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Frågeställning: Hur har Spotify använt sig utav sociala medier och Word of mouth?
Syfte: Syftet med vår studie är att förklara hur sociala medier och WOM har använts utav Spotify.
Denna uppsats kommer alltså att vara en fallstudie om företaget Spotify men för att få ett bredare
perspektiv och en djupare förståelse så kommer vi även att undersöka hur kunderna har uppfattat
WOM kring Spotify. De sociala medierna vi kommer undersöka och titta närmare på är Facebook,
Twitter och bloggar. I avseendet WOM kommer vi både att titta på viral marknadsföring, vilket är
WOM på internet, men vi kommer också att titta på WOM offline.
Metod: Det är en kvalitativ och kvantitativ studie med ett deduktivt angreppssätt.
Teoretisk referensram: I detta kapitel presenteras den teori vi har valt att utgå ifrån för att gå vidare
till den empiriska delen och analysen. Vi börjar med att presentera en lite bredare teori för att allteftersom komma in mer och mer på de faktorer vi valt att fokusera på
Empirisk studie: Data är insamlad via en öppen individuell telefonintervju med Sophia Bendz, Global
Marketing Director på Spotify samt en enkätundersökning på 192 Spotify-kunder.
Slutsats: Vi har identifierat två saker som genomsyrar allt som Spotify har gjort i sitt arbete med att
bygga upp och bibehålla en stark och positiv WOM kring företaget samt arbetet med de sociala medierna, de två faktorerna är kvalitet och kundorientering
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Question: How has Spotify used social media and Word of mouth?
Prupose: The puspose with our thesis is to explain how social medias and Word of mouth have been
used by Spotify in their marketing. This paper is a case study about the company Spotify, but to get a
wider perspective and a deeper understanding, we will investigate how the customers have perceived WOM about Spotify. The social media-networks we will look closer at are Facebook, Twitter
and blogs.
Method: It is a qualitative and quantitative research with a deductive approach.
Theoretical framework: In this chapter we present the theories we have used to move on to the empirical chapter. We start this section by presenting wider theories and then moving on with more
specific theories about the subjects we have chosen to focus on.
Empirical studies: Data is collected from an individual telephone interview with Sophia Bendz, Global
Marketing Director at Spotify and a survey of 192 Spotify customers.
Conclusion: We have identified two factors that follows with everything Spotify have done in their
work with creating and keeping a strong and positive WOM around the company and their work with
social medias. The two factors are quality and customer orientation.
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1. Inledning
I följande kapitel kommer vi att presentera en bakgrund och en diskussion kring företaget och ämnet
vi valt att fokusera på. Detta för att ge läsaren förståelse kring ämnet och för att skapa ett intresse
för den problemformulering som diskussionen slutligen mynnar ut i.

1.1 Problembakgrund
Redan en vecka efter lanseringen av Spotify värderades den internetbaserade musiktjänsten till 850
miljoner kronor enligt en artikel i Dagens Industri den 18 oktober 2008[1] och ungefär fem månader
senare, söndagen den första mars 2009 fick tjänsten sin en miljonte användare. Detta trots att någon
traditionell marknadsföring inte existerat[2].
"Vi kan bara tacka våra användare som har varit fantastiska på att sprida ryktet om oss och vi ser
fram emot nästa stora milstolpe", skrev bolaget på sin blogg. [2]
Succén har fortsatt och efter ytterligare fem månader hade antalet användare fördubblats till två
miljoner och Spotify värderades vid denna tidpunkt till 1,8 miljarder svenska kronor [3]. Enligt uppgifter som Dagens Industri publicerade den 26 januari 2010 så hade musiktjänsten nått upp till 7 miljoner användare [4].
För att Spotify överhuvudtaget skulle kunna haft möjlighet att växa så snabbt som de gjort måste de
ha levererat ett värde och skapat kundnöjdhet. Det hjälper ju knappast att dela ut gratis tjänster om
folk inte är nöjda med vad de får. Folk hade i så fall slutat att använda det och Spotify hade blivit en
IT-fluga som snabbt dött ut igen. Men faktumet att de faktiskt är större än någonsin tyder på att de
flesta är nöjda med tjänsten. Även om inte all musik finns att tillgå, så finns det mesta och du kan
komma åt det gratis eller mot en betalning på 49 eller 99 kronor i månaden så slipper du även reklam
om du vill det.
Kotler, P. Wong, V. Saunders, J. Armstrong, G (2005)menar att leverera kundnöjdhet och ett värde
för kunden är precis vad marknadsföring handlar om. Genom att lova ett överlägset värde för kunden
ska företaget binda dem till sig och för att sedan behålla dem ska man leverera tillfredställelse, det är
detta som är själen i det moderna marknadsföringstänket. Kotler et al (2005) menar även att det alla
stora framgångsrika företag har gemensamt är att de har ett starkt kundtänk och vet att det handlar
om att känna till och tillfredställa kundernas behov. De vet även att om de tar hand om kunderna så
kommer marknadsandelarna växa och således även vinsterna.
Vad företag måste ha i åtanke är att marknadsföring av produkter skiljer sig från marknadsföring av
tjänster. Den största skillnaden är att tjänster inte går att ta på, de är inte materiella som vanliga varor är. En stor marknadsföringsskillnad är att vid marknadsföring av varor försöker man göra dem
mer abstrakta medans tjänster försöker man göra mer konkreta och påtagliga. Vid marknadsföring av
en tjänst är det viktigt att leva upp till det som utlovas i marknadsföringen och att alltid vara ärlig mot
kunden. Första intrycket är också viktigare vid marknadsföring av tjänsterna då detta är det enda
kunden kan relatera till och slutligen gäller det att ha ett gott rykte om sig, då ett dåligt rykte sprids
väldigt snabbt och är svårt att bli av med. [5] Word of mouth (WOM) kan därför bli en avgörande faktor för ett företags framgång. Det är också en faktor vi tror har spelat en helt avgörande roll i spridningen av kunskap kring Spotify och dess varumärke. Echeverri och Edvardsson (2002) beskriver
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WOM som en form av införsäljning hos folk som positiva kunder frivilligt genomför. WOM blir extra
viktigt för företag som säljer tjänster, detta på grund av att kvaliteten hos tjänster eller service i stor
grad bygger på individuella upplevelser och för människor är det naturligt att dela med sig av erfarenheter och upplevelser till folk runt omkring en. Ryktesspridningen blir då som en reklam för företaget och en möjlighet att nå många nya kunder på ett lätt och billigt sätt. En sak ett företag ska
tänka på för att kunna göra WOM så effektivt som möjligt är att det är saker som sticker ut från
mängden som folk pratar om med sina bekanta, det är något som är spännande, roligt, nytt eller annorlunda som folk gillar att prata om.
Joel (2009) menar att precis som för marknadsföring av tjänster så är det av största vikt att vara bra
på att skapa en bra upplevelse som leder till ett gott rykte även när det gäller marknadsföring på internet. Det krävs ett stort engagemang i onlinevärlden, bland dess besökare och i alla de nätverk som
kan utnyttjas där för att skapa en bra upplevelse och uppnå en framgångsrik marknadsföring. Chaffey, Ellis-Chadwick, Johnston och Mayer (2006) är eniga om detta och menar att skapa och bibehålla
en effektiv närvaro på internet, är en nyckelfaktor inom internetmarknadsföring. Med effektiv menar
de att kommunikationen på internet är relevant och ger mottagarna en nytta.
På internet och dess nätverk pågår en ständig konversation och det gäller att genom skapandet av
bra upplevelser få användare att prata om ens företag och det är då angeläget att den konversationen är positiv och att ett gott rykte om företaget sprids (Joel, 2009). För ett företag som Spotify, som
lanserade en tjänst som var helt ny, kan ryktet som sprids på internet bli helt avgörande för företagets fortsatta verksamhet. Det är inte bara det att Spotify lanserade en helt ny typ av tjänst, de bedriver i stort sätt all sin verksamhet på internet och det är där användandet av tjänsten sker, vilket
gör ryktet som sprids på internet, så kallad viral marknadsföring, till en ännu känsligare faktor.
Godin (2001) menar att viral marknadsföring är som en utökad digital WOM. De skillnader han tar
upp i jämförelse med vanlig WOM är att spridningen går snabbare och når en större grupp mottagare
samt att budskapet hela tiden kan vara konsekvent, till skillnad från vanlig WOM där det som sprids
ofta kan förvridas. Godin (2001)framhäver också vikten av att starta smått och börja med att skicka
sitt budskap till en mindre grupp och sedan använda förespråkare av buskapet för att sprida det så
snabbt och effektivt som möjligt. Joel (2009) menar även han att viral marknadsföring är ett väldigt
kraftfullt sätt att sprida ett budskap, då anledningen till att folk pratar om ens varumärke är att de
ofta är entusiastiska över det. Det blir extra effektivt när det är något som folk tycker är häftigt och
spännande, då det kan ge ryktesspridaren status och ett gott anseende. Viral marknadsföring handlar
alltså om att ett budskap sprids mellan konsumenter över internet, det kan ske genom e-mail, bloggar, chat-program, communities osv. menar Chaffey, Ellis-Chadwick, Johnston och Mayer, (2006).
På communities och de sociala medierna på Internet pratas det om allt mellan himmel och jord. För
att förstå utvecklingen av sociala mediers användare och popularitet kan det vara värt att nämna att
användandet av sociala medier har erövrat förstaplatsen från porrsurfande över populärast aktivitet
på internet. För att sätta det i relation till något som de flesta ser som en självklarhet, TVn, så tog det
13 år för TVn att nå 50 miljoner användare medan det endast tog nio månader för Facebook, som är
det största sociala nätverket, att få 100 miljoner användare. [6] Så med andra ord, gillar folk ditt varumärke eller produkt och börjar prata och dela med sig av sina erfarenheter är det inte konstigt att
ryktet kan spridas i en väldig fart.
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Alterian (2010) menar att sociala medier behöver bli en integrerad del i alla olika delar av marknadsföringen, över alla kanaler. Marknadsföring i sociala medier öppnar upp nya tillfällen för att öka de
traditionella marknadsföringssatsningarna; varumärkesövervakning, det erbjuder nya alternativ för
offentliga relationer, marknadsundersökningar som är opartiska, kundservice och direkt feedback på
reklamkampanjer. Alterian (2010) menar vidare att den sociala webben erbjuder många fler vägar för
att nå ut med värdefull information till sina kunder. Att sociala medier verkligen är integrerat i alla
marknadsföringskanaler är det vinnande konceptet för marknadsförare. Allting handlar om att ansluta sig till konversationer. Och pratar de inte om dig och ditt varumärke, ge dem en anledning till
att göra det. Men var säker på att du vet vad som differentierar dina produkter eller tjänster från alla
andra menar Alterian (2010).
Annmarie Hanlon (2010), expert inom ämnet menar att olika sociala medier har olika stora betydelser beroende vad det är för typ av företag som ska använda det. Hon menar att det viktigaste sociala
närverket för ett business-to-business företag är LinkedIn, som väldigt hårddraget är en sida där du
lägger upp dina meriter, lägger till kontakter och kan uppdatera om vad du gör just för stunden. På
tredje plats för B2B-företag kommer användandet av Twitter. På första plats för business-to-consumer företag kommer Facebook som det viktigaste sociala nätverket och Twitter på fjärde plats. Det
viktigaste sociala nätverket för att bygga varumärke och för ideella organisationer är även här Facebook och Twitter kommer i denna kategori på andra plats. Anledningen till att Hanlon (2010) har rankat Twitter och Facebook i den ordningen för ”varumärkesbyggande” tror vi beror på att båda är sociala nätverk där du kan ha en stor publik och du kan kommunicera på ett en personlig nivå vilket vi
också tror bidrar till att du lättare kan skapa en varumärkesimage som du vill ha. Att Facebook ligger
som nummer ett över viktigast sociala nätverk för B2C-företag ser vi som en självklarhet och vi hade
reagerat om Hanlon (2010) hade sagt något annat. Facebook är utan tvekan det största nätverket
och det säger sig själv att det finns ofantligt många, om inte kunder, så potentiella kunder.
Vad Hanlon (2010),Alterian (2010) och Nick Baggott (2010) är överens om är att det gäller att vara
intressant, det gäller att tillföra något och nyckeln är att lyssna och agera. Joel (2009) menar att ett
vanligt misstag i många företag är att tro att det som sägs online inte är viktigt för att det inte stämmer överens med vad som spelar roll i den fysiska världen. Detta är långt ifrån sant. När de flesta hör
talas om ett nytt varumärke eller om de ska köpa en produkt så springer de inte ner till en fysisk butik, de söker efter den på Google, läser vad folk säger i de olika sociala nätverken samt att de jämför
priserna på en av alla webbsidor som erbjuder den möjligheten.
Spotify är ett av de många företag som har startats upp och är helt baserade på webben och driver
hela sin verksamhet i den kanalen. För dessa företag gäller det att snabbt och effektivt använda de
verktyg som internet erbjuder för att skapa sig ett varumärke och börja ta marknadsandelar.
Joel (2009) menar att den digitala revolutionen har förändrat allt vad det innebär att vara entreprenör. Vi har gått från att kämpa på en lokal nivå för att bygga upp ett gott rykte till en värld där vem
som helst kan öppna sin laptop, starta en webbsida, sprida kunskapen om den över oändligt många
sociala nätverk och annonsera den genom att lägga upp nyckelord på sökmotorer. Utan att ens ha ett
kontor eller ett visitkort är din verksamhet helt plötsligt länkad till miljoner människor och tusentals
potentiella affärsmöjligheter.
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1.2 Problemdiskussion
Bara för att företag genom användning av Internets alla verktyg kan nå så många miljoner människor
världen över är det inget som på något sätt garanterar framgång. Det finns mängder av förhållanden
som ska fungera och gå bra för att företaget skall lyckas. Och för tjänsteföretag finns det också krav
på att ett gott rykte sprids av de upplevelser som levereras för att ett bra resultat ska kunna uppnås.
Spotify är ett av de nya företag som stått inför alla utmaningar det medför med att bygga ett varumärke och ett starkt företag genom att använda sig av Internets olika verktyg. Spotify har lyckats
med det på ett mycket imponerande sätt och har idag 7 miljoner användare i sju länder [20]. De är
ledande på sin marknad och har lyckats med detta på bara ett par år.
Att Spotify har lyckats bygga upp ett starkt varumärke och skapat en produkt som levererat ett värde
till kunderna borde tyda på att de har lyckats mycket bra med sin marknadsföring. Detta tycker vi är
högst intressant och det kombinerat med att tjänsten de säljer är en helt ny företeelse och att de inte
har använt några traditionella marknadsföringsmetoder ser vi som näst intill unikt.
Av de marknadsföringsinsatser som Spotify har använt sig utav har vi valt att fokusera på de som vi
tror har haft störst betydelse för dem, nämligen användandet av de sociala medierna och WOM.
Att ha marknadsföringsstrategier för sociala medier var ett nytt fenomen när Spotify lanserades medan det idag kommer upp allt mer och mer om hur du ska göra och bete dig på de olika nätverken. En
sak som vi tidigare nämnt är att många teoretiker anser att det är viktigt att vara intressant på de sociala medierna, det måste liksom finnas ett skäl till att vilja läsa om dig och följa dig. Du måste tillföra
något extra, du måste lyssna och ge dig in i konversationerna med din publik. (Hanlon, 2010, Baggot,
2010, Alterian, 2010)Men hur blir ett företag intressant? Hur kan de ge följarna och läsarna något extra?
Är ett företag intressant och levererar värde så följer automatiskt att ett gott rykte sprids, till exempel genom sociala nätverk där läsare rekommenderar deras läsare att ta en titt på någon annans
profil och eller artiklar, och så fortsätter det. Givetvis kan ju då konsekvenserna av att ett företag
agerar på ett dåligt sätt få en katastrofal följd genom att ett dåligt och negativt rykte sprider sig som
en löpeld (Echeverri och Edvardsson, 2002). Men kan man på något vis påverka vad som sägs om en?
Finns det strategier för att skapa WOM?
Vi tror att Spotifys stora tillväxt av användare till stor del har sina rötter i de så kallade ”gratis invitesen” som finns att komma över genom olika tävlingar och till och med gratis genom olika bloggar
som ger ut dem. Att ge ut sin tjänst gratis kanske kan låta ganska dumt? Men å andra sidan hade inte
Spotify blivit så stort som det är på så kort tid utan denna marknadsföringsinsats. Joel (2009) menar
att marknadsföringsmetoder inte på något sätt behöver visa en vinst för företaget. En metod han
kallar förtroendeskapande aktiviteter innebär att ge bort sin produkt/tjänst gratis och göra en förlust,
för att skapa ett förtroende hos kunderna som i förlängningen kommer generera intäkter för företaget. Det är en riskfylld metod som kan visa sig framgångsrik om den genomförs på ett bra sätt. Hemligheten för att lyckas med en sådan aktivitet på internet är att helt glömma hur företaget ska kunna
tjäna pengar till en början och istället fokusera på vilket program eller vilken applikation som är möjlig att ge bort för att förbättra människors vardag. Den verkliga utmaningen med förtroendeskapande aktiviteter är att skapa något som verkligen ger ett värde och fångar människors uppmärksamhet.
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Så kanske finns det strategier för att få igång en ryktesspridning? Eller hade Spotify inte räknat med
att det skulle bli så stort? Hade de räknat med ryktesspridning genom att göra entré på de sociala
nätverken eller gick de in på de sociala nätverken för att bara visa att Spotify fanns och att det sen
råkade bli en så pass stor ryktesspridning?
WOM är något som ett företag bara kan ha kontroll över till viss del. För att det ens ska kunna uppstå
så krävs det att det finns konsumenter som pratar om ditt företag. Hur just Spotifys kunder har spridit och uppfattat WOM kring företaget och tjänsten ser vi som mycket intressant.
Som ni kanske märker går sociala medier och WOM som vi har valt att fokusera på nästan hand i
hand på något vis och det ska bli mycket intressant att reda ut hur dessa faktorer har använts och
vad det har funnits för tankar bakom.

1.3 Problemformulering
Hur har Spotify använt sig utav sociala medier och Word of mouth?

1.4 Syfte
Syftet med vår studie är att förklara hur sociala medier och WOM har använts utav Spotify. Denna
uppsats kommer alltså att vara en fallstudie om företaget Spotify men för att få ett bredare perspektiv och en djupare förståelse så kommer vi även att undersöka hur kunderna har uppfattat WOM
kring Spotify. De sociala medierna vi kommer undersöka och titta närmare på är Facebook, Twitter
och bloggar. I avseendet WOM kommer vi både att titta på viral marknadsföring, vilket är WOM på
internet, men vi kommer också att titta på WOM offline.

