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Sammanfattning 

Musikmarknaden har genomgått stora förändringar där fysiska inköp av CD-skivor fasas ut till 

förmån för molnbaserade tjänster med strömmande media. Konsumenternas vanor förändras i 

takt med denna utveckling där sociala medier och andra Internetbaserade tjänster får en allt större 

roll. Syftet med denna uppsats är att identifiera Uppsalastudenters konsumentbeteende med 

avseende på musik. Mer precist undersöks vilka sociala faktorer som påverkar studenterna för att 

de ska upptäcka ny musik.  

De teorier som används härstammar från den övergripande teorin Konsumentbeteende, med 

inriktningarna Word-of-mouth (WOM) och referensgrupper. Fyra attribut som tillsammans utgör 

en lyckad WOM-process identifierades, där samtliga attribut har inverkan på hur musik 

upptäcks. Varje attribut tilldelades därefter ett påstående som med hjälp av statistiska resultat 

antingen stärktes eller förkastades genom analys. En kvantitativ metod användes där en 

enkätundersökning utgjorde det empiriska materialet.  

Resultatet av studien visar att de två främsta sociala faktorerna som påverkar upptäckten av 

musik är styrkan hos de sociala banden samt referensgruppers acceptans. Mer konkret visar 

resultatet att nära vänner/familj är den vanligaste källan för musiktips samtidigt som Spotify är 

den i särklass vanligaste kanalen att motta dessa tips igenom. När studenter ger musiktips sker 

det främst till nära vänner med intentionen att mottagaren ska uppskatta tipset.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Globalisering och teknikutveckling har ett stort inflytande på musikbranschen som det senaste 

decenniet genomgått omfattande förändringar. Musikindustrin, som tidigare främst dominerats 

av SONY och Universal Music, börjar nu övergå till en mer informell nätverksstruktur där 

skivbolagen spelar en allt mindre roll (Lewis et al., 2005). Musiktjänster online med strömmande 

media (streaming) så som Spotify och Youtube är idag vanliga tjänster där musik konsumeras. 

Kombinerat med en smartphone kan nu mängder av musik bäras med och tillgängliggöras 

överallt. Musikbranschen påverkas alltså just nu av ett teknikskifte där avtagande skivförsäljning 

tvingar skivbolagen och artisterna att generera inkomster på nya sätt. Ökade konsert- och 

radiointäkter kan vara en lösning, men inte den enda i vår nya internetdominerande värld. Då det 

idag är möjligt att globalt sprida sin musik via sociala medier får skivindustrin en allt mindre roll 

i musikbranschen, medan vikten av marknadsföring blir allt större då musikutbudet och sätten att 

få tag på musiken ökat markant. 

Nyckeln till att få sin musik konsumerad borde därför vara att lyckas sticka ut ur mängden, dvs. 

att synas och att uppmärksammas. Exempelvis kan ett Youtube-klipp spridas som en löpeld till 

miljontals människor på mycket kort tid. Detta fenomen inspirerade oss att göra denna 

undersökning. Kan det vara så att det förutom ett unikt och tilltalande material bara är tur som 

avgör om det slår igenom på bred front, eller går det att identifiera framgångsfaktorer som skapar 

en löpeldsspridning? Fenomenet har inte bara inspirerat oss utan även musikföretag som försöker 

dra nytta av detta. Bland annat är Spotify och Facebook djupt integrerade vilket innebär att 

användarna matas med information om vad vännerna lyssnar på. Frågan är hur mycket av sådan 

information som konsumenter tar till sig och vilka sociala faktorer som faktiskt påverkar 

upptäckterna av ny musik. Med ”ny musik” menar vi musik som konsumenten tidigare inte har 

lyssnat på, där alltså musiken som sådan inte behöver vara nyskapad. Genom att identifiera hur 

studenter upptäcker ny musik ämnar vi att besvara denna fråga som kan ha stor betydelse för 

musiker och skivbolag där målsättningen är att nå ut till nya konsumenter. Undersökningen kan 

även vara av intresse för dem som rör sig på sociala medier, då de musikval som visas utåt har 

inflytande vid skapandet av konsumentens självbild. Genom att agera på ett visst sätt, på 
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exempelvis bloggar och sociala medier, bygger konsumenter upp en bild av sig själva som ska 

presentera vilka de är och vilka de vill vara. Detta kan bland annat bestå av ens klädval, åsikter 

och stil, men vi tror även att musik är en tydlig del av denna presentation. På så vis berör denna 

undersökning alla som använder sociala medier då de mer eller mindre påverkas av, och 

påverkar andra med sin musiksmak. 

Sammantaget är alltså begränsningarna nästintill obefintliga för hur privatpersoner och företag 

kan sprida information globalt. Med hjälp av Internet och lite tur kan en stor publik nås utan 

vidare ansträngning, något som inte var möjligt tidigare.  

1.2 Introduktion till studien 

Vi har valt att fokusera på konsumentbeteendet med avseende på musik rörande studenter i 

Uppsala, där studiens kärna kommer att behandla hur musik upptäcks och sprids. 

Två teoretiska verktyg vi använder för att analysera hur människor påverkar varandra är via 

Word-of-mouth (WOM) och så kallade referensgrupper, som senare förklaras i detalj men som i 

korthet behandlar sociala faktorer och tillhör den övergripande teorin Konsumentbeteende.  

Följande huvudfråga önskar vi besvara med studien: 

Vilka sociala faktorer leder till upptäckt av ny musik? 

Underfrågor som genereras utifrån detta: 

Från vilka källor kommer musiktipsen? 

Genom vilka kanaler får studenter tips om ny musik? 

Finns det något som är avgörande för att studenten ska börja lyssna på ny musik? 

Vi tror att denna studie är av intresse för dem som vill nå ut med musik till konsumenter, 

exempelvis musiker och skivbolag, men även i viss mån för dem som vill veta vilka signaler de 

sänder ut och mottar i sociala sammanhang. 
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1.3 Syfte 

Studiens syfte är att identifiera konsumentbeteendet hos Uppsalastudenter med avseende på 

musik. Mer precist vill vi undersöka vilka sociala faktorer som påverkar studenterna för att de 

ska upptäcka ny musik. 

1.4 Avgränsningar 

Geografiskt avgränsar vi oss till tre campus (universitetsområden) i Uppsala; Ekonomikum, 

Ångström och Blåsenhus. Anledningen till att vi har valt dessa tre är att de har olika 

utbildningsinriktningar vilket bör ge en mer representativ bild av uppsalastudenter som helhet. 

Gällande metod för insamling av mätdata avgränsar vi oss till en enkätundersökning med 

inledande pilotstudie. 
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2. Teori 

2.1 De fyra attributen för påverkan 

Enligt syftet vill vi alltså undersöka vilka sociala faktorer som påverkar studenter för att de ska 

upptäcka ny musik. För att kunna besvara detta har vi identifierat fyra attribut som har inflytande 

på denna påverkan. Dessa är:  

Få kännedom, Utforska, Konsumera och Sprida vidare.  

De fyra attributen ovan har sitt ursprung från modellen “Hierarchy of effect” (HOE) som 

förklaras av Coulter och Roggeveen (2012) samt Hutter et al. (2013). Denna modell förklarar hur 

en lyckad Word-of-mouth (WOM)-process går till. WOM tas upp senare i detta kapitel, men 

innebär i korta drag enligt Coulter och Roggeveen att en person tipsar en annan person om en 

produkt eller en tjänst. WOM är alltså en typ av marknadsföring som sker från en person till en 

annan och kan antingen ske muntligen eller via Internet (eWOM). HOE-modellen beskriver alla 

steg som en konsument går igenom från att inte veta om att produkten/tjänsten finns till att den 

konsumeras. Coulter och Roggeveen förklarar vidare att dessa steg, inom HOE-modellen, är sex 

till antalet med de engelska namnen: 

Awareness, Knowlegde, Liking, Preference, Conviction och Purchase.  

Dessa steg översatte vi till svenska, tolkade dem och kom fram till följande innebörder:  

Få kännedom, Utforska (söka kunskap, ta till sig), Gilla, Föredra, Bli övertygad och 

Köpa/Konsumera (använda).  

Tre utav dessa sex attribut använder vi alltså senare för att analysera och besvara vårt syfte, 

eftersom vi anser att “gilla”, “föredra” och att “bli övertygad” är en förutsättning för att personen 

överhuvudtaget ska tipsa om informationen till någon annan. Dessutom la vi till ett fjärde 

attribut, “sprida vidare”, eftersom målsättningen med WOM är att informationen ska spridas till 

många personer (Hutter et al. 2013) och orsaka en löpeldsspridning, även om varje enskilt 

informationsutbyte vanligtvis sker mellan två personer.  

Enligt Blackwell et al. (2006) tillhör både WOM och referensgrupper den övergripande teorin 

Konsumentbeteende. Detta gör att gränsdragningen mellan de båda teoriverktygen blir diffus och 

att begreppen i mångt och mycket behöver behandlas samtidigt. Inom referensgrupper sker alltså 
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WOM och referensgrupper krävs för att WOM ska ske, menar Blackwell et al (2006). Av de fyra 

identifierade attributen för påverkan angriper vi dock de första två, Få kännedom och Utforska, 

särskilt med WOM-teori och de två kvarvarande, Konsumera och Sprida vidare, främst i ljuset av 

referensgrupper. Vår förhoppning är att Bild 2 (s. 17), som senare sammanfattar teoriavsnittet, 

förtydligar ovanstående resonemang.  

