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Sammanfattning	  
Modern teori kring marknadsföring har skiftat fokus från en varudominerande logik 

gentemot en tjänstedominerande där värdeskapande, och mer specifikt samskapandet 

av värde mellan producent och konsument är centrala byggstenar. Tidigare studier har 

presenterat praktiker som användare i varumärkescommunities använder för att skapa 

värde, ofta på fanbaserade communities där användarna är beundrare av ett specifikt 

varumärke. Denna uppsats syftar till att utröna hur värdeskapandet för konsumenten 

skapas på de internetbaserade communities där både konsument och producent 

närvarar, och avviker därför ifrån rent fanbaserade och konsumentstyrda 

communities. Uppsatsens resultat härstammar ifrån en empirisk undersökning som 

delvis består av observation utav hundratals foruminlägg postade på The Spotify 

Community, ett community drivet av Spotify, det digitalt streamande musikföretaget. 

Utöver det har två frekventa användare av forumet intervjuats för att erhålla 

personliga åsikter kring communityt och värdeskapandet. Det empiriska resultatet 

mynnar ut i att det generellt visade sig att konsumenter anser sig delaktiga i 

värdeskapandet, och företagets närvaro genererar en trygghet hos konsumenterna att 

få svar på önskemål, problem och dylikt. Vidare resulterade empirin i att de 

värdeskapande praktiker som undersökts utvecklar en något annorlunda fysiologi när 

företaget är en aktör i communityt. 
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1.	  Inledning	  

1.1	  Digital	  streaming	  
Media har idag, precis som mycket annat, digitaliserats. Enorma mängder digitala 

data kan lagras och fördelas både billigt och enkelt med internets hjälp. Utvecklingen 

har lett fram till en ny plattform för mediakonsumtion, där digitalt innehåll streamas 

genom olika företags tjänster, direkt till konsumenten. Streaming definieras som 

“direktuppspelning, strömning, strömmande överföring, i datorsammanhang 

distribution av datafiler med ljud, bild och video för direkt uppspelning i dator eller 

mobiltelefon”. (Nationalencyklopedin, 2014) 

 

En mängd företag har vuxit fram under 00-talets andra hälft som fokuserar på digital 

streaming. Konsumenterna erbjuds ofta tillgång till ett bibliotek innehållande en 

mängd musik eller filmer, och i vissa fall direktsändningar, som de tillåts nyttja mot 

en (ofta periodbaserad) ersättning. Den stora skivbolagsorganisationen IFPIs VD, 

Frances Moore, inledde sin årliga rapport för digital musik år 2014 genom att 

konstatera att “det står nu helt klart att digital streaming och prenumerationer är en 

modell för den breda massan i vår bransch. År 2011 fanns det totalt 8 miljoner 

betalande kunder till prenumerationstjänster - idag är de över 28 miljoner” (IFPI, 

2014, s. 5). Videotjänsten Netflix firade i slutet av 2013 över 40 miljoner användare 

(New York Times, 2013), medan musikbaserade Spotify i april 2014 hade över 24 

miljoner aktiva användare varav mer än 20 % var betalande kunder (Spotify, 2014). 

Ökad användning av streamingtjänster som Spotify har hjälpt till att lyfta exempelvis 

musikindustrin i Sverige som nått sin högsta nivå sedan 2004, med en total 

musikförsäljningstillväxt på 5 % (Wall Street Journal, 2014)  

 

Tjänsterna fungerar i vissa fall genom att användare laddar hem klienter till deras 

datorer eller andra enheter, och i andra fall genom vanliga webbläsare. Då tjänsterna 

är mjukvara och antingen finns på företagens servrar, eller enkelt laddas hem, 

uppdateras de utan större ansträngningar från kundernas sida. Uppdateringarna gäller 

delvis utbudsförändringar, och delvis funktionalitet. Nya lösningar, möjligheter och 

funktioner implementeras regelbundet för att förbättra tjänsten och därigenom skapa 

värde för konsumenterna. Hur ett ökat värde skapas för konsumenter är av betydande 

innebörd att förstå för företag som vill ligga i framkant i den alltmer 
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konkurrensintensiva och växande omgivning som digital streaming är (New York 

Times, 2010; CNN, 2014).  

1.2	  Vad	  är	  värde?	  
Forskning kring vad värde är har länge belyst och fokuserat på utbytet av fysiska 

varor under enstaka transaktioner, en så kallad varudominerande logik. På senare tid 

har dock siktet skiftats allt mer mot en så kallad tjänstedominerande logik. Speciell 

kompetens (i form av färdigheter och kunskap), processer (att uträtta saker för 

och/eller med andra parter) samt långsiktigt relationsbyggande mellan producent och 

konsument står numera i fokus. Värdet bäddas inte in i produkten av producenterna, 

istället förser företag konsumenter med värdeerbjudanden varifrån varje konsument 

utifrån individuell kontext nyttjar produkten och värdet definieras i termer av 

bruksvärde. (Vargo & Lusch, 2004) 

 

Prahalad & Ramaswamy (2004) menar vidare att värde kan samskapas mellan 

producent och konsument genom interaktion, där konsumenten gemensamt 

konstruerar upplevelser med producenten. Då konsumtion sker alltmer på internet, 

sker naturligt även en stor del av företagens kommunikation och dialog med sina 

kunder online. För företag som driver stora delar av sin verksamhet digitalt, som 

Spotify eller Netflix, blir det extra tydligt. Digital kommunikation blir således en 

viktig byggsten för samskapande av värde, och kommunikationen kan ta uttryck 

genom olika kanaler. Spotify driver exempelvis ett community där användarna kan 

komma med idéer, förslag och önskemål för framtida förbättringar för produkten. 

Denna publika arena utgör en potentiell grund för samskapande, där värde kan skapas 

gemensamt mellan företag och konsumenter.  

1.3	  Värdeskapande	  på	  online	  communities	  
Jensen Schau, Muñiz & Arnould (2009) har tidigare forskat kring communities på 

internet, exempelvis forum, särskilt inriktat på ett varumärke, och deras förmåga att 

skapa värde för användarna. De identifierade tolv karaktärsdrag de kallar praktiker, 

som kan observeras och på olika sätt bidrar till värdeskapande. Spotifys forum, kallat 

The Spotify Community, drivs och besöks regelbundet av de anställda på Spotify, 

vilket innebär att alla förslag och diskussioner har möjlighet att nå företaget. (The 

Spotify Community, 2014) Anställdas användarnamn pryds av en mindre Spotifylogo 

för att identifieras.  
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Studien som Jensen Schau et al. (2009) utförde, såväl som andra liknande studier, har 

haft fokus på communities som styrs av konsumenter som uppskattar märket, med 

andra ord fanbaserade forum. (Jensen Schau et al., 2009; Muñiz & O’Guinn, 2001) 

Denna uppsats bygger på en annan infallsvinkel av ett liknande fenomen - om ett 

företag läggs till i ekvationen. Det är möjligt att praxis och hur värde skapas på 

communities förändras i ett företagsstyrt forum med ett mer kommersiellt syfte än på 

de fanbaserade. Med både producent och konsument representerade på samma 

plattform, utvidgas rimligtvis ramarna för potentiellt samskapande av värde. 

 

Denna uppsats ämnar därför, med ovan nämnda forum som utgångspunkt, besvara 

följande fråga: vilken påverkan har ett företags närvaro för konsumenternas 

värdeskapande på ett varumärkescommunity? Spotifys forum lämpar sig därför väl 

för undersökningen då de agerar i en snabbt växande och relativt ny bransch där 

produkt- och kundkommunikation sköts nästintill uteslutande digitalt.  

1.4	  Syfte	  
Syftet med uppsatsen är att, via online communities där både användare och företag 

deltar, undersöka hur värdeskapande för konsumenter äger rum. På så vis bidrar 

uppsatsen till en ytterligare pusselbit inom forskning kring värdeskapande på online 

communities, där mycket fokus tidigare legat på forum styrda av fans.  
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2.	  Teoretiskt	  ramverk	  

2.1	  Översikt	  
För att förstå innebörden av värdeskapande redogör författarna för de av Vargo & 

Lusch (2004) och Prahalad & Ramaswamy (2004) existerande teorierna om 

tjänstelogik och samskapande av värde. Den teoretiska ansatsen tar avstamp i den 

tjänstedominerande logiken med utfyllnad av flera teoretiker, som i sin tur mynnar ut 

i hur värde kan samskapas av producent och konsument. Då denna studie i första hand 

syftar till att beskriva värdeskapandet för konsumenter på ett community presenteras 

även tidigare forskning av Jensen Schau et al. (2009) kring värdeskapande praktiker 

på varumärkescommunities. The Spotify Community, som är konsumentkollektivet 

som undersökts för att bemöta frågeställningen, innehar enligt oss element som dessa 

teorier lämpar sig väl för att kunna förklara. 