1.5 Avgränsning
Spotify har en del olika kunder som är förknippade med tjänsten. Dels så är det alla de skivbolag som
har gett Spotify tillgång till deras musik, sen är det annonsörerna som annonserar vid reklamavbrotten och slutligen är det konsumenterna, de som lyssnar på musik genom tjänsten. Konsumenterna
kan delas in i två olika kategorier, de som betalar för premium-versionen och de som har gratisversionen. I denna uppsats kommer vi med kunder mena de som använder tjänsten till att lyssna på musik, och vi kommer inte att göra någon skillnad på om det är premiumkunder eller inte.
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1.6 Ordlista
Sociala medier/Sociala nätverk: aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll. Det kan vara Internetforum, bloggar, mikrobloggar, communities och
artikelkommentarer. Sociala medier är ett samlingsord för sådana tjänster. Är digitala platser där
människor kommunicerar med varandra. Medlemmar skapar profiler, knyter band med andra och
utforskar gemensamma intressen och andras aktiviteter. Kommunikation mellan medlemmar sker
genom statusuppdateringar eller via meddelanden. [15]
Communities: ”En eller ett community, ett socialt nätverk, en nätgemenskap eller en nätmötesplats
är en mötesplats på nätet. Communityt kan se olika ut beroende på målgrupp, syfte och skapare.
Vanligast är att ett community ligger på en webbplats, så att användaren inte behöver installera särskilda program. På ett webbcommunity kan folk bli medlemmar gratis eller mot betalning. Något som
skiljer communityn från vanliga webbplatser är att man ofta måste vara medlem på sajten för att
kunna ta del av hela innehållet. Ett huvudsyfte för de flesta nätgemenskaper är att komma i kontakt
med likasinnade.” [15]
Facebook: är ett socialt media som grundades 4 januari 2004 av en student i USA. Facebook växer
snabbast av alla sociala nätverk och communities och i juni 2010 hade de över 400 miljoner användare världen över. [15] Syftet med Facebook är att kommunicera och umgås med vänner och även
andra personer över internet. ”Förutom att skicka meddelanden och skriva på varandras "wall" (en
slags anslagstavla) så går det även att lägga upp bilder och filmer eller använda någon av alla applikationer som finns för att spela och tävla och mycket, mycket annat.” [16]
Twitter: ”(av engelskan – kvitter, kvittra) är en social nätverkssida och mikroblogg som möjliggör för
användare att uppdatera sin webbdagbok och läsa andras uppdateringar (betecknas tweets), vilka
består av textinlägg om högst 140 tecken. Uppdateringarna visas på användarens profilsida samt
skickas till andra användare som anmält intresse att motta dem. Avsändaren kan välja att endast visa
sina uppdateringar för sina godkända kontakter men obegränsat utdelande är standardinställning.”
[15]
Tweets: Är de uppdateringar och meddelanden som användare skriver på Twitter. (Egen definition)
Twittra: Är att skriva uppdateringar (tweets) på Twitter. (Egen definition)
Word of Mouth (WOM): Är informationsspridning om en produkt, varumärke eller företag från en
person till en annan. Från början syftade begreppet endast till den orala kommunikationen, men idag
räknas även all mänsklig kommunikation in. [15]
Viral marknadsföring: Viral marknadsföring är en marknadsföringsmetod som bygger på marknadsföringsbegreppet word of mouth men som främst sprids på internet & via sociala medier. (Egen definition)
Invites: Syftar till de Spotify inbjudningar som gör att du kan använda Spotify utan kostnad. (Egen
definition)
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RSS-flöde: ”Ett RSS-flöde publicerar information från blogginlägg, nyheter, ljud eller bild i ett standardiserat format. RSS-flöden är vanligt förekommande inom bloggosfären för att dela information
mellan bloggare.” ”RSS används för att visa sammanfattande eller fullständigt innehåll av text från
exempelvis webben, tillsammans med en (permanent) länk till ursprungsplatsen, en så kallad syndikering.”*15+
Streama: ”(strömmande media) eller "strömning" är uppspelande av ljud och videofiler på mottagarens dator eller mobiltelefon samtidigt som de överförs från Internet. Streaming används både för
uppspelning av lagrade filer från webbplatser och för mottagning av direktsända evenemang på
Internet.” [15]

7

2. Metodik
I detta kapitel redogör vi för de val och beslut vi tagit för att kunna slutföra denna uppsats. Vi argumenterar också för vårt tillvägagångssätt för att samla den information vi behövde och motiverar
också våra val av källor.

2.1 Val av ämne
Redan från första början var vi inne på att skriva om något nytt och fräscht inom marknadsföringsområdet. Det gick många diskussioner att vi ville titta på något slags nytt fenomen, där det inte fanns
så mycket teorier och det fortfarande var lite oklart hur man skulle göra. Vi fann just denna biten intressant, att med hjälp av den empiriska biten försöka få något bra svar på hur man kan göra.
För att avgränsa oss valde vi ganska snabbt att titta på tjänsteföretag framför produktföretag. För att
ta det ytterligare ett steg längre och mer inom vårt intresseområde valde vi att även avgränsa oss till
Internetbaserade tjänsteföretag. Vi valde denna typ av företag för att det är en ”nyare” typ av företag och att titta på företag i allmänhet hade varit ett allt för stort område att täcka av. Vilket företag
vi skulle välja att undersöka var det heller aldrig några tvivel om, det fanns ett företag som uppfyllde
våra krav och som hade slagit igenom ordentligt vid tidpunkten för valet av företag. Vårt val blev att
titta på Spotify. Vad som också spelade en avgörande roll för valet av Spotify var att vi hade en
ingångsport till att komma i kontakt med företaget. Eftersom Spotify har varit avböjande när det
gäller att ställa upp på intervjuer i forskningssyfte blev nästa steg att se om vår ingångsport skulle
visa sig vara så pass bra som vi trodde. Daniel som vid stunden gjorde sin praktikplats på Telia som
precis hade inlett ett samarbete med Spotify tog kontakt med den som var ansvarig för kontakten
med Spotify och frågade om det fanns några möjligheter att få komma i kontakt med. Efter några email och telefonsamtal stod det klart att Spotify skulle kunna tänka sig ställa upp på ett antal intervjuer.
När vi väl hade fått besked på att Spotify kunde tänka sig att ställa upp, kom vi fram till att det fanns
två faktorer som vi ansåg vara extra intressanta, dels för att de var just nya och fräscha fenomen och
dels att vi trodde att dem haft en mycket stor betydelse för Spotifys framväxt. De faktorer som vi
valde att titta på var sociala medier och WOM. Vi insåg att det skulle vara ett alltför stort projekt att
titta på alla de sociala medier som Spotify skulle kunna tänka sig att använda, så våra val blev dels Facebook och Twitter . Detta för att Facebook var det största sociala nätverket och att Twitter var ett
socialt nätverk som var på stark uppgång i popularitet. Enligt Hanlon (2010) var även dessa två nätverken i topp fyra över de viktigaste nätverken för B2C företag men även vid varumärkesuppbyggnad. Det tredje sociala mediet vi valde att titta på var bloggar, detta eftersom Spotify dels hade en
egen blogg och dels för att mycket invites och WOM spreds via bloggar.

2.2 Val av ansats
Uppsatsens ansats är av deduktiv karaktär, då vi först valde att skaffa oss förförståelse för de specifika faktorerna inom marknadsföring som vi valt att titta på. För att sedan gå ut i verkligheten och
samla in empiri för att se hur Spotify har använt dessa faktorer i förhållande till teorier inom ämnet.
(Jacobsen, 2002). Anledningen till att vi valde att skaffa oss förförståelse om olika faktorer vi skulle
titta på var för att vi skulle kunna ha en bättre förståelse och på så vis kunna ställa rätt frågor vid insamlingen av empiri .
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Vi använde oss utav både en kvantitativ och en kvalitativ metod för att samla in information från
verkligheten. Vi använde den kvantitativa metoden då vi genom frågeformulär, med mestadels fasta
svarsalternativ, frågade vi ett urval på 192 personer av Spotifys kunder hur de uppfattade vissa delar
om WOM kring Spotify (Jacobsen, 2002). Anledningen till att vi valde att bara göra den kvantitativa
undersökningen kring WOM, var att vi ansåg att fråga kunderna om Spotify på de sociala medierna
inte skulle tillföra mer än det vi redan hade fått fram via den kvalitativa undersökning som vi gjorde
då vi intervjuade en nyckelperson i Spotify. Att vi valde den kvalitativa metoden till detta ändamål
beror på att vi har ville att personen i fråga skulle ge sin uppfattning om det hela med egna ord (Jacobsen, 2002).
Vi valde att göra både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning för att en kvalitativ ger djupare
information då vi ville få reda på tankar och eventuella strategier för Spotifys arbete med sociala medier och WOM. Anledningen till den kvantitativa undersökningen var dels att vi ville få en bred syn på
hur kunderna har uppfattat WOM kring Spotify. En ytterligare anledning var att vi ansåg att det inte
behövdes lika öppna och stora frågor för att kunna få reda på detta.

2.3 Datakällor
För att kunna få in den senaste informationen inom ämnet sociala medier har vi valt att ta med åsikter och synpunkter från tre olika experter som är verksamma inom marknadsföring på sociala medier. Vi har varit på ett seminarium i Birmingham ”Quick win digital marketing” som hölls av Annmarie Hanlon som är expert inom sociala medier och driver sin egen marknadsföringsbyrå och har således stor erfarenhet inom området. Hanlon har också skrivit många olika publikationer, både böcker
och artiklar inom ämnet.
En annan del av de data vi har kommer från en stor utställning av Technology for marketing & advertising (TFM&A) som hölls i London. En mässa där massa olika företag erbjöd sina tjänster inom ämnet och där det hölls föredrag av bland annat högt uppsatta personer inom Google och Facebook.
Det var också en hel del olika seminarium. Den information vi har använt oss utav kommer från ett av
” The Chartered institute of marketing” seminarier som handlade om vårt ämne och tog upp vad som
är hett och vad som fungerar inom sociala medier. Seminariet hölls av Nick Baggott, Digital Relationship Marketing Consultant & Trainer, som har samarbetat med bland annat Manchester United och
General Motors.
Med tanke på Hanlons och Baggotts erfarenhet och meriter ansåg vi att de båda var högst trovärdiga
källor. Vi var medvetna om att det vid muntlig kommunikation som dessutom var på engelska skulle
kunna uppstå misstolkningar och vissa missar av information. Dock så garderade vi oss genom att
föra anteckningar som vi även jämförde mot deras Power Point-presentationer som vi fick skickade
till oss efter deras seminarium.
Vid denna utställning var vi också i kontakt med ett företag som heter Alterian och bland annat erbjuder företag vägledning och hjälp med sociala medier. Vi lyckades genom dem komma över ”The
little book of social media marketing” som de skrivit som just handlar om vad och hur företag bör
hantera sociala medier. Vi ansåg även att denna datakälla var trovärdig och tillförlitlig då Alterian är
ett mycket ansett företag inom marknadsföring och har mycket hög expertis inom just marknadsföring i sociala medier. En kundbas med bland andra, Jaguar, Land Rover, AstraZenica och BBC anser vi
också vara ett bevis på att Alterian är ett företag med hög expertis.
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Ovanstående material finner ni i kapitlet ”Experternas utlåtanden”.
Utöver expertisutlåtanden har vi också använt de teorier som vi har funnit relevanta för uppsatsens
syfte. Vi har använt oss utav allmänna teorier kring internetmarknadsföring och även mer specifika
teorier kring WOM och sociala medierna. Inom området sociala medier valde vi att endast fokusera
på de faktorer som vi valt att titta på, Facebook, Twitter och Bloggar.
Anledningen till att andelen internetkällor ökade när vi kom in på sociala medier var att den absolut
senaste informationen kring ämnet finns att tillgå på just internet. Vi ansåg inte att denna typ av källor på något vis sänker trovärdigheten då vi endast använde oss utav de källor som vi ansåg vara tillförlitliga. Vi ansåg också att för uppsatsens bästa var det viktigt att ha den senaste informationen
kring ämnet.

2.4 Urvalsmetod
Jacobsen (2002) menar att kvalitativa metoder inte har som mål att säga något om det generella och
typiska utan har istället fokus på det unika och speciella. Med detta i åtanke valde vi att endast fokusera på företaget Spotify och hur de hade använt de faktorer som vi valt att titta på. Att vi tyckte att
det var tillräckligt intressant att bara titta på ett företag var just för att Spotify kan anses vara ett
unikt fenomen. De var ett relativt nytt företag och erbjöd en ny typ av tjänst och slog igenom väldigt
stort och dessutom snabbt. Vi var medvetna om att vår undersökning inte skulle bli generaliserbar
men vi ansåg att Spotify var ett nytt och spännande ämne som var värt att bli undersökt för att se hur
de använde de faktorer som vi trodde hade en bidragande roll för deras lyckande. För att välja vilka vi
skulle intervjua på företaget var vi tvungna att gå igenom vilken typ av information som vi ville ha och
i vilken bredd av olika personer vi ville ha den ifrån. Jacobsen (2002) menar att ett sätt att välja urvalet är att rent av handplocka de som man tror sitter på den informationen som vi vill komma åt.
Det föll sig för oss ganska naturligt att hålla intervjuer med nyckelpersoner som varit involverade i
Spotifys marknadsföring redan från starten och hade kunskap om Spotifys arbete med de sociala
medierna och WOM. Det visade sig att det fanns två personer som hade den information vi ville
komma åt, dessvärre så fick vi bara till en intervju med en utav personerna. Det positiva var dock att
vi fick intervjun med deras ” Global Marketing Director”.
För att få bättre bredd på vår studie valde vi också att se på hur kunderna uppfattat WOM kring Spotify. Anledningen till att vi bara fokuserade på WOM här, var att vi ansåg att vi inte skulle få fram så
mycket ny information om de andra faktorerna. Vår teoretiska population var alla i Sverige som har
ett konto hos Spotify . Vår urvalsform bestod å ena sidan av ett bekvämlighetsurval då vi valde att
först sprida onlineundersökningen till alla vi kände och bad dem sprida den vidare. Vi tog kontakt
med bloggare som vi kände och bad dem att be sina läsare svara på undersökningen. Å andra sidan
var det ett självurval för efter vi väl spritt undersökningen valde personerna som kom i kontakt med
undersökningen själva om de skulle svara eller inte. Jacobsen (2002) menar att självurval kan leda till
systematiska snedvridningar då de med stark åsikt ofta vill svara medans de som inte har någon direkt åsikt väljer att inte svara. Vi ansåg dock att risken för detta inte var särskilt stor för oss då det
inte var en undersökning av den känsligare typen. Vår undersökning ute i staden Halmstad var ett
bekvämlighetsurval då vi ställde oss på Högskolan och Hemköp och angående bekvämlighetsurval
menar Jacobsen (2002) att det finns flera svagheter. Till exempel menar han att det är ett väldigt
stort bortfall, svarsprocenten ligger endast på mellan 5 – 50 % och dessutom omöjliggör denna form
av urval en bortfallsanalys. Vi upplevde dock inga problem med denna metod och detta tror vi beror
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på att ämnet som vi undersöker är nytt och fräscht och det är många som är intresserade av företaget Spotify och dess tjänst.

2.5 Datainsamlingsteknik
Till den kvalitativa delen av det empiriska materialet genomförde vi individuella intervjuer vilket Jacobsen (2002) menar är den bäst lämpande metoden då vi ska undersöka få enheter. Jacobsen
(2002) anser vidare att denna metod är ytterst lämplig då vi ville ha in en samling av individuella åsikter och synpunkter på de faktorer inom marknadsföring som vi valt att fokusera på. Vi valde att göra
dessa intervjuer via telefon då vi inte hade någon möjlighet att besöka Spotifys huvudkontor uppe i
Stockholm. Vi var dock medvetna om att valet av telefonintervjun kunnat minska tillförlitligheten och
ärligheten i de svar vi fått (Jacobsen, 2002). Vad som var det positiva med valet av telefonintervjun
förutom att det var mindre kostnadskrävande var att vi minskade den så kallade ”intervjuareffekten”.
När vi genomförde intervjuerna så använde vi oss av nästan helt öppen struktur, med förutbestämda
frågor och ämnen som vi ville få svar på men med helt öppna svarsalternativ, vilket enligt Jacobsen
(2002) är en av de bättre metoderna.
På önskemål från Sophia Bendz, vår intervjuperson, valde vi att skicka över vårt dokument med de
ämnen vi skulle ställa frågor kring redan en vecka innan första intervjun. Det första intervjutillfället
var måndagen den 28 juni och intervjun tog 45 minuter. En andra intervju hölls två veckor senare,
måndagen den 12 juli. Båda intervjuerna spelades in och det fördes anteckningar från båda författarna.
En del av det kvalitativa empiriska materialet kom från oss själva genom att vi observerade Spotifys
hemsida, blogg, Twittersida, och Facebooksida. Enligt Jacobsen (2002) är denna insamlingsmetod
bäst när man vill ta reda på hur något faktiskt är och inte hur någon säger att det är.
Till det kvantitativa materialet av den empiriska undersökningen genomförde vi en enkätundersökning. För att slippa allt för stora kostnader valde vi att dels sprida en onlineenkät gjord på
http://www.freeonlinesurveys.com men även att skriva ut enkäterna och be folk vi mötte fylla i enkäten. De enkäter som vi stod och delade ut genomförde vi i Halmstad. Båda två alternativen måste
anses hamna högt upp på Jacobsens (2002) kriterium över snabbhet då vi vid alla tillfällen fick svar
direkt från dem som valde att delta i undersökningen. Ett annat kriterium som bör funderas över enligt Jacobsen (2002) är vilken grupp som ska undersökas och förklarar att man måste kritiskt bedöma
hur intresserade de är av ämnet och vilken förmåga de har att svara på enkäten. I och med att vi
valde att genomföra enkätundersökningen på det sätt vi gjorde fick vi faktiskt bara personer som var
intresserade av ämnet eftersom de i båda fallen helt själva bestämde om de skulle svara eller inte.
Det var dock en förutsättning att personen som svarade hade varit i kontakt med Spotify på ett eller
annat sätt för att kunna svara på frågorna vi ställde. Inget ont med detta eftersom det var Spotifys
kunder vi ville undersöka. En av anledningarna till att vi valde att ha en onlineundersökning var att vi
eliminerade intervjuareffekten på en stor del av vår kvantitativa undersökning.
Vi har anpassat utformningen av svarsalternativ i enkäten beroende på den information vi har velat
få ut av respondenterna. Vi har dels nominella svarsalternativ för frågor där vi har velat kategorisera
respondenterna i olika grupper, utan någon som helst intensitet i svaren. För de frågor där vi har velat mäta en intensitet i svaren har vi rangordnade svar, t.ex. när vi frågar efter ålder.
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Jacobsen (2002) Vi har också valt att ha några frågor med öppna svarsalternativ, det är dels när vi
inte har kunnat ha en överblick över alla möjliga svarsalternativ på förhand samt att vi på någon fråga
har valt att ha ett öppet svarsalternativ som komplement till ett antal givna alternativ, det är enligt
Jacobsen (2002) bra anledningar till att använda öppna svarsalternativ i en kvantitativ undersökning.
Vi har valt att bara ha frågor som handlar om faktiska förhållanden hos respondenterna som t.ex. vad
de har upplevt eller demografi.

2.6 Analysmetod
I vårt analyskapitel har vi analyserat de empiriska data vi fick fram via våra intervjuer. Vi valde att
bara ha med sådant som var av intresse i den bemärkelsen att det faktiskt fanns något vettigt att diskutera kring det, till exempel att det fanns likheter eller olikheter med vad experterna och teoretikerna ansåg. Vi analyserade alltså det empiriska materialet både genom att koppla det till experterna
och teoretikerna. Vi gjorde också egna analyser där vi genom våra synpunkter och funderingar diskuterade det empiriska materialet, antingen självständigt eller med uppbackning av experterna eller
olika teorier.