Under teoriavsnittets gång kommer totalt fyra påståenden att dyka upp i den löpande texten med 

beteckningarna P1, P2, P3 och P4. Varje påstående tillhör ett av de fyra attributen för påverkan 

och används som utgångspunkt för att beskriva musikmarknaden och studenternas musikvanor. 

I nästa stycke börjar själva kärnan av teoriavsnittet, där den övergripande teorin 

Konsumentbeteende inledningsvis behandlas efterföljt av underteorierna WOM och 

referensgrupper. Under kapitlets gång presenteras de fyra påståenden som vi kommer att 

använda som utgångspunkt för den senare analysen, där varje påstående vilar på den teori som 

redogörs. 

2.2 Konsumentbeteende 

Blackwell et al. (2006) tar upp Konsumentbeteende som en övergripande teori där teorier från 

psykologi, sociologi och ekonomi kombineras. Egenskaper hos konsumenter kartläggs både i 

grupp och individuellt för att förstå hur beslutsfattandet går till vid köp av varor eller tjänster. 

Konsumenters beteenden har dels demografiska skillnader, men även individuella faktorer spelar 

in. Olika konsumentgrupper undersöks för att se vilka relationer konsumenterna har (familj, 

vänner, kollegor etc.) och hur de influerar varandra. Genom att göra denna typ av kartläggning 

kan förståelsen ökas för vilka val konsumenterna gör och varför.  

2.3 Word-of-mouth (WOM) 

Innan sociala medier existerade på allvar definierades WOM av Anderson (1998) som “informell 

kommunikation mellan privata parter gällande utvärdering av produkter och tjänster”. Begreppet 

diskuterades redan på 60-talet, skriver Lee och Youn (2009), med den liknande innebörden 

“mänsklig kommunikation om produkter och tjänster mellan konsumenter”. Enligt Berger och 

Iyengar (2013) visar även omfattande forskning på att WOM påverkar konsumenters val samt 

produktens spridning och försäljning. Sannolikheten att en konsument införskaffar och använder 
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en produkt är alltså större om en vän eller en kollega rekommenderat och använt den. Mycket 

talar även för att produkter och tjänster som anses vara originella, spännande och nya oftare 

sprids via WOM.  Lee och Youn (2009) menar vidare att det nu, i samband med Internets 

tillkomst med sociala medier, tillkommit en ny genre av WOM som kallas eWOM, dvs. 

electronic Word-of-mouth. 

2.3.1 Hur WOM-kommunikation påverkas av starka och svaga sociala band 

Enligt Abrantes et al. (2013) existerar det band inom sociala nätverk som knyter samman de 

olika personerna. Dessa sociala band kan variera i styrka där styrkan beror på den tid, intimitet 

och känslomässig intensitet personerna delar med nätverket. Grupper som består av personer 

med nära privata relationer, som t.ex. nära vänner och familj, tenderar att knyta starkare band än 

andra grupper. De menar alltså att styrkan av sociala band kan visualiseras som en kontinuerlig 

skala med ytterligheterna ens “bästa vän” och en total “främling”, se Bild 1. 

 

Bild 1. Illustration av styrkan hos sociala band. Egenritad (2014) 

Vidare förklarar Abrantes et al. (2013) att en sammansvetsad grupp med starka band möjliggör 

en mer utbredd spridning av information till större sociala grupper med svaga band. Detta 

innebär att det blir lättare för en grupp att sprida ut ett nytt budskap till en stor publik, jämfört 

med om en enskild individ försöker göra det, eftersom informationen kan spridas ut till fler svaga 

band. Den ackumulerade summan av svaga band ökar givetvis med den starka gruppens storlek, 

där varje gruppmedlems individuella tillgång av svaga band adderas till potten. Samtidigt, menar 

Abrantes et al. (2013), att de starka banden anses mer pålitliga än de svaga eftersom det sker en 

mer frekvent kontakt mellan personer med starka band. De skriver även att när Internet används i 

syfte att ”lätta upp stämningen” och för att koppla av från vardagsstressen tenderar användarna 

att bli mer psykologiskt mottagliga för information. I linje med detta påstående förklarar 

Abrantes et al. (2013) att det så kallade “praktiska lärandet” blir effektivt när Internet används i 

syfte att underhålla. Det som klargörs med begreppet “praktiskt lärande” är alltså att 

internetanvändaren till olika hög grad blir mottaglig för vad denne ser och gör praktiskt på 

Internet, beroende på sinnesstämning.  Ett effektivt praktiskt lärande sker alltså när 
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mottagligheten är god, dvs. när internetanvändarens målsättning med surfandet är att underhållas. 

De menar vidare att detta praktiska lärande främst sker i grupper med svaga band eftersom 

informationsflödet i de starka banden mer sällan ses som originellt, nytt och spännande. Abrantes 

et al. (2013) sammanfattar diskussionen om svaga och starka sociala band med att det är en 

kombination av dessa som skapar en lyckad WOM-kommunikation.  

P1: Merparten av WOM-kommunikationen sker inom grupper med starka band, även om tipset 

om en helt ny låt från början kan ha sin källa i svaga band.  

Förklarande exempel1 för P1: En student som är medlem i en grupp bestående av starka band 

(dvs. studentens kompisgäng) mottar ett avlägset tips (via sina svaga band) om en ny låt, 

exempelvis efter att ha läst en halvbekants inlägg på Facebook. Studenten älskar låten och tipsar 

därför i sin tur till alla inom sitt kompisgäng. Exemplets slutsats: Merparten av WOM-

kommunikationen skedde inom de starka banden, även om det första och initierande WOM-

tillfället skedde via de svaga banden. Denna slutsats gäller även om andra personer också 

noterade inlägget från den halvbekanta och i sin tur spred det till sina respektive kompisgäng.  

  

                                                 

1 Observera att detta endast är ett av många möjliga exempel och inte en avgränsning av påståendet.  

Påståendets innebörd är alltså bredare än vad just detta exempel antyder, vilket även gäller de kommande exemplen.  
Vi hoppas dock att dessa exempel känns förankrade i verkligheten och underlättar läsningen av teoriavsnittet.  
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2.3.2 Tipsarens trovärdighet 

Lee och Youn (2009) menar att det förkommer eWOM mellan personer som inte känner 

varandra, där den argumenterande parten ofta är anonym. De menar att anonymiteten både har 

för- och nackdelar. Fördelen är att den som skriver lättare kan vara ärlig och verkligen förmedla 

sin åsikt utan att riskera sitt personliga omdöme. Nackdelen är att det kan bli svårt att avgöra 

kvalitén och trovärdigheten i det som skrivs. Teorin som Lee och Youn (2009) använder sig av 

förklarar att om konsumenten har noterat ett påstående eller en information, associeras sedan 

detta via dess kännetecken till en känsla där trovärdigheten bedöms. Det konsumenten associerar 

med detta påstående om en viss produkt eller en tjänst är avgörande för hur övertygande 

informationen blir. Konsumenten tar alltså ställning till hur trovärdigt ett visst påstående är, 

genom att fråga sig vem som kommunicerar det och varför. En bedömning görs om påståendet 

faktiskt är sant utifrån produktens/tjänstens verkliga egenskaper eller om det bara är ett 

förskönande “säljtrick” med avsikten att få den såld. Lee och Youn (2009) förklarar vidare ett 

koncept som de kallar för Diskonteringsprincipen. Denna princip innebär att konsumenten med 

stor sannolikhet förkastar ett tips omedelbart utifall konsumenten fattar minsta misstanke om att 

tipsaren har bakomliggande incitament. Enligt Lim och Chung (2014) är pålitlighet och expertis 

två viktiga egenskaper för informationskällans trovärdighet. Pålitlighet refererar till den vilja 

som tipsaren visar för att ge meningsfull och välgrundad information. Med expertis menas 

snarare till vilken grad som tipsaren har möjlighet att ge relevant och korrekt information. Den 

upplevda kompetensen och kunskapsnivån hos tipsaren kan vara avgörande för en trovärdig 

WOM-kommunikation. 

 P2: Musiktips som anses trovärdiga utforskas oftare. 

Förklarande exempel för P2: En student tittar på TV och ser en reklam för Lotta Engbergs 

“underbara julskiva som samlar alla dina julfavoriter i en underbar tappning”. Studenten 

misstänker direkt att ett skivbolag har bakomliggande incitament att framställa skivan som 

underbar och ignorerar därför reklamen. Exemplets slutsats: Diskonteringsprincipen gäller om 

en verkligen situation skulle följa denna händelsekedja.  
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2.4 Referensgrupper 

Enligt Kotler et al. (2005) påverkas konsumenter av fyra olika faktorer; kulturella, sociala, 

personliga och psykologiska. De sociala faktorerna har en stark inverkan på konsumenternas 

beslutsfattande och är därför av stor vikt att kartlägga. Genom att definiera olika referensgrupper 

kan, enligt Kotler, de sociala faktorer som påverkar konsumenten lättare urskiljas. Detta fenomen 

togs redan upp på 70-talet av Hayakawa och Venieris (1977) som skriver om hur konsumenter 

väljer en viss social grupp att anpassa sin livsstil och sina önskemål efter. En individ kan tillhöra 

flera olika referensgrupper samtidigt. Blackwell et al. (2006) beskriver många olika typer av 

referensgrupper och vad som definierar dem. Tre utav dessa finner vi av intresse för vår studie; 

informell- och virtuell medlemsgrupp samt aspirantgrupp. Motiveringen till detta är att informell 

medlemsgrupp innesluter nära vänner och familj, där WOM är mest förekommande enligt 

Blackwell et al. (2006). Virtuell medlemsgrupp är av intresse eftersom vi vill undersöka eWOM 

och aspirantgrupp eftersom vi är av uppfattningen att en persons självbild till stor del formas av 

personens förebilder, vilket förklaras närmare i nästkommande stycke. Samtliga tre typer av 

referensgrupper förklaras nedan. 