2.2	  Tjänstelogik	  
I enlighet med vad Vargo och Lusch (2004) påpekar så har den dominerande logiken 

inom modern marknadsföring skiftat fokus från utbytet av fysiska varor och berett 

vägen för tjänster, som definieras som tillämpning av specialiserad kompetens genom 

gärningar, processer och prestationer för en annan entitets förmån. Denna speciella 

kompetens kan ta uttryck genom specialiserade färdigheter och kunskap. 

Kontinuerliga processer och relationer är också av kritisk innebörd. Dessa speciella 

kompetenser klassificeras som operanta resurser, vilket är centralt inom 

tjänstelogiken. Denna typ av resurser avser allt som oftast immateriella, osynliga 

medel, exempelvis speciell kunskap, som används för att producera önskade effekter 

på operanda resurser. (Vargo & Lusch, 2004)  

 

För att exemplifiera operanta resurser och sätta dem i en befintlig kontext kan 

framställningen av bensin belysas. Olja utgör i exemplet den operanda resursen, och 

med hjälp av kunskap och färdigheter kan den förfinas till bensin. Kunskapen och 

färdigheterna som möjliggör framställandet av bensinen utgör således de operanta 

resurserna.  

 

I detta relativt nya synsätt återfinns således mer abstrakta produkter, utbytesprocesser 

och relationer mellan producent och konsument under luppen. Konsumenten står i 
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centrum, och hur konsumenten upplever, nyttjar och använder sig av produkten är 

således betydelsefullt. Enligt denna logik så är det således inte producenterna i sig 

som skapar värdet, utan de förser konsumenter med “värdeerbjudanden” som 

möjliggörs genom produkter. (Vargo & Lusch, 2004)  

 

Enligt Grönroos & Voima (2013) upplever konsumenter värdet genom att ha det 

bättre (eller sämre) över tid under en värdeackumulerande process. När konsumenten 

skapar värde genom upplevelser och erfarenheter inom dessa processer kan företag i 

form av tjänsteleverantörer underlätta för konsumenternas värdeskapande genom att 

producera och leverera resurser och processer som representerar potentiellt eller 

förväntat bruksvärde för konsumenten. (Grönroos & Voima, 2013) 

 

Den värdeackumulerande processen kan förklaras genom att se konsumtion som mer 

än tidigare nämnda utbyte av varor. Värdet börjar utvinnas redan vid en första kontakt 

mellan köpare och säljare, och fortsätter för att mynnas ut i bruksvärdet vid 

användning av produkten. Potentiellt kan värdet även fortsätta att växa senare genom 

en stärkt relation aktörerna emellan. (Ballantyne & Varey, 2006) 

 

Producentens roll blir således att förse konsumenten med de förutsättningar som 

behövs i dess värdeskapandeprocess. Detta kan göras dels genom serviceaktiviteter, 

och dels genom fysiska varor som utgör grunder för tjänster. (Ballantyne & Varey, 

2008) 

 

Grönroos (2006) resonerar vidare kring tjänstelogiken och menar att tjänster utgör 

värdestödjande processer, snarare än värdestödjande resurser som en mer 

varucentrerad logik antyder. Tjänstelogiken innebär då att företag förmedlar och 

främjar dessa processer som stödjer konsumenternas värdeskapande. Konsumenterna 

blir således involverade genom interaktiva processer och antar en gemensam roll med 

företagen som samproducent av tjänster samt samskapare av värdet. (Grönroos, 2006)  

 

Tjänstelogiken antyder vidare att det är med hjälp av sina operanta resurser som 

företagen strävar efter att skapa bättre värdeerbjudanden än sina konkurrenter och 

därmed skapa konkurrensfördelar. (Vargo & Lusch, 2004) 
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Detta ställer krav på producenter att samarbeta med och ta lärdom av konsumenterna 

samt att anpassa sig gentemot deras individuella behov, vilket antyder att värde 

definieras och samskapas tillsammans med konsumenter, snarare än att bäddas in i 

produkter. (Vargo & Lusch, 2004) 

 

Många teorier kring värde tar avstamp inom denna tjänstelogik, där fenomenet 

samskapande av värde är centralt. Prahalad & Ramaswamy (2004) spinner vidare på 

denna logik och belyser att värde och värdeskapande sker genom skräddarsydda 

konsumentupplevelser där producenten samt konsumenten antar roller som 

gemensamma problemlösare, och samskapar värde med varandra. Kommunikation i 

form av en öppen dialog och interaktioner mellan parterna är här av yttersta vikt och 

kan ses som möjligheter för både värdeskapande och värdeutvinning för de 

inblandade parterna.  

2.3	  Samskapande	  av	  värde	  
Värdesamskapande (co-creation of value) är ett centralt begrepp inom tjänstelogiken. 

I takt med den teknologiska utvecklingen så dyker allt fler företag upp och 

konsumenter tillhandahålls en rad mer alternativ att välja från än tidigare. 

Konsumenter har därför en starkare position gentemot producenter och är mer 

benägna än tidigare att förhandla om priser och andra transaktionsvillkor med företag 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004). 

 

Företag bör därför enligt Prahalad & Ramaswamy (2004) bortse från det tidigare 

varucentrerade synsättet och sträva efter att samskapa värde med sina kunder genom 

personliga interaktioner mellan konsumenten och företaget. Fokus bör ligga på 

skräddarsydda upplevelser som konsumenter kan samskapa med företaget, istället för 

på produkter. Samskapandet av upplevelser utgör således den första byggstenen för 

värdeskapande - högkvalitativ interaktion mellan parterna möjliggör det.  

 

Märk väl att samskapande inte bygger på resonemanget att “kunden alltid har rätt” 

eller att tillhandahålla bästa möjliga, påkostade kundservice. Samskapande bygger 

snarare på gemensamt skapande av värde mellan företag och kund. Det är alltså inte 

enbart företaget som försöker tillfredsställa kunden, utan man tillåter kunden att 
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gemensamt konstruera upplevelser som passar individens kontext. (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004) 

 

Vikten av interaktion för samskapande av värde har betonats i teorin. Prahalad & 

Ramaswamy (2004) redogör för fyra grundvalar som möjliggör och banar väg för 

kvalitativ interaktion mellan producent och konsument. Dessa fyra parametrar 

innefattar dialog (dialogue), tillgång (access), riskanalys (risk-benefits) samt öppenhet 

(transparency). 

 

Samskapandet av värde återfinns centralt mellan dessa fyra grundvalar. Dialog syftar 

till interaktivitet, djupt engagemang och framförallt viljan och förmågan hos bägge 

parterna att agera i en eller annan mån. Dialoger mellan dessa två parter ska ta båda 

parters intressen i beaktning. För att en dialog ska vara meningsfull och kunna bidra 

till samskapande av värde så menar Prahalad & Ramaswamy (2004) att elementen 

tillgång och öppenhet är av kritisk innebörd. Traditionellt sett så har en viss grad av 

informationsasymmetri mellan företag och kund existerat, men tack vare ökad 

anslutning och tillgång till internet så har det möjliggjorts för presumtiva kunder att 

erhålla stora mängder information utifrån hemsidor och diverse communities på nätet. 

Dessa parametrar kan i sin tur leda till en klar riskanalys baserat på ett beslut. Ett 

exempel på det kan vara att via forum, bloggar eller dylikt läsa på om ett specifikt 

ämne och därefter grunda ett beslut utifrån den information man inhämtat, som att 

byta medicinering eller mobiloperatör. 

 

Inom ramarna för samskapande av värde är interaktionen mellan parterna således 

mycket viktig. Skiften i konsumenters preferenser och dylikt förstås bäst om 

företagen agerar på samma våglängd och samskapar med konsumenterna. 

Informationen måste centreras kring konsumenten och uppmana till aktivt deltagande 

i samtliga aspekter av hur samskapandet upplevs, såsom informationssökning och 

konfiguration av produkter och tjänster. (Prahalad & Ramaswamy, 2004) 
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2.4	  Praktiker	  i	  varumärkesbaserade	  communities	  

2.4.1	  Översikt	  
Ett varumärkesbaserat community definieras av Muñiz & O’Guinn (2001) som ett 

specialiserat, geografiskt obundet kollektiv baserat på en uppsättning sociala 

förhållanden mellan individer som uppskattar varumärket i fråga. Ett community är 

specialiserat i den mån att det centreras kring en vara eller tjänst med anknytning till 

ett varumärke (Muñiz & O’Guinn, 2001). Communities på internet fungerar många 

gånger på samma sätt som verkligheten; outtalade koder, vanor och praxis styr hur 

människor kommunicerar och för sig. Vi beskriver hädanefter dessa som praktiker. 