2.7 Validitet & Reliabilitet
Vi anser att vår uppsats har hög giltighet, då vi genom de intervjuer vi genomförde har lyckats få fram
mycket av den information som vi ville. Att vi intervjuade Sophia Bendz, som är Spotifys Global Marketing Director, anser vi öka trovärdigheten på den information vi fick då hon har den högsta positionen för området inom företaget. Att vi också genomförde en kvantitativ kundundersökning för att få
in information från andra källor anser vi öka giltigheten på vår uppsats. Vi är medvetna om att giltigheten dock sjunker en aning då vi endast fick möjlighet att intervjua en person på företaget. Men för
att öka vår uppsats trovärdighet valde vi att presentera tre olika experters åsikter i ett eget kapitel,
detta anser vi ge mer tyngd, då vi har med de absolut senaste funderingarna och åsikterna kring sociala medier.
Vi anser att vår uppsats är relevant då den berör ett relativt nytt ämne och den visar på hur ett välkänt företag har arbetet med sociala medier och WOM. Att vi dessutom ser hur deras arbete har förhållit sig till både de teorier som finns och till experters utlåtanden anser vi vara relevant. Vi anser
dock inte att denna uppsats är generaliserbar då vi endast fokuserat på ett företag. Men vi tycker
däremot att andra företag kan ha Spotifys arbete i sociala medier och med WOM som en riktlinje
som givetvis måste anpassas och justeras till sitt eget företag.
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3. Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras den teori vi har valt att utgå ifrån för att gå vidare till den empiriska delen
och analysen. Vi börjar med att presentera en lite bredare teori för att allteftersom komma in mer
och mer på de faktorer vi valt att fokusera på.

3.1 Internetmarknadsföring
Den digitala revolutionen har förändrat allt vad det innebär att vara entreprenör idag. Vi har gått
från att kämpa på en lokal nivå för att bygga upp ett gott rykte till en värld där vem som helst kan
öppna sin laptop, starta en webbsida, sprida kunskapen om den över oändligt många sociala nätverk
och annonsera den genom att lägga upp lite nyckelord på en eller flera stora sökmotorer. Utan att
ens ha ett kontor eller ett visitkort är din verksamhet helt plötsligt länkad till miljoner människor och
tusentals potentiella affärsmöjligheter. (Joel, 2009)
Joel (2009) menar fortsatt att företag inte kan tveka på att lägga upp sin verksamhet online, inga företag har råd med det längre. Marknadsledande företag som har tagit sig in på webben är inte ens
trygga. Men det är inte från de största konkurrenterna hotet kommer. Det är från de små och hungriga entreprenörerna som ser nya möjligheter, köper nyckelorden på Google, engagerar sig i communities och deltar i den nya kommunikationen. Det finns många exempel på detta; det är inte de stora
telekombolagen som kontrollerar röstkommunikation på internet, det är ett företag som heter
Skype, som startade upp som ett litet företag som ingen var rädd för. Det är inte någon av bokjättarna Barnes & Noble eller Borders som dominerar bokförsäljningen online, det är Amazon. Och sist
men inte minst, så bläddrar ju inte folk i Gula sidorna för att hitta något online, de söker på Google.
De här exemplen var alla små företag som startades för att de såg en möjlighet inom en viss bransch
och satsade på det trots att det fanns storföretag som redan dominerade marknaden. De gjorde
detta med hjälp av kanaler online för att bygga upp verksamheten, men också för att kommunicera
och skaffa kontakter. (ibid.)
För att kunna uppnå en effektiv kommunikation och marknadsföring mot dina intressenter menar
Frankel (2004) att användning av internet och dess verktyg idag är helt avgörande. Det är inte bara
en ny distributionsform, det är så mycket människor som är uppkopplade att det kommer kunna
hjälpa dig att nå en helt ny värld av kunder på ett snabbt och relativt billigt sätt. Enligt Kotler et al
(2005) är förändring av teknologi en av de utomstående faktorer som i störst grad påverkar ett företags kommunikation och marknadsföringsstrategier. Och av alla tidigare stora förändringar inom teknologi menar Kotler et al (2005) att Internet förmodligen är den som hittills har haft störst inflytande
på konsumenter och företagare. Det är därför av stor vikt att anpassa sina strategier till dagens omgivning och teknologiska utveckling för att som företag överleva. Många av ”gårdagens” marknadsföringsstrategier kommer fortfarande vara viktiga, men det är samtidigt väsentligt att inte nöja sig med
dem, utan att hela tiden utveckla nya strategier som är mer lämpade för dagens omgivning och
snabba utveckling. Som en entreprenör behöver du inte lägga hela din verksamhet online, men det är
av stor vikt att vara bra på att skapa en bra upplevelse på internet, du behöver vara ordentligt engagerad med onlinevärlden (Joel, 2009).
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3.1.1 Vad ska marknadsförare göra på internet?
Uppenbarligen behöver företag överväga att använda sig av marknadsföring via internet på något
sätt. Enligt Kotler et al (2005) finns det framför allt fyra olika sätt ett företag kan göra det på; starta
en webbsida, annonsera online, starta eller delta i communities på webben eller använda sig av emailutskick. Att starta en webbplats är ofta det första steget i att ta sin marknadsföring online för företag, men det räcker inte att bara skapa en webbplats. Det finns många aspekter som måste tas i
beaktning, bland annat bör den ha en attraktiv design samt att den ska fungera så att folk besöker
den, stannar på den och även återkommer till den frekvent. En viktig metod för att få konsumenter
att besöka sin webbplats för första gången är annonsering online. Utöver att locka folk till ens webbsida kan syftet med annonsering vara att bygga upp ett varumärke, sända ett budskap eller skicka ett
erbjudande. En typ av annonsering som också kan användas är viral marknadsföring som är en typ av
WOM på internet. Ett företag skickar ut någon typ meddelande med syfte att konsumenterna ska
sprida det vidare, detta gör att viral marknadsföring kan bli mycket effektiv och samtidigt billigt om
meddelandet och sändaren uppfattas positivt. Communities på webben är hemsidor som fungerar
som en samlingsplats på internet. En sådan samlingsplats är attraktiv för annonsörer eftersom hemsidorna lockar folk med gemensamma intressen och det går att identifiera demografin på besökarna
relativt lätt.
Joel (2009) har lyft fram fem stycken faktorer som han menar är avgörande för ett företag som startas upp idag och ska driva sin verksamhet på internet.
Uppkoppling (Connecting)
Våra anslutningar blir hela tiden snabbare och snabbare. Det är viktigt att tänka på att det inte bara
är internet vi kopplar upp oss mot. Vi kopplar upp oss mot andra människor som aldrig förr. Ur ett
företagsperspektiv finns det fyra viktiga mål med tanke på detta:
1.
2.
3.
4.

Koppla samman sig med kunderna
Bygga upp en lojalitet
Vårda de kopplingarna för att kunna skapa fler
Tjäna pengar och öka tillväxten

Alla är numera uppkopplade, vare sig folk är på jobbet, i bilen, hemma eller på semester. Samhället
har klivit in i en ny fas och att vara uppkopplad är en stor del av den fasen. Att vara uppkopplad är
också en stor del i hur ett företag ska uppnå tillväxt, det kan ses som ett grundläggande företagsvärde. Är du inte uppkopplad i din verksamhet, mot dina anställda och dina kunder, så är konkurrenterna det. (Joel, 2009)
Skapande (Creating)
Många i dagens samhälle tar inte bara emot media, de använder nya kanaler till skapande av eget innehåll, i form av texter, bilder, ljud och video för att öka tillväxten i sin verksamhet. Tidigare har det
varit näst intill omöjligt för konsumenter att skapa egen media och sprida den, många har haft idéerna, men det har helt enkelt inte funnits möjligheter. Det har nu förändrats helt och hållet med
tanke på Internets framfart och möjligheter. På internet är inte konsumenterna längre bara konsumenter, de är också skapare. Att konsumera är inte längre allt det människor gör på internet, de interagerar och skapar själva innehåll. Många termer har använts, men det finns nog inte någon bra
som förklarar den relation som konsumenter har med företag på internet idag.
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Folk konsumerar eller använder inte bara internet längre – de skapar. Tänk bara Facebook utan något
skapande; inga bilder läggs upp, inga event skapas, inga statusuppdateringar, inga virtuella presenter
skickas osv. Hela Facebook bygger på att konsumenterna är skapande. (Joel, 2009)
Konversationer (Conversations)
Detta är utan tvekan det mest använda ordet inom sociala medier och onlinevärlden. Alla pratar om
hur det bästa sättet att få verksamheten att växa är att starta en konversation, delta i en konversation och/eller att vara en konversation. I Bloggar, i kommentarer, på Twitter, på Facebook osv. pågår
en ständig konversation. Det är modern media. Om en företagare ska starta en aktivitet online för att
stärka sin verksamhet, måste denne ta till sig konceptet om konversationer online. Hur man sedan
ska delta i konversationen finns inga direktiv för, men det ska göras utan att företaget framstår negativt och att företaget inte blir alltför engagerade. Precis som i konversationer mellan folk i riktiga livet
så gäller det också att vara lyssnande och realistisk. (Joel, 2009)
Målet med en konversation på internet är att skapa en sammankoppling med konsumenterna och
den sammankopplingen är en Community.
Community (Gemenskap)
Communities är den nya målgruppen, communities är den nya massmedian. Hela mänskligheten
handlar mycket om gemenskaper. Det finns en anledning till att vi lever i bebodda städer, arbetar på
de företag vi gör och umgås med en viss typ av personer. Det fungerar liknande med gemenskaper
online, en entreprenör måste kunna behandla folk och sköta sin verksamhet online lika bra som i den
fysiska världen idag. (Joel, 2009)
Commerce (Handel)
Det är inte fult att tjäna pengar och en företagare får inte var blyg för att göra det. Att få sina kunder
att tro att det finns ett intresse av en konversation och att bygga en gemenskap är fel väg att gå om
intresset endast ligger i att få till en snabb försäljning. Att bygga en gemenskap online ska handla mer
om att locka än att tvinga folk in i köp. Genom att skapa förtroende och addera värde till gemenskapen kommer försäljningen öka i längden. Konsumenterna kommer att komma till dig istället för att
du tvingar på dem dina produkter eller tjänster. (Joel, 2009)
3.1.2 Skillnader med traditionell marknadsföring
Innebörden av marknadsföring och hur den ska gå till har med Internets intåg fått helt nya dimensioner och det finns många saker som skiljer traditionell marknadsföring från internetmarknadsföring.
Detta beror till stor del på att det är ett digitalt medium som erbjuder helt nya möjligheter i form av
interaktion och nya sätt att sprida information.
McDonald och Wilson (2002) har gjort en modell som beskriver skillnader mellan marknadsföring på
internet och traditionell marknadsföring.
Interaktivitet – Det finns vissa faktorer som bidrar till en hög interaktivitet mellan sändare och mottagare på internet:
Kunden tar kontakten, kunden söker informationen själv, det är ett medium med hög intensitet, vilket innebär att sändaren kommer ha 100% av konsumentens uppmärksamhet när denne besöker
hemsidan samt att företag kan samla in responsen de får av besökarna på hemsidan och deras personliga behov kan sparas och användas av företaget i framtiden.(ibid.)
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Intelligens – Med hjälp av internet kan företag relativt billigt göra marknadsundersökningar, framförallt om konsumenters uppfattningar om produkter och tjänster. Utöver att det är lätt att göra
egna marknadsundersökningar, så finns det mängder av marknadsinformation redan tillgängligt på
webben, detta eftersom det finns företag som använder olika metoder för att analysera konsumenters beteende på internet för att få fram kunskap om deras preferenser och behov. (ibid.)
Individualisering – En annan fördel med internetmarknadsföring är att den är lättare och billigare att
anpassa till olika individer. Till skillnad från traditionell marknadsföring där ett budskap oftast sänds
likadant till alla mottagare. Det som gör individualiseringen av meddelanden extra effektiv är att den
kan göras baserad på den intelligens som är insamlad om konsumenters internetvanor och beteenden, vilket leder till att meddelanden kan skräddarsys efter varje enskild individ som det finns kunskap om. (ibid.)
Integrering – Internet underlättar för företag på många sätt att integrera med sina potentiella och
verkliga kunder. För att fastställa sin marknadsförings effektivitet på en hemsida är internet en viktig
del i kommunikationen med kunder och andra besökare. Den här kommunikationen kan ses ur två
perspektiv, dels från företaget till konsumenter där internet fungerar som ett komplement till andra
kanaler i processen att informera om företagets produkter och erbjudanden till nya och befintliga
kunder. Det andra perspektivet är kommunikation från konsument till företaget där det handlar om
att få in respons av mottagarna för att kunna ge så bra kundservice som möjligt. Några praktiska exempel på hur internet används för att skapa integrering följer här:
-

-

Kunder kan via internet ge respons på erbjudanden eller reklam de har sett i annan media.
En hemsida kan ha en automatisk uppringningsfunktion, där kunder fyller kontaktuppgifter
och sedan blir uppringd för att få kundservice.
Internet kan användas för att hjälpa till vid köpbeslut även om själva köpet inte sker på internet. Det kan handla om att en kund hittar information om en den produkt denne vill ha, för
att sedan gå till en butik och köpa den eller ringa och beställa den. Detta har fördelen att
många är skeptiska till säkerheten när de köper saker över internet och då slipper företag
tappa dessa kunder.
Internet kan underlätta för kundsupporten, då många företag på sina hemsidor lägger upp de
vanligast ställda frågorna (FAQ) till kundservice. Vilket gör att besökare på hemsidan kan
hitta svaret på sin fråga innan de behöver kontakta supporten via telefon. (ibid.)

Industriell omstrukturering - Företag kan plocka bort vissa mellanhänder i värdekedjan och nå direkt
till konsumenter via internet. (ibid.)
Oberoende av läge – Internet hjälper företag att bredda sin kommunikation och göra den global. Vilket möjliggör försäljning till marknader över hela världen, som kanske inte var möjligt tidigare.
(McDonald och Wilson, 2002)
Flera av dessa skillnader är sådana som förmodligen har spelat en stor roll i utvecklingen av sociala
medier och WOM på internet. T.ex gör möjligheten till interaktivitet att sociala medier har kunnat utvecklas och bli så populära som de är, då deltagarna kan kommunicera och skapa eget innehåll. Deltagarna kan också kommunicera, ”träffa” och lära känna människor varsomhelst på jorden genom sin
dator, vilket inte skulle vara möjligt utan Internets oberoende av läge
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Men de sociala medierna i sig har förmodligen också bidragit till att några av dessa skillnader har
vuxit fram och blivit så påtagliga som de är idag. Intelligens, individualisering och integrering är tre
faktorer som bör ha påverkats mycket av de sociala medierna.
3.1.3 Håll koll på ditt rykte online
Att förstå den konversation som ständigt pågår online är idag inte bara kärnan till framgångsrik
marknadsföring, det är också nyckeln till att förstå vad folk faktiskt tycker om ett varumärke, en produkt eller en tjänst. Och vad som är viktigast, om de köper en produkt; varför köpte de den och vad
säger de om den online? (Joel, 2009)
Joel (2009) menar vidare att ett vanligt misstag i många företag är att tro att det som sägs online inte
är viktigt för att det inte stämmer överens med vad som spelar roll i den fysiska världen. Detta är
långt ifrån sant. Så fort folk hör talas om ett nytt varumärke eller om de ska köpa någonting så
springer de inte ner till en fysisk butik, de söker efter den på Google och läser vad folk säger samt att
de jämför priserna på en av alla webbsidor som erbjuder den möjligheten.
Den livsviktiga frågan företag bör ställa sig är; Vad säger folk om företaget och dess produkter? De
flesta företag har ingen aning och det kommer kosta dem riktiga fysiska pengar att inte hålla koll på
sitt rykte online. Webben erbjuder den perfekta fokusgruppen. Den är helt gratis och samtidigt ärlig
eftersom folk säger vad de tycker, de blir inte lockade med gratis mat och godis för att delta, som de
ofta är i vanliga sådana undersökningar. Hur kan företag ha råd att inte lyssna på det? (Joel, 2009)

