha). 
30  Anne Hvorfor ”slukker”  du aldrig  for forbindelsen 

til Facebook? 

31  Katrine Jeg synes det er sjovt at se hvad folk hører for 

noget og jeg synes os det er sjovt, at folk kan 

følge  med  i  mit…men  der  er  virkelig  også 

musik, som jeg ikke lige tænker over, at jeg 

engang imellem lytter til. Og så ser det bare 

ikke så godt ud på papiret vel (haha). Men så 

er det fedt at man kan slette lidt hist og her og 

lige skrive en sjov kommentar, hvis det virke- 

lig  stikker mig lidt i øjnene. Kommentarerne 

er jo os’ sjove(…)folk må da godt vide at jeg 

ikke er helt humorforladt(haha). 

32  Anne Ville det ikke være meget nemmere,  bare at 

slukke, hvis der kom noget knap så godt mu- 

sik? 
33  Katrine Jeg tror der er gået lidt sport i det, for mig. Jeg 

kan godt lide at gøre noget ud af min profil, 

og  jeg kan godt lide at alt stemmer overens. 

Altså at min musiksmag ligesom fortæller lidt 

om hvor man potentielt kan møde mig i byen, 

hvad tøj  jeg  går i – altså en form for musi- 

kalsk billede af mig, ikk’. Hvis man kan sige 

sådan noget. 
34  Anne Men det er jo stadig de ting som du redigerer 

ud…Hvor passer de hen i billedet af dig? 
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35  Katrine Altså, mennesket  er jo ikke fejlfri ved vi jo, 

men det ved jeg ikke. Mine veninder  ved jo 

godt, at jeg sagtens kan sidde og drikke rosé 

og  skabe  mig  til  gamle  80’er  hits.  Men  det 

behøver alle mine Facebook venner jo ikke at 

være en del af vel. Det jo ligesom noget vi har 

sammen.  Altså,  derfor  synes  jeg  os’  det  er 

sjovt, at der er kommet der her. SÅ finder man 

lidt ud af hvad folk er for nogen ikk’ os, altså. 

Jeg synes jo det er lidt mærkeligt hvis en af de 

seje  drenge  fra  mit  studie  sidder  og  hører 

Britney ik’. Så enten vil han bare gerne vise at 

han godt kan li det eller os er det klart en hu- 

moristisk kommentar, tror jeg. Men altså, her, 

så kan jeg os’ godt vise omverden, at jeg fak- 

tisk  har styr på musik og jeg ikke bare er en 

eller  anden poptøs, som hører alt mulig boy- 

band-fis” 

36  Anne Hvad tænker du omkring de signaler man sen- 

der med musik? 

37  Katrine Jeg er udmærket klar over hvad for noget mu- 

sik der sender de forskellige signaler. F.eks er 

det  nogle  bestemte  personer som  hører  hård 

rock og en anden type som hører ren pop, og 

de  er sådan meget rendyrkede i deres stil. Så 

man kan helt klart sende nogle forskellige sig- 

naler via sin profil, og det er jeg da opmærk- 

som på, men jeg synes stadig det skal vise det 

rigtige  billede af mig. Og det gør den måske 

først når jeg redigerer i den, for man skifter jo 

også favoritter, ik? Jeg synes også det viser at 

jeg er ret selektiv med hvad jeg viser, jeg hø- 

rer og at jeg ikke bare er sådan en, som ligeså 

godt kunne høre Voice 
	  

38  Anne Hvad gør man så, hvis man skifter stil eller 

når du ”skifter favoritter” som du sagde? 
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39  Katrine Nogle  gange  skriver  jeg en  kommentar  hvis 

det er noget musik, som ikke rigtig passer med 

det andet musik jeg har hørt. Ikke fordi det er 

dårlig musik men bare fordi…det måske ikke 

lige er det jeg plejer at høre. Det er tit når jeg 

lige prøver at høre noed musik jeg ik kender. 

Så  kan jeg godt like det, eller os li skrive, at 

det da vist var noed mær’klig noed. For det er 

jo  sådan  jeg  finder  nyt  musik  tit…men  jeg 

gider jo ik altid slette det. Det virker sådan lidt 

dumt  hvis det er, at jeg på et andet tidspunkt 

opdager  at  det  faktisk  er  lidt  cool.  Så  jeg 

kommenterer da tit på det hvis det er noget nyt 

jeg begynder at høre. 
40  Anne Hvad skal man så finde ud af om dig, igennem 

din musikprofil? 

    

41  Katrine Hmm, øhh det er vist stadig uvidst (haha), Nej 

men det kan godt være lidt forsklliget. Over- 

ordnet  vil  jeg  gerne  vise  et  reelt  billede  af, 

hvem jeg er, men nogle gange handler det og- 

så om hvad humør man er i. Det har jeg f.eks 

brugt MoodAgent 
42  Anne MoodAgent!-  Hvad  har du brugt moodagent 

til? 

43  Katrine Ind imellem  har jeg også  brugt MoodAgent, 

men kun hvis jeg har været  rigtig  nede.  Jeg 

bruger det aldrig når jeg er i godt humør, så 

vælger jeg bare noget. Nogle gange er det bare 

rart nok, at høre noget helt igennem tudemu- 

sik og bare kommer ud med det (haha)…ja så 
	  

   synes jeg bare det var værd at prøve. Det fun- 

gerede også rigtig godt for mig, med den der 

tudetur men bagefter synes jeg måske det var 

lidt  kikset  og  lidt  for  meget  medlidenheds- 

agtig 
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44  Anne Tror  du  det  er  noget  du  vil  bruge  meget  i 

fremtiden? 

45  Katrine Ja måske? Det er måske noget man starter ud 

med, og så kan man til sidst huske ”nå ja, den 

der  sang hjalp mig en dag jeg var i et rigtig 

dårligt humør”  og så  kan man  ligesom  bare 

selv finde sangen jo. 
46  Anne Får du også inspiration fra dine andre venners 

musikforbrug? 

47  Katrine Nogle gange,  men  det er faktisk  ikke  så tit. 

Jeg bruger nok mest tid på at søge på Spotify 

og så derefter scrobble det. Dette r nok heller 

ikke alle mine Facebook venner jeg deler lige 

meget musiksmag med. 
48  Anne Har  du  mange  venner  på  Facebook?  Er  det 

også  dine venner  u  de i ”den  virkelige  ver- 

den”? 
49  Katrine  

 

Jeg er ikke sådan én som bliver venner med 

alle mulige på Facebook. De fleste er folk som 

jeg  har en relation til udenfor nettet. Selvføl- 

gelig er der et par svipsere ind imellem, hvor 

man ikke rigtig kan få sig selv til at slette dem 

igen..det  bliver  sådan  lidt  pinligt…altså  jeg 

tror jeg har omkring 350 venner og det er jo 

klart altså, at det ikke er alle jeg er lige tætte 

med,  men  jeg  har  da  på  et  eller  andet  tids- 

punkt mødt dem alle sammen 
50  Anne Vil  du sige,  at alle dine  venner  dér,  er  klar 

over  hvilken  type  du  er,  sådan  rent  musik- 
	  

   mæssigt? 

51  Katrine Nej det tror jeg ikke de gør. Jeg har da også 

engang imellem set nogle af mine venner hvor 

jeg har tænkt ”okay hvad sker der lige der”? 
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  Anne Hvordan tror du dine venner opfatter dig via 

din musik? 

52  Katrine Jeg gider i hvert fald ikke sættes i bås som en 

poptøs eller en eller anden anden mainstream 

dulle. De der gamle folkeskole veninder som 

konstant  hører virkelig  kikset  musik…Uhhh, 

det er så pinligt for dem synes jeg. Det er lidt 

som om de glemmer hvor de er henne af 
53  Anne Hvad mener du med, at de glemmer hvor de 

er? 

54  Katrine Jamen alle kan jo egentlig  se hvad du lytter 

til…der har jeg det bare sådan, at det vil jeg 

da godt lige ha en indflydelse på. 
55  Anne Og hvordan får man den indflydelse? 

56  Katrine Det er da klart at man sletter det hvis det er 

noget musik som ikke passer mig, at have stå- 

ende. Det er jo min profil og så må jeg jo også 

godt bestemme hvad det er jeg ligesom’ ligger 

derud ik’. Det forekommer mig altså virkelig 

naturligt at rydde lidt op ind imellem 
57  Anne Tror du også at dine venner rydder op i deres 

musik? 