Beteenden och aktioner formas efter och styrs av bakomliggande faktorer som skiljer 

sig åt i olika sammanhang. Dessa faktorer kan beskrivas genom tre beståndsdelar - 

förfarande, förståelse och hängivelse. Alla praktiker innehåller dessa beståndsdelar, 

varför de kan ses som praktikernas anatomi. Däremot skiljer sig utseendet, eller 

“fysiologin”, hos praktikerna olika communities emellan. (Jensen Schau et al., 2009) 

 

Praktiker kan finnas och agera på egen hand och därmed skapa värde för användare 

individuellt. Tillsammans, i kombinationer, kan de dessutom skapa ytterligare värde. 

Interaktioner och samspel mellan praktiker leder minst till additivt, men potentiellt till 

exponentiellt värdeskapande. (Jensen Schau et al., 2009) 

2.4.2	  Praktikernas	  anatomi	  
Den första beståndsdelen, förfarande (procedure), syftar till explicit kunskap som 

uttalade och outtalade regler och principer som väntas följas i ett sammanhang. 

Instruktioner, normer och andra kodex gällande hur man ska bete sig klassas också 

som förfarande. Det kan kallas för praktikens “tillvägagångssätt”; hur det går till när 

praktiken utförs. (Jensen Schau et al., 2009) 

 

Förståelse (understandings) utgörs istället av tyst kunskap (tacit knowledge), sådan 

kunskap som inte går att läsa sig till. Det är bakgrundsinformation som talar om vad 

som ska sägas och göras i samband med en praktik. Förståelse kan vara särskilda 

färdigheter eller kännedomar, exempelvis om tidigare händelser som påverkar en 

praktik i ett visst community. (Jensen Schau et al., 2009) 
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Den sista beståndsdelen kallas hängivelse (engagements) och står för emotionellt 

kopplade mål som finns i bakgrunden till varje praktik. Hängivelse kan ses som syftet 

med att utföra praktikerna. (Jensen Schau et al., 2009) 

 

Alla praktiker kretsar kring dessa tre beståndsdelar i ett samspel. I varje praktik kan 

de tre beståndsdelarna urskiljas och har olika påverkan för hur praktiken fungerar. I 

slutändan bidrar de alla, separat och samverkande, till att skapa ett ökat uppfattat 

värde för konsumenterna. (Jensen Schau et al., 2009) En praktik har således ett 

förfarande som innebär att det finns särskilda regler eller koder för hur användarna 

ska gå tillväga för att genomföra just den praktiken. Samtidigt finns en 

bakomliggande förståelse som förklarar den “tysta kunskapen” bakom praktiken, och 

en särskild hängivelse, ett särskilt syfte som ska uppnås som motivering till praktiken.  

2.4.3	  Praktikernas	  fysiologi	  
Jensen Schau et al. (2009) kunde, efter en tids observationer av internetcommunities 

inriktade på ett särskilt varumärke, totalt urskilja och definiera tolv olika 

genomgående praktiker. Dessa tolv praktiker var välkomna, empati, styrning, mission, 

rättfärdiga, uppdela, milstolpar, symbolisera, dokumentera, sköta, skräddarsy samt 

produktifiering. Värdeskapandet i dessa praktiker tar form på olika vis. Exempelvis 

uppstår värdet i mission, att “värva” och locka nya medlemmar till gruppen, genom 

att fler användare leder till en växande stock av humankapital. 

 

Nedan exemplifieras sambandet mellan en praktiks anatomi och dess fysiologi genom 

en tabell över hur praktiken välkomna fungerar på Spotifys community.  

 

Praktik Förfarande Förståelse Hängivelse 

Välkomna För att få ett så effektivt forum 

som möjligt uppmanas 

användare att läsa forumets 

FAQ samt att söka efter sin 

fråga innan man ställer den. 

Många nya användare kommer i kontakt med 

communityt genom att de har en specifik 

produktrelaterad fråga. Ofta har frågorna redan 

besvarats, eller så finns redan liknande önskemål, 

varpå man hänvisar nya användare till befintliga 

trådar. 

Kudossystemet och funktionen att 

kunna markera problem som “lösta” 

gör att ju fler som känner till hur 

forumet fungerar, desto bättre blir 

det för alla. 

 

En av de bakomliggande regler, eller i detta fall snarare norm, som styr praktiken 

välkomna är att hänvisa nya gäster till sökfunktion och FAQ. Aktionen representerar 
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praktikens förfarande. Förståelsen bakom praktiken, något som växer sig fram med 

tiden hos återkommande användare, är att nya användare ofta anländer med en fråga 

som redan besvarats. Syftet med aktionen är få forumet att fungera så väl som möjligt 

för alla, så väl gamla som nya användare. Om nya användare snabbare lär sig 

forumets uppbyggnad och funktionalitet, och således enklare kunna få ut sina unika 

viljor och behov med forumet, vinner alla. 
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3.	  Metod	  	  

3.1	  Översikt	  
För att bemöta frågeställningen och därav uppfylla syftet att utröna vilken påverkan 

ett företags närvaro har för konsumenternas värdeskapande på ett 

varumärkescommunity ansågs en kvalitativ metod vara bäst lämpad för 

ändamålet.  Delvis eftersom forumen i fråga inte innehåller numeriska data som på ett 

bra sätt kan kvantifieras eller generaliseras. Istället genererades stora mängder icke-

numeriska data vilket är signifikativt för kvalitativ datainsamling (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2012 s. 161). Framförallt ansågs dock en kvalitativ undersökning närmare 

till hands då vi med syftet i åtanke velat gå in på djupet om värdeskapande och inte 

ansåg att till exempel en enkätundersökning kunde bidra på önskvärt sätt i det 

avseendet.  

 

De kvalitativa elementen i metoden manifesterar sig i två tillvägagångssätt. För det 

första så har stora mängder sekundärdata inhämtats ifrån nätcommunities som 

avgränsats till forumet The Spotify Community, genom observation. Datan i fråga har 

tagit uttryck av diverse kommentarer från användare på forumet i form av idéer, 

önskemål, kritik och dylikt. Informationen har sedan systematiskt behandlats och 

analyserats utefter de praktiker som redogjorts för i det teoretiska ramverket, under 

fyra veckor. För det andra så har elektroniska intervjuer med två frekventa användare 

på The Spotify Community genomförts. Dessa har kontaktats via forumets PM-

funktion eller sociala medier som Twitter och Facebook om sådan information varit 

synlig. Dessa intervjuer har antagit en semistrukturerad karaktär och genomförts via 

telefontjänsten Skypes chatfunktion. För mer en mer detaljerad beskrivning av hur 

metoden operationaliseras hänvisas läsaren till avsnitt “3.3 Operationalisering av 

metod”. 

3.2	  Motivering	  av	  metodval	  

3.2.1	  Sekundärdata	  
Varumärkesbaserade forum där företag är aktiva deltagare (The Spotify Community) 

utgör grunden i denna uppsats - det är här författarna ämnat undersöka hur 

värdeskapande kan ta form. Detta har medfört att en vital metoddel centrerats kring 

att observera stora mängder sekundärdata, främst i form av diverse forumtrådar 
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innehållande kommentarer från användare. En klar fördel med denna typ av 

sekundärdata är att de är lättillgängliga. Detta bidrar till att mer tid kan läggas på att 

analysera och tolka datan i fråga (Saunders et al., 2012, s. 318) vilket, med hänvisning 

till den relativt korta tidsperiod som uppsatsen genomförts på, är högst gynnsamt.  

 

The Spotify Community, som är ett egendrivet forum av Spotify, valdes för att öka 

reliabiliteten och trovärdigheten i uppsatsen. På denna community verkar många 

användare med god förståelse för företagets verksamhet och marknaden för musik och 

streamat material, eftersom de allra flesta användarna verkar vara kunder. Föregående 

påstående baseras på genomförda observationer som generellt indikerar att 

användarna i klar majoritet faktiskt är kunder. Därmed har materialet fortsättningsvis 

behandlats utifrån det antagandet.  

 

Spotifys forum består av 13 subforum, vilka vi valt att dela upp i tre olika kategorier; 

sociala (Music Chat, Social - Off Topic, Newcomers and contribution, Spotify 

Community Blog), produkthjälp/-info (Spotify Announcements, sex olika Help-

subforum för olika plattformar och situationer, Bugs) samt idéförslag (Spotify Ideas). 