Aspirantgrupp är en grupp vars medlemmar är individer som ser upp till en förebild eller en 

grupp av förebilder. Aspiranterna vill efterlikna förebilderna och helst utav allt lyckas bli 

medlemmar själva av denna högre ordningens grupp bestående av förebilder, förklarar Blackwell 

et al. (2006). Typiskt för aspirantgrupper är att konsumenterna identifierar sig med och vill 

efterlikna deras förebilder trots att det inte sker någon face-to-face kontakt. Kändisar, bloggare 

och offentliga personer är exempel på förebilder inom aspirantgrupper.  

Blackwell et al. (2006) beskriver vidare att det finns medlemsgrupper som definieras av att 

individerna är aktiva medlemmar i gruppen. För att en individ ska räknas som medlem ska den 

ha blivit accepterad av den resterande gruppen. En medlemsgrupp kan vara formell, t.ex. 

organisationer och religiösa grupper, eller informell, t.ex. vänner och familj. Dessutom beskriver 

Blackwell et al. (2006) att det finns så kallade Virtuella medlemsgrupper, dvs. grupper som 

existerar virtuellt på Internet. Dessa grupper skapas och verkar genom olika internetbaserade 

forum, så som chattar och andra sociala medier, där medlemmarna kommunicerar, exempelvis 

genom att dela åsikter och erfarenheter med varandra. Ofta är informationsflödet på Internet 

mindre hämmat än vid face-to-face kontakt, menar Blackwell et al. (2006), eftersom det kan 
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kännas mer lättsamt att skriva istället för att prata. Steffes och Burgee (2009) beskriver att social 

klass är mindre viktigt gällande virtuella medlemsgrupper. Ett enskilt gemensamt intresse kan 

räcka för att skapa acceptans hos den virtuella medlemsgruppen. 

2.5 Hur påverkas individerna av referensgrupperna? 

2.5.1 Självbild 

Hur vi ser på oss själva, förklarar Blackwell et al. (2006), influeras av de intryck vi får från 

andra. Generellt vill människor gärna efterlikna dem vi delar värderingar och åsikter med. 

Genom att interagera med andra bevarar och utvecklar individer sin självbild. När individen 

införskaffar och konsumerar en produkt sänder hon ut signaler till andra om vilken typ av 

människa hon är. Blackwell et al. (2006) poängterar att vår personlighet och livsstil uttrycks 

genom våra kläder, produkter och allmänna stil. Då individer ofta vill efterlikna sina 

referensgruppers ideal och livsstilar är det inte ovanligt att de medvetet väljer liknande produkter 

som övriga medlemmar i referensgruppen innehar. 

2.5.2 Social jämförelse 

Det Blackwell et al. (2006) beskriver är alltså att de flesta individer ständigt jämför sig med sina 

medmänniskor. Det är just dessa jämförelser som avgör hur välmående, framgångsrika och 

förmögna individer uppfattar sig själva. Referensgrupperna används som mätstockar för att mäta 

sina egna tillgångar, möjligheter, åsikter och vanor mot. Det betonas även att människor vid 

olika sociala tillfällen väljer olika referensgrupper att jämföra sig med, och desto mer lika 

personerna i gruppen är desto mer noggrann blir jämförelsen. 

P3: Studenter använder musik för att förstärka sin självbild gentemot sina förebilder. 

Förklarande exempel för P3: En civilingenjörsstudents stora idol är Niklas Zennström som också 

läste programmet inom teknisk fysik. Studentens livsdröm är att gå i Zennströms fotspår och 

uppnå liknande framgångar. En dag håller Zennström en gästföreläsning vid Ångström, där han 

bl.a. beskriver sitt första stora utvecklingsprojekt som mynnade ut i fildelningsprogrammet 

Kazaa. I förbifarten råkar även Zennström nämna en artist som han älskar att lyssna på. 

Exemplets slutsats: Senare på kvällen går artistens album varmt i det lilla studentrummet.  
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2.5.3 Anpassning 

Behovet av att försöka passa in i referensgrupperna leder ofta, enligt Blackwell et al. (2006), till 

anpassning, dvs. att en individ ändrar sina åsikter och handlingar på grund av grupptryck. Detta 

grupptryck behöver inte existera i verkligheten då det är hur grupptrycket upplevs av individen 

som spelar roll. Klagomål uppstår när en individ inte lyckas anamma gruppens alla åsikter och 

förväntat beteende när hon försöker överensstämma med gruppens ideal. Det är när individen 

faktiskt anpassar sig till gruppen som erkännande uppstår, dvs. när individen blir accepterad av 

övriga medlemmar inom referensgruppen. Vidare menar Blackwell et al. (2006) att individen 

antingen medvetet kan anstränga sig för att anpassa sig till gruppen eller så kan anpassningen ske 

omedvetet genom subtila signaler från gruppen. En del individer känner sig osäkra och vet inte 

hur de ska bete sig i vissa sociala sammanhang och söker därför stöd hos gruppen. Att förstå hur 

individer anpassar sig till referensgrupper är viktigt både för säljare, som kan ta fördel av det vid 

marknadsföring, och konsumenter, som kan lära sig att avstå från och känna igen gruppbaserad 

marknadsföring. Det kan även vara viktigt för den som vill bli accepterad av en referensgrupp.  

2.6 Utsuddad gräns mellan leverantör och konsument  

Röndell (2012) beskriver att det traditionella synsättet är att det finns en tydlig gräns mellan 

leverantörer och konsumenter, där antingen leverantören förser passiva konsumenter med varor 

och tjänster eller att konsumenterna aktivt väljer bland de olika leverantörerna som finns. Vidare 

menar Röndell (2012) att denna traditionella syn med en tydlig skiljelinje har upphört i samband 

med Internets framväxt och dess omfattande användning. Nu är snarare konsumenterna en del av 

marknadsföringen i form av aktiva aktörer, vare sig de är medvetna om det eller ej. Röndell 

(2012) beskriver det som ett skifte från marknadsföring mot konsumenter till marknadsföring 

med konsumenter. Enligt Meisel och Sullivan (2002) är konsumenterna förutom att vara 

konsumenter även distributörer och marknadsförare på samma gång. Detta fenomen eller 

pågående skifte, menar Röndell (2012), sker i linje med den eskalerande utvecklingen och 

användningen av IT (informationsteknologi) vilket radikalt förändrar förståelsen för 

marknadsföring. Då fenomenet med marknadsföring på Internet är relativt nytt och så pass 

komplex med avseende på den mångfald av aktörer som finns samt deras interaktioner tror 

Röndell (2012) att ingen exakt förstår hur det fungerar. Dock lyfter Röndell (2012) fram att 

konsumentintegrerad marknadsföring överhuvudtaget finns och menar på att de historiska 
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definitionerna av marknadsföring till viss grad har misslyckats (om de appliceras med Internet i 

tankarna), då generellt bara aktiviteter utförda av företag nämns och inte konsumenternas 

aktivitet. Detta fenomen, att konsumenter själva agerar marknadsförare, tillsammans med 

referensgruppsteorin som förklarar hur konsumenter anpassar sig till och blir påverkade av olika 

grupper, leder fram till det fjärde påståendet. Vår tanke är att studenter endast sprider vidare 

musik om de tror att mottagarna gillar musiken, detta kan ske medvetet eller omedvetet men 

handlar i grunden om att studenten anpassar sig till gruppen. Genom att studenten sprider vidare 

(marknadsför) musik till personer som denne tror gillar musiken stärker alltså studenten sin 

position i gruppen. 

P4: Genom att sprida vidare musik stärker studenter sin position i de referensgrupper de tillhör.  

Förklarande exempel för P4: En student i Uppsala älskar att gå på nation med de närmsta 

kurskompisarna. På en förfest är därför studenten ivrig att få sätta på en ny danslåt som denne 

råkat höra härom veckan. Studenten tror verkligen att de närmsta kurskompisarna kommer att 

uppskatta låten och sätter därför på den. Det uppstår spontandans med kramar och tillrop vilket 

får studenten att känna sig populär och accepterad av sina vänner. Dessutom har studenten 

medvetet eller omedvetet agerat marknadsförare för artisten.  

2.7 Sammanfattning av teoriavsnittet 

Teoriavsnittet har alltså tagit upp två underteorier inom den övergripande teorin 

Konsumentbeteende; WOM och referensgrupper, vilka vi finner intressanta för studien då dessa 

teoretiska ramverk, i egenskap av verktyg, möjliggör den kommande analysen. Dessutom har vi 

med hjälp av dessa teoretiska ramverk sammanställt fyra attribut (Få kännedom, Utforska, 

Konsumera och Sprida vidare) som alla fyra beskriver de sociala faktorer som påverkar 

uppsalastudenter att upptäcka ny musik. Varje attribut tilldelades därefter ett påstående (P1, P2, 

P3 och P4) som alla vilar på den teori som har genomgåtts. Sammantaget undersöks senare dessa 

fyra attribut, med utgångspunkt i de fyra korresponderande påståendena, för att besvara syftet. 