3.2 Word of mouth
Echeverri och Edvardsson (2002) beskriver word of mouth (WOM) eller så kallad mun-till-mun-reklam
som en form av införsäljning hos folk som positiva kunder frivilligt genomför. WOM blir extra viktigt
för företag som säljer tjänster. Detta på grund av att kvaliteten hos tjänster eller service bygger i stor
grad på individuella upplevelser. För människor är det naturligt att dela med sig av erfarenheter och
upplevelser till folk runt omkring en, detta blir då som en reklam för företaget och en möjlighet att nå
många nya kunder på ett lätt och billigt sätt. Lyckas ett företag få en kund riktigt exalterad kan detta
skapa en spridning av kunskap om tjänsten till målgruppen som hade varit väldigt svårt för företaget
att lyckas med på egen hand. De kunder som har stora personliga nätverk som består av nya potentiella kunder blir således extra viktiga att tillfredställa för företaget. Det kan då bidra med att en stor
del av marknadsföringen kan ske bara genom de kundernas naturliga beteende. Grönroos (2000)
menar även han att en hög kundnöjdhet ofta leder till en positiv WOM, vilket i sin tur leder till att
dels de existerande kunderna kommer öka sin konsumtion samt att det attraherar nya kunder till företaget. Ett varumärkes image förstärks också genom bra kundupplevelser och en positiv WOM.
Echeverri och Edvardsson (2002) menar också att WOM har en nytta för nya potentiella kunder, speciellt när det gäller köp av en tjänst. Tjänster är abstrakta och ofta svåra att standardisera, det är
först i produktionsögonblicket de realiseras för kunden. Det betyder att kunder behöver all hjälp de
kan få för att försäkra sig om att de kommer bli nöjda med tjänsten de köper, ett lätt sätt att få den
hjälpen är att ta del av erfarenheter från kunder som har konsumerat tjänsten i fråga. WOM uppstår
alltså inte bara genom människors behov av att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter,
det uppstår också när potentiella kunder söker hjälp i deras process att ta ett köpbeslut.
Grönroos (2000)menar att WOM som sprids i samband med köp och/eller konsumtionen av en produkt kan ha en helt avgörande effekt på företagets image, både kortsiktigt, men det kan även bidra
till ett bestående intryck angående imagen för den produkt eller varumärke det gäller. En sak ett fö-
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retag ska tänka på för att kunna göra WOM så effektivt som möjligt är att det är saker som sticker ut
från mängden som folk pratar om i sina personliga nätverk, det är något som är spännande, roligt,
nytt eller annorlunda som folk gillar att prata om (Echeverri och Edvardsson, 2002). Gummesson
(2004) menar även han att det går för företag att påverka interaktionen mellan kunder i deras nätverk genom ett aktivt arbete och rätt attityd från företaget. Men efter det är det inte mycket mer att
göra, då är det utanför företagets kontroll vad som kommuniceras mellan kunderna.
3.2.1 WOM – nya produkter
Brooks Jr (1957) menar att personliga nätverk kan spela en stor roll för hur försäljningen sprider sig
och i synnerhet när det gäller en ny produkt på marknaden. Det har visat sig att det är av stor vikt att
personer med ett stort kontaktnät och inflytande köper en ny innovativ produkt för att försäljningen
ska öka snabbare. Detta på grund av att folk inte är villiga att köpa en helt ny produkt utan några bevis på att den är bra. Här kommer det personliga nätverket in, ryktet sprider sig om att någon trovärdig i bekantskapskretsen har köpt produkten och är nöjd, vilket räcker som bevis på att produkten är
värd att köpa för många. Detta betyder att en aggressiv och säljande marknadsföring vid lansering av
en ny produkt inte bara bidrar med att uppnå en direkt effekt på försäljningen, det bidrar också till
att kunna få stöd av WOM i ett senare skede när folk med stora personliga nätverk har köpt produkten.
3.2.2 Viral marknadsföring
Joel (2009) jämför marknadskommunikation på internet med att starta vågor i en sjö; det kan skapas
jättevågor på kort tid genom att kasta en stor sten i vattnet, men de vågorna försvinner också nästan
lika snabbt som de kom till. Det här kan jämföras med att lansera en stor reklamkampanj med ett
starkt budskap. Det är svårt för många företag att upprepa en sådan kampanj på grund av de höga
kostnaderna samt att det tillslut blir tröttsamt för mottagarna med samma starka budskap om och
om igen. För att skapa en bra viral marknadsföring är det bättre att starta mindre vågskvalpningar
som kan hållas igång en lång tid och sakta men säkert växer sig större. Dessa ”vågskvalpningar” är de
starka konversationerna som skapas på internet när ett företag delar med sig av sitt innehåll på en
blogg, via YouTube eller något annat socialt nätverk. Mottagarna tar till sig innehållet, de publicerar
det på sin ”egen sida”, de kommenterar det, de skickar det vidare och de uppmuntrar andra att
delta. På detta sätt växer sig vågskvalpningarna till större vågor. Och vågor slutar ju aldrig, de fortsätter slå, om och om igen.
Viral marknadsföring är ett bra sätt att nå ut till en stor grupp människor på en relativt kort tid, jämfört med vanlig WOM där spridningen oftast tar lite längre tid. Tillvägagångssättet kan liknas vid hur
virus sprids över internet. Det handlar alltså om att ett budskap sprids mellan konsumenter över internet, detta kan ske genom e-mail, bloggar, chat-program, communities osv. Viral marknadsföring
kan ses som en effektiv WOM som sker enbart via internetkommunikation. (Chaffey, Ellis-Chadwick,
Johnston och Mayer, 2006) Joel (2009) menar även han att viral marknadsföring är ett väldigt kraftfullt sätt att sprida ett budskap, då anledningen till att folk pratar om ens varumärke är att de ofta är
entusiastiska över det. Det blir extra effektivt när det är något som folk tycker är häftigt och spännande, då det kan ge ryktesspridaren status och ett gott anseende.
Godin (2001) menar, i likhet med Chaffey et al. (2006), att viral marknadsföring är som en utökad digital WOM. De skillnader han tar upp i jämförelse med vanlig WOM är att spridningen går snabbare
och når en större grupp mottagare samt att budskapet hela tiden kan vara konsekvent, till skillnad
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från vanlig WOM där det som sprids ofta kan förvridas. Gummesson (2004)menar också att det är
stora skillnader i kommunikationens innehåll, frekvens, engagemang, kvalitet och personlig närhet på
internet jämfört med kommunikation mellan konsumenter i verkliga livet.
Kirby (2003), specialist inom viral marknadsföring, menar att det krävs tre saker för att lyckas med en
viral kampanj;
1. Ett kreativt material – Den bör innehålla ett kreativt erbjudande eller meddelande samt en
kreativ spridning, t.ex som en text, bild eller video
2. ”Plantering” – Identifiera vilka hemsidor, bloggar eller personer som ska starta spridningen
av budskapet.
3. Uppföljning – Undersöka effekten av kampanjen och fastställa vilken avkastning kampanjen
har bidragit till. [17]
Godin (2001)framhäver också vikten av att starta smått och börja med att skicka sitt budskap till en
mindre grupp och sedan använda förespråkare av buskapet för att sprida det så snabbt och effektivt
som möjligt. Chaffey et al. (2006) tar upp några metoder för att få igång en viral marknadsföring. Det
klassiska sättet är ett vanligt e-mail med ett budskap och en länk till en hemsida, det bör också finnas
en uppmaning att vidarebefordra e-mailet till fler personer. Ett annat sätt är att det i e-mailet är en
länk vidare till en hemsida där besökaren får fylla i en bekants e-mailadress. Sedan skickar avsändarföretaget ett separat e-mail till de adresser som samlas in via hemsidan. Företag kan också ha funktionen att besökare på deras egen hemsida får fylla i bekantas e-mailadresser för att tipsa om t.ex
hemsidan, en artikel eller en produkt. Företaget skickar sedan ett e-mail till de insamlade adresserna.
En metod som visat sig mycket effektiv är att erbjuda någonting till de som delger någon annans emailadress. Med rätt erbjudande kan det mer än dubbla responsen och insamlingen av nya e-mailadresser. Det räcker med att en av 100 personer genererar ett nyskickat e-mail för att det ska vara värt
det för företaget. Men viral marknadsföring behöver inte bara handla om att det är e-mail som
skickas runt. Länkar på forum och i bloggar som läggs upp av enskilda personer är också effektiva sätt
att starta upp en viral marknadsföringskampanj på.
3.2.2.1 Viral expansion loops
Det finns enligt Joel (2009) en utvecklad typ av viral marknadsföring som kan ge ytterligare en starkare spridning av ett företags varumärke och rykte. Han kallar det ”Viral expansion loops” och det innebär att kunderna får ut ett större värde av en vara/tjänst genom att engagera och uppmuntra hela
sin gemenskapskrets att använda det. Den här typen av viral marknadsföring får snabbt en kund att
bli femton, två kunder att bli sextiofyra osv. En ”viral expansion loop” har en enorm tillväxtkurva för
antalet kunder eftersom den sprids genom olika nätverk online. Det är detta som Facebook, MySpace, eBay, Skype, Twitter, Google och andra framgångsrika digitala företag är grundade på. Det är
helt enkelt en fungerande modell för att öka sina vinster och sitt marknadsvärde samt att skaffa fler
förespråkare för varumärket, som i sin tur hjälper till att öka vinsterna ytterligare. Idén med ”viral
expansion loops” är modern och väldigt passande i tiden just nu, då det handlar om att utnyttja individer och deras påverkan i sociala medier för att skapa gemensamma upplevelser för folk. Den här
typen av spridning skapar ett högt engagemang hos folk och storleken på nätverken växer ständigt
när nya deltagare bjuder in sina vänner. Vad är då skillnaden mellan denna metod och vanlig viral
marknadsföring? Och varför får kunder ut ett större värde av att engagera sina vänner i varumärket?
Att vara en del av ett något som är av stort intresse för en individ kan ge ett större utbyte tillbaka ju
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fler likasinnade som deltar i det nätverket. Därför är det önskvärt att försöka sprida kunskapen om
det nätverket, varumärket eller vad det är som engagerar en till en större grupp. Ju fler som engagerar sig i ett nätverk, desto mer användbart blir det. Facebook är ett bra exempel på detta, då många
får ut mer av sitt användande av Facebook ju fler vänner och andra likasinnade som är medlemmar.
För att som entreprenör skapa en ”viral expansion loop” är det viktigt att skapa marknadsaktiviteter
som sticker ut ur mängden och som skapar extra värde för kunden när denne engagerar sina vänner.

3.4 Sociala medier
Enligt en undersökning gjord av the Society of Digital Agencies, kommer företag år 2010 att investera
10% av den digitala marknadsföringsbudgeten på marknadsföring på sociala nätverk på internet.
Denna starka trend förklarar varför så många varumärken flyttar över från traditionella marknadsföringskampanjer till mer flexibla marknadsföringsformer. (Marketing Weekly News, 27 mars, 2010)
Denna trend tycker vi också visar på att allt fler företag blir medvetna om hur viktigt det är att följa
med i utvecklingen och ta vara på de möjligheter och verktyg som finns att använda sig utav för att
exponeras på de ställen som är populära just nu.
Joel (2009) menar vidare att när insikten om att verka på internet har infunnit sig gäller det att
komma fram till en fungerande strategi för den uppkopplade delen av verksamheten. Många ställer
sig då frågan vad ska vi göra på Facebook, YouTube, Twitter, i bloggar eller alla andra sociala nätverk
som finns. Men för att ta fram en bra strategi ska man inte fråga sig vad som ska göras på internet
utan varför företaget ska verka på de olika nätverken. När företaget förstår varför de ska finnas på
några specifika nätverk kan de också förstå varför kunderna handlar och är nöjda med det företaget
säljer, varför de sprider vidare ett gott rykte om företaget och varför de blir lojala.
Med den här kunskapen om kunderna kan ett företag sätta upp sin onlinestrategi och bestämma vad
de ska göra på internet. Eftersom man vet vart kunderna är, vad de tycker om företaget och hur man
på bästa sätt kan ge dem extra värde på just de nätverk som kunderna befinner sig på. Gartman
(2009) menar att den stora skillnaden på traditionell marknadsföring, som skulle kunna beskrivas
som att skapa en gemenskap kring ett varumärke, jämfört med marknadsföring i sociala medier där
nätverken skapas mellan människor är helt uppenbar. Det är nämligen just den mänskliga kontakten
som skiljer dem mest. Den mänskliga kontakten gör det möjligt för företag att vara mer autentiska
mot konsumenterna och det är precis det många människor letar efter idag. Vi skulle kunna tänka oss
att det finns många företag som faktiskt funderar över vad de ska göra på de sociala nätverken, men
inser samtidigt att det ligger i tiden att befinna sig där, och är lite rädda för att om de inte finns där så
kanske de går miste om nya affärsmöjligheter. Men precis som Joel (2009) beskriver är det alltså viktigt att redan från början veta varför du ska vara där.
Gartman (2009) anser att företag som vill höras och synas måste delta i de sociala medierna, för där
samlas mängder av människor och de återkommer så gott som varje dag. Gartman (2009) föreslår
också att företag framförallt borde börja med att gå med i de tre största nätverken; Facebook, Twitter och LinkedIn. Och det som företaget kommunicerar i nätverken ska dels vara fokuserat på vad
som händer i ditt företag, men även en viss personlig kommunikation. Det gör att du får en starkare
koppling till de som följer dig, vilket kommer leda till att antalet fans ökar snabbare.
Det är inte de företagen som har mest fans, som uppdaterar statusen oftast eller twittrar mest som
kommer bli mest framgångsrika i de sociala nätverken. De bästa fansen är vanliga människor, de har
inte tid att följa någon som twittrar 15-20 gånger om dagen. Berätta något för dem en gång om da-
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gen eller varannan dag och berätta något som är relevant, äkta och intressant. (Gartman, 2009) Vill
du till exempel veta att någon har ätit en ostmacka till sitt goda morgonkaffe? Eller att någon har ståt
i kön på maxi? Nej precis, vi håller med om att det är viktigt att faktiskt förse sina följare med information av värde, något intressant och relevant.
Gartman (2009) lyfter också fram några varningens ord kring marknadsföring i de sociala nätverken.
För det första kan ett företag inte ta några genvägar i de sociala medierna. Ett exempel är företaget
Moonfruit, som erbjöd de 10 personerna som twittrade mest om företagets tjänster varsin MacBook.
Detta medförde att Twitter plockade bort företaget från Twitter-rankingen, vilket innebär en lista
över de mest populära användarna. Under tiden för deras kampanj var det en stor WOM kring företaget, men så fort kampanjen tog slut, försvann allt snack om företaget. Slutsatsen av detta är att det
går lätt att få folk att prata om en viss händelse en kort tid, men att få dem att prata om företaget
och dess varumärke i längden är inte i närheten så enkelt. En stark koppling med följarna är vad som
verkligen når ut och håller i sig i längden. En annan varning är att det har kommit lagar som gör gällande att personer endast individuellt får uttala sig kring produkter i de sociala nätverken. Det är
alltså inte okej att ge folk produkter gratis för att de ska prata gott om dem på t.ex. Twitter. Skulle så
inträffa bryter både företaget och individen i fråga mot den nya lagen.
3.4.6 Facebook
Ur ett marknadsföringsperspektiv är det två aspekter ett företag bör lägga fokus på när det gäller Facebook. För det första är det möjligheten att bygga sociala nätverk, fler och fler företag startar ”fansidor” där Facebook-användare kan gå med och delta. Det kan vara ett effektivt sätt att nå ut till och
kommunicera med företagets kunder. Den andra aspekten är annonsering på Facebook, vilket ger
annonsörer en helt ny möjlighet att nå till en mer specifik och önskad målgrupp. Med hjälp av information på folks användarprofiler, kan ett företag rikta deras annonser till en väldigt specifik grupp av
människor. T.ex. kan företag rikta sin annons bara till användare som har en viss stad angiven i deras
profil. (Anderson, 2009)
Trots att du genom Facebook kan nå ut till flera hundra miljoner människor världen över betyder inte
det att du bara kan skapa en sida med ditt budskap och så är din marknadsföring på Facebook klar.
Det krävs en strategi för att uppnå dina mål och genomföra en lyckad marknadsföring via Facebook.
Dunay (2009) tar upp fem faktorer ett företag bör ha i åtanke för att optimera sin strategi på Facebook.
Ha en stark närvaro
Det här är en grundläggande del av strategin och bör vara högst upp på listan över hur marknadsföring ska genomföras i sociala medier hos alla företag. Det är av stor vikt att försäkra sig om att företagsnamnet syns, inte bara på Facebook, men på så många sociala medier som möjligt.
När du väl är närvarande, gäller det att ha en strategi för att uppdatera företagets profil med intressant innehåll så frekvent som möjligt. Få också de anställda att bli engagerade, uppmuntra dem att
gå med som fans och driva en konversation för att skapa en levande Community. Anledningen till att
det är bra med en aktiv Community är att det ökar chanserna att användare på Facebook hittar din
sida genom vänners profiler och sökningar på Facebook.
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Annonsering
Annonsering på Facebook är olik all annan annonsering, framförallt eftersom du på ett mycket precist sätt kan rikta din annons mot en enskild användares profil.
Annonser köps som vanliga banners på internet, där annonsören betalar för hur många klick eller hur
många visningar annonsen får. Men de bör inte användas på samma sätt som vanliga banners i hänseendet att det är en länk till företagets hemsida. För de flesta användarna på Facebook vill inte
lämna sidan, så det är en fördel om annonsen är länkad till företagets sida på Facebook istället.
Skapa en applikation
Applikationer på Facebook fungerar som små interaktiva utrymmen där användarna engageras genom en omröstning, ett spel eller någon annan interaktiv aktivitet. Att göra sin egen applikation har
för många företag blivit mycket populärt eftersom de framförallt är väldigt enkla och billiga att
bygga.
Slå samman med annat innehåll
En strategi om ditt företag redan har ett stort flöde av innehåll på andra sociala medier är att använda Facebook som en portal till de platserna för att locka ytterligare deltagare dit. Det finns flera
tillvägagångssätt för att koppla Facebook till annat innehåll på webben. Du kan t.ex. publicera blogginlägg som ”notes” på din fansida, du kan skapa ett RSS-flöde som ständigt uppdateras från flödet
från ditt företags hemsida och du kan skapa en länksektion på din Facebooksida och publicera önskade länkar. Det är också viktigt att komma ihåg att göra inställningen så att allt som kommer upp på
företagets profil också kommer upp på alla dina fans profiler.
Skapa ett event
Events på Facebook är en bra metod för att få folk att samlas, antingen virtuellt eller fysiskt, för och
på något sätt stödja ditt varumärke, produkt eller verksamhet. Det är också, precis som mycket annat
på Facebook, en billig metod för att få ryktet att sprida sig från dina fans till andra människor. De fans
som bjuds in till ett event kan lätt hjälpa dig att marknadsföra detsamma genom att bjuda in sina
andra vänner.
Nyckeln med marknadsföring i sociala medier är enligt Dunay (2009) att inte ”göra det och sedan
glömma det” . Företag får inte låta luras av att det är så låga kostnader och att de ska göra det bara
därför. Nyckeln till framgång är ett konstant deltagande i de sociala medierna och viljan att engagera
dina kunder genom att bidra med ett utmärkt innehåll.
3.4.7 Twitter
Twitters första prototyp byggdes i mars 2006 på endast två veckor och lanserades senare i augusti
samma år. I maj 2007 blev Twitter ett företag och tillväxten har varit explosionsartad. En av de första
frågorna som folk ställde sig vid denna tid var: vad ska man göra med Twitter? Vad är det till för?
Som vilket socialt media som helst, det är vad du vill att det ska vara menar Charles Arthur i The Guardian, 2008. Vissa tycker det är idealt för att sprida nyheter, andra tycker det är bra för att ställa frågor, andra för att bara följa personer eller ett ämne som de är intresserade av. [7 ]
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Twitter är ett mikrobloggningsverktyg där du kan dela med dig av korta uppdateringar, kommentarer
eller tankar. Det du skriver får inte vara längre än 140 bokstäver, detta eftersom Twitter var utvecklat
för att vara väldigt kompatibelt med mobiltelefoner.[9] Detta innebär att du kan ge löpande uppdateringar via din telefon från exempelvis en konferens eller ett event, vilket Ann Handley (2007) rekommenderar. [10]
Handley (2007) menar att Twitter är ett bra verktyg för att hela tiden kunna uppdatera om nya blogginlägg, uppdateringar på hemsidan eller nyheter [10]. Mike Volpe (2007) håller med men tillägger
även att förutom att dra publik till sina egna källor kan det vara nyttigt och bra att dela med sig av
länkar till någon annans webbsida, som är av intresse för din bransch och publik [9].
I en undersökning gjord av MarketingProfs åt emarketer.com framkommer det att de vanligaste åtgärderna som företag anser sig ha lyckats med är att övervaka sitt varumärke. Hela 46% av de tillfrågade anser sig ha lyckats med denna åtgärd. Vad som är ännu mer intressant är det faktum att 44 %
av de tillfrågade kontaktar personer som har skrivit något negativt om företaget. [8]
Lyckade Twitter marknadsföringstaktiker använda av B2B- och B2C-marknadsförare världen över, september 2009. (% av respondenterna)
B2B
B2C
Övervaka Twitter för PR problem i real tid
40,7% 46,9%
Skapat ett eget event och bara använt Twitter inbjudningar 37,4% 36,0%
Kontaktat användare som skrivit negativt om varumärket
36,7% 44,0%
Genererat trafik till hemsidan genom länkar
35,7% 35,2%
Provokativ text för att generera länk klickningar
34,8% 40,6%
Bjudit in användare som skrivit positivt om varumärket
34,0% 33,9%
till…
Ökat Twitter följare genom att bli omnämnd i bloggar
30,7% 30,4%
Tajmat tweets för att maximera synligheten
26,9% 30,5%
Genererat försäljning genom att länka till erbjudandet på
22,4% 24,6%
hemsidan
Källa: MarketingProfs, ”The State of Social Media”, Lämnad till
eMarketer, 10 december, 2009
Tabell 1. Visar statistik över vad B2B- och B2C- företag anser sig ha lyckats med på Twitter.