Uppdelningen illustreras nedan i Figur 3.2.1. Uppdelningen gjordes för att underlätta 

både genomförandet och läsningen av studien, då karaktärsdragen och till viss mån 

strukturen de olika subforumen emellan skilde sig åt. På grund av dessa skillnader 

riskerade en studie baserad på observationer av forumet att återge en mindre 

rättvisande bild om det behandlats som en enda enhet. Valen av kategori för de olika 

subforumen gjordes efter att ha observerat trådarnas generella upplägg och hur 

diskussionerna tenderade att arta sig.  

 

Subforumet Spotify Ideas var unik i sitt slag då trådarna startades med ett idéförslag, 

och följande kommentarer handlade om ursprungstrådens förslag som ständigt var 

synligt. Diskussionerna kretsade därefter kring detta förslag kopplat till produkten. 

Subforumen som kategoriserats som sociala hade alla gemensamt att trådar inte alltid 

handlade om produkten, utan kunde handla om communityt i sig, musik i allmänhet, 

och ibland helt orelaterade till både musik och Spotify.  
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Kategorin produkthjälp/-info präglades av användare som nyligen registrerat sig på 

forumet, ställde en fråga relaterat till subforumet, och därefter inte syntes till. De 

anställda gav ofta ett svar på frågan, men efter svaret hade trådarna en tendens att 

förbli inaktiva. Någon vidare diskussion uppstod sällan, varför vi valde att exkludera 

denna kategori ur vår undersökning då det inte var relevant för undersökningens syfte. 

Istället valde vi i metoden att fokusera på de två kategorier där diskussioner uppstod 

samt ofta involverade fler än två deltagare. Kategorierna sociala och idéförslag 

fungerade mer som ett livligt community med mer frekventa användare, där större 

trådar och dialog kunde observeras.  

Figur 3.2.1 - Forumstruktur 

3.2.2	  Primärdata	  
De primärdata som anskaffats i anslutning till denna uppsats har tagit uttryck av 

semistrukturerade intervjuer med dels telefonintervjuer och dels elektroniska 

intervjuer. Givet tidsaspekten samt den geografiska spridning som förekommer 

mellan respondenterna, så ansågs detta vara de mest lämpliga tillvägagångssätten. 

(Saunders et al., 2012, s. 404-405) 

 

Med semistrukturerade intervjuer kan god respons uppnås då ett antal förutbestämda 

ämnen och frågor används som grund för intervjun. Baserat på kontext och situation 

kan sedan intervjuerna styras i en viss riktning (Saunders et al., 2012, s. 374). Skype 

användes som medie både för de elektroniska intervjuerna, vilket med hjälp av 

programmets chatfunktion tillät oss att göra de elektroniska intervjuerna i realtid 

(Saunders et al., 2012, s. 406). Vi valde ett semistrukturerat tillvägagångssätt istället 

för en mer strukturerad form då syftet inte var att anskaffa stora mängder kvantitativa 
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data med identiska frågor för varje respondent, utan snarare att erhålla djupare svar 

utifrån en befintligt kontext, som värdeskapande. Beroende på svarens natur kunde 

även relevanta följdfrågor ställas om så behövdes. Semistrukturerade intervjuer 

ansågs även väga tyngre än djupgående intervjuer med öppna frågor då kvaliteten på 

öppna frågor kan variera markant när de sker online, samt svårigheter med att 

uppfatta kroppsliga intryck existerar för både intervjumetoderna (Saunders et al., 

2012, s. 404), vilket ytterligare bidrar till svårigheter med ostrukturerade, djupgående 

intervjuer. 

3.3	  Operationalisering	  av	  metod	  

3.3.1	  Praktiker	  
Praktiker för varumärkesbaserade communities har tidigare konstaterats som 

bidragande orsaker till värdeskapande. (Jensen Schau et al., 2009) Med utgångspunkt 

från det ramverk baserat på tidigare observerade praktiker av Jensen Schau et al. 

(2009) har hundratals foruminlägg på The Spotify Community observerats under fyra 

veckor för att utröna hur värde utvinns av användarna på ett community där företaget 

själva är närvarande. Utöver det så har detta teoretiska ramverk applicerats för att 

beskriva hur företagets närvaro påverkat praktikernas fysiologi och mer specifikt 

värdeskapandet. På så sätt avser denna operationalisering bemöta uppsatsens 

frågeställning. 

 

Ramverket av Jensen Schau et al. (2009) tar uttryck i form av tolv praktiker och 

redogörs för i tur och ordning nedan i tabell 3.3. Notera att varken anatomierna eller 

fysiologierna som tidigare redogjorts för tar uttryck i tabell 3.3. De återkommer i 

analysen. Tabellen innehåller endast beskrivningar på vad var och en av de tolv 

praktikerna innebär. 
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Praktik Beskrivning 

Välkomna (welcoming) Välkomnande av nya medlemmar samt assisterande under inlärningsperiod 

Empati (empathizing) Emotionell eller fysiskt stöd till andra medlemmar, relaterat till märket eller andra livsfrågor 

Styrning (governing) Förväntat beteende inom aktuellt community 

Mission (evangelizing) Inspirera och konvertera andra till användare av märket 

Rättfärdiga (justifying) Rättfärdiga den tid och ansträngning man vigt åt varumärket/produkten 

Uppdela (staking) Markera ut skillnader mellan interna grupperingar 

Milstolpar (milestoning) Notering av särskilda händelser inom sin konsumtion av varumärket/produkten 

Symbolisera (badging) Omvandling av milstolpar till symboler 

Dokumentera (documenting) Berättelser om relationen till varumärket/produkten 

Sköta (grooming) Delning av information gällande bruk och skötelse av varumärket/produkten 

Skräddarsy (customizing) Justera varumärket/produkten för att passa individuella/kollektiva behov 

Produktifiering (commoditizing) Koppla varumärket/produkten till marknaden 

Tabell 3.3 - Praktiker (egen modell baserat på Jensen Schau et al., 2009, s. 43) 

 

Av de ursprungligen tolv praktikerna filtrerades fem praktiker bort då de inte 

observerades tillräckligt frekvent för att dra några relevanta slutsatser kring. De fem 

bortvalda praktikerna var styrning, uppdela, milstolpar, symbolisera och sköta. 

 

Ett fåtal kommentarer identifierades som visade en antydan till någon av ovannämnda 

praktiker, men utifrån de data som observerats framgår inte en tillräckligt ansenlig 

mängd för att kunna klassas som en återkommande praktik. Till viss mån 

differentierar sig exempelvis vissa kunder utifrån vilket abonnemang av tjänsten de 

använder (reklamfinansierad utan månadskostnad eller betaltjänst), vilket skulle 

kunna ses som en typ av uppdelning, men det är dels inte nämnvärt frekvent 

återkommande och dels gör det relativt liten skillnad på hur konsumenterna agerar i 

communityt. Välkomna, empati, mission, rättfärdiga, dokumentera, skräddarsy samt 

produktifiering observerades däremot tillräckligt ofta för att denna teoretiska 

infallsvinkel skulle kunna appliceras på forumet för att sedan dra relevanta slutsatser 

kring. 
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Kategoriseringen av de observerade inläggen som olika praktiker enligt tabell 3.3 och 

fastställandet av deras fysiologier baserades först och främst på deras förfaranden. Då 

de innefattade regler och tillvägagångssätt underlättades observationen, och fungerade 

således väl som utgångspunkt för övriga delar av praktiken. Förfaranden går 

förhållandevis enkelt att läsa av genom att observera ett särskilt agerande tillräckligt 

frekvent, då observationerna sker i klartext. Detsamma gällde inte förståelse och 

hängivelse som var mer abstrakta beståndsdelar. Mot slutet av studien, när forumet 

observerats under en längre tid och vår erfarenhet av communityt innebar att tydligare 

mönster kunde urskiljas, kunde såväl förståelserna som hängivelserna bakom 

praktikerna identifieras. Precis som en förståelse växer fram hos en vanlig användare 

på forumet, växer den även fram hos en observatör med tillräcklig tid och erfarenhet. 

Detsamma gällde hängivelserna, de emotionella mål som praktikerna innebar.  