Datamaterialet och den senare analysen bygger alltså på dessa fyra påståenden (och således 

indirekt på de fyra attributen).  Vår förhoppning är att Bild 2 på nästa sida klargör teoriavsnittet 

och hur teorin i praktiken kommer att användas.  
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Bild 2 nedan sammanfattar alltså det teoretiska avsnittet och visar på hur syftet (att identifiera 

konsumentbeteendet för att undersöka vilka sociala faktorer som påverkar studenter för att de ska 

upptäcka ny musik) ska uppnås genom att beskriva studenters musikvanor utifrån de fyra 

påståendena. 

 

Bild 2. Sammanfattning av det teoretiska avsnittet och hur teorin ska användas för att besvara syftet. 

Egenritad (2014) 

De fyra påståendena, som i Bild 2 ovan är utskrivna som P1, P2, P3 och P4, har tidigare 

redovisats var för sig under teoriavsnittets gång men sammanställs återigen nedan för att 

underlätta förståelsen för Bild 2.  

P1: Merparten av WOM-kommunikationen sker inom grupper med starka band, även om tipset 

om en helt ny låt från början kan ha sin källa i svaga band. 

P2: Musiktips som anses trovärdiga utforskas oftare. 

P3: Studenter använder musik för att förstärka sin självbild gentemot sina förebilder. 

P4: Genom att sprida vidare musik stärker studenter sin position i de referensgrupper de tillhör.  
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3. Metod och material 

3.1 Val av metod  

Enligt syftet vill vi besvara vilka sociala faktorer som påverkar uppsalastudenter vid upptäckt av 

ny musik. Tidigt under studiens gång insåg vi därför att studenterna själva behöver tillfrågas i ett 

relativt stort stickprov för att resultaten skulle bli representativa. Eliasson (2013) menar att 

kvantitativa metoder kan användas då en större populations generella trender ska urskiljas genom 

att tillfråga endast en mindre del av populationen. Vi valde därför den kvantitativa metoden 

enkätundersökning som dessutom lämpar sig när statistiska resultat är önskvärda. Själva metoden 

som används för att presentera och analysera enkätresultaten kallas deskriptiv statistik, vilket är 

en metod som passar bra när en marknad, i detta fall musikmarknaden, ska beskrivas (Saunders 

et al. 2009). Efter sammanställning av enkätsvaren och analys av dessa med deskriptiv statistik 

var det möjligt att beskriva konsumentbeteendet gällande uppsalastudenters musikvanor, där 

sociala faktorer som påverkar upptäckten av ny musik kunde identifieras. 

3.2 Urval 

Studien riktar sig mot studenter som lyssnar på musik. Ett urval gjordes därför eftersom det är 

omöjligt att dela ut enkäter till alla studenter som lyssnar på musik. Enkäten distribuerades på tre 

campus i Uppsala, där alla de studenter som befann sig på dessa campus vid tidpunkten kunde 

ses som potentiella respondenter. Genom att distribuera enkäten på dessa tre campus önskade vi 

även få en respondentgrupp som var representativ för studieobjektet (studenter i Uppsala som 

lyssnar på musik). För kvantitativa metoder finns det slumpmässiga urval och icke-slumpmässiga 

urval (Aaker et al. 2007). Skillnaden mellan dessa är att sannolikheten på förhand är känd för att 

ett visst objekt i populationen blir valt, vid ett slumpmässigt urval. Denna sannolikhet är 

densamma för alla objekt i populationen. För icke-slumpmässiga urval är denna sannolikhet 

okänd. Det urval som användes i den här undersökningen var ett icke-slumpmässigt urval, 

närmare bestämt ett bekvämlighetsurval (Saunders et al. 2009), där enkäter delades ut på tre 

olika platser med stor genomströmning av studenter. Alla studenter hade alltså inte möjlighet att 

bli respondenter. Dessutom är det nu i efterhand omöjligt att veta ifall de studenter som faktiskt 

svarade på enkäten var de som gav den mest representativa bilden. Risken för detta har dock 

minimerats genom att sprida enkäterna på tre olika campus och vid olika tidpunkter. För att 
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säkerställa att urvalet blev jämt fördelat över de tre studieområdena tillfrågades varje student 

muntligt om vilket campus de huvudsakligen tillhörde innan enkäten delades ut. 

3.3 Operationalisering  

De fyra påståendena som återfinns i teoriavsnittet används som utgångspunkt för att skapa och 

analysera enkäten. Inspirationen och teorin som ligger till grund för detta angreppssätt (att 

analysera enkätsvaren utifrån påståenden), återfinns i den vedertagna metoden 

“hypotesprövning”, som ofta förekommer vid analys av enkätresultat enligt Saunders et al. 

(2007). Dessutom har vi själva uppmärksammat detta efter att ha läst ett 20-tal andra 

studentuppsatser som bygger på enkätundersökning där i regel alltid hypotesprövning har 

använts. Anledningen till att vi kallar påståendena för just påståenden och inte hypoteser är att vi 

valt att inte göra en regelrätt hypotesprövning. Istället valde vi att med deskriptiv statistik 

beskriva studenternas musikvanor och på så vis identifiera vilka sociala faktorer som påverkar 

dem för att de ska upptäcka ny musik. Dessa påståenden ligger alltså till grund för utformandet 

av enkätfrågorna.  

Enkäten inleds med frågor om ålder, kön och campus-tillhörighet. Därefter ställs en förfrågan om 

respondenten anser sig ha ett stort intresse för musik eller ej. Denna fråga är intressant för oss 

eftersom vi vid avvikande svar lätt kan se om personen intresserar sig för musik eller inte. Vi är 

av uppfattningen att de respondenter som intresserar sig för musik med lätthet kan besvara 

enkätens frågor medan de som inte alls intresserar sig för musik kan ha svårighet med att besvara 

en del av frågorna som rör respondenternas musikvanor. Efter dessa inledande frågor följer 12 

huvudfrågor som är avsedda till att ligga till grund för att besvara studiens syfte. Enkätens 

huvudfrågor är utformade för att ge svar på de fyra påståendena (som härleds och redogörs i 

teoriavsnittet) där det för varje påstående finns ett antal enkätfrågor. För att inte ställa ledande 

frågor ges ofta fler svarsalternativ än de som behandlas i teoriavsnittet. Exempelvis ges radio/TV 

och topplistor som svarsalternativ på frågan som behandlar vilka källor som respondenten får 

musiktips ifrån. Studiens syfte är att undersöka vilka sociala faktorer som påverkar studenten, 

men att endast ge sociala källor som alternativ kan ge en skev bild av verkligheten. Mer specifika 

frågor ställs sedan för att exempelvis ta reda på vilken social informationskanal som är vanligast 

bland studenter. Se fullständig enkät i Appendix I.  
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3.4 Genomförande  

3.4.1 Pilotstudie 

När kvantitativa metoder används kan det hända att en del respondenter inte förstår eller 

missuppfattar frågorna. Därför genomfördes en pilotstudie för att säkerställa att frågorna var 

begripliga och välformulerade (Saunders et al. 2009). Enkäter delades ut till tio studenter som 

fick återkomma med kritik och synpunkter om enkätens utformning. Frågor ställdes till 

studenterna om hur de uppfattade tydligheten gällande de skriftliga instruktionerna och 

enkätfrågorna, svårighetsgrad samt om de ansåg att svarsalternativen var tillfredsställande. Efter 

enskild rådgivning med de tio respondenterna ändrades en del oklarheter och en del frågor 

omformulerades. En annan fördel med pilotstudien var att tiden det tar att fylla i enkäten kunde 

säkerställas till ungefär fem minuter. Respondenterna för pilotstudien valdes ut enligt ett 

bekvämlighetsurval. 

3.4.2 Enkätundersökning 

Enkätstudien genomfördes alltså på tre olika campus i Uppsala (Ekonomikum, Blåsenhus och 

Ångström) för att erhålla en mer representativ bild av studenter generellt. Antalet enkäter som 

delades ut var totalt 100, där en tredjedel delades ut på varje campus. Genom att dela ut 

enkäterna på ett flertal platser och olika våningsplan på varje campus önskade vi få en bättre 

spridning och ett mer representativt urval. Ålder- och könsfördelningarna skiljer sig åt på de 

olika studentområdena vilket kan förklaras med att just de åldrarna/könen var överrepresenterade 

på respektive campus. Totalt sett var ungefär hälften av respondenterna kvinnor och hälften män, 

däremot var kvinnor överrepresenterade på Blåsenhus och män överrepresenterade på Ångström. 

I högsta möjliga mån försökte vi åsidosätta egna värderingar, som eventuella förutfattade 

meningar och könstillhörighetsaspekter, gällande de potentiella studenter som befann sig på 

respektive campus vid urvalet av vilka studenter som tillfrågades. Genomgående tillfrågades 

dock endast de som för tillfället var sittande. Vi såg alltså ingen mening med att tillfråga de 

studenter som befann sig i rörelse då de med större sannolikhet inte skulle ha tid att besvara 

enkäten. Dessutom tänkte vi att om dessa till trots skulle ha stannat till och besvarat enkäten 

fanns en ökad risk för stressade och ogenomtänkta svar. 
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3.5 Sammanställning och presentation av resultaten 

Bearbetningen av datan från enkätsvaren ägde rum i flera steg. Först granskades alla enkäter för 

att upptäcka de frågor som var felaktigt ifyllda eller inte ifyllda alls. Vi letade även efter oseriösa 

svar där respondenten exempelvis fyllt i första alternativet på alla frågor, men fann inte något 

sådant exemplar. Om ett oseriöst svar skulle ha påträffats hade det blivit uteslutet från studien. 