58  Katrine Ja  det  tror  jeg  der  er  mange  som  gør,  men 

nogle burde måske gøre det lidt mere. Altså 

jeg kan godt studse over det, hvis der virkelig 

er  noget som springer i øjnene  – hvis en af 

mine tømre venner har hørt til Björk eller så- 

dan…det  hænger  bare  ikke  sammen  i  min 
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   verden. 

59  Anne Det tror jeg egentlig var det hele Katrine…har 

du  noget  du  gerne  vil  tilføje  eller  noget  du 

sidder og brænder inde med? 
60  Katrine Nej ikke rigtigt det synes jeg ikke. 
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Bilag	  3.	  Interview	  med	  Henriette	  
 

Nr. Person Udtalelse 

1 Mai  

Hvis nu vi lige starter med at kigge på 
hvordan du helt grundlæggende bruger 
Spotify. 

2 Henriette 

Altså, jeg er sådan en spilleliste-én. Så jeg 
bruger mine egne spillelister sådan 
afhængigt af humør. Og egentlig ville jeg 
gerne have en spilleliste, der passer til hvert 
humør, men så kommer jeg lidt til altid at gå 
tilbage til den her, der heder "lounge 
around", som skulle være sådan musik man 
kan arbejde til, og som kan være i 
baggrunden når man gæster og går rundt og 
laver mad. Men så nogle gange når man fx 
får noget nyt musik tilsendt eller har brug for 
noget med noget mere pep i, så kommer jeg 
til at komme det ind i den her spilleliste, så 
mine spillelister ender altid med at blive 
sådan en gang rod. 

3 Henriette 

Men noget, jeg også begyndt ret meget på, 
det er at bruge den der radiofunktion, som 
jeg synes ret - nogle gange ret god til at 
hjælpe en med at opdage ny musik. Men tit 
så er det lidt de samme numre, den bliver 
ved med at spille. 

4 Mai 

Så du synes ikke, det er helt optimalt, 
hvordan den finder ny musik i ud fra det, du 
er ved at høre? 

5 Henriette 

Nej, altså det er ikke sådan særligt 
opfindsomt det, den matcher én op med, 
synes jeg. Så ender med at skulle bruge ret 
meget tid på at skulle gå videre eller 
tommelfinger ned og op så den kender ens 
præferencer, synes jeg, for ligesom at 
indstille den.  

6 Henriette 

I starten da jeg gik over på Spotify fra 
iTunes, der brugte jeg ret meget det der 
med.. Altså jeg kan huske da jeg skiftede 
over, da synes jeg det var totalt 
uoverskueligt fordi jeg netop har en masse 
spillelister liggende i mit iTunes. 

7 Mai Bruger du slet ikke iTunes mere? 
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8 Henriette 

Nej, overhovedet ikke. Og det irriterer mig 
faktisk lidt at jeg ikke gør det, fordi at jeg 
har slettet alt musik på min iTunes på min 
telefon, og det er nogle gange lidt 
irriterende. Men i virkeligheden er det kun 
fordi jeg ikke kan få lov til at bruge det der 
"Sound Tracking". 

9 Mai Hvad er det? 

10 Henriette 

Det er sådan en app, som jeg ikke kan bruge 
fordi den er baseret på den musik, man 
hører, så man kan fx dele når man hører en 
sang og dele den med et billede og ens 
placering i forhold til det humør man er i for 
at beskrive det endnu bedre. 

11 Mai Og hvorfor er det, du ikke kan bruge det? 
12 Henriette Fordi den er kun hooket op med iTunes. 
13 Mai Har du egentlig abonnement hos Spotify? 

14 Henriette 

Ja, det har jeg. Jeg startede med at have det 
gratis, men jeg synes det var totalt 
enerverende med de der reklamer. Også 
fordi at det for det første er de samme 
reklamer, og det er nogle reklamer for noget 
musik, man ikke gider at høre. Det var bare 
rigtig irriterende. Også fordi at jeg netop 
hører musik, når jeg sidder ved computeren, 
og jeg tror måske det var mens jeg skrev 
speciale, at jeg gik over til Spotify, måske 
før, eller i hvertfald i studietiden hvor man 
sidder foran sin computer og skal arbejde, så 
er det irriterende at blive afbrudt af nogen, 
der siger en besked. Og så gik jeg over til 
det abonnement der koster 50kr først, fordi 
jeg ikke havde en smartphone. Og så da jeg 
fik min iPhone så tænkte jeg faktisk, at 
enten så måtte jeg give mig selv lov 
opgradere til premiumabonnenment, der 
koster 100kr om måneden, men så skulle jeg 
opsige mit Soundvenue abonnement. Enten 
eller. Og så gik jeg lidt og overvejede det, og 
nu har jeg både Soundvenue og Spotify 
premium. Men jeg er vildt glad for det.  

15 Mai 
Hvad var, du sagde der var uoverskueligt 
ved at skifte over til Spotify fra iTunes? 
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16 Henriette 

Nå ja, jeg synes det virkede sådan helt 
uoverskueligt at skulle starte helt forfra, 
fordi det, der har været fedt med min 
iTunes, det er at jeg har fået rigtig meget 
gratis musik, fordi jeg har været 
musikanmelder, og så har jeg adgang til 
sådan en pool af musik, der ikke er udgivet 
endnu, hvor man kan downloade hele album 
og sådan noget. Og det har været rigtig fedt 
i forhold til iTunes, at man så kunne 
downloade det og ligge det ind.  

17 Mai Bruger du den der library funktion? 

18 Henriette 

Overhovedet ikke. Jeg bruger kun mine 
spillelister. Altså jeg brugte sådan et par 
dage på at sidde at lave nye lister.  

19 Mai 

Okay, så det er noget, du er startet ud med 
at gøre og så bygger du bare videre på dem, 
eller hvordan fungerer det? 

20 Henriette 

Ja, fordi jeg kan ikke så godt lide at høre et 
album ud i et. Jeg kan godt lide, at det 
skifter. 

21 Mai  Okay, så du hører mere bare enkeltnumre? 

22 Henriette 

Ja, oftest i hvert fald. Ja så det var lidt 
uoverskueligt at skulle starte forfra med at 
bygge de lister, fordi man jo også har fået et 
personligt forhold til en spilleliste. Man ved 
hvad der kommer som det næste, og man 
har udvalgt numrene helt specielt, og selvom 
der er nogle numre hvor man godt ved, at 
man højst sandsynligt kommer til at trykke 
videre fordi man ikke lige gider at høre det, 
så har det en eller anden nostalgisk værdi, 
fordi det er på ens spilleliste. Men det er 
måske sådan en nummer, som man ikke 
ville komme ind på ens nye spilleliste, fordi 
man godt ved, at man aldrig hører det. 

23 Mai 
Så hvor mange spillelister, vil du sige, du 
har? 

24 Henriette 
Jeg har en del, og så abonnerer jeg også på 
nogle spillelister. 

25 Mai Hvordan finder du de spillelister? 
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26 Henriette 

Fx folk jeg kender, kolleger eller 
musikbloggere eller bare ved at søge på et 
ord. Fx den her "Quiet", hvor jeg søgte på 
ordet og fandt spillelister, der hed det. Men 
den her er faktisk ikke en jeg har hørt så 
meget. Netop fordi den har hele album på, 
og det synes jeg ikke er så spændende. Og 
så laver jeg også radio over spillelister. Fx 
den her spilleliste, som er din, er rigtig god 
at lave radio hen over, fordi der på din 
spilleliste, er mange ting, som jeg ikke lige 
ville være stødt på.  

27 Henriette 

"Woop" er min alt mulig liste, hvor der både 
fede ting og kiksede ting. Men sådan noget 
man får lyst til at danse af. 

28 Mai Hvordan kikset? 

29 Henriette 

Der kunne fx være Nik & Jay på den her 
liste. Ting som ikke sådan lige passer ind og 
er lidt pinlige. Noget jeg ikke ville betale for 
eller gå til koncert med nødvendigvis. 

30 Henriette 

Så følger jeg fx også den her liste, som er en 
af mine venners, men hun gør også meget 
det, at så tager hun et helt album af en 
kunstner og ligger ind, og så synes jeg lidt at 
det mister værdien i en spillelister. Så er det 
lidt ligesom at have et stereoanlæg hvor der 
er tre cd'er i, og så spiller den én cd ad 
gangen.  