3.3.2	  Intervjuer	  
De andra kvalitativa komponenterna i teorin manifesterades som tidigare nämnt i 

semistrukturerade intervjuer via Skypes chatfunktion. Med dessa hoppades författarna 

erhålla djupare information från konsumentens perspektiv, med ett teoretiskt fokus på 

samskapande av värde. The Spotify Community utgjorde en mycket lämplig plattform 

för lokaliseringen av intervjuobjekt. Avsikten var att intervjua några flitiga användare 

av forumet för att få deras personliga åsikter, och dessa kontaktades privat på sociala 

medier eller direkt via forumet. Dessa valdes ut enligt ändamålsenligt urval 

(purposive sampling) där vi baserat på egen bedömning valt ut användare som är väl 

lämpade att svara på frågeställningen (Saunders et al., 2012, s. 287). Dessa användare 

är i första hand sådana som sticker ut i någon mån, det vill säga mycket aktiva och 

uppmärksammade på forumet. 

 

Till slut intervjuades två användare via programmet Skypes chatfunktion, och i och 

med att ett semistrukturerat tillvägagångssätt valts (se Motivering 3.2) så upprättades 

ett antal punkter att diskutera kring. Dessa frågor konstruerades baserat på det 

teoretiska ramverket, främst med fokus på samskapande av värde. Frågorna 

konstruerades vidare så att de teoretiska, abstrakta koncepten inte var för tunga och 

svårbegripliga, då vår uppfattning om teorin sannolikt varierar från intervjuobjektens 

(Saunders et al., 2012, s. 390). De höll istället en mer vardaglig jargong. Exempel på 

två diskussionsfrågor var “You’re an active user on The Spotify Community. Besides 
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talking about the product itself, how do you use it?” och “Since the community is run 

by Spotify themselves, do you feel that your voice is heard by the company?” För en 

fullständig överblick över samliga diskussionsfrågor, se Bilaga 2.  

 

Frågorna gav respondenterna möjlighet att resonera på egen hand och ge utförliga 

svar. Svaren kunde således enkelt leda till följdfrågor som kunde ställas där vi ansåg 

att det behövdes för att följa upp respondenternas tankegångar. Intervjuerna varade i 

regel mellan 30-45 minuter. Frågornas underliggande syfte var att skapa diskussion 

och erhålla personliga synvinklar kring följande ämnen: 

• Hur communityt brukas av användarna samt dess påverkan på hur varumärket 

uppfattas. 

• Jämförelser med eventuella andra forum (communities) och vad som skiljer 

The Spotify Community från dessa, vad de gör bättre respektive sämre. 

• Om Spotifys inblandning påverkar utöver ren teknisk support. Huruvida de 

känner att deras röster hörs genom idéförslag och att de blir tillgodosedda. 

3.4	  Metodkritik	  

3.4.1	  Sekundärdata	  
Varje metod besitter givetvis sina brister. Anskaffning av sekundärdata sker ofta med 

ett specifikt syfte i åtanke, att svara på undersökningsfrågan. Eftersom sekundärdata 

är data som vid ett tidigare stadium alstrats för andra syften kan ett glapp uppstå 

mellan de data som samlats in och vad som ämnas undersökas, varpå andra källor kan 

behövas för att ta itu med frågeställningen. Detta kan ofta bero på utdaterade data. 

(Saunders et al., 2012, s. 319)  

 

Vi anser oss dock garderade gentemot utdaterade data i och med att forumet är så 

flitigt besökt av användare och nya inlägg postas varje dag. Detta stärks också av att 

streaming är ett relativt nytt fenomen och Spotify ett ungt företag. 

 

Vidare problem med sekundärdata innefattar svårigheter med att säkerställa kvaliteten 

på det insamlade materialet samt att det ursprungliga syftet kan influera hur data 

presenteras. Med andra ord kan slagkraftiga data lyftas fram medan annan 

information skyls. (Saunders et al., 2012, s. 320) 
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3.4.2	  Primärdata	  
Med elektroniska intervjuer finns problem med tillit, då personlig kontakt inte kan 

etableras på samma sätt som vid intervjuer ansikte mot ansikte. Det kan resultera i att 

djupare och känsligare frågor inte går att diskutera, vilket kan bidra till försämrad 

reliabilitet. (Saunders et al., 2012, s. 404) 

 

En medvetenhet finns även om att ett ändamålsenligt urval sällan är optimalt då det 

inte kan anses statistiskt representativt för hela populationen (Saunders et al., 2012, s. 

287), men begränsad tillgång till respondenter, betydande geografiska skillnader 

mellan dessa samt tidsaspekten för uppsatsens utformande föranledde det valet. 

Genomförda observationer ledde fram till användare som bidrar mycket till forumet, 

och då The Spotify Community har så pass hög relevans för frågeställningen så anser 

författarna att denna typ av icke-sannolikhets urval kunde generera djupare data och 

mer kvalitativ information än om vi slumpmässigt valt ut användare, då det i så fall 

slumpmässigt kunde ha blivit många engångspostare och nybörjare som förmodligen 

inte kunnat bidra till uppsatsens syfte på samma sätt.  

3.5	  Kort	  om	  forumet	  
Forumet fungerar till stor del som ett standard trådforum. En postare skapar en tråd 

med en egen rubrik, varpå andra användare kan kommentera tråden med egna inlägg 

som sorteras kronologiskt. Om en användare har en fråga som blir besvarad med en 

kommentar som löser problemet, kan den ursprungliga trådskaparen markera den 

posten som rätt lösning. Både trådarna som helhet samt poster i trådarna har även en 

knapp som heter “kudos” - en liten “tummen upp” som används för att markera att 

man uppskattat en post, likt Facebooks “gilla”. Populära trådar syns alltså genom att 

de har fler kudos än andra. En lista över de populäraste förslagen i subforumet Spotify 

Ideas är ständigt synligt när en användare besöker det.  

 

Med jämna mellanrum publicerar Spotify olika listor över periodens mest bidragande 

forumanvändare. Listorna gäller veckans bästa inlägg, månadens mest bidragande 

användare och liknande. Företaget delar sedan ut priser, som gratis användande av 

betaltjänsten en viss tid, hörlurar med Spotifys logo och liknande, till de användare 

som bidragit mest under den gångna perioden. Valet av vinnare görs av Spotify själva 

i vad man valt att kalla för Spotify Rock Stars Program (Spotify, 2013). 
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4.	  Empiriskt	  resultat	  

4.1	  Praktiker	  
Valet att dela upp forumet och låta kategorierna sociala och idéförslag agera som två 

separata enheter gjorde att vi fick två relativt skilda resultat kategorierna emellan. 

Skillnaderna varierade från praktik till praktik, men var ändå noterbara i de flesta fall. 

Exempelvis återkom praktiken välkomna tämligen ofta i kategorin sociala, samtidigt 

som den lyste med sin frånvaro i kategorin idéförslag, trots att förstagångspostare 

återfanns i båda kategorierna. Användare i sociala hjälpte nya medlemmar att hitta 

FAQ, förklarade sökfunktionen och önskade bokstavligen nya medlemmar välkomna 

i en avsevärt högre grad än idéförslagforumen. Detta gjordes både av vanliga 

användare och av användare med koppling till företaget.  

 

“If you have a question, you can check if anyone has a similar problem my searching in the 'Search' box above. If your problem is unique, just 

head to the relevant area in the Community and post your question. You'll then get help from other Community members, as well as us 

moderators if need be.” 

Postat 2012-06-09 av moderator 

Exempel på Välkomna (The Spotify Community - Music Chat, 2012) 

 

I motsats till föregående praktik kunde empati ses tämligen ofta i idéförslag. Bland 

empatiposterna som publicerats i sociala fanns inget enhälligt tema, utan de enstaka 

posterna hade olika teman, både relaterat såväl som orelaterat till produkten eller 

varumärket. I idéförslag var det däremot en återkommande praktik, som ofta visade 

på hur användare kunde relatera till andras problem och frustrationer med produkten, 

såväl funktionalitet som musikutbud.  

 

I den sociala kategorin diskuteras produkten och varumärket Spotify flitigt mellan 

användarna. Generellt råder mer optimism än i idéförslag, och många användare tycks 

nöjda med produkten och varumärket. Praktiken rättfärdiga är återkommande, och 

många konsumenter understryker att det är värt att betala en månadskostnad för 

premiumvarianten, trots att liknande alternativ finns i form av konkurrenter och att det 

finns en kostnadsfri variant av produkten, med något avskalad funktionalitet. 

Rättfärdigande beskriver ofta problemen och nackdelarna som det inneburit att göra 
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annorlunda; bristerna i konkurrenternas produkter och besvären det inneburit att inte 

ha någon streamingtjänst alls.  

 

“Free Spotify service is cool, but it's worth to pay, as you get better quality etc. I think that if I used my tv just for local TV channels, I would 

be also more than happy with free Spotify. But I like streaming and I pay for these services for long time. It's hard to "downgrade" really. 

Even if Spotify Free is enough for many people.” 