Om två alternativ fyllts i på frågor som var avsedda att besvaras med endast ett alternativ 

redovisades båda alternativen. Hade fler än två alternativ fyllts i skulle svaret på just den frågan 

uteblivit, vilket dock aldrig inträffade. Det bör alltså tilläggas att felaktigt ifyllda svar var mycket 

ovanligt (ca 5 av 100 enkäter). Dessutom analyseras en fråga i taget senare, vilket inte ställer 

krav på att hela enkäten måste vara korrekt ifylld av respondenten för att medräknas. Detta då vi 

inte söker korrelerande variabler, utan med deskriptiv statistik beskriver konsumentbeteendet på 

musikmarknaden.  

Enkätsvaren sammanställdes och kodades i Microsoft Excel där diagram och grafer lätt kunde 

skapas. Excel-dokumentet utformades på ett sådant vis att det med lätthet gick att välja ut 

specifika grupper bland respondenterna, exempelvis kvinnor från Ekonomikum, för att underlätta 

statistiska jämförelser. Lättare statistisk analys genomfördes, där bland annat vanligast 

förekommande värde, medelvärde och median var statistiska verktyg. Flera av enkätens frågor är 

av sådan typ att det inte går att tilldela svaren något värde. I dessa fall valde vi att förlita oss på 

vanligast förekommande svar. Cirkeldiagram och histogram användes för att visualisera 

resultaten på ett tydligt sätt där de mest väsentliga presenteras i resultatdelen. Se även Excel-

dokumentet med ifyllda enkätsvar i Appendix II.  

3.6 Metodkritik 

Eftersom urvalet inte är ett slumpmässigt urval blir resultatet inte applicerbart på en generell 

grupp studenter vilket kan påverka studiens reliabilitet (Saunders et al. 2009). Med reliabilitet 

menas i vilken utsträckning den insamlade datan överensstämmer med resultatet, med andra ord 

resultatets tillförlitlighet. För att upprätthålla en hög reliabilitet bör ett slumpmässigt urval ske 

och respondenterna ska inte påverkas av yttre faktorer. Det kan också vara så att respondenterna 

har en egen bild av vad de förväntas svara vilket påverkar deras faktiska svar. Genom att 

distribuera enkäterna på tre olika campus och låta respondenterna fylla i enkäterna i lugn och ro 
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har vi därmed ökat studiens reliabilitet. Aaker et al. (2007) tar upp en del felkällor som kan 

påverka reliabiliteten; icke-representativt urval, bristfällig kunskap hos respondenten, 

missförstådda enkätfrågor samt data som analyserats fel. Åtgärder har gjorts för att eliminera 

dessa fel, bland annat pilotstudien (som redogjordes tidigare) för att säkerställa att enkätfrågorna 

var begripliga med tillfredsställande svarsalternativ samt att inledande frågor behandlade 

respondentens kunskapsnivå inom ämnet. Bekvämlighetsurvalet medför dock risken att 

respondenterna inte är representativa för populationen generellt. Det är viktigt att påpeka att 

analysen bygger på data från ett icke-slumpmässigt urval. Studiens validitet är ett mått på i 

vilken utsträckning undersökningen mäter det den ska mäta. För att stärka validiteten är 

enkätfrågorna kopplade till studiens forskningsfrågor (Saunders et al. 2009). I linje med studiens 

syfte har fyra påståenden formats i teoriavsnittet. Alla enkätfrågor bottnar i något av dessa 

påståenden som har en stark anknytning till studiens syfte och teoretiska utgångspunkt. Enkäten 

innehåller även kommentatorsfält vilket gör det möjligt för respondenten att mer utförligt bidra 

med sin egen uppfattning. Något som Ejlertson (2005) menar kan vara negativt för studiens 

validitet är misstolkningar av väsentliga begrepp. I vår enkät återfinns en del begrepp som 

eventuellt skulle kunna misstolkas, exempelvis “musiktips”, “halvbekant” och “förebild”. Efter 

rådfrågning med respondenterna i pilotstudien förklarades sådana begrepp bättre på de ställen där 

missförstånd lätt uppstod. Det är även viktigt att vara medveten om att denna studie endast 

undersöker hur studenter uppfattar sina egna musikvanor. För att undersöka om detta 

överensstämmer med studenternas faktiska musikvanor skulle ytterligare studier behöva göras.  
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4. Enkätresultat och analys 

I detta avsnitt sker presentation av enkätresultaten och efterföljande analys under samma rubrik. 

Huvudrubrikerna i avsnittet är fem till antalet och behandlar först de generella resultaten med 

viss analys efterföljt av de fyra påståendena (P1, P2, P3, P4) var för sig.  

4.1 Generella resultat 

Av de 100 respondenterna återfinns 45 män och 55 kvinnor med medelåldern 24 år. Vid både 

Blåsenhus och Ekonomikum insamlades 33 st. enkäter vardera medan antalet vid Ångström var 

34 st. då ett totalt antal á 100 enkäter efterfrågades. Könsfördelningen vid Blåsenhus var 26 

kvinnor och 7 män, Ekonomikum 17 kvinnor och 16 män samt Ångström 12 kvinnor och 22 

män.  

Delanalys könsfördelning: Även om vi till stor grad tillfrågade studenter på måfå om de ville 

medverka i enkätundersökningen eller ej (utan att reflektera över kön), förvånades vi inte över 

den könsfördelning som senare kunde urskiljas på respektive campus. Att de tekniska 

utbildningar på Ångström lockar fler män är föga förvånande för oss tillika som att Blåsenhus 

dominerades av kvinnliga studenter, där de huvudsakliga utbildningarna är lärare och psykolog. 

Enligt UHR (2014) var det 3300 kvinnor och 1414 män som sökte till Psykologprogrammet vid 

Uppsala Universitet HT-2014. Desto tydligare var ansökningsstatistiken till 

Grundlärarprogrammet med 613 kvinnor och 97 män. 
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Inledningsvis på enkäten ställdes frågan om respondenten anser sig uppskatta och intressera för 

musik eller ej, eftersom vi på förhand misstänkte att de som svarar nej på denna fråga troligtvis 

skulle få svårigheter att besvara efterföljande 12 huvudfrågor. Svarsfördelningen på denna 

inledande fråga presenteras i Bild 3 nedan.  

 

Bild 3. Svarsfördelningen på den inledande frågan angående musikintresse. Egenritad (2014) 

Lyckligtvis återfanns bara två respondenter som svarade nej (motsvarade den gröna tårtbiten i 

Bild 3). Trots detta lyckades ändå dessa två fylla i resterande enkät enligt konstens alla regler. Vi 

är dessutom tacksamma för att endast 2 av 100 svarade nej på denna fråga då det totala 

enkätresultatet annars kunde ha blivit missvisande. 

Efter de inledande frågorna följde alltså 12 huvudfrågor som bygger på de fyra påståendena. 

Resultat och analys kring dessa huvudfrågor sker därför uppdelat, med de separata påståendena 

som rubrik. Bilderna i detta avsnitt presenterar resultatet av enkätfrågorna, även om vissa 

formuleringar av svarsalternativen är förkortade för att få plats. Se fullständiga formuleringar i 

Appendix 1.  
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4.2 Påstående 1 

“Merparten av WOM-kommunikationen sker inom grupper med starka band, även om tipset om 

en ny låt från början kan ha sin källa i svaga band.” 

Frågorna 1 till 4 i enkäten (se Appendix 1) behandlar detta första påstående som alltså berör 

bandstyrkans inverkan på WOM-kommunikation. Resultatet av fråga 1 presenteras i Bild 4 

nedan som visar att musiktips oftast tas emot från nära vänner. Andra vanliga källor är radio/TV, 

topplistor och rekommenderade låtar på t.ex. Youtube eller Spotify, men då svarsfrekvensen på 

“nära vänner” blev så pass hög analyserar vi ändå detta som att WOM-kommunikation faktiskt är 

viktigt för att studenter ska få kännedom om ny musik. Det är alltså tydligt att merparten av 

WOM-kommunikationen angående musiktips faktiskt sker inom grupper med starka sociala 

band, då 43 % av respondenterna uppgav “nära vänner” som den främsta källan (se Bild 4, blå 

stapel) medan ingen (0 %) av respondenterna valde främling eller bekant som främsta källa.  

 

Bild 4. Källor som studenter får musiktips ifrån (Enkätfråga 1). Egenritad (2014) 

Detta styrker alltså den första delen av påstående 1 (merparten av WOM-kommunikationen sker 

inom grupper med starka band) eftersom alternativet “nära vänner” är överrepresenterat 

samtidigt som alternativen “bekanta” och “främling” helt klart är underrepresenterade.  
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Resultatet av fråga 2 visar att den sociala informationskanal som studenterna främst får 

musiktips igenom är vänners aktivitet på Spotify (se blå stapel i Bild 5). 54 % av de kvinnliga 

respondenterna valde nämligen alternativet “Spotify (vänners aktivitet)” som den vanligaste 

sociala informationskanalen medan 31 % av männen uppgav detta alternativ. Detta resulterade i 

att 44 % av samtliga respondenter svarade att vänners aktivitet på Spotify är den vanligaste 

sociala informationskanalen. Den näst vanligaste kanalen är face-to-face, se Bild 5.  