31 Mai Du lytter slet ikke til albums? 

32 Henriette 

Altså jeg gør det nogen gange, men så skal 
det være.. Nej det gør jeg egentlig ikke. Jeg 
har gjort det når jeg skulle skrive 
musikanmeldelser selvfølgelig. Jeg synes at 
når man skal høre et helt album, så skal 
man koncentrere sig lidt mere, fordi at så er 
den hel historie man skal lytte til, og så er 
det ligesom hele udtrykket. Og så kan jeg 
ikke koncentrere mig om at jeg også skal 
lave andre ting, og så bliver det sådan en 
flad fornemmelse. Så vil jeg hellere bare 
have lidt forskelligt. 

33 Mai 
Hvad med de folk hvis spillelister du følger, 
er det alle sammen nogle du kender? 

34 Henriette 

Nej, det er det ikke. De spillelister jeg følger 
som jeg egentlig ikke synes er så gode, det 
er ofte folk jeg kender. Men så er det fordi 
man synes det er sjovt at gå ind at høre 
hvad de hører fordi man har en eller anden 
personlig relation til dem.   

35 Mai Hvordan finder du så frem til dem? 



94	  
	  

36 Henriette 

Det er oftest hvis jeg kan se at de har 
abonneret på en af mine, så går jeg også ind 
og ser hvad de har. Eller nogle gange hvis 
man bare keder sig. 

37 Mai Hvad ville du så gøre, hvad ville du søge på? 

38 Henriette 

Så ville jeg gå ind at søge på specifikke 
personer og se hvad de hører. Men jeg 
bruger også højre-siden her en del. Der hvor 
man kan se hvad folk de lytter til, det synes 
jeg er ret sjovt. Så kan man lige se når folk 
fx er inde i en dansk 80er fase. 

39 Mai 

Lægger du også mærke til det på Facebook, 
altså kigger på hvad folk lytter til ude i 
tickeren? 

40 Henriette 

Ja, det gør jeg. Men nu er det jo så også 
fordi jeg sidder på Facebook hele dagen, kan 
man sige. Så jeg lægger mærke til alt hvad 
folk lytter til. 

41 Mai Bruger du den her favorite-people funktion? 

42 Henriette 

Nej, det bruger jeg ikke rigtigt til noget. 
Altså jeg har sat nogle op i det, men jeg 
bruger det ikke rigtigt aktivt. Jeg kan ikke 
helt regne ud hvordan det er jeg skal bruge 
det. Det er vel bare sådan at så er de 
prioriteret, sådan så de står der altid. 

43 Mai Hvordan går du ellers på musikopdagelse? 
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44 Henriette 

Altså der er mange, der kunne høre et eller 
andet overraskende, synes jeg. Men så er 
der jo også sådan en som dig. Jeg ved godt 
at jeg kan gå i dine spillelister og finde et 
eller andet sjovt. Så man har jo nogle 
venner som man ved, at man kan finde et 
eller andet nyt fra. Og så nogle gange, hvis 
jeg så fx finder én som man synes er cool og 
plejer at høre noget nyt musik, som siger 
mig et eller andet, så går jeg ind på det 
nummer han er ved at høre og så lige klikker 
igennem kunstnerens top numre. Og hvis 
der så ikke er noget yderligere interessant 
ved det, eller hvis der så netop er noget fedt 
ved det, så bruger jeg "related artists"-
funktionen. Og så går der tre timer hvor man 
sidder og gør det hele tiden, går ind på 
related artist. Det synes jeg er ret sjovt. Men 
så bliver det også lidt en form for 
arbejdsproces for mig, så går jeg ikke ind på 
en ny artist og hører et helt nummer hele 
vejen igennem og sidder og nyder det. Jeg 
trykker på en sang, og så går jeg 10 
sekunder ind, og så jeg gør 20 sekunder ind 
og hører om det har fanget mig. Hvis det har 
det, så kommer det på én af mine 
spillelister. Og når jeg har haft sådan en 
session, hvor jeg har gjort det, så glæder jeg 
mig til at jeg skal høre mine spillelister, og 
så går jeg ind og rangerer sangene sådan at 
det jeg sidst har added står øverst. 

45 Mai 

Hvad med den her "What's New"-funktion, 
som du kommer ind på når du åbner 
Spotify? 

46 Henriette 

Den går jeg altid væk fra, for det er altid et 
eller andet ligegyldigt pop-lort. Den minder 
ret meget om de reklamer der var - de som 
jeg har betalt for ikke at have. Jeg synes at 
det er mere kommercielt. Og så er der sådan 
nogle "top spillelister", som altid er et eller 
andet uinteressant. Sådan noget som man 
tænker måske er baseret på majorieten men 
ikke til min konto, altså det jeg hører. Så det 
er ikke så personligt. 

47 Mai 
Hvordan vil du sige at Spotify har ændret din 
måde at lytte til musik på? 
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48 Henriette 

Jeg hører måske flere forskellige genrer, 
fordi det er nemmere at gå til. Og man skal 
ikke betale for det. Der er ikke nogle 
forhindringer for at gå ind at lytte til en 
sang. Men før på iTunes kunne man jo også 
godt finde det man gerne ville have mange 
steder. Men jeg købte ikke særligt meget, for 
jeg fik jo også ret meget gennem mit job 
som musikanmelder, og så fik man også af 
andre venner osv. Så det var måske egentlig 
i virkeligheden sådan lidt mere old school 
dengang. Fordi der var også cd'er involveret, 
som man brændte og lagde over på sin 
computer. 

49 Mai 
Hvad med cd'er og i det hele taget musik i 
fysisk form? 

50 Henriette 

Vi har lige båret to flyttekasser med cd'er 
ned i kælderen, som min kæreste ikke kan 
forstå, at vi ikke skal smide ud. Mit 
kompromis er at de behøver ikke at stå 
heroppe, jeg vil bare gerne vide, at jeg har 
dem. For jeg kan godt lide at have dem, jeg 
synes der er noget hyggeligt ved det. Altså 
jeg kan stadig godt lide at gå i cd-butikker 
og gå at flicke igennem cd'er, men det er 
sjældent jeg køber noget nu. 

51 Mai 
Kunne du heller ikke finde på at købe en cd i 
en netbutik og få den sendt hjem til dig? 

52 Henriette 

Jo jeg tror godt jeg kunne være rigtig tæt på 
at gøre det, men så i det jeg skal til at købe 
det tænker at det er jo åndssvagt. Men jeg 
kan godt lide det. Også hvis man fx har 
været til en koncert. Det er en anden fysisk 
oplevelse. Også hvad kunstneren har 
kommet ind i coveret og hvad de har tænkt 
med det. Det er sådan en anden oplevelse. 

53 Mai 

Kunne du godt finde på at tænke fx hvis der 
er en kunstner, du har hørt rigtig meget på 
Spotify, at nu skal du også købe det? 

54 Henriette 

Sådan havde jeg det mere på iTunes faktisk. 
Hvis der var noget jeg havde fået lagt over 
og lyttet meget til, så ville jeg gå ud at købe 
det. Men det tror jeg ikke, jeg ville på 
Spotify på samme måde, for der ved man at 
kunstnerne tjener penge gennem mit 
abonnement. 

55 Mai 

Så det med at eje noget enten fysisk eller 
digitalt, det er ikke så vigtigt længere, fordi 
du har adgang til det, eller hvad? 
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56 Henriette 

Ja, men samtidig kan jeg også blive lidt 
grebet af panik, for hvad hvis Spotify 
pludselig ikke var der længere, og alle mine 
lister, de så var væk. For der er meget af det 
musik jeg hører, hvor jeg ikke lige kan sige 
hvem artisten er, selvom jeg kender sangen 
fordi jeg netop hører spillelister og derfor 
hører bidder fra alle mulige steder, og hvis 
man så skulle stykke det puslespil i sammen 
igen, det ville være helt uoverskueligt. 

57 Mai Men du bruger mobilen til at lytte til musik? 

58 Henriette 

Ja, jeg bruger Spotify på computeren rigtig 
meget i min arbejdstid, og når jeg går ud af 
døren herhjemme om morgenen, så kommer 
jeg det i ørene. 

59 Mai 
Hører du andre ting end Spotify til at høre 
musik? 

60 Henriette 

Nej, det tror jeg ikke rigtigt jeg gør mere. 
Jeg hørte en cd forleden, det var meget old 
school. 

61 Mai 

Men oplever du nogle gange, at der et eller 
andet du gerne vil høre, som ikke er på 
Spotify? 

62 Henriette Ja, det gør jeg. 
63 Mai Hvad gør du så? 

64 Henriette 

Det kommer an på hvor gerne jeg vil høre 
det. Men altså problemet er at med sådan 
nogle tjenester som Soundcloud irriterer det 
mig, at man skal gå ind at trykke på 
numrene, at man hele tiden skal gå ind at 
tage stilling til hvad man vil høre i stedet for 
at man med spillelister sætter noget på, og 
så ved man at det er nogle gode ting, der 
kommer til at blive spillet, fordi man selv har 
taget de der tre-timer sessions, hvor man 
sidder og plukker ting ud. 