Postat 2013-01-10 av användare 

Exempel på Rättfärdiga gällande betaltjänsten (The Spotify Community - Social Off 

Topic, 2013) 

 

Rättfärdigande, eller snarare brist på det, tycks även ha en negativ sida. I idéförslag 

uppmärksammar konsumenter funktioner och idéer som fattas, och betonar hur 

avsaknad av specifika funktioner leder till att de inte kan rättfärdiga valet av Spotify 

gentemot andra alternativ, eller att betala månadskostnaden. Många poster under 

idéförslag innehåller användare som tackar för sig ihop med en motivering till varför 

man valt att lämna Spotify.  

 

“+1 

With the ChromeCast being sold in Europe for some months now, this must happen! 

I already have a couple of friends that cancelled their Spotify Premium account and switched to Google Play Music as they obviously have 

ChromeCast support. 

I'm affraid I will be next as it doesn't seem to get anywhere near Spotify.” 

Postat 2014-05-09 av användare 

Exempel på konsument som inte kan rättfärdiga sitt användande av tjänsten på grund 

av saknad funktionalitet (The Spotify Community - Spotify Ideas, 2014) 

 

Dokumentera som praktik kombineras ofta ihop med andra praktiker. Det är sällsynt 

med långa historier om märkesrelationen utan särskilt syfte, och till skillnad från vad 

Jensen Schau et al., (2009) hittat i tidigare studier kryddas inte historierna på The 

Spotify Community av milstolpar, utan fungerar mer som ett sätt att styrka främst två 

andra praktiker - rättfärdiga och mission. Konsumenter berättar historien om hur 

Spotify övervann dem, eller, som i exemplet nedan, vann dem tillbaka.  

 

“Hey, I'm Nick. 

I'm actually not really new to Spotify. I subscribed to premium in 2011 or 2012 and cancelled after getting a little annoyed with the mobile 

app (at the time, I don't think it had a per-artist list for my library) 
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Well, since then I've bounced around everywhere. It was something like Spotify -> GS -> Google Play Music -> Rdio -> Google Play Music , 

and now I'm about to subscribe here again. 

After Last.Fm radio died, I became a lot more needy when it comes to recommendations/radio. Trialed Beats Music only to find that their 

backend didn't seem reliable and I couldn't discover music via radio. Google Play Music has poor quality radio and I unsubscribed a few 

minutes after it recommended that I check out Justin Bieber. 

Checked out Spotify again, saw that the mobile app is a million times better now, figured out some hacky way of exporting my 500 loved 

Last.FM tracks to a playlist, and now I can actually build a pretty good radio station out of that entire playlist. Perfect! 

tldr; Thank you for improving Spotify over the years. You've won me back.” 

Postat 2014-04-16 av användare 

Exempel på Dokumentera och Rättfärdiga gällande Spotify (The Spotify Community - 

Newcomers and contribution, 2014) 

 

Mission är en praktik som genomsyrar alla subforum på ett eller annat sätt, både hos 

sociala och idéförslag. Generellt har mission en positiv underton i kategorin sociala, 

där användare exempelvis gärna delar med sig av sina egenkomponerade spellistor av 

särskilda genrer, tipsar om nyupptäckta låtar och “följer” varandras konton och 

sprider därmed medvetenhet. Precis som för rättfärdiga går dokumentera hand i hand 

med mission. Användare berättar om hur de kom i kontakt med Spotify, och hur de 

sedan sin “frälsning” själva hjälpt vänner och bekanta att upptäcka vad de anser är 

den bästa produkten på marknaden.  

 

“I think it was 2009/2010. Premium I got 2010 when I got a phone (HTC Desire) that had Android OS in it and I noticed that I could have a 

large music library with me all the times. Already had the Unlimited speed and Unlimited amount of data usage subscription with an 

operator. I got fed up with putting MP3's on the SD card and such, so I searched for alternative ways for having music with me. I got myself 

the Premium subscription just to try it out, and well I'v been a premium user since. 

 

It was amazing, mind blowing to see that I could find loads of good artists music right there and then when I needed some new tunes. 

 

Since then I'v been marketing Spotify to my friends and family.” 

Postat 2012-08-30 av användare 

Exempel på Mission och Dokumentera (The Spotify Community - Social Off Topic, 

2012) 

 

Praktiken mission var tämligen frånvarande i sig i kategorin idéförslag - däremot 

används den flitigt som ett “hot”. Missnöjda användare som väntar sig en förändring 

på grund av fel eller saknad funktion understryker gärna sin ovilja att rekommendera 

Spotify till potentiella kunder såvida inte det aktuella problemet tacklas snarast.  



	   25	  

“I want the ability to erase a station, even if I created one to my liking. I will never accept to have this posted to FB or any other social media 

outlet if I do not have the ability to do this. 

I think you better solve this matter soon, if not you will have many people moving to other options, so just do it! 

Will not recommend Spotify to friends until this is solved.” 

 

Postat 2013-01-10 av användare 

Exempel på hur upphörande av Mission används mot företaget (The Spotify 

Community - Spotify Ideas, 2013) 

 

Produktifiering är en av de mest återkommande av alla observerade praktiker. 

Jämförelser med konkurrenter, pris-, utbud-, funktion- och ljudkvalitetsdiskussioner 

kring Spotify pågår ideligen i såväl de sociala subforumen som idéförslag. Många 

inlägg riktas direkt till företaget själva och skribenterna tycks medvetna om de 

anställdas närvaro. Inlägg postade i såväl sociala som idéförslag präglas av 

produktifiering, men i idéförslag har de generellt en mer negativ klang. 

Forumsskribenternas roller som konsumenter blir tydligare i idéförslag än i sociala, 

där den antagna rollen är mer “användare” än “konsument”. 

 

Under kategorin sociala förekommer praktiken skräddarsy mycket sällan, medan den 

är vanlig under idéförslag. Trådar kretsar kring problem som användare upplever, och 

i diskussionsfälten föreslås olika förslag på hur man kan kringgå problemet, om 

möjligt. Användare hjälper även varandra att hitta bättre musik, spellistor att 

prenumerera på, tipsar om radiostationer att följa och liknande åtgärder för att 

optimera sin produkt.  

4.2	  Konsumenternas	  uppfattning	  
Följande avsnitt kommer att redogöra för det resultat som erhölls efter genomförda 

intervjuer på Skype med två aktiva användare på The Spotify Community. De 

intervjuade användarna lovades anonymitet och kommer hädanefter att refereras till 

som Användare 1 och Användare 2. 

 

De intervjuade användarna tillfrågades tidigt i intervjuernas skede hur communityt 

brukas av dem personligen. En vilja att hjälpa andra och att inte enbart använda 

forumet som en form av teknisk support var relativt påtaglig hos Användare 1 som 

berättade:  
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“I use it to help people sort out their computer issues and client issues, and I 

give input on certain new ideas that would add to the ease of the software, as 

well as see opinions of others about new music coming out.“ (intervju 1, 2014-

05-10) 

 

Trots ingen direkt anknytning till företaget finns det ändå en ansenlig mängd 

användare som aktivt assisterar med tekniska lösningar på olika problem som dyker 

upp i på forumet. Trots att Spotifys medarbetare är närvarande och läser inlägg så är 

det ofta andra användare som tillhandahåller hjälp till nykomlingar, som Användare 2 

uttryckte det: 

“there's a bunch of Rising Stars who really do a wonderful job of answering 

questions.” (intervju 2, 2014-05-12) 

 

Dessa Rising Stars härrör de användare som ingår i Spotify Rock Star Program (se 3.5 

- kort om forumet), som bidrar med kvalitativ support, välkomnande och i övrigt 

verkar för att upprätthålla både forumets sociala och servicerelaterade aspekter. 

Notera att trots att en användare klassificeras som en Rising Star eller dylikt så 

innebär detta faktum inte att användaren i fråga på något sätt är anställd av Spotify, 

vilket de intervjuade användarna understryker flera gånger. Andra incitament än 

anställning och lön präglar viljan att hjälpa till och att delta i detta community. 

Användare 2 fortsätter: 

“They [Spotify] definitely are trying to build up a community, and I think 

they're doing a good job: they've been running contests, giving out Premium 

codes, and encouraging users to chat more, not just complain” (intervju 2, 

2014-05-12).  