Enligt Volpe (2008) är sociala medier ett mycket bra verktyg för att kommunicera med marknaden
och för att ta hand om kontakten med kunder, intressenter, bloggare m.m. För en VD kan det vara
svårt med sociala medier, särskilt om det är ett stort och/eller globalt företag, framförallt eftersom
en VD oftast har lite tid över för att skriva ett helt blogginlägg, gå igenom alla vänförfrågningar på Facebook etc. Twitter är här ett perfekt verktyg för att involvera VDn i de sociala medierna, då denne
kan dela med sig av små uppdateringar om tankar och kommentarer var än denne befinner sig i världen, som en del i marknadsförings och PR-strategin. Det är perfekt att låta VDn eller ägaren som ofta
är ute och träffar människor, dela med sig av intressanta tankar och synpunkter som berör branschen
eller marknaden. [9]
En annan bra sak som kan göras genom Twitter, för ett företag som ofta har specialerbjudanden, är
att annonsera om dessa omedelbart till en mycket stor publik [9]. Handley (2007) instämmer, Twitter
är ett bra redskap för att annonsera om försäljning och speciella erbjudanden. Vilket Dell är ett väldigt bra exempel på, då de har tjänat över 3 miljoner dollar via Twitter [10]. Du kan även köra mycket
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liveuppdaterande från t.ex. mässor, event och liknande. Om du själv håller i ett event kan det vara ett
bra sätt att få sålt de sista biljetterna i sista minuten genom att uppdatera om vad som sker just nu.
[9]
Twitter är ett verktyg varigenom användarna kan nå sin publik i realtid. Som flera av de andra sociala
medierna är även Twitter ett lyssnarforum, ett ytterligare sätt att bygga relationer menar Handley
(2007), genom hemsidan marketingprofs.com . Vidare menar Handley (2007) att Twitter har en
verklig funktion för medieföretag och varumärken som är högt medvetna om sociala medier. Twitter
är ett bra verktyg för att förbättra räckvidden för de individer eller företag som redan har en bloggningsstrategi. [10]
Välj vilka som ska få följa dig på Twitter, och fokusera på dem som är inom ditt marknadsföringsområde, så som personer inom samma bransch, konkurrenter, företagskontakter och kunder. Håll dig
helt enkelt till dem som har samma intresse, till dem som kommer att följa dina råd och till dem som
eventuellt är intresserade av de tjänster eller produkter som du erbjuder och rekommenderar. [11]
Inkludera ditt Twitter-användarnamn på businesskorten, eftersom det faktiskt är ett alternativ att
kontakta dig därigenom[13]. För att öka antalet relevanta följare är det viktigt att regelbundet visa
att du finns där, det är tillexempel en bra idé att ha ditt Twitter-användarnamn på hemsidan, i din email signatur och likaså på businesskorten, låt helt enkelt folk få reda att du finns där på alla tänkbara
sätt.[11]
När du skriver inlägg, se då till att det faktiskt finns något värde i det du skriver. Dina följare kommer
då att tycka att det du har att säga faktiskt är av intresse och kommer således fortsätta läsa dina inlägg. Du kan alltid få mer trafik till din Twittersida, så länge du är uppriktig och ärlig i dina inlägg.[12]
Det finns två huvudanledningar till varför personer använder Twitter. Antingen använder dem det av
just den sociala aspekten, eller använder de sociala mediers kraft till att marknadsföra en produkt
eller tjänst. För att använda Twitters potential till att synas så mycket som möjligt bör du använda så
kallade ”Hash tags”. Hash tags innebär att du sätter ett #-tecken framför det ord som är av störst betydelse. Innebörden av detta blir att detta ord nu är sökbart, personer kan alltså använda en sökfunktion för att hitta tweets som intresserar dem. Twittrar du till exempel om en viss produkt, ta Spotify
som exempel, Hash-tagar du detta ord (#Spotify) blir det alltså lättare för folk att hitta just dina inlägg
och du får på så vis mer publicitet. [14]
3.4.8 Blogg
Bloggar har nu existerat några år och har blivit en populär källa för information och kommentarer
från en stor grupp människor. Det finns miljoner skrivna bloggar från alla olika typer av människor
runt om i världen. En blogg innehåller vanligtvis text, bilder och länkar till andra hemsidor och bloggar och annan media som är relaterade till det aktuella ämnet. (Anderson, 2009)
Anderson (2009) menar vidare att bloggar kan vara en bra kanal för ett företag att ha en pågående
dialog med dess kunder och potentiella kunder. T.ex. kan ett företag i dess blogg snabbt och lätt ge
svaret på en fråga som är vanligt ställd av kunder för tillfället. På detta sätt bidrar bloggen till en
minskning av arbete för supporten eller kundtjänsten.
En utpräglad och viktig funktion i en blogg är möjligheten att kommentera bloggen och dess innehåll.
Detta är viktigt på grund av att det möjliggör en konversation mellan bloggaren och dess läsare. Att
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skriva om ett specifikt ämne och samtidigt starta en konversation med de som läser och har en åsikt
kring ämnet, det är vad som har gjort bloggar populära. (Anderson, 2009)
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4. Experternas utlåtanden
För att kunna få in den senaste informationen inom ämnet sociala medier har vi valt att ta med åsikter och synpunkter från tre olika experter som är verksamma inom marknadsföring på sociala medier.
Annmarie Hanlon är en meriterad marknadsföringskonsult och driver sitt egna företag Evonomie Ltd.
Nick Baggot är också egen företagare och marknadsföringskonsult som delvis specialiserar sig på
marknadsföring inom sociala medier. Synpunkter och åsikter från de två ovanstående personerna fick
vi genom seminarier hållna av de respektive. Den tredje experten är företaget Alterian, där vi har fått
ta del av deras egen bok som handlar om marknadsföring på sociala medier.

4.1 Ut med det gamla och in med det nya?
Långt ifrån! Menar Alterian (2010) men tillägger att sociala medier behöver bli en integrerad del i alla
olika delar av marknadsföringen, över alla kanaler. Marknadsföring i sociala medier öppnar upp nya
tillfällen för att öka de traditionella marknadsföringssatsningarna; varumärkesövervakning, det erbjuder nya alternativ för offentliga relationer, marknadsundersökningar som är opartiska, kundservice och direkt feedback på reklamkampanjer. Alterian (2010) menar vidare att den sociala webben
erbjuder många fler vägar för att nå ut med värdefull information till dina kunder. Att sociala medier
verkligen är integrerat i alla marknadsföringskanaler är det vinnande konceptet för marknadsförare.
Hanlon (2010) förklarar också att företag bör koppla ihop sina olika konton på de olika sociala nätverken, till exempel koppla samman ditt Twitter-konto med din blogg och din profil på LinkedIn.
Detta underlättar då du endast behöver uppdatera på ett av de sociala nätverken medan du i själva
verket faktiskt uppdatera alla samtidigt. Du spar således tid efter som du slipper skriva uppdateringar
på alla olika nätverk du är medlem på och dina budskap blir hela tiden konsekventa och du sänder
samma budskap i alla olika kanaler. Givetvis så kan du välja att en specifik uppdatering inte ska synas
på till exempel LinkedIn men på alla de andra tillägger Hanlon (2010).

4.2 Marknadsföring i sociala medier handlar om?
Det handlar inte bara om att starta en blogg, uppdatera din status på Facebook eller twittra dina senaste nyheter på Twitter. Poängen är att lyssna på dina kunder menar Alterian (2010). Vad pratar de
om med varandra och vad försöker de säga till dig? Syftet är också att skapa relationer med de som
känner till och tycker om ditt varumärke, förse dem med information som de behöver för att använda dina produkter eller tjänster på ett bättre sätt.
Alterian (2010) menar att du behöver lyssna och ansluta dig till dina kunders konversationer när de
pratar med dig. Genom att bevaka vad som sägs om ditt företag i de sociala nätverken och lyssna till
din publik kan du få en bra överblick över din marknadsföring och känna av stämningen på marknaden. Genom att finnas i de sociala nätverken och lyssna kan du förstå hur och varför konsumenter
har reagerat på ett visst sätt på dina marknadsföringskampanjer och genom den information du
snappar upp kan du ta framtida välunderrättade beslut om din marknadsföring. Alterian (2010) menar också att du kan övervaka ryktet om ditt varumärke, du kan helt enkelt se vad personer har för
uppfattning och tankar kring det. Vidare menar de att du kan identifiera inflytelserika personer inom
den bransch du verkar på och på så viss försöka skapa och hålla en god relation till honom eller
henne. Att göra undersökningar med bra kvalitet är alltid något att sträva efter och Alterian (2010)
menar vidare att sociala medier är ett bra verktyg för att kunna göra insiktsfulla marknadsundersökningar.
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4.3 Har de sociala medierna olika stor betydelse?
Hanlon (2010) har listat hur pass viktiga de olika sociala nätverken är, beroende på vilka dina slutkonsumenter är eller vad syftet är. Tabellen följer nedan.
Betydelse

B2B

1
2
3
4
5

Linkedin
Ecadamy
Twitter
Slideshare
Youtube

Varumärke/Ideela organisationer
Facebook
Twitter
Youtube
Flickr
Youtube

B2C
Facebook
Youtube
Flickr
Twitter

Tabell2. Visar Hanlons (2010) rangordning av sociala mediers betydelse.

För att poängtera hur viktigt det är att använda sig utav sociala medier säger Hanlon (2010) att ett
stort användande där företaget skriver mycket och får många kommentarer resulterar i högre Google-status eftersom du får fler träffar på ditt företag. Baggott (2010) instämmer, fördelen med användning av sociala medier är att den förbättrar din sökmotorsoptimering, ju fler platser du finns på,
ju mer ditt företag nämns desto bättre är det. Det är därför väldigt viktigt att försöka skapa debatter,
försök få folk som är intresserade av samma ämne diskutera det, och gärna i anknytning till ditt företag menar Baggott (2010).
För att du ska få ett lyckat användande av sociala medier är det en förutsättning att folk vet om att
du använder det. Du måste också göra en analys av vilka sociala medier som är värda att arbeta på,
det vill säga, vart finns dina potentiella kunder? (Hanlon, 2010)

4.4 Marknadsföringsstrategi för sociala medier
Företaget Alterian menar genom sin guide ”The little book of social media marketing” (2010) att de
fyra grundläggande faktorerna för en bra marknadsföringsstrategi i sociala medier är att planera,
lyssna, engagera och analysera.
4.4.1Planera
Alterian (2010) poängterar att planering är a och o, du bör bland annat veta vad det är du vill uppnå
genom att använda sociala medier, du bör ha klart för dig vilka inom företaget som ska vara delaktiga
och hur du ska agera om någon pratar negativt om ditt företag online.
Om du slänger dig in i de sociala nätverken utan en plan, då kommer du att misslyckas. Så enkelt är
det menar Alterian (2010). Och tillägger:
”Du skulle inte ha hoppat i en flod utan att veta hur man simmar, skapa inte en Twitter profil utan att
veta hur du ska använda det ”. s. 34.
Vidare skriver Alterian (2010) att du bör undersöka, lära dig och bli inspirerad genom att kolla på ledande artiklar och videor inom ämnet och att ju mer tid du spenderar på detta stadium ju färre misstag kommer du att göra. Efter det så måste du bestämma dig för vad syftet och målet är och se till så
att de är specifika, mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbestämda. Baggott (2010) anser också att
det är viktigt att ha klart definierade marknadsföringsmål innan företaget ger sig in på till exempel
Twitter. Vad är det man vill uppnå? Att lära känna din publik för att lära sig hur du engagerar dem
och hur du bygger upp ditt rykte på rätt sätt är en förutsättning för att lyckas på Twitter hävdar
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Baggott (2010). Alterian (2010)menar vidare att du måste få till den rätta historien om ditt företag
och vart du vill berätta den. Vem är du och vem vill du prata med? För att få tips om hur företag ska
göra och inte göra rekommenderar Alterian (2010) att man gör benchmarking på sina konkurrenter.
Det är bra att se vad konkurrenterna gör för misstag, men även ta tillvara på det som de gör bra menar Alterian (2010).
Baggott (2010) menar att Twitter ur ett företagsperspektiv handlar om att driva kunder till den ursprungliga källan, till exempel till hemsidan eller till bloggen genom att skriva en kort säljfrämjande
text på Twitter med en länk till originalkällan. Hanlon (2010) menar även hon att sociala medier är
bra för att dra läsarna till ursprungskällan och att bloggar är ett av de mest unika verktygen du kan
använda för att generera besökare till din hemsida.
4.4.2 Lyssna
Grunden för marknadsföring i sociala medier är att lyssna. Alterian (2010) rekommenderar att använda något av de bevakningsprogram som finns. Det finns allt ifrån gratisprogram till väldigt dyra,
beroende på hur avancerad bevakning och analys man vill göra. Med ett bevakningsprogram kan du
enkelt följa vad som sägs om dig på de olika sociala nätverken, i vilka sammanhang du nämns osv.
Vad ska företag lyssna efter? Alterian (2010) menar att man bör lyssna efter följande saker:





Ditt varumärke
Dina produkter och tjänster
Dina konkurrenter
Speciella begrepp och termer inom ditt branschområde.

Alterian (2010) menar att du kommer att hitta bekräftelse på saker du viste men du kommer också få
reda på saker som du inte hade en aning om att du behövde veta.
Baggott(2010) menar att även det övergripande syftet med att blogga är att prata, lyssna och kommunicera och att man inte bör försöka använda en blogg för att sälja i första hand. Baggott (2010)
menar vidare att innan du startar en blogg bör du göra undersökningar om vilka sajter och bloggar
som är bäst. Du bör börja vara en lyssnare, lyssna vad folk pratar om, läs på och lär dig språket som
talas i bloggvärlden.
4.4.3 Engagera
Allting handlar om att ansluta sig till konversationer. Och pratar de inte om dig och ditt varumärke,
ge dem en anledning till att göra det menar Alterian (2010). Men var säker på att du vet vad som
differentierar dina produkter eller tjänster från alla andra menar Alterian (2010).
Försök att hitta de som älskar ditt varumärke och visa att du älskar dem också. Anslut dig till dem,
prata med dem. (Alterian, 2010) Hjälp dem, förse dem med viktig och relevant information och de
kommer gladeligen berätta för andra om att du gav dem den. (Alterian, 2010)
Alterian (2010) menar att företag bör försöka identifiera om och i så fall vem som skadar ditt varumärke. Varför är de inte nöjda? Erbjud dig att hjälpa dem, be om förlåtelse och ta vara på deras
feedback. Det mest viktiga, gör något åt saken, gör något för att göra dem nöjda! Agera som att ditt
varumärke är beroende av dem, för det är det. Poängterar Alterian (2010).
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Det handlar om att leverera värde, det handlar inte om ditt varumärke, nu handlar allt om konsumenterna och dina kunder. Idag bryr sig inte personer i lika stor utsträckning om marknadsföringsmeddelande, de vill veta vad andra tycker och tänker om varumärket eller produkten menar Alterian
(2010) och tillägger även att kunder vill helt enkelt köpa av varumärken som de litar på.
Tipset Hanlon (2010) kan ge företag som använder Facebook är att göra något annorlunda, ge sina
fans något speciellt. Allt handlar nämligen om att skaffa så många fans som möjligt, och för att uppnå
det måste du ge dem något extra. Hanlon (2010) påpekar också den negativa aspekten utav Facebook som hon tror att en del företag skräms av, nämligen att allting som du laddar upp på Facebook,
äger dem och har rättigheterna att använda hur de vill. Även när det gäller bloggar är Hanlons (2010)
tips att skriva om intressanta och roliga saker. Med tanke på att den genomsnittliga livslängden för
en blogg är runt 90dagar så menar Hanlon (2010) att det krävs mycket för att lyckas, du måste hela
tiden ge läsarna intressant och rolig läsning, annars finns det andra bloggar att läsa helt enkelt. Liksom Hanlon (2010) menar Baggott (2010)att det gäller att vara mycket intressant med tanke på att
det finns så många andra bloggar att läsa om din blogg inte är tillräckligt bra. Det är ju dock svårt att
avgöra vad som är intressant, många har olika uppfattningar om det och det bör dessutom var någorlunda relaterat till ditt företags verksamhet. En bra metod enligt Baggott (2010) är att skriva om
problem och funderingar som är relaterade till ditt verksamhetsområde. Det ska helst också vara
problem och funderingar som du själv också bryr dig om, det blir så mycket lättare att skriva och att
skapa en diskussion då . Ärlighet, det är ett nyckelord vid bloggande anser Baggott (2010).
Baggott (2010) nämner vidare ett tips, att försöka hitta en blogg som har stort inflytande och påverkan inom det geografiska område där du verkar . Därefter kan du starta med att kommentera inläggen och till exempel skriva att det var ett mycket intressant inlägg och säg att du är expert inom området. Erbjud bloggaren en gratis intervju där du delar med dig om dina kunskaper inom ämnet. Därefter kommer bloggaren förmodligen tala gott om dig i sin blogg tillsammans med den information
du gett honom. Eftersom han är en inflytelserik bloggare… ja man kan väl säga att effekterna har stor
potential att bli bra!
4.4.4 Analysera
Alterian (2010) menar att det finns en del saker att följa upp och analysera. Det första handlar om att
det är viktigt att bestämma redan från början vad det är du vill och ska mäta. Handlar det hela om att
mäta en eventuell ökad försäljning? Eller handlar det kanske om att minska belastningen på kundtjänsten?
Det andra är att spåra information genom antal och vilka besökare/ följare du har och att man flitigt
bör följa vad som kommenteras om dina inlägg och även om du finns med i kommentarer någon annan stans. Det tredje man bör göra är att identifiera dina varumärkes förespråkare för att se vad de
skriver om dig. Slutligen så bör du varje månad jämföra och se vad dina konkurrenter gör på sina sociala medier.(Alterian, 2010)
Sammanfattningsvis så kan man säga att de tre experterna är överens om att:
1. Sociala medier är ett populärt fenomen
2. Marknadsföring i sociala medier är att lyssna och leverera värde
3. Sociala medier har ändrat sättet vi marknadsför oss på – för alltid!
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5. Empiri
I detta kapitel kommer vi att presentera de data som är insamlad via en öppen individuell telefonintervju med Sophia Bendz, Global Marketing Director på Spotify samt en enkätundersökning på 192
Spotify-kunder. Vi kommer även att presentera resultatet av de observationer vi har gjort.