65 Mai 
Hvad med YouTube til at høre musik, er det 
helt ude af billedet nu? 

66 Henriette 

Ja, det er det sådan set. Jeg brugte det en 
del lige inden Spotify, men det var mest 
fordi jeg sad i festudvalget på kollegiet, og 
når vi skulle opdatere spillelisterne, skulle 
der alt muligt pophalløj på. Og det var jo 
ikke noget man gad at bruge penge på, så 
der brugte vi YouTube. Men jeg brugte det 
ikke privat. 

67 Mai 
Hvorfor har du så netop valgt Spotify frem 
frem for fx Wimp? 
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68 Henriette 

Wimp har jeg ikke valgt fordi jeg troede at 
det var noget der havde med TDC eller et 
eller andet teleselskab at gøre. Og dem jeg 
kender, som har brugt det og som har været 
virkelig varme fortalere for det på den der 
måde, hvor man synes, det er lidt suspekt, 
har også været dem, der synes at Mac er 
noget lort og at man skal have Android. 
Altså sådan nogen som altid skal gå kontra 
på alle andre, og som er sådan nogle 
computer-tekniske nørder. Det har bare 
gjort at jeg har tænkt at det kunne jeg ikke 
lige overskue. 

69 Mai 

Fx har jeg hørt at en af fordelene på Wimp 
er, at de har en musikredaktion. Savner du 
på Spotify, at man bliver lidt mere guidet 
rundt i musikken? 

70 Henriette 

Det ved jeg ikke rigtigt. Altså jeg synes jo 
det er sjovt selv at gå op opdagelse, så jeg 
synes det er fedt at er de "related artists" og 
radio funktionere. Men det kunne være fedt 
hvis radioen gav én en lidt større palette af 
ting. For jeg laver radiokanaler ud fra en 
artist, et album eller en sang, nogle gange 
gør jeg det så også ud fra en spilleliste, men 
det er oftest de tre ting, jeg laver en radio 
ud fra, og så er det måske kun syv 
forskellige albums, den så veksler i mellem. 
Og det er jo ikke så meget.   

71 Mai 
Bruger du nogensinde "privat mode"-
funktionen? 

72 Henriette 

Ja, det gør jeg nogen gange, men ikke 
særlig tit. Altså det er ikke sådan, at jeg 
hører noget, jeg synes er pinligt at høre. 
Fordi jeg hører ret meget blandet, og selvom 
jeg synes at der er nogle ting, der ikke er 
lige så seje eller smarte som andre ting, så 
er det jo også en del af det jeg hører. Og det 
er jo også fint nok. Og hvis man holder en 
fest, så er det jo også fint nok at der 
kommer til at blive spillet Britney Spears og 
Spice Girls. Altså det gør ikke noget. Så skal 
det mere være hvis man ikke har lyst til vise 
andre at man sidder og hører musik lige nu. 

73 Mai 

Så det er ikke fordi det er et eller andet 
personligt du sidder og hører, det er mere 
bare fordi du gerne vil høre uden at andre 
følger med i hvad du laver lige i det sekund? 
Altså ikke så meget i forhold til det musik du 
hører, men mere i forhold til situationen? 
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74 Henriette 

Ja, det er mere i forhold til at jeg er ved at 
høre musik. Jeg har engang oplevet at en 
jeg engang datede lang tid efter skrev en 
sms til mig kl 4 om natten hvor han skrev 
"hej jeg kan se du er vågen og sidder og 
hører musik". Og det synes jeg vare ret 
grænseoverskridende. Så det kan være 
sådan nogle ting der gør, at folk ikke skal 
vide at jeg er vågen og online. 

75 Mai 
Har du oplevet at folk kommenterer på det 
musik du hører? 

76 Henriette 

Ja, det har jeg. Mere sådan at folk har liket 
det eller har liket hvis det er noget jeg ved 
de også godt kan lide eller hvis vi har en 
relation omkring den sang. Eller folk der liker 
hvis det er et eller andet totalt lort man 
hører, fordi det også er sjovt. 

77 Mai 
Der er ikke nogen der går ind og siger ej 
hvor er det kikset? 

78 Henriette Nej overhovedet ikke. 

79 Mai 

Kunne du finde på selv at kommentere og 
sige "ej det var vist lige lidt kikset det jeg 
hørte"? 

80 Henriette Nej, det tror jeg ikke. 

81 Mai 

Har du oplevet at det rykker ud i den virkelig 
verden, at folk begynder at kommentere på 
det du har hørt online når I sidder sammen 
offline? 

82 Henriette 

Nej, så skulle det være på arbejde, hvor vi 
sidder i samme i et rum og hvor de fleste af 
os sidder og hører musik. Så man sidder jo 
alligevel og følger med i hvad ens kolleger 
hører. 

83 Mai 

Har du aldrig oplevet at nogle reklamer ad 
de reklamer, du blev afbrudt af, var noget 
du egentlig gerne ville høre? 

84 Henriette 
Nej nej, det var altid sådan noget som 
Robbie Williams. 

85 Mai Men det var altid musik? 

86 Henriette 

Ja, det er altid musik og nye udgivelser. Det 
mener jeg. Men nu er det også ved at være 
lang tid siden. 

87 Mai 

Hvad med i forhold til alt det her med at folk 
kan se hvad man hører på Facebook, hvad 
betyder det for dig, at folk kan se det. Synes 
du det er vigtigt i forhold til den måde, du 
bliver opfattet på? 
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88 Henriette 

Ja, jeg synes musik for mig er en vigtig del 
af den, jeg er. Også det der med at jeg har 
spillelister efter mit humør, det er sådan 
noget der kan gøre mig i bedre humør. Det 
skaber en stemning for mig, og derfor er det 
også naturligt at jeg også vil dele det på 
Facebook. Men det er ikke sådan 
nødvendigvis noget jeg har med en masse af 
mine venner fx. Men for mig er det det 
samme som alle de andre ting, man ville 
dele på Facebook, fordi det er en del af den 
man er og hvad man går og laver. Jeg havde 
faktisk at jeg oprindeligt ikke havde linket 
den sammen med min Facebook, fordi jeg 
tænkte at nu blev det også bare for meget 
alt det man deler. Men så tænkte jeg 
alligevel, ja hvorfor ikke.  

89 Mai Deler du aktivt musik på din Facebook? 

90 Henriette 

Fx hvis jeg er på arbejde og skifter fra den 
stille spilleliste over til én der er mere pep og 
jeg finder et eller andet nummer, der giver 
mig helt ny energi, så kan jeg finde på at 
dele den sang specifikt på min Facebook, for 
at dele den mere åbent med folk. 

91 Mai Men det er mest passiv deling? 

92 Henriette 

Ja, det er det. Jeg synes i det hele taget at 
det efterhånden er blevet sjældent at man 
deler noget aktivt på Facebook. 

93 Mai 

Hvis nu vi går videre til at kigge på den her 
App Finder, der ligger heroppe. Hvilke apps 
bruger du, og bruger du overhovedet nogle 
apps? 

94 Henriette 

Altså jeg har den her Moodagent, men den 
er totalt latterlig. Tastebuds.. Det kan jeg 
ikke huske hvad var.  

95 Mai 
Så det er ikke noget du bruger som en del af 
den musikopdagelse? 

96 Henriette Nej, det er det ikke.  

97 Mai 
Kunne det være noget, du ville være 
interesseret i? 

98 Henriette 

Tja. Det ved jeg ikke. Det kan da godt være, 
hvis der er et eller andet der gør, at man 
opdager noget nyt musik eller en ny 
sammensætning af det man allerede har 
valgt, men det ville være den slags app jeg 
ville bruge. 

99 Mai 
Kan du huske hvor du har hørt om de her 
apps henne? 

100 Henriette 

Altså den her Moodagent fandt jeg oppe i 
Apps Finderen. Og jeg tror også jeg fandt 
Tastebuds derinde. 
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101 Mai 
Går du nogle gange ind og kigger på hvad 
der er af apps? 