 

Bild 5. Sociala informationskanaler (Enkätfråga 2). Egenritad (2014) 

Tre kanaler dominerar resultatet; Face-to-face (muntligt), Spotify (vänners aktivitet) och Internet 

(övrigt). Vi antar att alternativen Spotify och Internet inrymmer många sociala 

informationskanaler som är länkade till svaga band (bekanta eller främlingar), även om det 

självklart existerar starka band på dessa internetbaserade kanaler också. Däremot antar vi att 

Face-to-face främst äger rum mellan personer som har starka band. Vi anser inte att Spotify 

(vänners aktivitet) är av eWOM-karaktär då avsändaren inte aktivt skriver ett meddelande till 

mottagaren om musiktipset. 

Däremot är Face-to-face av tydlig WOM-karaktär då informationsutbytet sker muntligt mellan 

två parter. Med dessa antaganden gjorda styrks P1 (eller kan i alla fall inte förkastas) eftersom 

resultatet (Bild 5) visar att information införskaffas både genom starka och svaga sociala band.  
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Enligt resultaten från fråga 3 ansåg 40 % att de var mer mottagliga för ny musik om de “slö-

surfade” jämfört med när de hade ett mål med internetanvändandet. 31 % svarade att de till viss 

del var mer mottaglig vid “slö-surfande” och 18 % svarade att de inte var det. Resterande 11 % 

svarade “vet inte”. Detta tyder på att sinnesstämningen faktiskt spelar roll för mottagligheten. 

Det verkar även som att det praktiska lärandet blir mer effektivt när Internet används i syfte att 

underhålla vilket styrker Abrantes et al. (2013) forskning som presenterades i teoriavsnittet.  

Fråga 4 ämnade att undersöka om halvbekanta eller nära vänner anses ge de mest intressanta 

musiktipsen. Som det framgår av Bild 6 nedan svarade nästan hälften (49 %) av respondenterna 

att det känns mer intressant när deras bästa vän tipsar om en ny låt än om en halvbekant gör det. 

De övriga svarade till största del att relationen inte spelade någon roll och ytterst få föredrog en 

halvbekant tipsare framför sin bästa vän. Återigen styrker detta första delen av P1 som säger att 

WOM-kommunikationen främst sker inom starka band.   

 

Bild 6. Inflytandet som studentens relation till tipsaren har på intressegraden (Enkätfråga 4).  

Egenritad (2014) 
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4.3 Påstående 2 

“Musiktips som anses trovärdiga utforskas oftare.” 

För att undersöka P2 användes resultaten från enkätfrågorna 5 och 6, se Appendix 1 & 2. På 

fråga 5, som behandlar hur studenter förhåller sig till tipsarens roll och egenskaper, svarade 62 % 

(se blå stapel i Bild 7) att de mest intressanta tipsen kommer från tipsare som har samma 

musiksmak som de själva. Endast 3 % svarade att personer de uppfattar som pålitliga känns mest 

intressanta och 21 % svarade nära vänner/familj. 

 

Bild 7. Hur studenter förhåller sig till tipsarens roll och egenskaper (Enkätfråga 5). Egenritad (2014) 

Som Bild 7 visar är den blå stapeln (det främsta alternativet) mycket högre på “personer med 

samma musiksmak som jag” jämfört med “nära vänner/familj”. Detta innebär att relationen till 

tipsaren inte verkar vara lika avgörande som tipsarens musiksmak, dvs. oberoende styrkan hos de 

sociala banden. För att avgöra om P2 (Musiktips som anses trovärdiga utforskas oftare) styrks 

eller inte gäller det att definiera innebörden av trovärdighet. I teoriavsnittet nämnde vi, genom 

referensen Lim och Chung (2014), att trovärdighet kan kopplas till expertis. Om någon uppfattas 

som expert inom det område som diskuteras stärks personens trovärdighet. Att tipsaren har 

samma musiksmak som en själv kan alltså, enligt vår tolkning, uppfattas som att tipsaren har en 

expertis inom det aktuella musikområdet, vilket gör musiktipset trovärdigt. Om trovärdighet 

definieras enligt denna argumentation så styrks P2. Om däremot trovärdighet definieras som en 
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känsla av tillit som byggs upp under en lång tid (kopplat till starka sociala band), kan inte P2 

styrkas på ett lika övertygande sätt som med hjälp av expertis-teorin och enkätsvaren. Detta 

eftersom svarsalternativet “nära vänner/familj” förekom mer sällan än “personer som har samma 

musiksmak som jag”. Dock var alternativet “nära vänner/familj” det näst vanligast 

förekommande, vilket ändå tyder på att relationen till tipsaren till viss mån spelar in.  

Enligt fråga 6 var det inte många respondenter som förkastade tips på grund av att de upplevde 

att tipsaren tipsade för egen vinning. De allra flesta, 81 %, uppgav att de inte reflekterar över 

detta fenomen alls och av de som gjorde det utforskade de flesta tipsen ändå, se Bild 8. 

  

Bild 8. Diskonteringsprincipens inverkan på musiktips (Enkätfråga 6). Egenritad (2014) 

Att Diskonteringsprincipen gäller när studenter söker efter ny musik verkar därför inte stämma 

vilket i sin tur talar emot P2. Detta resultat förvånar dock inte oss då teorin för denna princip 

kanske inte är så lämplig gällande strömmad musik (så som Spotify). Eventuellt hade resultatet 

blivit ett annat om denna studie hade gjorts då endast fysiska CD- och LP skivor fanns att köpa, 

eller för den delen om studien undersökte någon annan produkt, t.ex. en dammsugare eller en bil, 

som tydligt innebär en kostnad för konsumenten. Att lyssna på en låt via Spotify och sedan bara 

ignorera låten ifall den inte upplevs tilltalande innebär ju ingen direkt kostnad för konsumenten. 

Det finns alltså inget behov av att gå tillbaka till affären för att reklamera produkten (i fallet då 

en strömmad låt spelats via Spotify). 
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4.4 Påstående 3 

“Studenter använder musik för att förstärka sin självbild gentemot sina förebilder.” 

Nedan följer resultat från frågorna 7-9 i enkäten (se Appendix 1 & 2) som undersöker P3. 

Resultaten från frågorna 7 och 8 som behandlar hur musiksmak reflekterar respondentens egna 

samt sina förebilders stil och personlighet var spridda. Om de 5 svarsalternativen ses som en 5-

gradig sifferskala blir medianen 3 (vilket motsvarar svarsalternativet “till viss del”) på både fråga 

7 och fråga 8 (se Bild 9 och 10). Medelvärdet blir 3.17 för fråga 7 och 3.3 för fråga 8, vilket visar 

att det typiska svaret var aningen mer positivt, dvs. i riktning mot “ja”, än “till viss del”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 9. Studenters syn på att musik reflekterar deras självbild (Enkätfråga 7). Egenritad (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10. Studenters syn på att musik reflekterar deras förebilders självbild (Enkätfråga 8). Egenritad (2014) 

Anser du att musiken du lyssnar på reflekterar 
din stil och personlighet?

Ja, det gör den absolut Ja, i de flesta fall

Till viss del Nja, det är inget jag tänkt på

Nej, det gör den inte

Anser du att den musik dina förebilder lyssnar 
på reflekterar deras personlighet och stil?

Ja, det gör den absolut Ja, i de flesta fall

Till viss del Nja, det är inget jag tänkt på

Nej, det gör den inte
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Att musik skulle vara en väsentlig del för studenters självbild verkar alltså inte vara självklart. 

Dock valde majoriteten (71 % på fråga 7 och 85 % på fråga 8) ett svarsalternativ som var “till 

viss del” eller ännu mer positivt. Detta tyder på att de flesta studenter anser att musik har en viss 

betydelse för självbilden. Eftersom medelvärdet var något högre på fråga 8 (3.3 jämfört med 

3.17) verkar det som att uppfattningen bland studenterna är att musik reflekterar deras förebilders 

självbild mer än deras egen.  

Desto tydligare resultat genererade fråga 9, där mer än hälften av respondenterna svarade att de 

medvetet har börjat lyssna på ny musik på grund av att deras förebilder gjort det, se Bild 11.  

  

Bild 11. Förebilders inflytande (Enkätfråga 9). Egenritad (2014) 

Detta tyder på att studenter blir påverkade av sina förebilder och vill lyssna på samma musik som 

dem. Anledningarna till detta kan vara flera men vi är av uppfattningen att studenter tar efter sina 

förebilder i hopp om att bli mer lika och för att förbättra sin egen självbild. Om så är fallet, vilket 

vi alltså tror, så styrks P3. Fenomenet att efterlikna sina förebilder beskrivs även i teoriavsnittet 

med begreppet aspirantgrupp. Dessutom kan paralleller dras till social jämförelse och, som redan 

nämnts, skapande av självbild. Mer analys kring detta, i linje med teorin om referensgrupper, 

återkommer i diskussionsavsnittet. 
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4.5 Påstående 4 

“Genom att sprida vidare musik stärker studenter sin position i de referensgrupper de tillhör.” 

Till skillnad mot P3, som handlar om skapande av självbild och social jämförelse, så handlar P4 

mer om anpassning till referensgrupper, speciellt medlemsgrupper, för att söka acceptans hos 

resterande medlemmar. I teorin om aspirantgrupper som hör till P3 blir aspiranterna sällan 

accepterade av förebilderna, men trots detta eftersträvar de ändå att själva efterlikna förebilderna. 

Sannolikheten att bli accepterad är alltså mycket lägre i en aspirantgrupp jämfört med en 

medlemsgrupp.  