Spotify är ett svenskt företag som startades 2006 av Daniel Ek och grundaren till TradeDoubler, Martin Lorentzon. Det Spotify säljer är en webbaserad musiktjänst där kunderna lagligt kan lyssna på
streamad musik på internet. [18] Spotify är tillgängligt i sju länder; Sverige, Norge, Finland, England,
Frankrike, Holland och Spanien [19] . Det totala användarantalet var den 7 juli 2010 ca 7miljoner på
alla sju marknader. Det är en ökning från ca en miljon användare till det sjudubbla på bara ett års tid.
[20] Spotify fungerar som en jättestor musiksamling, en samling med över 8 miljoner låtar som hela
tiden är tillgängliga för kunderna att spela utan att behöva ladda ner låtarna [19]. Spotify har fått tillgång till den stora mängden musik genom att knyta avtal med några av världens största skivbolag, de
har bl.a. avtal med Universal, EMI music, Warner Music Group och Sony BMG [18].
Spotifys användare kan sätta ihop egna spellistor med önskad musik, dessa spellistor kan också enkelt delas mellan olika användare av Spotify. Spotifys mjukvara kan användas på datorn, men sedan
den 7 september 2009 kan vissa kunder också spela musik genom Spotify i Android-mobiler och
Iphones.[18] Spotifys tjänst finns i en version som är gratis för kunderna och är reklamfinansierad.
För de som har gratisversionen så blir det reklampauser mellan låtarna då och då samt att det är reklambanners i mjukvaran. De som har den versionen kan heller inte lyssna på musik genom Spotify i
sina mobiltelefoner, för att få den här versionen behöver man få en så kallad invite till tjänsten. Det
finns ytterligare en gratisversion som alla kan få genom Spotifys hemsida, den är också reklamfinansierad samt att det finns en begränsning på att en kund endast kan streama musik i 20 timmar per
månad. En annan version av Spotify kallas Premium och kostar 99kr i månaden, den är reklamfri, man
kan använda Spotify i mobiltelefoner, ljudkvaliteten är lite högre samt att det går att använda Spotify
i ett offline-läge där man kan spela musik utan att vara uppkopplad mot internet. Den fjärde versionen heter Unlimited och kostar 49kr i månaden, med den här versionen slipper kunden reklam, men
man kan dock inte använda Spotify offline eller i mobiltelefoner. [19]

5.1 Sociala medier
Inom sociala medier verkar Spotify på flera olika nätverk, de har dels en egen blogg men även profiler
på Twitter, Facebook och Flickr, men har även lagt upp videor på YouTube. Anledningen till varför
Spotify finns just på dessa nätverk kan ses som en självklarhet då Bendz förklarar att dem helt enkelt
vill vara där deras användare är och majoriteten av användarna finns just på dessa sociala nätverk.
Bendz beskriver vidare att de sociala nätverken är integrerade med varandra, dels så är deras blogg
sammankopplad med deras Twitter-profil, vilket innebär att så fort det görs en uppdatering på bloggen så syns det även på Twitter, och vice versa. På så viss underlättas arbetet lite och vi sparar lite tid
menar Bendz. Spotify har även integrerat Facebook och Twitter med själva tjänsten, vilket innebär
att användarna kan dela med sig av låtar till sina vänner. Bendz förklarar att det här är användarna
som står för marknadsföringen, vi har gjort det enkelt för våra kunder att endast genom ett högerklick på låten som spelas välja om man vill lägga ut en direktlänk till låten på antingen Twitter eller
Facebook.
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På frågan om de har en strategi för användandet av sociala medier och vad det inom företaget finns
för regler och riktlinjer för de sociala medierna förklarar Bendz att hon tyvärr inte vill gå in på för
mycket detaljer kring denna fråga, men berättar ändå att det är marknadskommunikationsavdelningen och främst Communitychefen som står för uppdateringarna på de sociala medierna. För att få
ut så mycket som möjligt av de sociala medierna är det viktigt att folk vet att vi finns där, detta gör vi
hela tiden genom att berätta att de kan hitta mer information, nyheter osv. på just Twitter, bloggen
och på Facebook. Bendz menar att det är viktigt för Spotify att ha en konversation med sina användare och det sker mestadels via de digitala kanalerna, planen när de gjorde entré på de sociala medierna var just att prata med sina kunder. Bendz tillägger även att det inte är vart du pratar med dina
kunder som är det viktigaste utan det är vad du säger som är avgörande.
Bendz menar att en väldigt viktig del i deras arbete är att lyssna på de sociala nätverken, vad är det
som sägs om Spotify? En annan viktig sak är att se hur användarna tolkat och uppfattat olika budskap
från vår sida. Bendz förklarar också att deras kundsupport är en väldigt betydande del i detta arbete
och menar att de gör ett fantastiskt jobb med att samla in feedback från användarna. Bendz förklarar
vidare att en stor del av detta arbete sker via ”getsatisfaction.com/spotify” där användare kan ställa
frågor, komma med idéer eller berömma oss för något som de tycker vi gjort bra.
På frågan om de har sökt efter personer med stort inflytande som antingen har pratat negativt eller
positivt om Spotify fick vi svaret att de enda gångerna de har sökt efter speciella personer är när de
har velat hitta personer som de trodde skulle gilla deras tjänst. De gillade vad vi gjorde och Spotify
gav dem ett antal invites som de kunde dela med sina vänner. På så vis spreds ryktet om oss menar
Bendz. Det viktigaste för oss är att finnas där våra användare är, det är inte så att vi lyssnar efter något speciellt på de sociala medierna, så länge vi är där kunderna är och vi kommunicerar med varandra är vi nöjda.
Det viktigaste sociala mediet för oss är vår blogg förklarar Bendz, detta framförallt eftersom den är
vår huvudsakliga kommunikationskanal och det är oftast därifrån uppdateringarna sker på såväl Twitter som på Facebook.
När Bendz fick frågan om vad hon ser för fördelar med marknadsföring på sociala medier kontra traditionell marknadsföring svarade hon:
”… Jag ser inte det på det viset, vad som är viktigast är vad du säger och hur du säger det, inte vart du
säger det...” (S. Bendz, 2010)

5.2 Blogg
Spotify har en egen blogg på sin hemsida. Bloggen skrivs av anställda på Spotify och uppdateras med
nya inlägg dagligen eller med någon dags mellanrum. Det som kommuniceras i bloggen är nyheter
kring företaget Spotify, nyheter angående uppdateringar och ändringar av mjukvaran samt nyheter
kring ny musik och kampanjer som Spotify håller i. Det kan också skrivas inlägg om t.ex. lediga jobb
på Spotify. Bloggen fungerar också som en supportfunktion, då besökare kan ställa frågor kring blogginläggen i kommentarerna och får där också svar från Spotify. Det blir extra påtagligt när det kommer en nyhet om något som har med mjukvaran och teknik att göra, då är det mycket besökare som
får hjälp genom kommunikation i bloggen. Spotifys blogg verkar vara populär, då det i de flesta inläggen kommenteras mycket och positivt kring blogginläggen i sig, men också kring företaget Spotify.
(Egna Observationer) Ovanstående bekräftas av Spotifys Global Marketing Manager, Sophia Bendz då
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hon förklarar att strategin med bloggen redan från början var att ha den som huvudsaklig kommunikationskanal. Bendz, bekräftar också att via bloggen delar de med sig av information som de anser
vara relevant för deras användare och för att uppmuntra läsarna att vara delaktiga i bloggen ber de
läsarna att t.ex. dela med sig av sina spellistor, delta i olika tävlingar, komma med synpunkter osv.
Vi ställde frågan om Spotify har några personer utanför företaget som har till uppgift att blogga om
Spotify och om det var en strategi från deras sida att låta speciella personer ge ut invites via sina
bloggar i uppstarten av företaget och fick följande svar:
”Det finns många personer som bloggar om Spotify, men det är ingenting som vi har uppmanat dem
att göra, vi gav en invite till en del personer som vi trodde skulle älska vår nya tjänst, det gjorde dem
och de började prata med andra om det.” (S. Bendz, 2010)

5.3 Facebook
Strategin med Facebook är i grunden samma som för de andra sociala medierna, att kommunicera
med våra användare säger Bendz. På Facebook uppdaterar vi när vi har något viktigt och relevant att
säga, vi skriver inte bara för sakens skull förklarar Bendz.(Personlig kommunikation) Spotify har en
”fan-page” på Facebook som följs av över 600 000 användare, här kommuniceras olika typer av nyheter som berör Spotify och dess tjänst. Det är i stort sätt samma nyheter som läggs ut i bloggen som
också kommer upp på Facebook, men i det senare fallet är nyheterna skrivna i kortare format. På Facebook-sidan är aktiviteten hög i kommentarerna, det är ofta hundratals användare som har kommenterat något kring en uppdatering. Tillsammans med uppdateringarna på Facebook ligger det ofta
en länk som antingen leder till bloggen på Spotifys hemsida eller en länk som öppnar musik i Spotifys
mjukvara.(Egna observationer) För att få mer fans på deras sida på Facebook berättar Bendz att de
nämner sin sida i de andra sociala nätverken och även på deras hemsida. (Personlig kommunikation)
Spotify har också en applikation som kopplar ihop Facebook med Spotifys mjukvara. Genom att ladda
ner applikationen och koppla den till ditt Facebook-konto kan du dela musik med alla dina vänner på
Facebook som också använder sig av applikationen. Applikationen gör att man dels kan se sina vänners mest spelade musik samt se deras egna spellistor och lägga över dem till sitt eget konto. Man
kan också enkelt skicka musik till en vän genom att bara dra en låt till någons namn. Applikationen
hade efter tre månader ca 357 000 användare och nu, en månad senare har den siffran ökat till ca
930 000 användare som har applikationen aktiverad. (Egna observationer) Bendz menar att integrationen mellan Facebook och musiktjänsten har till syfte att underlätta för användarna att dela med
sig av sin musik och på så vis finna nya musiklistor och även artister och låtar som man kanske aldrig
annars hade hittat. Bendz förklarar vidare att det också handlar om att ge befintliga kunder ännu mer
värde från Spotify och att ge icke-användare ännu större anledning till att bli kunder. Bendz berättar
också för oss att de redan har sett positiva resultat och att syftet med lanseringen av den nya applikationen uppnås utan problem. (Personlig kommunikation)
Spotifys hemsida är kopplad till deras sida på Facebook genom en länk som hela tiden ligger synlig på
hemsidan och genom att klicka på den kommer man rakt in på Facebooksidan och kan följa de senaste statusuppdateringarna kring företaget. Och det är likadant den andra vägen, från Facebooksidan kan man ta sig till Spotifys hemsida genom en länk. (Egna observationer)

32

5.4 Twitter
Vår strategi för Twitter är precis som för våra andra sociala medier, att vara där och kommunicera
med våra användare. Dock så förklarar Bendz att ibland används Twitter för att dra läsarna till en annan källa, t.ex. hemsidan, då skriver vi ofta en kort text om ett erbjudande eller en tävling och visar
en länk där fullständig information kan hittas. (Personlig kommunikation) Sidan på Twitter fungerar
ungefär likadant som deras Facebooksida, nyheterna från bloggen publiceras även på Twitter i lite
kortare format. Det finns också länkar till Spotifys hemsida och till musik i mjukvaran samt att det
fungerar som en supportkanal genom att folk kan ställa frågor och får svar från ansvariga på Spotify.
Det förekommer också uppdateringar på Twitter kring t.ex. lediga jobb på Spotify. (Egna observationer)
De personer vi följer på Twitter är helt enkelt personer eller företag som vi tycker är intressanta, vi
har ingen direkt plan för vilka vi ska följa menar Bendz. Planen när vi gjorde entré på Twitter är
samma som nu förklarar Bendz, vi vill kommunicerar med våra användare och därför finns vi där dem
finns. Genom att finnas på Twitter har vi lyckats bygga en bra relation med våra kunder, jag kan inte
nog poängtera hur viktigt det är att ha en bra dialog med sina kunder säger Bendz. (Personlig kommunikation) Aktiviteten på Twittersidan är hög och det twittras tiotalet gånger per dag. Spotify har
över 50 000 följare och Spotify själva följer ca 16 000 andra användare på Twitter. Spotifys hemsida
är kopplad till deras sida på Twitter genom en länk som hela tiden ligger synlig på hemsidan. (Egna
observationer)
Det finns också en funktion som gör att användare enkelt kan dela musik från Spotify genom Twitter,
när man lyssnar på en låt i mjukvaran är det bara att trycka på Share on Twitter, så länkas man in på
sin Twittersida och kan lätt publicera en länk till låten man lyssnar på. (Egna observationer)

5.5 Word of mouth
”Vår filosofi har alltid varit att skapa något riktigt bra som vi själva älskar att använda och som vi
gärna delar med andra. Om dem gillar det kommer de berätta om det för sina vänner.” (S. Bendz,
2010)
Det har väl varit lite av en strategi kan man säga, att skapa något fantastiskt bra, dela med oss av det
och få folk att prata om det berättar Bendz. Vi arbetar hela tiden med att se till så att folk forsätter
prata om oss, detta gör vi genom att hela tiden försöka skapa fler funktioner hos tjänsten och sträva
efter att bli den bästa musiktjänsten i världen. Bendz menar att genom att lyssna på sina användare
kan Spotify lyckas med detta. Gillar användarna våra förbättringar kommer dem förmodligen att berätta det och diskutera det med sina vänner. Ekvationen är så pass enkel, folk pratar om saker det är
värt att prata om, och Spotify är en sådan sak tillägger Bendz och småskrattar.
Bendz forsätter att berätta att de hela tiden försöker att hänga med i vad kunderna säger och skriver
om Spotify. Skulle det vara så att vi stöter på någon som är missnöjd men något vi har gjort är det
viktigt att alltid vara öppen och ärlig, och är det vi som gjort ett misstag, då ber vi om ursäkt.
För Spotifys del har WOM online varit av störst vikt förklarar Bendz, detta eftersom online är där våra
flesta användare brukar vara och WOM online sprids snabbare än offline.
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5.6 Kvantitativ undersökning
5.6.1 Sammanställning av svar
I den kvantitativa undersökningen har vi haft 192 respondenter, varav 103 män och 89 kvinnor.
Åldersfördelning:
0-15 år: 16st. 16-20 år: 44st. 21-25 år: 49st. 26-30 år: 30st. 31-35 år : 29st. 36 år+: 24st.
76% har en kostnadsfri version av Spotify och 24% har Spotify Premium/Unlimited
Vart respondenterna hörde talas om Spotify för första gången:
Av någon i bekantskapskretsen: 68%
I en blogg: 6,25%

Genom Facebook: 11%

I en reklam: 6,25%

Genom Twitter: 2,5%

Nyhetsartikel: 1%

Annat: 4%

Är det respondenterna har hört om Spotify överhängande positivt eller negativt: (Skala 1-5 där 1 är
negativ och 5 positivt)
Svarsfrekvens:
1: 0,5%
2: 3%
3: 7,5%
4: 51%
5: 38%
86,5% av alla respondenter har någon gång rekommenderar tjänsten Spotify till en annan person
De största anledningarna till att folk pratar om Spotify enligt respondenterna: (Svaren insorterade i
kategorier)
86 svar på att Spotify erbjuder laglig musik på internet
100 svar på att Spotify är gratis
102 svar på att det är en ”modefluga” som är ny och spännande
24 svar på att man kan få musik i datorn, mobilen och offline
25 svar på kategorin annat
Avgörande faktorer för respondenterna till att skaffa Spotify: (Svaren insorterade i kategorier)
Gratis musik: 30%

Laglig musik: 16,6%

Stort utbud av musik: 14,6%

Bekanta hade Spotify: 14,6%

Spotifys goda rykte: 12,5%

Musik i datorn, mobilen och offline: 6,8%

Annat: 3,1%

Om respondenterna ser någon nytta med att rekommendera Spotify till andra:
Ja: 25%

Nej: 38%

Vet ej: 37%
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På frågan om vilka respondenterna tror är de två största anledningarna till att folk pratar om Spotify
har vi kategoriserat in svaren i fem olika kategorier:






Spotify erbjuder laglig musik på internet
Spotify erbjuder gratis musik på interne
Spotify är en ”modefluga”, något nytt och spännande
Man kan spela musik genom Spotify i både datorn, mobilen och offline
Annat

Också på frågan på vad som var den avgörande faktorn till att respondenterna skaffade ett konto på
Spotify har vi kategoriserat svaren i kategorier:








Spotify är gratis
Det är laglig musik på internet
Stort utbud av musik
Bekanta hade Spotify
Spotifys goda rykte
Musik i mobilen och offline
Annat

5.6.2 De olika åldersgrupperna
Åldersgrupp 0-15
I den här åldersgruppen har vi 16 stycken respondenter, 10 män och 6 kvinnor. Alla 16 respondenter i
den här gruppen har ett gratis Spotifykonto, detta avspeglas i att 75% av respondenterna tror att en
av de största anledningarna till att folk pratar om Spotify är att det finns möjlighet till gratis musik
samt att 69% har skaffat Spotify av just anledningen att det är gratis. 62,5% av respondenterna hörde
för första gången talas om Spotify från någon i sin bekantskapskrets, 12,5% hörde om det på Twitter
och ingen hörde talas om det genom Facebook. Bland männen i den här respondentgruppen är det
63% som har rekommenderat Spotify till någon annan person, den siffran bland kvinnorna är 83%.
Det är också 50% i åldrarna 0-15 år som ser en nytta med att rekommendera Spotify till sina bekanta.
På frågan om det respondenterna har hört om Spotify är överhängande positivt eller negativt, där 1
är negativt och 5 är positivt, ligger snittet på 3,75 och majoriteten (9 st.) har svarat med siffran 4.
Åldersgrupp 16-20
I den här åldersgruppen har vi 44 stycken respondenter, 21 män och 23 kvinnor. I den här gruppen är
det fem stycken som har en betalversion av Spotify och 39 stycken som har Spotify free. I den här
gruppen var det 73% som första gången hörde talas om Spotify genom någon i bekantskapskretsen,
det var 7% som svarade Facebook, 4,5% Twitter, 9% i en blogg, 4,5% genom reklam och 2,25% på annat sätt. Snittet på om det respondenterna hört om Spotify har varit positivt eller negativt ligger i den
här gruppen på 4,3 och det var 19 stycken i den här gruppen som svarade med siffran 5. I den här
gruppen var det 82% som någon gång hade rekommenderat Spotify till någon bekant. I den här åldersgruppen trodde 20 personer att Spotify erbjuder laglig musik på internet var en av de största
anledningarna till att det sprids WOM kring Spotify, 30 stycken trodde att det är för att de erbjuder
gratis musik på internet och 23 stycken för att det är en modefluga som är ny och spännande. Det var
43% i den här åldersgruppen som inte såg någon direkt nytta med att rekommendera Spotify till sina
bekanta. För 18% i den här gruppen var Spotifys goda rykte den avgörande faktorn till att skaffa ett
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konto medan det var 32% som svarade att det är kostnadsfritt som var den avgörande faktorn till att
skaffa Spotify.
Åldersgrupp 21-25
I den här åldersgruppen har vi 49 stycken respondenter, 28 män och 21 kvinnor. Av de 49 respondenterna är det åtta stycken som har en betalversion av Spotify. 75,5% i den här gruppen hörde för första gången talas om Spotify genom någon i bekantskapskretsen och det är 90% som själva har rekommenderat Spotify till någon annan person. Den här respondentgruppen hade ett snitt på 3,7
över huruvida det dem hört om Spotify är positivt eller negativt, men noterbart är att det lägsta svaret är en trea och det är bara två stycken av 49 som har svarat med siffran tre medan det är 29
stycken som har svarat fyra. Av de 49 personerna så var det 18% som svarade att utbudet på Spotify
var den avgörande faktorn till att de skaffade ett konto och lika många var det som svarade att det
var på grund av att bekanta hade Spotify som de själva skaffade det. Och i den här gruppen var det
31% som skaffade Spotify för att det är gratis. Det var 24, 27 respektive 28 personer som trodde att
det var att Spotify är lagligt, en modefluga och gratis som är de största anledningarna till att folk pratar om Spotify.
Åldersgrupp 26-30
I den här gruppen har vi 30 respondenter, 18 män och 12 kvinnor. Det är åtta personer av 30 som har
en betalversion av Spotify och av de åtta så är sex stycken män. Det är 10% som hörde talas om Spotify för första gången genom Facebook och 77% genom någon i bekantskapskretsen. Snittet på om
det respondenterna hört om Spotify har varit positivt eller negativt ligger i den här gruppen på 4,4
och det var 47% som angav siffran fem som svar. Det var också 90% av respondenterna som någon
gång hade rekommenderat Spotify till någon annan person. Samtidigt var det endast 20% som såg
någon egen nytta med att rekommendera Spotify till bekanta och det var 47% som svarade att de
inte visste. I den här gruppen trodde majoriteten (15 respektive 17 personer) att folk pratar om Spotify för att det är laglig musik på internet samt att det är en modefluga. Det var 20% som hade skaffat
Spotify med anledning av att det är laglig musik och lika många på grund av det stora utbudet av musik. Av de åtta personer som har en betalversion av Spotify var anledningen till att betala för Spotify
hos 62,5% att slippa reklamen, hos 25% för att få Spotify i mobilen och 12,5% för att få Spotify offline.
Åldersgrupp 31-35
I den här gruppen har vi 29 stycken respondenter, 15 män och 14 kvinnor. 13 av 30 personer i den
här åldersgruppen betalar för en version av Spotify. Det är 28% här som första gången hörde talas
om Spotify genom Facebook, det är 10,5% genom någon form av reklam och 52% genom någon i bekantskapskretsen. Snittet på om det respondenterna hört om Spotify har varit positivt eller negativt
ligger i den här gruppen på 4,2, i den här gruppen var det också en respondent som svarade med siffran ett och en som svarade en tvåa. Det var 86% som någon gång hade rekommenderat Spotify till
någon annan person, men det var 55% som inte såg någon egen nytta av att rekommendera det till
andra personer. I den här gruppen trodde 20 personer att folk pratar om Spotify med anledning av
att det är en modefluga som är ny och spännande och det var här fyra personer som trodde att en av
de största anledningarna var att man kan spela musik genom Spotify i både datorn, mobilen och offline. I den här åldersgruppen var det endast 10% som skaffade Spotify med anledning av att det är
gratis, det var 24% som skaffade det på grund av det goda ryktet kring Spotify och lika många för att
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det Spotify är laglig musik på internet. 46% av de som betalar för en version av Spotify i den här
gruppen väljer att göra det för att slippa reklamavbrott i musiken.
Åldersgrupp 36+
I den här gruppen har vi 24 stycken respondenter, 11 män och 13 kvinnor. Hälften i den här gruppen
har Spotify free medan hälften har en betalversion . Här är det 58% som första gången hörde talas
om Spotify genom någon i bekantskapskretsen, det är 12,5% genom Facebook, och lika många genom någon form av reklam. Den här respondentgruppen hade ett snitt på 4,1 över huruvida det dem
hört om Spotify är positivt eller negativt. Det var hela 96% som någon gång hade rekommenderat
Spotify till någon annan person, men det var bara 29% som såg någon egen nytta av att rekommendera det till andra. I den här åldersgruppen var det 12,5% som skaffade Spotify med anledning av att
det är gratis och det var 37,5% som skaffade det för att Spotify är laglig musik på internet.
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6. Analys
I detta kapitel kommer vi att analysera och ställa de empiriska data vi har samlat in mot de teorier
och expertutlåtanden som vi har använt oss utav tidigare i denna uppsats. Vi kommer även presentera en del egna reflektioner.