102 Henriette 
Nej, det har jeg gjort en gang for lang tid 
siden, men er kommet fra det igen. 

103 Mai 
Hvad tror du er grunden til, at du ikke 
bruger appsene? 

104 Henriette 

Jeg tror det bliver for mange ting, jeg skal 
forholde mig til herinde. Altså fordi nu har 
jeg ligesom valgt Spotify som en app, så 
hvis jeg skal tilføje flere apps til den, så 
bliver det lidt for meget. Men nok også fordi 
at jeg så vælger at bruge radioen, som også 
kunne blive dækket af en app, kan man sige. 
Men jeg kunne garanteret finde et eller 
andet, som jeg synes var spændende. Men 
jeg har bare ikke lige taget mig tid til at 
sidde at kigge dem alle sammen igennem. 

105 Mai 
Har du hørt om virksomheder, det bruger 
Spotify til at fx at lave branded apps? 

106 Henriette 

Fx Gaffa. Eller sådan noget som Roskilde 
Festival. Men ellers ikke rigtigt. Men man 
kunne måske godt forestille sig, at det var 
en måde, virksomheder kunne benytte 
Spotify til branding, uden det var generende 
afbrydelser, altså reklamer. 

107 Mai 

Er det at interagere med brands på Spotify 
via, noget du overhovedet kunne være 
interesseret i? 

108 Henriette 

Ja, hvis der var noget, der var relevant. Men 
jeg tror også at det har noget at gøre med at 
jeg ikke bruger de her funktioner så meget. 
Jo altså inbox går jeg ind og tjekker. Men 
fordi at min skærm står ved spillelisterne, så 
ville det være for meget out of my way at 
jeg skulle gå herop fordi jeg lige skulle finde 
lidt inspiration eller et eller andet heroppe. 
Jeg skal ligge for stor indsats i det. Og når 
jeg skal høre musik, selvom det nogle gange 
er en opgave i sig selv, at finde nye sange, 
men langt største delen af den tid jeg bruger 
på Spotify, er det jo som en tilføjelse til 
noget andet, jeg også laver. Så går jeg ikke 
aktivt ind på alt muligt. 

109 Mai 
Du sidder ikke bare og hører musik, hvor du 
kun gør det? 

110 Henriette Nej.  

111 Mai 
Bruger du meget tid på at høre musik og gå 
på opdagelse i musik? 
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112 Henriette 

Ja, det gør jeg. Men jeg går ikke på 
opdagelse hver dag. Men jeg synes det er 
sjovt at finde noget nyt. Det er rigtig fedt 
når man går på skattejagt fx inde under 
related artists og man så opdager noget nyt, 
og som bliver ved med at afføde nye gode 
ting ved at gå ind under related artists igen. 
Og så bliver man nødt til at blive siddende 
hvis man har fundet en guldåre.  

113 Mai 
Hvad med musikblogs, er det noget du 
læser? 

114 Henriette 

Nej, faktisk ikke så meget. Jeg fulgte én, 
som ikke eksisterer længere, men det var 
også fordi jeg havde en personlig relation til 
bloggeren. For det der med at læse om 
musik og også musikanmeldelser, det er 
noget meget personligt. Jeg læser også 
musik for at opdage nye ting, men det er 
mere den måde folk de skriver om det på, 
som jeg synes kan være ret sjov. Og han var 
fx én der skriv rigtig godt, og når det så var 
en person man også kender, så gav det 
mere mening, fordi musik er noget så 
personligt. 

115 Mai 
Jeg tror vi slutter her, tusind tak for din 
hjælp. 
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Bilag	  4.	  Interview	  med	  Cecilie	  
	  

Nr. Person Udtalelse 

1 
Mai 

Nu ved jeg jo, at du bruger Spotify. Men 
bruger du egentligt andre tjenester til at 
høre musik på? 

2 

Cecilie 

iTunes, hvor jeg lytter til alt mit gamle 
musik, der ligger derpå. Det er også fordi 
at jeg først lige har fået Spotify 
premium, jeg har kun haft prøve 
perioden tidligere, og så har jeg bare 
brugt den gratis udgave. Men nu har jeg 
fået den her nye højtaler, og så blev jeg 
lidt nødt til at få premium. 

3 Mai Hvorfor var du nødt til det? 

4 
Cecilie 

Fordi så er det godt lige at kunne bruge 
sin iPhone til at høre musik på. 

5 
Mai 

Hvad gjorde du så før du havde 
premium, når du ikke havde mere tid 
tilbage? 

6 

Cecilie 

Det var lidt underligt, for det var som 
om, at min tid helt vildt hurtigt blev 
fornyet, der gik måske en dag, så havde 
jeg fået tid igen.  

7 Mai Hvordan kan det mon være? 

8 

Cecilie 

Jeg ved ikke om det er noget med, at jeg 
har en playliste, der har sindsygt mange 
followers, så jeg har lidt haft en 
konspirationsteori om, at de har en eller 
anden algoritme, der gør, at sådan hvis 
man er heftig bruger og man har mange 
followers, så er den måske ikke så streng 
med, hvornår ens tid udløber. Det er jo 
bare en teori, men jeg synes det er lidt 
mærkeligt, så jeg tænkte, at det kunne 
være de var ved at teste hvordan 
brugere opfører sig. Jeg ved det ikke.. 

9 

Mai 

Jamen, det kan da godt være. Hvad 
gjorde du så, når det alligevel skete 
engang i mellem, at du ikke havde mere 
tid tilbage? 

10 
Cecilie 

Så slukkede jeg for Spotify og så hørte 
jeg bare det musik, det musik jeg har 
liggende på min computer eller telefon. 

11 
Mai 

Hvad plejede du så at gøre før da du ikke 
havde et Spotify abonnement, når der 
kom reklamer? 
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12 

Cecilie 

Så arbejdede jeg bare videre. Jeg tror 
bare, jeg abstraherede fra det, da jeg 
alligevel sad og arbejdede. Så det 
tænkte jeg ikke så meget over. 

13 
Mai 

Var der aldrig nogle reklamer, der var 
interessante for dig? 

14 

Cecilie 

Næ, ikke rigtigt. Jeg synes mest bare det 
var musikreklamer med alle mulige nye 
udgivelser fra store pladeselskaber, fx 
LOC. Jeg synes altid det var de samme, 
sådan virkelig store firmaer. Det var 
aldrig sådan at jeg tænkte, wow det her 
er virkelig relevant. Jeg tror ikke der er 
noget personaliseret, det virkede mere 
som nogle reklamer, som der sendes ud 
til alle. 

15 
Mai 

Hører du stadig iTunes musik nogle 
gange? 

16 Cecilie Ja, det gør jeg. 

17 
Mai 

Er det så mest hele album eller 
enkeltnumre. 

18 Cecilie Mest enkeltnumre. 
19 Mai Køber du også nogle cd'er? 

20 
Cecilie 

Nej, nej. Det er jeg stoppet med for 
længst.  

21 
Mai 

Du savner aldrig at sidde med en cd i 
hånden? 

22 

Cecilie 

Haha, nej! Men jeg har en kuffert på 
loftet, der er fyldt med cd'er. Jeg tror 
bare at jeg har været for doven til at 
smide dem ud. 

23 
Mai 

Men nu her hvor I flyttede, kunne det så 
ikke have været anledning til at smide 
dem ud? 

24 

Cecilie 

Hmm, jo.. Men så tænkte at jeg at jeg 
gerne lige ville sortere i dem inden, der 
er nogle af dem, som jeg gerne vil 
beholde, men så kunne jeg ikke lige 
overskue at rydde op i dem. 

25 
Mai 

Hvorfor ville du beholde dem? Har de en 
eller anden værdi for dig? 

26 

Cecilie 

Ja, det tror jeg, men så alligevel ikke. 
Det er jo bare cd'er, og jeg skænker dem 
ikke en tanke normalt. Det er bare når 
man lige ser dem, tænker man, ej dem 
kan jeg da ikke smide ud, den hørte jeg 
4 år i træk, da jeg var teenager, eller 
noget i den stil. 

27 
Mai 

Så et eller andet betyder de alligevel for 
dig? 
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28 

Cecilie 

Ja.. Men man skal jo bare smide dem ud. 
Det fylder og det er totalt usmart. Man 
skal bruge en cd-afspiller til at høre dem, 
og det har jeg ikke engang mere! 

29 
Mai 

Så hvis du køber musik, så er det 
iTunes? 

30 

Cecilie 

Ja, men kun meget sjældent, fx hvis jeg 
er et eller andet sted hvor jeg lige får 
lyst til at høre en sang, så går jeg lige 
ind og køber den. Men nu er Spotify 
premium jo så nyt for mig, så jeg tror 
ikke, jeg kommer til at købe musik så 
meget på iTunes nu hvor jeg har Spotify 
premium og bare kan bruge app'en på 
min telefon eller iPad til at høre musik på 
Spotify, også offline, det er ret smart. 