För att undersöka P4 används resultaten från enkätfrågorna 10-12, se Appendix 1 & 2. Resultaten 

av fråga 10, se Bild 12, visar tydligt att de allra flesta, 75 % av studenterna, främst ger musiktips 

till nära vänner/familj och inte till personer de vill imponera på. 

  

Bild 12. Personer som studenter ger musiktips till (Enkätfråga 10). Egenritad (2014) 

Detta tyder på att musik främst sprids inom grupper med starka sociala band och att studenter 

inte medvetet har för avsikt att imponera när de ger musiktips. Fråga 10 gav alltså bara svar på 

till vilka som musiktips ges och inte varför. Det senare önskade vi utreda i nästa fråga.  
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Fråga 11, “Varför ger du musiktips?”, besvarades av respondenterna genom att rangordna de tre 

främsta anledningarna från sju olika svarsalternativ (se Appendix 1). Hela 41 % av 

respondenterna uppgav att den vanligaste anledningen var att de hade ett genuint musikintresse, 

se blå stapel i Bild 13. Andra populära alternativ var att respondenterna ville visa vad de lyssnar 

på för musik eller för att starta en konversation. Att imponera eller att känna grupptillhörighet 

var de alternativ som var minst populära. Värt att nämnas är att 18 % av respondenterna svarade 

att de inte ger musiktips.  

 

Bild 13. Anledningar till att ge musiktips (Enkätfråga 11). Egenritad (2014) 

I efterhand insåg vi dock att det första alternativet, “har ett genuint musikintresse”, egentligen 

inte besvarar frågan varför musiktips ges. Vi hävdar att det egentligen alltid måste finnas en 

psykologisk anledning till varför personer vill dela information till andra, dvs. inte bara för att 

ens musikintresse är genuint i sig. Ungefär 40 % av respondenterna har alltså ett genuint intresse 

som resultatet visar, men frågan kvarstår varför dessa ger musiktips. För att analysera detta 

vidare beslutade vi att stryka det första svarsalternativet och därför även bortse från 

förstahandsvalet (blå staplar), eftersom 40 % av förstahandsvalen hamnat på just det första 

alternativet. Då framgår det att “för att visa vad jag lyssnar på” och “för att starta en 

konversation” dominerar. Dessa är tydligare anledningar till varför musiktips ges. Dock ger inte 

dessa anledningar tillräckligt med information för att styrka P4 (Genom att sprida vidare musik 

stärker studenter sin position i de referensgrupper de tillhör). Om svarsalternativen “för att 
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imponera” och “för att känna grupptillhörighet” hade dominerat resultatet skulle bedömningen 

av P4 varit lättare. Eftersom detta inte är fallet så kan vi inte styrka P4, men heller inte förkasta 

det i brist på information.  

Fråga 12 är ett praktiskt exempel för att komplettera fråga 11. I fråga 12 efterfrågas anledningen 

till att respondenten skulle sätta på en låt under en fest. Resultatet visar att det verkar som att 

respondenterna ska känna ett medgivande från det övriga sällskapet för att sätta på en låt. De två 

svarsalternativ som tog hänsyn till att de övriga på festen skulle gilla låten var klart 

överrepresenterade bland de vanligaste anledningarna, se Bild 14. Detta styrker vårt fjärde 

påstående om att studenter sprider vidare musik för att stärka sin position i gruppen.  

 

Bild 14. Anledningar till att studenter ger musiktips på fester (Enkätfråga 12). Egenritad (2014) 

Sammantaget visar fråga 10-12 att studenter oftast ger musiktips till nära vänner/familj samtidigt 

som målsättningen är att mottagaren ska uppskatta tipset. Det verkar alltså inte som om 

musiktips medvetet ges för att imponera. Dock kan det, dvs. imponera, mycket väl vara en 

underliggande anledning som respondenterna själva inte reflekterat över. Även om resultatet från 

fråga 12 talar för P4, har vi för lite information för att styrka eller förkasta påståendet.  
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5. Diskussion 

Studien syfte är att identifiera konsumentbeteendet hos Uppsalastudenter gällande musik, med 

målsättningen att undersöka vilka sociala faktorer som påverkar studenterna för att de ska 

upptäcka ny musik. För att göra detta användes fyra påståenden som grundar sig i studiens 

teoretiska ramverk och som senare mynnade ut i de enkätfrågor som ställdes till studenter vid 

Uppsala universitet. Att urskilja dessa sociala faktorer och att styrka eller förkasta påståenden är 

till stor del subjektivt. En annan teoretisk utgångspunkt eller utformning av enkäten skulle 

troligen gett andra resultat. Det kommer därför att vara svårt att ge enkla och kortfattade svar. I 

detta avsnitt ämnar vi att diskutera resultaten från föregående avsnitt mer djupgående för att 

sedan mynna ut i en slutsats. 

Enligt enkätundersökningen får Uppsalastudenter huvudsakligen musiktips från nära vänner och 

familj, vilket innebär att WOM är vanligast förekommande mellan personer med starka sociala 

band. Resultatet visar även på att WOM är den absolut vanligaste källan för musiktips. Den 

främsta sociala informationskanalen som studenter mottar musiktips ifrån är via vänners aktivitet 

på Spotify. Detta pekar på att Diskonteringsprincipen (att förkasta information pga. misstanke 

om bakomliggande incitament) inte gäller för musik, då alla vet att Spotify genererar ekonomisk 

vinst genom att användarna betalar dem för att kunna nyttja deras tjänster. En intressant 

kommentar är att Spotify var det enda svarsalternativet som faktiskt tar betalt för tillgång till sina 

tjänster, även om det är en fast avgift per månad som inte förändras beroende på 

användarfrekvens. Trots kostnaden är alltså Spotify den främsta kanalen för sociala musiktips, 

vilket i sig är ett bra exempel på en framgångssaga. Vi är av uppfattningen att dessa framgångar 

till stor del beror på att användarna själva har blivit marknadsförare, eftersom gränsen mellan 

leverantör och konsument verkligen har suddats ut i Spotifys fall. För Diskonteringsprincipen 

innebär detta en social paradox mellan vem som är avsändaren. Å ena sidan är avsändaren oftast 

en vän, vilken i sig inte har för avsikt att göra en egen ekonomiskt vinst, varpå mottagaren inte 

förkastar tipset enligt principen. Å andra sidan är avsändaren Spotify som blir gömd bakom 

användarens identitet. Ett annat argument för att Diskonteringsprincipen inte gäller angående 

dagens musikkonsumtion är enkätresultatet på fråga 6 där endast 5 % av respondenterna 

ignorerar ett tips vid misstanke om att tipsaren tipsar för egen vinning. Även om tipsaren inte 

själv gör en ekonomisk vinst kan denne däremot vinna social acceptans bland sina vänner, utan 
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att kanske själv reflektera över det. Andra möjliga vinster är uppbyggandet och presentationen av 

tipsarens egen självbild.  

Enligt enkätresultaten ansåg de flesta (62 %) att de främst utforskade tips som kom från personer 

med samma musiksmak som de själva. Vi misstänker att dessa tipsare till stor del var vänner 

med mottagarna, eftersom teorin om referensgrupper säger att personer ofta söker sig till andra 

personer som liknar dem själva. Det gamla talesättet “lika barn leka bäst” ligger nära till hands. 

Dessutom styrks detta av resultaten från enkätfråga 1 och 4, vilka visar på att de flesta 

musiktipsen fås från nära vänner, vilka också anses vara de mest intressanta tipsen. Enligt teorin 

om referensgrupper är det alltså inte ovanligt att kompisgrupper har samma stil, smak och 

värderingar vilket gör det svårt att avgöra om studenterna efterliknar varandra på grund av att de 

är nära vänner eller på grund av att de har samma stil och smak. Oavsett om svaret är nära vänner 

eller gemensam smak, är sökandet av acceptans hos de övriga medlemmarna i referensgruppen 

en gemensam nämnare.  

I linje med teorin om referensgrupper är vi även av uppfattningen att en social jämförelse, som 

antingen sker medvetet eller omedvetet, ständigt pågår mellan medlemmarna i en referensgrupp. 

Resultatet av fråga 9 visar att mer än hälften av respondenterna någon gång börjat lyssna på 

musik eftersom deras förebilder gjort det. Vid dessa tillfällen är studenterna aspiranter som vill 

efterlikna sina förebilder, vilket stämmer överens med teorin om aspirantgrupp. Fråga 7 och 8, 

angående hur studenterna uppfattar att självbild (personlighet och stil) hör ihop med musiksmak, 

resulterade i svaret ”till viss del”. Det finns alltså till viss del en korrelation mellan självbild och 

musiksmak, även om denna korrelation är något vag eftersom resultatet ”till viss del” kan tolkas 

subjektivt. Något vi lärt oss inför framtida enkätundersökningar är alltså att inte tillåta 

respondenterna att välja ett svarsalternativ som associeras med begreppen “lagom” eller “medel”. 

Detta eftersom sådana resultat är svårare att analysera i efterhand jämfört med frågor som tvingar 

respondenten att ta ställning. Då enkäten i genomsnitt fylldes i under en kort tid (ca 5 min) 

misstänker vi även att en respondent lättvindigt kan välja “medelvägen”, om en sådan finns, 

istället för att ta sig betänketid och därefter ta ställning.  
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6. Slutsats  

De sociala faktorer som påverkar konsumentbeteendet gällande musik är främst styrkan av 

sociala band och referensgruppens acceptans. Starka sociala band, som nära vänner och familj, 

har störst inverkan på konsumentbeteendet. Mer precist påverkar nära vänner och familj 

studenterna mest för att de ska upptäcka ny musik. För att studenter sedan ska sprida vidare 

musiktipsen visar vår enkätundersökning att mottagarens acceptans är avgörande.  