 

Spotify försöker samverka och interagera med användarna och därmed uppmuntra till 

ett livligt community. De har för vana att belöna forumens frontfigurer, genom 

exempelvis koder för betalda premiumabonnemang som Användare 2 säger, eller med 

andra produkter såsom hörlurar eller laptopstöd. Användare 2 uppfattar att det endast 

är ett antal användare, ca 20-30 enligt dennes estimering, som svarar på och löser 

majoriteten av alla frågor som ställs i subforumen. Detta utgör enligt Användare 2 en 
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markant skillnad jämfört med andra communities som denne är aktiv på, vilket var en 

av de frågor som diskuterades kring:  

“[...] I'm active on a number of communities, and [The Spotify Community] is 

different from any that I've participated in. Just about all of the music 

communities I've been on involve talking about 'music' much more than on 

Spotify: when there is a musical discussion, it's often a discussion of playlists 

and/or users suggesting that others listen to the playlist, and I've also been a 

part of tech support forums, and the Spotify forums are also strikingly 

different here: almost all the answers come from a few (20-30) users, who are 

all a part of the Super User/Rising Star program” (intervju 2, 2014-05-12) 

 

Dessa användare är de som verkar utgöra stommen i hela forumets konstruktion. 

Bortsett från moderatorer från Spotify så dikteras många villkor efter deras 

delaktighet. Användare 1, som underströk sin vilja att vara anonym, kan ses som en 

av dessa med tusentals postade inlägg. Hen rekommenderar varmt att fler användare 

ansluter till communityt:  

“Absolutely, if not for friendly users and the freedom to be social and not have 

to talk about Spotify, I would encourage them to join in case they have an 

issue occur, there are a lot of active users like me that can help” (intervju 1, 

2014-05-10) 

 

Det är alltså inte bara den tekniska biten som lockar, utan svaret indikerar även att den 

sociala biten bör tilltala nya användare. Användare 2 menar dock att en majoritet 

använder sig av communityt som “ett vanligt hjälpforum”, genom att redogöra 

följande:  

“They come to have questions answered, since Spotify doesn't have 

conventional customer service. However, some do like it and stick around for 

the social aspects.” (intervju 2, 2014-05-12)  

 

Hen beskriver vidare att det absolut finns de som ser värde i att umgås digitalt på 

forumen och socialisera, vilket är Spotify gärna ser att man gör som tidigare 

redogjorts för tidigare i detta avsnitt. 
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Närvaron av Spotifys personal var inte bara påtaglig när det kom till rena förslag på 

förbättringar eller diskussioner kring produkten, utan de uppfattades ofta vara 

involverade i mer sociala diskussioner som inte nödvändigtvis relaterade till Spotify 

eller ens musik. Dessa diskussioner, trots att de fanns, uppfattades dock finnas lite i 

skymundan av gästers problem knutna till produkten. Användare 2 resonerar vidare:  

 

“It's hard for a place to be both the first line of tech support, which is almost 

always a nasty and thankless job, as well as a fun place to hang out. They are 

trying, and I think that it's paying off.” (intervju 2, 2014-05-12) 

 

Generellt ger båda användarna ett tydligt intryck av att deras tid och engagemang i 

communityt inneburit en högre uppskattning av produkten och av varumärket Spotify. 

På frågan om huruvida deltagandet på forumen på något sätt bidragit till användarens 

uppfattning av varumärket i sig svarar Användare 1:  

 

“Well at first when I joined, I was thinking in my mind this a cool company, 

but now I can tell it is an excellent company, what with offering student 

discounts, not to mention the great customer service you receive.” (intervju 1, 

2014-05-10) 

 

Anledningarna till varför de uppskattar communityt skiljer sig åt en aning, och 

prioriteringarna gällande musik kontra funktionalitet stämmer inte alltid överens, men 

som helhet har tiden på forumet bidragit positivt till det uppfattade värdet. 

Användarna anser att de är delaktiga i utvecklingen av varumärket och produkten 

Spotify, och att företaget lyssnar på deras kritik och idéer. Användare 1 beskrev det så 

här, på frågan om denne kände att dennes röst hördes:  

 

“Absolutely! And I get one on one interaction from staff, and they inspire me 

to share my ideas with them.” (intervju 1, 2014-05-10) Användare 2 betonar 

hur mycket lärdomar om produkten som kan dras via forumet: “Most of the 

people I know who use Spotify use it pretty sparingly, and use it like a search 

engine for music. They think of a song they want to listen to, search for it, and 

play it. Sometimes it takes a little digging to realize all the different ways you 
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can listen to music on Spotify, like the radio, the different apps, the new 'Your 

Music' feature, etc. They don't realize that Spotify allows you to build up a 

library, and you can do things like stream it your home theatre, etc. Not that 

the forums are the only place to figure out these features, but more than one 

user has said they learned how to better use Spotify from browsing and 

reading about features they didn't know existed”. (intervju 2, 2014-05-12) 

 

Båda användarna uppskattar forumet och skulle rekommendera andra användare av 

produkten att ansluta till communityt för att få ut det mesta av sin produkt. Om inte 

för umgängesaspekten, så för möjligheten att hjälpa till att utveckla Spotify i rätt 

riktning och för möjligheten att lära sig nya saker om sin produkt och därmed utvinna 

mer värde ur brukandet av produkten.  
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5.	  Analys	  

5.1	  Värdeskapande	  praktiker	  
Under flera veckors tid observerades sju olika praktiker på The Spotify Community. 

Anatomin i en praktik ser alltid likadan ut (förfarande, förståelse och hängivelse), 

men fysiologin skiljer sig åt communities emellan. Dessa fysiologier för det aktuella 

communityt har identifierats och listats i en tabell (se Bilaga 1).  

 

Flera av dessa praktiker har en gemensam nämnare i det faktum att Spotifys närvaro 

påverkar dem i en eller annan grad. Vetskapen om att företaget bakom produkten 

läser inläggen har en klar effekt på praktikernas förfaranden. Ett tydligt exempel på 

hur förfarandet påverkas kan hämtas ur praktiken mission. Delning av spellistor, 

rekommendationer av produkten till vänner och dylikt är exempel på mer traditionella 

åtgärder. Däremot innebär Spotifys närvaro en motsatt effekt av mission - användare 

med önskemål eller krav “hotar” att inte sprida produkten vidare, såvida kraven inte 

uppfylls. Trots att mission, värvningen av nya användare, leder till ökat värde bland 

annat genom fler spellistor och fler att dela sin musik med, så anser användarna att 

företaget förlorar mer än dem på att spridningen och rekommendationerna upphör. 

Förhoppningen är att hotet mot företaget, i form av uteblivna intäkter, är tillräckligt 

kännbart för att åtgärder ska vidtas och problemet lösas snabbare. Scenariot hade inte 

kunnat inträffa på ett forum där företaget inte varit aktivt deltagande då “hotet” inte 

tjänat något syfte så länge de enda läsarna varit andra konsumenter. Konsumenterna 

ser således ett värde även i att hålla tillbaka på praktiken mission. 

 

Kritik är en märkbar faktor som det inte ligger någon större vikt på i de fysiologier av 

praktiker som Jensen Schau et al. (2009) nämner, men är närvarande i flera av de 

observerade praktikerna i Spotifys community. Det går inte att konstatera med 

säkerhet huruvida all kritik finns där som en konsekvens av Spotifys närvaro, men då 

många av de inlägg som riktar kritik mot produkten är riktade till Spotify, snarare än 

till andra konsumenter, är det ett rimligt antagande. Kritiken, exempelvis i praktiken 

rättfärdigande, syns i båda de två kategorierna av forumet. Dock är närvaron tydligare 

i idéförslag än i sociala. Där är det också tydligt hur kritiken leder till värde för 
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konsumenten, då användarna tar initiativ till samskapande genom att belysa problem 

och komma med förslag till lösningar.  

 

Produktifieringen är en av de mest återkommande praktikerna, vars spår kan synas i 

ett flertal av de andra praktikerna, som exempelvis tidigare nämnda rättfärdiga och 

mission. Konsumenterna gör gärna poänger av hur konkurrenter arbetar, 

marknadspriser, produktens musikutbud och dylikt. Användarna påminner varandra 

och Spotify om alternativen som finns, och vinner inte bara värde genom att hålla sig 

själva uppdaterade om marknaden i stort, utan även genom vetskapen att företaget blir 

upplysta om vad man anser är viktigt såväl i produkten som av företaget.  

 

Praktikerna kan således utmynna i värde för användarna av communityt både på egen 

hand och tillsammans. Flera av praktikerna på Spotifys community kan 

sammanvävas, exempelvis rättfärdiga och dokumentera samt produktifiering och 

mission, och skapar potentiellt mer värde på så vis än vad de skulle gjort på egen 

hand, eller ens genom att addera det värde de själva skapat. (Jensen Schau et al., 

2009)  

 

Många konsumenter som valde att lämna företaget postade inlägg i forumet som 

motiverade varför de valt att säga upp sina konton. Nästintill alla motiveringar av den 

typen som observerats under denna studie beskrev någon form av funktion som det 

avgörande problemet. Det finns ingenting som tvingar konsumenterna att ta sig tiden 

att göra det. Det enda tydliga incitament som finns är att företaget ska läsa inlägget, ta 

åt sig av kritiken och åtgärda problemet - så att konsumenten kan återvända som kund 

senare. 