31 
Mai 

Så det er ikke så vigtigt for dig at eje 
musikken? 

32 

Cecilie 

Nej, det er det ikke. Men det er også tit 
hvor man er nogle steder, så er det 
nogle der et Spotify-abonnement, så kan 
man jo bare sætte noget på. Men nu er 
det vildt nice selv at have Spotify 
abonnement. 

33 
Mai 

Hvordan kan det være at du lige netop 
har valgt Spotify og ikke en anden 
tjeneste såsom Wimp eller Play? 

34 

Cecilie 

Jeg tror jeg engang har prøvet både Play 
og Wimp hos nogle venner hvor jeg bare 
ikke synes det var så tjekket, jeg synes 
ikke at programmerne var så gode eller 
særlig fedt lavet. Bare sådan dårlig 
interface og dårlig navigation. 

35 
Mai 

Synes du Spotify er god til at hjælpe dig 
med at gå på musikopdagelse? 

36 
Cecilie 

Jeg synes at det er meget godt med 
related artists. Hvor man kan starte en 
playlist ud fra en kunstner. 

37 
Mai 

Bruger du nogle Spotify apps, fx brand 
apps? 

38 

Cecilie 

Jeg bruger nogle gange den der 
TuneWiki,  hvor man kan læse teksterne. 
Det tror jeg faktisk er den eneste jeg 
har. Men jeg synes til gengæld det kunne 
være nice hvis brands, fx et fedt brand 
ligesom Acne, fik nogle mennesker fx 
musikjournalister til at lave nogle 
playlister for dem, for så ville jeg følge 
dem.  



106	  
	  

39 
Mai 

Hvad kunne der så være på de 
spillelister? 

40 

Cecilie 

Det kunne fx være det musik de spiller i 
butikkerne for tiden. Fx et brand som 
Acne som laver nogle flotte design i 
lækker kvalitet og som bare er lækkert. 
Så ville jeg da klart følge deres 
spillelister, fx hvis de havde fået en eller 
anden dj til at lave månedens playliste 
for dem eller noget i den stil. Altså hvor 
det ligesom med mixtapes ligesom er 
bundet op på en person, der har udvalgt 
det, for så tænker man at så må det 
være virkelig fedt. Jeg tror jeg får meget 
mere ud af et brand laver en masse 
forskellige playlister frem for at de bare 
laver en eller anden app. Så skal det i 
hvert fald være sådan at jeg virkelig får 
gavn af at bruge deres app, ligesom ved 
TuneWiki hvor man lige vil tjekke hvad 
det nu lige er, de siger i en sang. Det 
skal have en eller anden funktion. Det 
kunne fx også være en app, der kan 
scanne ens bibliotek og vise en hvilke 
sange, der er blevet samplet i den sang 
man hører. Men så skal man jo også 
virkelig synes det er sjovt at nørde 
musik. 

41 

Mai 

Ja, det kunne virkelig være smart! Så du 
kunne godt være interesseret i at 
interagere med brands hvis de lavede 
nogle gode apps? 

42 

Cecilie 

Ja det kunne jeg, men så skulle det også 
virkelig være et godt værktøj eller godt 
produkt for at jeg ville. Det skulle virkelig 
give mening at det lige var det brand, 
der tilbød den service. Hvis noget var 
helt off, så gad jeg ikke. 

43 
Mai 

Har du egentlig set den nye webbaserede 
udgave? 

44 Cecilie Ja, det har jeg. 

45 

Mai 

Har du så set den nye Discover funktion, 
som foreslår én musik ud fra det musik 
man tidligere har hørt og hvad ens 
venner hører? 

46 Cecilie Nej, det har jeg ikke, det lyder sejt!  
47 Mai Har du så set Follow funktionen? 

48 
Cecilie 

Ja, det har jeg, men jeg har ikke lige 
regnet ud, hvad jeg skal bruge det til. 
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49 
Mai 

Det fungerer sådan, at du får en 
notifikation når en kunstner, du følger, 
udgiver fx et nyt nummer. 

50 
Cecilie 

Ah ok, men det ville jeg jo alligevel bare 
finde ud af fra andre vegne. 

51 Mai Hvorfra kunne det være? 

52 

Cecilie 

Fx Facebook. Det er jo også meget ny 
musik og også mange remix, der ikke er 
på Spotify. Det er også derfor jeg synes 
det farligt at blive for afhængig af 
Spotify. Hvis man bruger det som sin 
eneste kilde, er jeg bange for at man går 
glip af rigtig mange ting. 

53 Mai Hvordan ville du gå glip af det? 

54 

Cecilie 

Fx hvis man gerne lige vil høre ikke er 
der. Og så synes jeg man finder meget 
mere nyt og fedt musik ved lige at se 
hvad folk poster på Facebook eller 
YouTube, eller så kommer man lige ind 
på en eller anden blog og ser, hvad der 
er blevet skrevet. Den del er bare ikke 
rigtigt på Spotify. Der skal man mere 
vide, hvad man vil høre. 

55 
Mai 

Ligger du meget mærke til hvad folk 
hører af musik på Facebook i tickeren? 

56 
Cecilie Øhm, nej. Jeg har også selv slået mit fra. 

57 Mai Hvordan kan det være, du har gjort det? 

58 
Cecilie 

Jeg kan ikke lide at folk kan se hvad jeg 
høre kl 4 om natten. 

59 

Mai 

Er det så fordi at du ikke vil have, at de 
ser du er vågen kl 4 om natten, eller 
fordi du ikke kan lide, at de kan se hvad 
du hører? 

60 

Cecilie 

Jeg kan bare ikke rigtigt lide at det er 
live. Ligesom hvis man hele tiden sad og 
fortalte, hvad man sidder og ser i 
fjernsynet. Jeg synes bare ikke at det er 
så fedt, at jeg ikke kan styre det. 

61 
Mai 

Er der noget af det musik, du hører, som 
du ikke vil have folk skal se? 

62 Cecilie Nej, det er der ikke rigtigt.  

63 

Mai 

Hvad så hvis du sad til fx en middag, og 
én du ikke kender spørger hvad for noget 
musik du kan lide. Hvad ville du så 
svare? 

64 

Cecilie 

Jeg tror bare jeg ville sige at jeg hører 
lidt af hvert, for det gør jeg også. Så ville 
jeg nok bare nævne, hvad jeg har optur 
over for tiden, eller hvis jeg lige har set 
en sej video eller noget i den stil. 
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65 
Mai 

Tænker du meget over hvad musik siger 
om, den du er? 

66 

Cecilie 

Ja. Men jeg gjorde det meget mere, da 
jeg var yngre. Der hørte jeg kun hip hop, 
og der var det en meget stor del af mig. 
Der hang jeg meget ud med folk, der 
også elsker at høre hip hop. Der var det 
mere en stor del af min identitet, nu er 
det bare sådan at jeg elsker at høre nice 
musik. Så er jeg ligeglad med hvilken 
genre det er. Men mange af de folk jeg 
hang ud med den gang, er stadig lidt 
inde i den der identitet, de er bare sådan 
hip hop-agtige. Også i det tøj de går med 
og den måde de snakker på, sådan "yo, 
hvad sker der med dig". Hvor jeg 
tænker, okay sådan snakkede jeg da jeg 
var 16 år.  

67 
Mai 

Hvorfor tror du så, at du ikke sidder fast 
i den identitet? 

68 

Cecilie 

Jeg ved det ikke. Jeg tror bare at man i 
dag kan generalisere på samme måde. 
Før kunne man mere sige ham der er 
punker, går i punk tøj og hører punk 
musik. De der grænser er mere 
udviskede i dag. 

69 Mai Hvorfor tror du de er det? 

70 

Cecilie 

Måske fordi at man med nettet i dag 
bare har adgang til meget mere 
forskelligt. Engang skulle man jo virkelig 
dedikere sig. Fx hvis man før hvad 
punker brugte man jo alle sine penge på 
punk plader og punkertøj. I dag er det 
meget mere gennemstrømmende alle de 
ting man oplever, folk holder ikke fast på 
noget mere. Det er også lidt kikset. Eller 
jeg ved ikke om man kan sige kikset, 
men folk er bare meget mere eksponeret 
for alt mulige andre ting, og jeg synes 
heller ikke der er så mange steder i 
København, der er så meget minded på 
et bestemt crowd. Alle spillesteder og 
natklubber har et meget blandet crowd. 