Musiktipsens avsändare/källa är alltså oftast nära vänner följt av radio/TV, topplistor och 

rekommenderade låtar på t.ex. Youtube eller Spotify. Att nära vänner är den dominerande källan 

tyder på att WOM-kommunikation är viktig för att studenter ska uppmärksamma ny musik och 

att denna kommunikation alltså främst sker via de starka sociala banden. Den i särklass 

dominerande kanalen att få musiktips igenom är Spotify, följt av traditionell WOM-

kommunikation och Internet i övrigt (eWOM). Vår enkätundersökning visar även att tipsarens 

musiksmak är avgörande för att studenter ska utforska tipset eller ej. Majoriteten av studenterna 

uppgav att en tipsare med samma musiksmak som de själva gjorde tipset mest intressant.  

Något som är utmärkande för den moderna musikmarknaden jämfört med andra marknader är att 

konsumenterna är mindre misstänksamma för tips där avsändaren tydligt vill göra en egen vinst. 

Diskonteringsprincipen, att ignorera information vid misstanke om att avsändaren har 

bakomliggande incitament, går alltså inte att applicera på dagens musikmarknad eftersom den 

domineras av strömmande media och inte längre av fysiska produkter som CD och LP-skivor. 

Endast 5 % av respondenterna har ignorerat musiktips enligt Diskonteringsprincipen, medan 

resterande har utforskat dem ändå eller inte alls reflekterat över fenomenet. Spotify dominerar 

musikmarknaden för studenter i Uppsala, trots att det är det enda svarsalternativet på enkäten 

som innebär en ekonomisk kostnad. Förutsättningarna för att nå framgång inom den moderna 

musikmarknaden är alltså en miljö där användarna uppmuntras att integrera med varandra. 

Utmaningen ligger därefter i att via denna miljö lyckas skapa en effektiv informationsspridning. 

Framgångsfaktorer för att skapa en löpeldsspridning, under förutsättning att en integrerande och 

användarvänlig miljö existerar, verkar alltså vara att sprida informationen till sina nära/vänner 

och familj som i sin tur sprider det vidare till personer som de har starka sociala band. Om 

informationen senare sprids i ytterligare steg har en lyckad WOM-process satts i rullning.  

 



 38 

7. Vidare forskning 

Våra huvudsakliga resultat, om att starka sociala band och referensgruppers acceptans är de 

främsta sociala faktorerna som påverkar upptäckten av ny musik, behöver inte vara unika för 

nutiden. Kanske var dessa sociala faktorer dominerande även för, låt säga, 30 år sedan. Det vore 

intressant med vidare och mer djupgående forskning om hur Internets intåg påverkat 

konsumentbeteendet. Även om vi har noterat att vägarna att nå musiken idag är många, med 

olika internetbaserade lösningar, finns mer intressant inom ämnet att utforska. Det vore även 

intressant att göra om vår enkätundersökning med skillnaden att ett slumpmässigt urval används 

istället, där alltså respondenter väljs helt slumpmässigt, för att se om resultaten skulle skilja sig.  
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Appendix I 

Enkät om musikvanor 

Denna enkät kommer att användas för att beskriva musikmarknaden och dess 

konsumentbeteende. Enkäten riktar sig till studenter i Uppsala, och används som underlag till 

författande av C-uppsats inom företagsekonomi. Tidsåtgång ca 5 - 10 min. Tack för att du 

medverkar!  

Mvh André Åhl Persson & Emma Ivarsson.  

 

Grundinformation: (sätt ett kryss) 

Man  [  ] 

Kvinna  [  ] 

Ålder _____ 

 

Vilket campus tillhör du huvudsakligen? (sätt ett kryss)    

Blåsenhus [  ]  

Ekonomikum [  ]   

Ångström [  ] 

Innan vi börjar, uppskattar och intresserar du dig för musik? (sätt ett kryss)  

Ja [  ]           Till viss del  [  ]           Nej  [  ]           Vet inte [  ] 

Tips för enkäten: Läs alternativen innan du fyller i och känn ingen press att fylla i alla tre 

rangordningar om du endast håller med ett eller två alternativ.  

1. Rangordna de tre främsta källorna som du får musiktips ifrån. 

(sätt 1, 2, 3 i rutorna, där 1 är vanligast förekommande) 

Nära vänner             [  ] 

Bekanta            [  ]  

Främling (ex. någon du överhör, ser skriva på ett forum eller träffar på en fest)  [  ] 

Radio/TV             [  ] 

Topplistor           [  ] 

Rekommenderade låtar för mig på t.ex. Youtube eller Spotify     [  ] 

I sökandet efter en specifik låt råkar du finna en helt annan      [  ] 

Annat. Vad? (frivilligt) _________________________________________________ [  ]  
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2. Genom vilken social informationskanal får du främst tips om ny musik? 

(sätt 1, 2, 3 i rutorna, där 1 är vanligast förekommande) 

Face-to-face (muntligt)   [  ] 

Facebook     [  ] 

Spotify (vänners aktivitet)   [  ] 

Twitter      [  ] 

Internet (övrigt)    [  ]  

Annat.Vad? (frivilligt) _______________  [  ] 

Får inga tips via sociala informationskanaler [  ] 

 

3. Är du mer mottaglig för ny musik om du “slö-surfar” på Internet (jämfört med om du 

har ett mål med surfandet)? (sätt ett kryss) 

Ja  [  ]           Till viss del [  ]           Nej [  ]           Vet inte [  ] 

 

4. Vad känns mest intressant:  att en halvbekant tipsar om en ny låt eller din bästa vän?  

(sätt ett kryss) 

Halvbekant  [  ]           Bästa vän [  ]           Har ingen betydelse [  ]           Vet inte  [  ]  

 

5. Vilka musiktips gör dig mest intresserad så att du faktiskt utforskar dem efteråt? Tips 

från… (sätt 1, 2, 3 i rutorna, där 1 är vanligast förekommande) 

Nära vänner/familj        [  ] 

Personer med stort musikintresse        [  ] 

Personer som har samma musiksmak som jag      [  ] 

Personer som jag ser upp till         [  ] 

Personer jag upplever pålitliga men inte nödvändigtvis känner så bra [  ] 

Annat.Vad? (frivilligt) ____________________________________  [  ] 

 

 



 43 

6. Händer det att du reflekterar över om tipsaren verkar tipsa för egen vinning?(sätt ett 

kryss) 

Ja, och om så är fallet igonerar jag tipset [  ]  

Ja, men jag utforskar tipset ändå  [  ] 

Nej, jag reflekterar inte över det      [  ] 

 

7. Anser du att den musik du lyssnar på reflekterar din personlighet och stil? (sätt ett kryss) 

Ja, det gör den absolut  [  ]   

Ja, i de flesta fall  [  ]  

Till viss del   [  ] 

Nja, det är inget jag tänkt på [  ] 

Nej, det gör den inte   [  ] 

 

8. Anser du att den musik dina förebilder (ex. vänner, kändisar) lyssnar på reflekterar 

deras personlighet och stil? (sätt ett kryss) 

Ja, det gör den absolut  [  ]   

Ja, i de flesta fall   [  ] 

Till viss del   [  ] 

Nja, det är inget jag tänkt på  [  ] 

Nej, det gör den inte   [  ] 

 

9. Har du någon gång börjat lyssna på musik eftersom dina förebilder gjort det? (sätt ett 

kryss) 

Ja, det händer ofta     [  ] 

Ja, det har hänt     [  ] 

Nja, det kan ha hänt omedvetet någon gång  [  ] 

Nej, det har nog aldrig hänt    [  ] 

 



 44 

10. Till vilka brukar du oftast ge musiktips? (sätt ett kryss)  

Nära vänner/familj     [  ] 

Personer som tipsar mig    [  ] 

Personer som jag vill imponera på   [  ] 

Ger inte musiktips    [  ] 

Annat. Vad? (frivilligt) ________________ [  ] 

11. Varför ger du musiktips? (sätt 1, 2, 3 i rutorna, där 1 är vanligast förekommande) 

Jag har ett genuint intresse för musik  [  ] 

För att visa vad jag lyssnar på för musik  [  ] 

För att imponera     [  ] 

För att känna tillhörighet i en grupp   [  ] 

För att starta en konversation    [  ] 

Ger inte musiktips     [  ] 

Annat. Vad? (frivilligt) ________________ [  ] 

12. Om du sätter på en låt under en fest, varför gör du det?  

(sätt 1, 2, 3 i rutorna, där 1 är vanligast förekommande) 

Med målsättningen att alla ska dansa och sjunga med      [  ] 

För att visa min musiksmak så att folk fattar att inte jag är mainstream-tönten  [  ] 

Jag vill visa att jag ligger steget före och känner till nästa stora hit    [  ] 

Bara för att jag vill höra den själv + att jag tror att andra uppskattar den   [  ] 

Bara för att jag vill höra den själv + bryr mig inte om vad andra tycker   [  ] 

Skulle inte sätta på en låt under en fest, vågar bara det bland mina bästa vänner [  ] 

Annat. Vad? (frivilligt) ________________________________________  [  ] 

13. Är det något annat du vill ta upp som du känner saknades bland frågorna? (fritext) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Appendix II  

 