6.1 Sociala medier
Spotify agerar på flera olika sociala medier och det tycker vi visar på hur medvetna de är om hur viktigt det är att finnas där kunderna finns. Society of Digital Agencies undersökning som visade på att
företag allt mer satsar på de sociala nätverken innefattar alltså Spotify och visar på att de ligger i
framkanten på vad som är ”inne” just nu. Tyvärr så fick vi inte tillgång till detaljer om strategier på de
sociala nätverken men vad som tydligt kan utläsas är att ett av huvudsyftena är att kommunicera
med sina kunder. Både Joel (2009) och Alterian (2010)menar att man måste redan från början veta
vad man ska göra där, och därefter kan man lägga upp strategier för hur man ska lyckas med det. Vi
kan bara uttala oss med säkerhet att Spotify visste varför de skulle finnas där och vi kan bara anta att
de har bra strategier för hur de ska kommunicera med sina kunder. Joel (2009) menar vidare att när
ett företag förstår och vet varför dem ska finnas där, det är först då som de kommer förstå varför
kunderna är nöjda.
Bendz (Personlig kommunikation, 28 juni, 2010)beskrev hur de har integrerat de olika sociala nätverken med varandra, dels att deras blogg är sammankopplad med deras Twitter-profil, vilket innebär
att så fort det görs en uppdatering på bloggen så syns det även på Twitter, och vice versa. På så viss
underlättas arbetet lite och vi sparar lite tid förklarade Bendz (Personlig kommunikation, 28 juni,
2010). Detta är något som Hanlon (2010) starkt rekommenderar att man gör, dels för som Bendz
(Personlig kommunikation, 28 juni, 2010) säger, att det sparar en del tid, men också för att budskapen från företagets sida hela tiden blir konsekventa och samma budskap sänds ut i de olika kanalerna.
Vad vi kan förstå så har planen för Spotify hela tiden varit att framför allt konversera med sina kunder i de sociala medierna, en sak som Bendz (Personlig kommunikation, 28 juni, 2010)sa som gör att
vi får uppfattningen om att Spotify har bra koll på hur verkligenheten är och hur det fungerar är då
hon utryckte sig på följande sätt.
”Det är inte vart du pratar med dina kunder som är det viktigaste utan det är vad du säger som är avgörande.” (S. Bendz, 2010)
Detta tycker vi visar på att Spotify är mycket medvetna om att det räcker inte bara med att finnas där
kunderna finns och det räcker inte med att bara finns på de sociala medierna. Spotify är medvetna
om att de måste leverera, det är vad som sägs som bli det avgörande. Både Alterian (2010) och
Baggott (2010) är överens om att det huvudsakliga syftet med sociala medier är att lyssna, prata och
konversera, Baggot (2010) menar också precis som Gartman (2009) att det är av stor vikt att förse
följarna med viktig, intressant och relevant information.
Gartman (2009) menar att det är ganska lätt att få folk att prata om något under en kort tid, och att
utmaningen är att få dem att prata om varumärket och företaget i längden. Lösningen enligt Gartman (2009) är att skapa en stark koppling till sina kunder och följare. Enligt vårt tycke så lyckas Spotify skapa relationer till sina kunder genom att finnas på de sociala nätverken och genom att kommunicera med sina kunder och bör där igenom hålla snacket om Spotify vid liv.
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6.2 Blogg
Spotifys blogg uppdateras med nya inlägg dagligen eller med någon dags mellanrum. Det som kommuniceras i bloggen är nyheter kring företaget Spotify, nyheter angående uppdateringar och ändringar av mjukvaran samt nyheter kring ny musik och kampanjer som Spotify håller i. Det kan också
skrivas inlägg om t.ex. lediga jobb på Spotify. Bloggen fungerar också som en supportfunktion, då besökare kan ställa frågor kring blogginläggen i kommentarerna och får där också svar från Spotify.
Detta stämmer in på alla plan då Gartman (2009) menar att ett företag dels bör kommunicera vad
som händer i företaget men att det också bör finnas personlig kommunikation vilket innefattar supportfunktionen i kommentarerna.
Bendz (Personlig kommunikation, 28 juni, 2010)förklarar att strategin med bloggen redan från början
var att ha den som huvudsaklig kommunikationskanal. Bendz(Personlig kommunikation, 28 juni,
2010) bekräftar också att via bloggen delar de med sig av information som de anser vara relevant för
deras användare. Bendz(Personlig kommunikation, 28 juni, 2010) berättar också att bloggen är det
viktigaste mediet på grund av att den är deras huvudsakliga kommunikationskanal. Andersson (2009)
menar att en blogg är bra för att du hela tiden kan ha en pågående dialog med läsarna och du kan
snabbt och lätt svara och kommunicera med dem. Det är kanske inte så konstigt att Spotify anser att
bloggen är deras viktigaste forum, de poängterar hur viktigt det är att prata med sina kunder, de gör
det via bloggen som även fungerar som support. Det är också från bloggen som det mesta utgår
ifrån, ett inlägg på bloggen resulterar i en statusuppdatering på Facebook och även på Twitter. På
bloggen sköts helt enkelt en väldigt betydande del av företagets kommunikation. Vad som dock är
intressant är att enligt både Hanlon (2010) och Baggot (2010) är det väldigt viktigt att ha en intressant blogg, och enligt Baggot (2010) ska man också skapa diskussioner, helst genom att diskutera
problem och funderingar som är relaterade till din bransch. Absolut finns det intressanta inslag på
bloggen och det är alltid högst relevanta saker som skrivs, men vi tror dock att Spotifys tanke inte var
att ha en rolig och intressant blogg i den bemärkelsen, utan mer en relevant och informativ blogg.
Enligt Alterian (2010) kommer en sådan typ av blogg, där man förser läsarna med viktig och relevant
information resultera i att läsarna mer än gärna berättar för andra att du gav den till dem.
Baggott (2010) nämner ett bra tips, att hitta en bloggare som har stort inflytande och påverkan. Och
att man kan försöka komma på god kant med denne och att den senare förmodligen kommer prata
gott om dig i sin blogg. Detta tillsammans med att vi med våra föraningar om att något liknande hade
skett i Spotifys fall ställde en fråga till Bendz (Personlig kommunikation, 28 juni, 2010) som handlade
om alla de invites som delades ut via bloggar när Spotify var nytt på marknaden.
”Det finns många personer som bloggar om Spotify, men det är ingenting som vi har uppmanat dem
att göra, vi gav en invite till en del personer som vi trodde skulle älska vår nya tjänst, det gjorde dem
och de började prata med andra om det.” (S. Bendz, 2010)
Vi tror att ”en del personer” är mycket väl utvalda personer med många följare, som blev erbjudna
ett Spotifykonto, och som antingen fick en massa invites att ge ut för att dem gillade tjänsten så
mycket och skrev gott om det i sin blogg eller blev erbjudna invites att ge ut i utbyte mot att de skrev
om Spotify. Men i och med att vi inte fick något svar på denna fråga så får vi lämna den obesvarad
och vi kan bara spekulera.
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6.3 Facebook
På Facebook uppdaterar Spotify när de har något viktigt och relevant att säga, de skriver inte bara för
sakens skull förklarade Bendz(Personlig kommunikation, 28 juni, 2010) och detta är något som dels vi
själva tycker är vettigt, det bli mer naturligt att bara skriva när man faktiskt har något att säga. Enligt
vår mening märks det ganska tydligt då både privatpersoner och företag skriver bara för att det ska
skrivas något. Dunay (2009) är inne lite på samma spår då han menar att du kan inte bara skapa en
sida med dit budskap och tro att du är klar. Vidare menar han att du måste skriva intressanta uppdateringar så frekvent som möjligt. Och det är just där poängen finns, i ordet ”intressant”, har du intressanta och relevanta saker att skriva, kan du göra det hur många gånger om dagen som helst, men
vi tror inte man ska skriva för sakens skull, då är det bättre att man gör t.ex. en uppdatering varannan
dag.
Spotifys ”fan-page” har som vi tidigare nämnt över en halv miljon fans, och på sidan kommuniceras
det ut ungefär samma saker som på bloggen men i kortare format. Andersson (2009) menar att en
”fan-page” kan vara ett mycket effektivt sätt att nå ut till sina kunder. En ”fan-page” i så stor skala
syns på så många fler ställen än för bara just fansen. För att ta ett exempel så säger vi att de 600 000
fansen har ca 100 vänner var. Det innebär att när var och en av dem blev fans av sidan, så ser 100
personer till att de blev det. En förenklad uträkning skulle innebära att 60 miljoner personer har sett
att dessa 600 000 är fans av Spotify. Så visst kan man väl säga att en ”fan-page” kan vara ett effektivt
sätt att nå ut till kunder.
På facebook-sidan är aktiviteten hög i kommentarerna, det är ofta hundratals användare som har
kommenterat något kring en uppdatering. En skillnad här jämfört med i bloggen är att Spotify inte är
aktiva i kommentarerna och erbjuder inte support på samma sätt som i bloggen.
Dunay (2009) menar att skapa en applikation är en av de fem viktigaste faktorerna för att optimera
sitt arbete på Facebook och Spotify har för bara fyra månader sedan släppt en applikation som integrerar Spotify med Facebook. Bendz(Personlig kommunikation, 28 juni, 2010) menar att integrationen ska underlätta för användarna att dela med sig av musik till varandra. Bendz (Personlig kommunikation, 28 juni, 2010) förklarar vidare att det också handlar om att ge befintliga kunder ännu mer
värde från Spotify och att ge icke-användare ännu större anledning till att bli kunder. Vi tycker det är
roligt för användarna att Spotify hela tiden strävar efter att bli bättre och ha som mål att ge sina
kunder ännu mer värde trots att dem allra flesta verkar vara nöjda redan innan en ny uppdatering
kommer. När denna nya applikation kom satte vi oss och började undersöka vad den faktiskt innebar,
när man nu en tid senare ser hur många fler personer som har anslutit sig, då börjar en lite känsla av
att det är något väldigt stort på gång att gro. Nu kan du helt plötsligt komma över väldigt många
spellistor från dina vänner, hitta musik du inte viste fanns, och i Spotifyklienten ser du vad dina
vänner har kommenterat och tipsat för låtar och listor på Facebook. Och detta tror vi bara är början.
Nyckeln med marknadsföring i sociala medier är enligt Dunay (2009) att inte ”göra det och sedan
glömma det” . Nyckeln till framgång är ett konstant deltagande i de sociala medierna och viljan att
engagera dina kunder genom att bidra med ett utmärkt innehåll. Vilket vi tycker Spotify är ett bra exempel på.
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6.4 Twitter
Liksom för de andra sociala medierna är syftet med Spotifys existens på Twitter att kommunicera
med användarna. Bendz(Personlig kommunikation, 28 juni, 2010) förklarade dock att Twitter används för att dra läsarna till en annan källa som t.ex. bloggen eller hemsidan. Enligt Baggott (2010) är
detta vad Twitter handlar om ur ett företagsperspektiv. Att genom en kort säljfrämjande text, precis
som Spotify gör, dra läsarna till ursprungskällan. Även Hadley (2007) menar att Twitter är ett unikt
verktyg för att marknadsföra sin blogg eller hemsida.
Enligt Volpe (2008) är sociala medier och då Twitter ett mycket bra verktyg för att kommunicera med
marknaden och för att ta hand om kontakten med kunder, intressenter, bloggare m.m. Detta är vad
Bendz (Personlig kommunikation, 28 juni, 2010) hela tiden har sagt angående alla sociala medier som
de finns på. Spotify finns i denna miljö för att kommunicera.
Genom att finnas på Twitter anser Spotify sig lyckas bygga en bra relation med sina kunder, och
Bendz (Personlig kommunikation, 28 juni, 2010) kunde inte nog poängtera hur viktigt det är att ha en
bra dialog med sina kunder. Hadley (2007) menar att Twitter liksom de andra sociala nätverken är
verktyg för att kunna nå sin publik i realtid. Hadley (2007) menar också att Twitter är ett lyssnarforum, och ett ytterligare sätt att bygga relationer. Att Bendz (Personlig kommunikation, 28 juni, 2010)
säger att dem faktiskt har lyckats bygga relationer via Twitter borde tyda på att Twitter är ett bra socialt media att vara på om man använder dess fördelar och använder det på rätt sätt. Att Spotify använder Twitter som en del av en supportfunktion har många fördelar, dels blir många utav inläggen
relevanta för mer än en person, och Spotify visar genom sina svar att de faktiskt finns tillgängliga och
lyssnar på vad deras kunder har att säga eller behöver hjälp med.
Spotify använder sig mycket av länkar, och visar på varje socialt media på vilka fler ställen de finns,
vilket både flera av de experter vi har varit i kontakt med och teoretiker som vi använt oss utav menar är viktigt. Bendz (Personlig kommunikation, 28 juni, 2010) har också tydligt gjort klart för oss att
huvudsyftet med att finnas i de sociala medierna är att kommunicera med sina kunder och kontakter
vilket både innebär att man lyssnar till vad de har att säga och man pratar med dem om både företags nyheter, uppdateringar och mer personliga saker som folk behöver hjälp med. Allt som kommuniceras sker konsekvent från bloggen och ut i de andra medierna, med få undantag. Bendz (Personlig
kommunikation, 28 juni, 2010) har också förklarat att det som skrivs hela tiden har ett värde och är
relevant i de olika sociala medierna, vilket både experter och teoretiker poängterar är väldigt viktigt.