71 
Mai 

Hvordan vil du så beskrive din 
musiksmag i dag? 
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72 

Cecilie 

Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg hører ret 
meget Rihanna. Jeg elsker Rihanna! Og 
så ret meget sådan noget 50'er musik. 
Og ellers så tjekker jeg bare nyt musik 
ud, fx hvis en person jeg ved har en god 
musik smag deler noget på sin profil, så 
tænker jeg at det må være godt. 

73 Mai Så du får inspiration fra dine venner? 

74 

Cecilie 

Ja, jeg opdager ret meget på Facebook. 
Og hvis jeg så synes det er godt, lægger 
jeg det på en playliste, så jeg kan huske 
nummeret. 

75 
Mai 

I forhold den playliste med mange 
følgere, som du før nævnte, hvor man 
følgere drejer det sig om? 

76 Cecilie Sygt mange, sådan 500-600. 

77 

Mai 

Tænker du så meget over at der er 
næsten 600 mennesker, der får en 
notifikation om at du lægger ny musik 
på? 

78 

Cecilie 

Ikke så meget det at de får en 
notifikation, men jo jeg tænker meget 
over hvad jeg lægger på den. Man kan 
godt få lidt præstationsangst! 

79 
Mai 

Hvilke overvejelser gør du dig så nu du 
udvælger musik? 

80 

Cecilie 

Jeg tænker over om det er noget, der 
ligger inden for det samme univers. Jeg 
vil ikke skuffe mine followers, så jeg 
sørger for at det ikke er noget, der er 
helt off. Jeg ville aldrig sætte det nye 
Britney Spears nummer på eller et eller 
andet i den stil. Men det kunne sagtens 
være et gammelt Sting nummer, som jeg 
lige synes har den rigtige feel. 

81 
Mai 

Hvorfor tror du, at du har så mange 
followers? 

82 

Cecilie 

Fordi den hedder Ulige Numre & i den 
dur. Ulige numre jo en ret populær 
Københavner-gruppe. Og når man søger 
på Spotify popper playlister op før 
kunstneren, så derfor opdager man den 
nemt, og hvis man kan lide den gruppe 
tjekker man sikkert listen ud for at se 
hvad der ellers er. Det startede bare lidt 
tilfældigt med at jeg startede en liste 
med nummeret "København" lige da den 
sang var rigtig populær, og så siden der 
er det bare eskaleret. Så det var nok god 
timing! 

83 
Mai 

Så er der bare kommet flere og flere 
followers? 
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84 

Cecilie 

Ja, det gik ret meget amok i efteråret, 
jeg tror der hver dag var ca. 10 
personer, der subscribede til min 
playliste. 

85 
Mai 

Tjekker du så op på hvor mange 
followers din liste har? 

86 
Cecilie 

Lige da det eskalerede tjekkede jeg det 
meget, men nu er den bare sådan 
steady. 

87 
Mai 

Hvad så hvis du opdager at du har mistet 
followers, ville du så blive ked af det? 

88 

Cecilie 

Nej. Eller jo en dag jeg gik ind og 
tjekkede var det pludselig 0, der fik jeg 
lidt et chok. Men så næste dage var det 
tilbage igen, så det var sikkert bare et 
problem med deres servere.  

89 

Mai 

Når du så deler musik på Facebook fx, 
har du så nogle bestemte i tankerne, et 
eller andet billede oppe i hovedet af, 
hvem der kommer til at se det musik? 

90 

Cecilie 

Når man deler noget musik på Facebook, 
håber man jo bare på at der er nogen 
der reagerer. Uanset hvem det er. Om 
det så er ens kusine eller en eller anden 
man ikke ser så tit, så bliver man jo altid 
glad for at få et like. Det er da altid fedt 
at få et like, også fra en gammel kollega 
eller en eller anden grineren person. Så 
jeg tror ikke jeg tænker på nogle 
specifikke personer. Det er som at kaste 
en bold op i luften og håbe, at der er 
nogle, der griber den og kaster den 
tilbage til en. 

91 
Mai 

Så det handler om at skabe en kontakt 
med en eller anden derude et sted. 

92 

Cecilie 

Ja, men det er også lidt pres, for hvad 
hvis der ikke er nogen der liker, så 
tænker man bare nå, er der ikke er nogle 
der har gidet at klikke på den her video, 
jeg har postet, så bliver man også lidt 
deprimeret. 

93 
Mai 

Kunne du så godt finde på at slette den 
igen? 

94 

Cecilie 

Ja! Det har jeg gjort før, hvor der er gået 
virkelig lang tid, hvor det er bare er 
sådan, øv jeg er slet ikke popular, haha. 
Fx postede jeg den nye When Saints Go 
Machine video for ikke så lang tid siden, 
og den stod der bare en uge, hvor der 
ikke var nogen der reagerede på den. Så 
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var jeg bare sådan, jeg gider ikke have 
det lort til at stå på min profil mere.  

95 
Mai 

Har du egentlig aldrig haft automatisk 
deling til Facebook slået til? 

96 

Cecilie 

Jo lige i starten, men så var det bare 
som om det før var meget mere 
ekstremt. Jeg husker det som om det 
dengang blev delt i selve feedet, hvor 
der kom sådan nogle billeder op. Det 
kunne jeg slet ikke overskue, så jeg slog 
det fra dengang. 

97 Mai Det var bare lidt for meget? 

98 

Cecilie 

Ja, jeg tænker også bare, er det fedt at 
se at jeg er ved at høre det nye Rihanna 
album eller en eller anden gammel sang, 
synes folk ikke at det er rimelig lige 
meget? Jeg tror folk er totalt ligeglade 
med det. Fordi den ligesom bare er 
blevet sprøjtet ud og ikke som sådan er 
noget jeg har anbefalet. 

99 
Mai 

Hvad er det så for nogle ting, du deler og 
anbefaler? 

100 

Cecilie 

Når jeg deler noget er det tit med en flot 
video, hvor jeg tænker at det her vil folk 
synes er nice. Jeg tænker at folk vil blive 
glade for at høre en god sang med en 
god video til. Så kan jeg godt poste en 
bestemt video og tænke at den vil nogle 
bestemte personer kunne lide. 

101 
Mai 

Hvorfor sender du det så bare ikke 
direkte til de personer? 

102 
Cecilie 

Fordi det kunne jo også være, at der 
sidder nogle andre personer derude, der 
ville kunne lide det. 

103 

Mai 

Hvis du er til en fest, hvor der både er en 
masse af dine bedste venner men også 
en hel masse du ikke kender, tænker du 
så over hvilket musik, der bedst passer 
til situationen? Hvordan vælger du så 
musik? 

104 

Cecilie 

Så vælger jeg bare noget som jeg selv 
synes er nice at danse til, og som folk 
bare tit plejer at have optur over til 
fester. 
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105 

Mai 

Hvad så hvis der kommer en og skifter 
musik fordi han eller hun ikke kan lide 
det, du har sat på, tænker du så over om 
du bliver dømt ud fra den musik, du 
hører? 

106 

Cecilie 

Ja, men jeg tror mere at jeg så bare 
tænker at den person er wack. Fx hvis 
der kommer en og sætter Taylor Swift 
eller sådan noget lort på. Jeg oplevede 
det faktisk for nyligt til en fest, hvor jeg 
helt vildt gerne ville sætte noget på, og 
de ville bare gerne høre sådan noget 
fucking Amager-musik, så var jeg bare 
sådan jaja, så gider jeg ikke engang at 
prøve, det må I selv om, I er alligevel 
også nederen. Det er svært at når alle til 
festen er så forskellige.  

107 
Mai 

Så du dømmer andre på det musik de 
hører? 

108 

Cecilie 

Ja, man kan jo ikke lade være med at 
dømme andre på deres musik smag, det 
siger jo noget om hvem man er. Fx 
kender jeg en fyr, som er lidt op årene 
og godt kan lide sådan noget lidt pøllet 
manderock, hvor man bare tænker okay, 
du er bare så meget fra Jylland. Så ved 
jeg bare at mig og den person bare ikke 
har noget musikalsk til fælles. Men derfor 
kan man jo sagtens være gode venner. 
Og man kan altid på en eller anden måde 
altid tale om musik alligevel. Især fordi 
at jeg hører så mange forskellige genrer 
og jeg også ved meget om musik, så 
bliver folk noget gange lidt imponerede, 
og er helt oppe at køre, hvis jeg kender 
et eller andet de ikke lige havde regnet 
med. Så jeg synes slet ikke at det er et 
minus, hvis folk hører noget andet end 
én selv. Med mindre de er helt 
hjernedøde og hører Gangnam Style, så 
jeg tænker jeg bare okay, du er tabt bag 
en vogn.  

109 
Mai 

Hvad er det så, der gør at man alligevel 
kan snakke om musik? 
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110 

Cecilie 

For mig kommer det også an på om man 
kan mærke at folk går op i musik. Hvis 
de bare kun hører det The Voice spiller 
for dem hver dag, så jeg kan ikke forstå 
at folk bare læner sig tilbage og ikke 
tager stilling til hvad de hører eller finder 
ud af hvad de godt kan lide, i stedet for 
bare at høre det, de bliver proppet med. 
Det er lidt ærgerligt, når folk er sådan. 
Når der nu er så meget godt musik i 
verden, og folk ikke dyrker det lidt mere. 
Ligesom når folk siger, at de ikke går så 
meget op i musik. Så tænker jeg bare, 
hvordan kan du ikke gå op i musik? 
Hvordan kan du ikke lide musik? Jeg 
synes det må være et fattigt liv. 

111 
Mai 

Følger du så også andre personer 
playlister? 

112 Cecilie Ja, det gør jeg. 
113 Mai Er det så folk du kender eller hvordan? 

114 

Cecilie 

Det er for det meste hvis jeg har været 
inde og kigge på en eller anden persons 
profil fordi jeg er faldet over en af hans 
playlister ved at fx at søge på en 
kunstner eller et soundtrack, og jeg så 
ser at de har nogle playlister, hvor der er 
gjort noget ud af det. Og man kan se at 
folk holder det i gang og det er blevet 
kræset om det. Ligesom at jeg selv 
lægger meget energi i af at vælge sange 
til mine playlister. 

115 
Mai 

Hvad gør så, at en sang får lov til at 
komme med på Ulige Numre & i den dur? 

116 

Cecilie 

Den skal virkelig være god. Selvom der 
er mange gode sange, så skal jeg 
virkelig føle at en sang har noget 
specielt. Jeg skal på en eller anden måde 
føle at der lige er noget ekstra ved den 
her sang, som gør at den er værd at 
komme på listen. 

117 
Mai 

Hænger det så sammen med at den har 
så mange followers? 
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118 

Cecilie 

Ja, det tror jeg. Også fordi at jeg selv 
godt kan lide, at de playlister jeg følger, 
bliver opdaterede, så kan andre folk nok 
også godt lide at der kommer noget nyt 
på den. Og så lever spillelisten også 
videre i stedet for at den bare går i 
glemmebogen. Det er også derfor jeg 
godt kan lide at have temaer eller et eller 
andet form for koncept på mine 
playlister. Fx har jeg lige lavet en ny én, 
som hedder hip-hop samples, hvor jeg 
både ligger de originale numre ind og så 
de numre, hvor det er blevet samplet på. 
Og det har bare 0 followers! Jeg forstår 
det ikke, det er da bare en mega god 
idé. Der er bare ingen der reagerer på 
den. 

119 
Mai 

Kan man sige, at den musik du hører er 
en del af det billede, du skaber af dig 
selv? 

120 

Cecilie 

Ja, det kan man godt sige. Men jeg ikke 
rigtigt hvad mit image er! Man føler jo 
altid selv man er totalt unik, men det er 
man jo bare overhovedet ikke, haha. 
Men jeg håber at folk tænker, at hvis de 
lige går ind og finder Cecilies playlister, 
så er der noget nice og der ikke lige 
kommer en eller anden svips, hvor der er 
noget helt vildt kikset. Men jeg synes 
heller ikke jeg har sådan oversmarte 
playlister, fx selvom jeg hører et eller 
andet nyt, som jeg er synes er mega 
fedt, sætter jeg den ikke nødvendigvis 
på min liste. Bare fordi det er nyt, 
tænker jeg ikke at det skal jeg lige 
brande mig selv med, kun hvis jeg 
virkelig synes det er er godt. Det er ikke 
bare for at spille smart...altid. 

121 
Mai 

Har du oplevet at folk kommenterer 
offline på det musik du hører? 
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122 

Cecilie 

Ja nogle gange, fx nu er min kærestes 
far kommet på Spotify er begyndt at 
følge mig derinde. Så kan han godt finde 
på at sige, nå så har du lige puttet den 
og den sang på dine spillelister. Og han 
er næsten 70 år, så jeg kan godt synes 
at det er lidt grænseoverskridende. Fx 
for nyligt begyndte jeg at følge en 
spilleliste der hedder Nasty & Dirty med 
alt sådan noget klamt R'n'b. Så kan man 
ikke lade være med at tænke på at min 
kærestes far kan se, hvad jeg hører. Han 
er jo en anden generation, så jeg ved 
ikke lige om han ville kunne forstå det. 

123 
Mai 

Synes du at musik ligesom de andre ting, 
du har omkring som fx dit tøj, dit hjem, 
osv. siger noget om hvem du er? 

124 

Cecilie 

Det har jeg altid haft det lidt svært med, 
men det tror jeg hænger sammen med 
at folk altid har haft en forudindtaget 
indstilling til hvem jeg skulle være, hvor 
jeg bare ikke har været det, de tror. Jeg 
er jo kvart grønlænder. Og det har folk 
altid bare en masse fordomme om. Nogle 
kan endda finde på at spørge mig om  
mine forældre så ikke er drankere. Øh 
nej, det er jeg ikke og jeg har heller ikke 
stjålet det her tøj og jeg sidder heller 
ikke på Christianshavns torv og drikker. 
Jeg har bare altid været vant til at 
udsende nogle signaler, hvor det faktisk 
ikke var det jeg var. Så jeg tror ikke jeg 
lader mig gå så meget på af det. Folk må 
jo sige hvad de vil, så længe jeg har det 
godt er det jo fint. 

125 
Mai 

Nå, det var da nogle mærkelig 
fordomme. 

126 

Cecilie 

Ja. Folk kan godt finde på at sige, ej du 
ligner da bare slet ikke en grønlænder, 
hvor jeg bare tænker, okay hvad betyder 
det? Altså vil det så sige at jeg er 
pænere end en almindelig grønlænder? 
Folk er bare virkelig random. Man bliver 
helt overvældet nogle gange, fordi det er 
ikke noget jeg tænker over selv. Men jeg 
er godt bevidst om at jeg sender nogle 
andre signaler end hvad jeg egentlig er 
på mange forskellige planer og områder. 
Også nogle gange det tøj jeg går i.  
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127 Mai Hvordan det med dit tøj? 

128 

Cecilie 

Fx nogle gange kan jeg godt lide at dulle 
mig helt op, og hvis der så kommer en 
hen og snakker med en, kan man godt 
mærke at de bare tænker at man er helt 
blank, fordi man står i nogle tårnhøje 
stiletter og halvbare ben. Jeg er jo godt 
klar over at det nok ikke udsender et 
billede af at være en intelligent pige, 
men jeg synes bare at det er sjovt at 
skeje mig lidt ud. Så jeg føler ikke helt, 
at jeg kan styre hvilke signaler, jeg 
sender ud, og det har jeg aldrig kunnet. 

129 Mai Hvordan prøver du at styre de signaler? 

130 

Cecilie 

Fx hvis jeg har fået et nyt arbejde, så er 
jeg rigtig bevidst om mig selv, og det er 
rigtig irriterende, fordi at det gør også at 
jeg er meget mere observerende i stedet 
for at tale med folk. 

131 
Mai 

Fordi du så tænker på hvordan de 
vurderer dig? 

132 

Cecilie 

Ja, præcis. Fx at hvis jeg så har den her 
taske eller et eller andet. Altså jeg er jo 
også ligeglad i bund og grund, men nogle 
gange jeg er bare meget bevidst om 
mine egne hæmninger. Også fordi jeg 
var meget genert som barn, og det er 
nogle gange noget af det, der kommer 
tilbage til mig. 

133 
Mai 

Jeg tror vi stopper her, tusind tak for din 
hjælp Cecilie. 
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Bilag	  5.	  Startside	  
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Bilag	  6.	  Brugerprofil	  og	  kunstnerprofil	  
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Bilag	  7.	  Web-‐baseret	  player	  og	  nye	  funktioner	  
 
Discover-funktionen: 
 

 
 
Follow-funktionen: 
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Bilag	  8.	  Deling	  og	  plug-‐ins	  
 
 
Deling: Send til en vens indbakke på Spotify eller Facebook, eller del direkte til Facebook, Twitter 
eller Tumblr: 
 

 
 
“Play Button”: 
 

 
 
“Follow me on Spotify” (her fra www.tambourinesam.dk): 
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