6.5 Word of mouth
”Vår filosofi har alltid varit att skapa något riktigt bra som vi själva älskar att använda och som vi
gärna delar med andra. Om dem gillar det kommer de berätta om det för sina vänner.” (S. Bendz,
2010)
Så beskrev Bendz (Personlig kommunikation, 28 juni, 2010)hennes och Spotifys syn på hur de vill
sprida en stark och positiv WOM kring företaget. Det är precis så Echeverri och Edvardsson (2002)
också menar att WOM fungerar, de positiva kunderna säljer in tjänsten eller produkten till sina bekanta helt frivilligt. Grönroos (2000) är enig med detta och menar att nöjda kunder, helt naturligt,
ofta sprider en positiv WOM. Bendz (Personlig kommunikation, 28 juni, 2010) förklarade också att
det har varit lite av en strategi, att skapa något fantastiskt bra, dela med sig av det och få folk att
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prata om det. Detta gör man genom att hela tiden försöka skapa fler funktioner hos tjänsten och
sträva efter att bli den bästa musiktjänsten i världen.
Bendz (Personlig kommunikation, 28 juni, 2010) tror att om användarna gillar de förbättringar som
Spotify gör så kommer de förmodligen att berätta det och diskutera det med sina vänner. Bendz
(Personlig kommunikation, 28 juni, 2010) menar också att folk pratar om sådant som det är värt att
prata om, och hon tycker absolut att Spotify är en sådan sak. Enligt Echeverri och Edvardsson (2002)
blir WOM som mest effektiv när det gäller saker som sticker ut från mängden, när det är något roligt,
nytt eller annorlunda. Vi tror att det ligger mycket i det Echeverri och Edvardsson (2002) säger, WOM
kring Spotify har varit oerhört stor, men det uppfyller inte bara ett utan flera av de faktorer som
Echeverri och Edvardsson (2002) nämner. Spotify var både något som stack ut från mängden, det var
något nytt och spännande och det var dessutom roligt att kunna ha tillgång till ett så stort musikutbud. Ett ting som har alla de faktorerna är helt klart en sådan sak, som Bendz(Personlig kommunikation, 28 juni, 2010) menar, att det är värt att prata om.
Bendz (Personlig kommunikation, 28 juni, 2010) berättade att de hela tiden försöker att hänga med i
vad kunderna säger och skriver om Spotify. Skulle det vara så att de stöter på någon som är missnöjd
men något de har gjort är det viktigt att alltid vara öppen och ärlig, och är det de som gjort ett misstag, då ber dem om ursäkt. Enligt Alterian (2010) är det en viktig del i arbetet med WOM att försöka
identifiera om någon talar illa om ditt varumärke. Alterian (2010) menar också att det är av stor vikt
att tala med dessa personer, ta reda på varför de är missnöjda, be om ursäkt och ta vara på deras
feedback. Det absolut viktigaste är att faktiskt göra något, visa att du har tagit åt dig, och se till så
dem blir nöjda. Återigen så gör Spotify ett arbete som experterna rekommenderar. Att Spotify dels
har en blogg, dels en egen sida för feedback och support, en Twitter-sida och en Facebook-sida gör
att de kan nå sina kunder och bli nådda på flera olika ställen. Detta underlättar för att faktiskt kunna
konversera med kunderna, missnöjda som nöjda.
För Spotifys del har WOM online spelat en viktigare roll än WOM offline förklarade Bendz (Personlig
kommunikation, 28 juni, 2010), detta eftersom online är där de flesta användarna brukar vara och
WOM online sprids snabbare än offline. Det är i enighet med Joel (2009), som menar att WOM på internet är mer effektivt för att nå fler människor på en kortare tid, då spridningen av ett rykte oftast
tar längre tid offline. Godin (2001) menar även han att WOM sprids snabbare online än offline och
att ett budskap hela tiden kan vara konstant på internet till skillnad från offline där ett rykte som
sprids ofta kan förvridas.
6.5.1 Kvantitativt
Hela 86,5% av respondenterna i enkätundersökningen svarade att de någon gång hade rekommenderat Spotify till någon annan person. Detta bekräftar Echeverri och Edvardssons (2002) och Brooks
Jrs (1957) teorier om att företag som lyckas få sina kunder exalterade har möjlighet att skapa en
spridning av kunskap om tjänsten som hade varit väldigt svårt att lyckas med på egen hand. Det var
också 68% av respondenterna som hörde talas om Spotify för första gången genom någon i sin bekantskapskrets. Både Echeverri och Edvardsson (2002) och Brooks Jr (1957) menar att personliga
nätverk kan spela en stor roll för hur försäljningen sprider sig och i synnerhet när det gäller en ny
produkt på marknaden. Det har visat sig att det är av stor vikt att personer med ett stort kontaktnät
och inflytande köper en ny innovativ produkt för att försäljningen ska öka snabbare. Det kan då bidra
till att en stor del av ett företags marknadsföring kan ske bara genom kundernas naturliga beteende
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att sprida och dela erfarenheter. Det här är dock något som skiljer sig från Bendz (Personlig kommunikation, 28 juni, 2010) uppfattning om att WOM online är viktigare för Spotify än WOM offline. Enligt enkätundersökningen var det bara knappt 20% som hörde talas om Spotify online för första
gången. Men hennes uppfattning är enligt oss högst förståelig, då deras kunder befinner sig i onlinevärlden och att WOM kan spridas snabbare online än offline. Men de här siffrorna visar att vanliga
diskussioner ansikte mot ansikte fortfarande är dominerande när man ska berätta om något nytt för
sina vänner. Samtidigt tror vi att WOM som sker efter första gången man hör talas om ett nytt fenomen förflyttas mer och mer online, då börjar folk blogga om det, läsa artiklar om det online och
skriva och läsa om det i forum, på Twitter eller på Facebook. Så hennes uppfattning kan nog vara lite
mer korrekt än det siffrorna i vår undersökning visar, då siffrorna endast är över vart folk hörde talas
om Spotify just första gången.
Att det är så många som rekommenderar Spotify till bekanta bör ju betyda att de är mycket nöjda
med tjänsten och detta bidrar förmodligen också till att det som respondenterna har hört om Spotify
har varit väldigt överhängande positivt. 89% av alla respondenter har svarat med siffran 4 eller 5 på
en skala där 1 är negativt och 5 är positivt gällande det man har hört om Spotify från andra. Och det
är detta Echeverri och Edvardsson (2002) menar med att WOM är som en införsäljning hos folk som
de positiva kunderna själva utför. Även Grönroos (2000) styrker detta när han menar att en positiv
WOM kommer från en hög kundnöjdhet och det i sin tur attraherar nya kunder till företaget. Han
menar också det är viktigt och positivt för ett företags image med bra kundupplevelser och en positiv
WOM.
Det kom in 102 svar på att respondenterna trodde att en av de största anledningarna till varför folk
faktiskt pratar om Spotify är att det är en modefluga som är ny, spännande och annorlunda. Det är
något som flera teoretiker menar är önskvärt hos företag för att uppnå en bra WOM. Joel (2009) menar att viral marknadsföring (WOM på internet) blir väldigt effektiv när anledningen till att folk pratar
om ett varumärke är att de är entusiastiska över det. Det blir extra effektivt när det är något som folk
tycker är häftigt och spännande, då det kan ge ryktesspridaren status och ett gott anseende. Echeverri och Edvardsson (2002) håller med och menar att ett företag ska tänka på att det är saker som
sticker ut från mängden som folk pratar om i sina personliga nätverk, det är något som är nytt eller
annorlunda som folk gillar att prata om. Det här beskriver verkligen Spotify som företag och fenomen. Och det visar sig tydligt i den här undersökningen att något som är nytt, spännande och levererar en hög kundnöjdhet generar en stark och positiv WOM. Spotifys stora tillväxt när det gäller kunder och varumärkeskännedom visar ju också på att några stora satsningar i traditionell reklam inte
behövs så länge ett företag kan skapa och upprätthålla en stark WOM.
Majoriteten (68%) av våra respondenter skaffade Spotify på grund av något av tjänstens attribut, så
som att det t.ex. är gratis, har ett stort utbud av musik eller att det går att använda i mobilen. Men
det var ändå drygt 27% som skaffade Spotify bara på grund av det goda ryktet de hade hört om Spotify eller på grund av att bekanta hade tjänsten. Det är också en viktig effekt av WOM enligt Echeverri
och Edvardsson (2002), som påstår att WOM har en nytta för icke-kunder som funderar på att köpa
en tjänst. Detta eftersom tjänster är abstrakta och svåra att standardisera. Kunderna behöver ofta
försäkra sig om att de tar rätt köpbeslut och ett lätt sätt att försäkra sig är att lyssna på vad redan
befintliga kunder har att säga om tjänsten. WOM uppstår alltså inte bara genom att folk delar med
sig av sina upplevelser och erfarenheter, det uppstår också när potentiella kunder söker hjälp för att
ta ett köpbeslut. Brooks Jr (1957) håller med och menar att när ryktet sprider sig om att någon tro-
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värdig i bekantskapskretsen har köpt produkten och är nöjd ger det tillräckligt med bevis på att tjänsten är värd att köpa för många.
Många har, som nämnt tidigare, rekommenderat Spotify till andra personer i bekantskapskretsen och
det beror väl till störst del på att de är nöjda med tjänsten i sig. Men det var ändå 25% som såg en
egen nytta av att rekommendera tjänsten till sina vänner, det är en siffra som vi tror ständigt ökar
och inte alls var lika hög för t.ex. ett år sedan. Den nyttan man tidigare kunde ha av att vännerna
skaffade Spotify var att man kunde skicka spellistor till varandra genom en länk som man kopierade
och skickade vidare över internet. Idag har nyttan med att vänner skaffar Spotify blivit mer påtaglig,
framförallt genom ”Facebook-applikationen” som gör det mycket lätt att dela musik med sina vänner
och se vad vännerna lyssnar på och har för spellistor. En anledning till att vi tror att den siffran kommer öka ännu mer är att den i nuläget är högre i de yngre åldrarna än de äldre och det beror nog på
att de yngre snabbare har tagit till sig applikationen på Facebook och möjligheten att lätt dela musik
med varandra. Applikationen har funnits i fyra månader och har redan över 930 000 användare och vi
ser inget som tyder på att användarantalet inte kommer fortsätta stiga. Och med ett stigande användarantal på applikationen samt möjligtvis nya funktioner som underlättar att dela med sig av Spotify
tror vi att nyttan av att rekommendera Spotify till sina vänner kommer öka markant hos kunderna
och det är något vi tror Spotify är mycket angelägna att uppnå, då de skulle få en ytterligare ökad
effekt av WOM kring tjänsten. Joel (2009) tar upp vikten av att få folk att se en nytta i att sina bekanta skaffar en produkt eller tjänst. Han kallar den typen av WOM för ”viral expansion loops” och
menar att det handlar om att utnyttja individer och deras påverkan i sociala medier för att skapa gemensamma upplevelser för folk. Det är en typ av WOM som skapar stort engagemang hos ryktesspridarna och bidrar till en snabb spridning av WOM. Joel (2009) menar vidare att vara en del av något kan ge ett större utbyte tillbaka ju fler vänner som deltar. Därför är det önskvärt att försöka
sprida kunskapen om det nätverket, varumärket eller vad det är som engagerar en till en större
grupp. Ju fler som engagerar sig i ett nätverk, desto mer användbart blir det.
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7. Slutsats
I detta kapitel kommer vi att presentera våra slutsatser om hur Spotify har använt sig utav sociala
medier och Word of mouth?

Genom denna undersökning har vi kommit till insikt att det först och främst är av största vikt att veta
varför man som företag ska finnas på de sociala medierna. Att inte ha en klar strategi för vad man ska
göra och varför man ska vara där, anser vi vara lika med att man inte kan göra ett hundra procentigt
arbete där heller. Spotify har redan från start vetat vad syftet med deras existens i sociala medier ska
vara. Vad vi kan konstatera är att Spotify inte bara finns där, de lyssnar till vad kunderna har att säga,
de delar med sig av relevant information och de visar klart och tydligt att de finns där för kunderna.
Det är inte bara det att Spotify av en slump har lyckats komma med relevanta saker på de sociala
nätverken, det framgår tydligt att Bendz och Spotify är högst medvetna om att det är vad som sägs
som är avgörande. Dels så anser vi att man ganska enkelt kan se om det är något framkrystat material eller om det kommer från hjärtat, men det hela ger också en bild av hurdant företaget är. Spotify
visar genom sin kommunikation att det är ett företag som bryr sig om sina kunder och faktiskt vill
förse dem med relevant information. Vi tycker att Spotify visar att de ligger i framkant på hur man
ska arbeta på de sociala medierna och vi anser att Spotify utan tvekan skulle kunna vara ett exempel
på hur man bör bete sig och agera på de sociala nätverken. Vad som också bidrar till att Spotify lyckas
kommunicera så bra med sina kunder anser vi vara att de har integrerat de sociala nätverken med
varandra, på så vis behöver inte kunderna leta efter information på alla nätverk utan har Spotify
publicerat något, då ser man det på såväl bloggen, Twitter och Facebook, oavsett vilken som är originalkällan. Vi anser att Spotify genom sin övertygan om att det är konversationen och vad som sägs
som är det viktigaste, hela tiden medvetet jobbar med att bygga upp och bibehålla starka kopplingar
till sina kunder och följare.
En mycket stor anledning till att WOM kring Spotify har varit så pass stor som den har, grundar sig
helt enkelt i att kunder överlag är nöjda med tjänsten och dess egenskaper. Att Spotify dessutom var
ett helt nytt fenomen när det kom bidrog säkerligen till att många personer tyckte att det var något
spännande som var värt att tala om. Vi anser att invitesen har haft en mycket stor roll i spridningen
av WOM, dels är det genom en invite som många har fått tjänsten och vi tror att det i början var en
mycket betydande del av vad man pratade om angående Spotify. Vi vet själva hur pratet gick om hur
man skaffat Spotify, vart man kan få invites osv. Som vi tidigare nämnt i denna uppsats så fick vi inget
konkret svar på hur hela den biten med invitesen fungerade från Spotifys sida. Vad vi vet är att det
delades ut via ett flertal bloggar, och enligt Spotify var inte detta någon strategi utan man gav ett
antal invites till personer som man trodde skulle gilla tjänsten. Vår uppfattning är dock att det ligger
en betydligt starkare strategi bakom detta. Vi tror att noga utvalda personer har fått tillgång till ett
stort antal invites för att sedan ge ut via sin blogg. Inget ont med detta, vi tycker det är ett genigaliskt
drag och det är en win-win situation för båda parterna. Ryktet om Spotify sprids som en löpeld, och
bloggaren får ännu fler läsare. Men detta är som sagt inget vi har belägg för att konstatera, men vi
anser att det troligen gått till så. Vi har själva sett att det för något år sedan fanns bloggar som gav ut
flera tusentals invites, och hur skulle dem kommit över dessa om inte direkt från Spotify?
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Enligt oss har Spotify lyckats hålla WOM kring företaget vid liv på ett mycket bra sätt. En anledning till
detta är att de ständigt jobbar med att utveckla sin tjänst och att komma med nya uppdateringar
som ger extra värde för kunderna och som bidrar till att man börjar prata lite extra om Spotify igen.
Det har varit uppdateringar som att man kan lyssna på Spotify genom sin mobiltelefon, att man kan
spela musik från datorn utan att vara uppkopplad mot internet, en kontinuerlig uppdatering av ny
musik och den senaste stora uppdateringen, applikationen tillsammans med Facebook. Att vänner på
ett så enkelt sätt nu kan dela musik med varandra på Spotify och genom Facebook bidrar till ett
mycket mer socialt användande av tjänsten. Det är enligt oss ett mycket smart drag av Spotify, då det
ger ytterligare näring till WOM kring företaget av att folk börjar dela med sig av det man lyssnar på.
Nästa steg i den här utvecklingen tror vi kommer bli att du kan skriva direkt från klienten och publicera det på de sociala medierna, alltså tvärt om från idag. En ytterligare möjlighet är att du via Spotify direkt kan skriva till dina vänner och efter ytterligare några justeringar så har vi ett helt nytt socialt nätverk, ett helt nytt forum, som har potential att bli ett lika stort socialt media som de befintliga
idag. Och tänk att företag över hela världen idag strävar efter att vara aktuella och intressanta på Facebook och Twitter för att skapa WOM och värva kunder. Snart kanske Spotify har ett helt eget socialt nätverk, inte lika stort som Facebook, men ett nätverk där alla deltagare kommer prata om Spotify och alla är där bara för att de gillar tjänsten Spotify.
Vi har identifierat två saker som genomsyrar allt som Spotify har gjort i sitt arbete med att bygga upp
och bibehålla en stark och positiv WOM kring företaget samt arbetet med de sociala medierna, de
två faktorerna är kvalitet och kundorientering. Det är förmodligen också de faktorerna som ligger till
grund för den framgång Spotify har haft med att skapa WOM och delta i de sociala medierna. De ser
hela tiden till att hålla en hög kvalitet på sin kommunikation, det är relevant kommunikation som ger
en nytta för mottagarna, de ser hela tiden till att hjälpa frågande kunder, de är aktivt lyssnande efter
vad kunderna har att säga och strävar ständigt efter att uppfylla alla deras önskemål i den mån det är
möjligt. De jobbar också aktivt för att hålla högsta möjliga kvalitet på tjänsten de säljer, de erbjuder
ett enormt musikutbud som alltid hålls uppdaterat med musik från flera av världens största skivbolag
och det kommer ständigt nya uppdateringar för att tillfredställa kundernas behov samt att underlätta
och underhålla deras vardag.
Det är ju klart att kunderna gärna följer ett företags blogg, Facebook och Twitter när det hela tiden
kommer information och uppdateringar som har till syfte att hjälpa kunderna och förse dem med
information som de kan tänkas vara intresserade av. Och det säger ju sig självt att kunderna blir
nöjda och sprider ett gott rykte om Spotify när tjänsten konstant håller en hög kvalitet och allt företaget gör är utifrån kundernas önskemål och behov. Och det är ju precis detta som är Spotifys synsätt
på vad de vill skapa och uppnå enligt Bendz.
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Bilaga 1 – Frågeformulär för kvantitativundersökning
Marknadsundersökning - Spotify
Man

Kvinna

Ålder:
0 –15 16–20 21–25

26–30

31–35

36+

Vilken version av Spotify har du?
Spotify Free

Spotify Premium/Unlimited

Var hörde du talas om Spotify för första gången?
Bekantskapskretsen Facebook Twitter En blogg Reklam Nyhetsartikel

Annat
……………………………

Är det du har hört om Spotify överhängande positivt eller negativt?
Negativt

1

2

3

4

5

Positivt

Har du berättat för någon annan person om Spotify?
Ja

Nej

Vilka tror du är de tre största anledningarna till att folk pratar om Spotify?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vad var avgörande faktorn till att du skaffade ett konto?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vad fick dig att välja premium/unlimited framför en gratis version? (endast betalande Spotifykunder)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ser du själv någon fördel med att sprida vidare ryktet och rekommendera Spotify till dina vänner?
Ja

Nej

Vet ej
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Bilaga 2 - Intervjuguide
Vad arbetar du med och hur ser dina arbetsuppgifter ut?
Sociala Medier
I vilka sociala medier verkar Spotify?
-

Vad var era tankar bakom de valen av nätverk?
Har ni integrerat de sociala nätverken med varandra?

Har ni en strategi för ert arbete med sociala medier?
-

Regler och riktlinjer?
Vem/vilka är ansvariga för kommunikationen?
Gör ni något för att folk ska få reda på vilka sociala nätverk ni befinner er på?
Hur stor del av era marknadsföringsinsatser är inom sociala medier?
Hade ni en plan och strategi när ni klev in i sociala medier?
Outsourcar ni något av arbetet med sociala medier?

Har ni använt de sociala medierna för att observera marknaden?
-

Har ni lyssnat efter hur era budskap/kampanjer har blivit mottagna av era kunder?
Har ni gjort några speciella undersökningar på de sociala nätverken?
Har ni sökt efter personer med stort inflytande som har pratat/skrivit om Spotify, antingen
positivt eller negativt?

Vilket av de sociala nätverken är viktigast för Spotify?
Vad för fördelar kan du se med marknadsföring i sociala medier jämfört med traditionell
marknadsföring?
Vad för extra värde tror du företag kan ge sina kunder genom att delta i de sociala medierna?
Analyserar ni någon effekt/resultat av ert arbete i de sociala medierna?
På vilka sätt tror du ert deltagande i sociala medier kan ha förbättrat er relation till kunderna?
Twitter
Vad är er strategi för Twitter?
Vad tycker du att ni har uppnått genom att delta på Twitter?
Vad var er plan när ni gick med i Twitter?
Blogg
Vad är er strategi för er egen blogg?
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Uppmuntrar ni på något sätt era läsare att vara aktiva i bloggen?

Externa bloggar
Har ni någon strategi för arbete med externa bloggar?
Facebook
Vad är er strategi för Facebook
Hur arbetar ni för att värva fans till er sida?
Hur besvarar ni eventuell kritik/önskemål?
Vad är syftet med applikationen som är kopplad till Spotifys mjukvara?
Word of Mouth
Har ni någon strategi för arbete med WOM?
-

Arbetar ni på något sätt för att medvetet skapa WOM?
Övervakar ni den WOM som finns kring Spotify?
Hur arbetar ni för att hantera risken med att skada sin image med anledning av negativ WOM?

Vad tror du är anledningen till att folk pratar om Spotify
Vilka generella faktorer/anledningar tror du leder till WOM?
Vilka för/nackdelar ser du med WOM?
Tror du vanlig WOM eller WOM på internet har haft störst betydelse för Spotify?

Tack så mycket för din tid och ansträngning till att svara på dessa frågor

Fredrik Ahlbäck och Daniel Erlandsson
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