5.2	  Värdeskapande	  genom	  samskapande	  
Prahalad & Ramaswamy (2004) belyser att samskapande av värde bygger på 

gemensam interaktion mellan producent och konsument. Detta är helt i linje med det 

undersökta forumets konstruktion och upplägg, i och med att både producent och 

konsument närvarar på samma plattform. Forumet utgör således en grogrund för 

samskapande av värde, men det krävs fler element för att det ska ta form. Redskapet 

är på plats, men för att samskapa värde måste det nyttjas på ett sätt som gagnar bägge 

parter, med interaktion som främsta byggsten. Av de fyra grundpelare för 
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högkvalitativ interaktion som Prahalad & Ramaswamy (2004) förespråkar (dialog, 

tillgång, öppenhet och riskanalys) så ter sig dialog vara den mest uppenbara.  

 

Det faktum att företaget är närvarande på forumet genererar en medvetenhet hos 

användarna om att deras åsikter tas i beaktning och inte nödvändigtvis bara förblir just 

åsikter. För att nämna ett empiriskt exempel så menade en av användarna som 

intervjuats att hen emellanåt ingår i en-mot-en interaktion med Spotifyanställda vilket 

uppmuntrar och inspirerar användaren att komma med nya idéer och förslag. Detta 

gjorde att denne individ fick ytterligare incitament till att aktivt bidra till forumet, 

samt att hjälpa nya användare med eventuella frågor, då denna typ av interaktion med 

anställda var något som lockade. Communityts konstruktion främjar dialog såväl 

användare till användare som användare till företag, och flera användare med god 

insyn i produkten kan tillsammans interagera med företaget för att optimera produkten 

och således utvinna mer värde. Denna dialog bereder väg för samskapandet av värde, 

och denna typ av lättillgängliga interaktion producent och konsument emellan kan 

naturligtvis inte existera utan företagets närvaro. 

 

Prahalad & Ramaswamy (2004) menar att för en bra dialog är engagemang och viljan 

att handla av yppersta vikt, vilket baserat på det empiriska resultatet vi erhållit 

framgår mycket tydligt att så är fallet på detta community. Många aktiva användare 

tar själva på sig ansvaret att hjälpa nykomlingar med frågor angående produkten i sig, 

varpå de kan skräddarsy och optimera sin egen upplevelse av Spotify med till 

exempel nya spellistor att prenumerera på och intressanta musikkanaler att följa. 

Viljan av användare, utan egentlig anknytning till företaget, att hjälpa nykomlimgar 

kan således vara en bieffekt av Spotifys närvaro. Mer passiva, fanbaserade forum, 

som Jensen Schau et al. (2009) studerat har givetvis också egenskaper i form av 

användare som ömsesidigt hjälper varandra med olika frågor. På dessa 

konsumentstyrda forum uppstår naturligtvis även diskussioner med syfte att underlätta 

andra användares bruk av en specifik produkt, häri ligger ingen betydande skillnad 

mellan konsument- och företagsstyrda forum. Hjälpsamma användare på olika forum 

är sällan något som sticker ut i någon vidare mån. 
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Dock bidrar incitament av typen som Spotify ger, ihop med det faktum att ett antal 

användare är antingen väldigt erfarna, eller till och med anställda på företaget, med en 

extra substans till alla de inlägg som besvaras med föreslagna lösningar. Ett potentiellt 

lösningsförslag med många kudos torde generera en känsla av säkerhet och legitimitet 

för en inläggspostare som många fanbaserade forum ofta kan sakna. 

 

Detta resonemang för oss vidare till ytterligare en av Prahalad & Ramaswamys (2004) 

fyra grundpelare - tillgång. Den förhållandevis enkla tillgången till dialog mellan 

företag och användarna på konsumentkollektivet i stort som forumet tillhandahåller 

ger konsumenterna bättre insyn i produktens funktioner och möjligheter men också i 

företaget som helhet. Internet och The Spotify Community bidrar således till att 

informationsasymmetrin, som tidigare enligt Prahalad & Ramaswamy (2004) hämmat 

konsumenter och gynnat företag, avtar. Forumen bidrar direkt till den tredje 

grundpelaren: öppenhet. Väldigt mycket information går enkelt att utvinna ur 

communityts olika subforum. Meningsfull dialog bygger på både tillgång och 

öppenhet (Prahalad & Ramaswamy, 2004), och dessa kriterier uppfyller communityt 

enligt författarna.  

 

Dessa parametrar förväntas sedan mynna ut i en riskanalys - den sista grundpelaren 

för interaktion. Baserat på det empiriska resultatet så kan riskanalysen i det här fallet 

anta skepnaden av de “hot” som vissa av de värdeskapande praktikerna på forumen 

framhäver. Forumen nyttjas bland annat av konsumenterna som en 

kommunikationskanal att meddela vad konkurrenter har för funktioner som Spotify 

saknar. Om konsumenter inte anser att interaktionen på communityt frambringar 

önskad förändring kan de göra bedömningen att istället betala för en konkurrents 

tjänster.  

 

Prahalad & Ramaswamys (2004) uppfattning om att möjligheterna för värdeskapande 

ökar markant för företag som omfamnar koncepten av personligt samskapande faller 

väl in med vad Spotify försöker göra med sitt community. Med hänvisning till vad 

Användare 1 beskrev om den personliga interaktion med företaget hen erhöll utifrån 

sitt forumanvändande, så finns här kriterierna för samskapande eftersom alla punkter 

av interaktion mellan företag och konsument ger möjlighet till både värdeskapande 
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och värdeutvinnande (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Teorin om att information 

skall centreras kring konsumenten och uppmuntra till aktivt deltagande i alla aspekter 

av de samskapande upplevelserna, som konfiguration av produktens innehåll och 

service (Prahalad & Ramaswamy, 2004), speglar många av The Spotify Communitys 

beståndsdelar. Detta styrks bland annat av påståendet från Användare 2: att de 

försöker bygga ett aktivt community och uppmuntra användarna att chatta mer istället 

för att enbart klaga. Användarna på forumet, i första hand de Rising Stars som 

redogörs för i resultatet, utgör således en värdefull resurs för Spotify att samskapa 

värde med där produkten hela tiden kan uppdateras och förbättras och båda parter kan 

utvinna ett ökat värde. Denna aspekt främjas väldigt väl av att produkten avser digital 

streaming, eftersom mjukvaran lätt kan uppgraderas med förbättringar. 

5.3	  Resurser	  för	  värdeskapande	  
Ett annat perspektiv på hur användarna på forumet utgör värdefulla resurser, inte bara 

för företaget utan även för varandra, alstrades ur resultatet. Om vi anammar den 

tjänstedominerande logiken som Vargo & Lusch (2004) presenterar med fokus på 

immaterialitet, utbytesprocesser och relationer på The Spotify Community kan 

intressanta iakttagelser göras. Relation som betonas i tjänstelogiken tar på 

communityt form både användarna sinsemellan, men också mellan användarna och 

företaget. De operanta resurserna Vargo & Lusch (2004) beskriver som centrala i 

tjänstelogiken, som innefattar speciell kunskap, kan anta skepnaden av forumets 

användare. På The Spotify Community gäller det framförallt de som ingår i Rock 

Stars Program som är de som bidrar mest till forumets höga standard. I och med att 

dessa användare sitter på mycket specialiserad kunskap om produkten och hur många 

tekniska aspekter av dess funktioner kan optimeras och korrigeras, så kan de bidra till 

ett ökat värde för andra användare som söker hjälp eller inspiration till ny musik och 

dylikt. Företagets närvaro på detta varumärkesbaserade community stärker 

trovärdigheten för andra användare, och Spotify kan i rollen som moderatorer ta bort 

eller korrigera felaktiga lösningsförslag av användarna, men sedan låta resten sköta 

sig själv med Rising Stars och andra aktiva användare som främsta tjänsteleverantör.  

 

Tjänsten, som i den dominerande logiken definieras som tillämpning av specialiserad 

kompetens genom gärningar, processer och prestationer för en annan entitets förmån 

(Vargo & Lusch, 2004) blir här lik konventionell kundtjänst, med det stora undantaget 
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att det ofta är andra konsumenter som hjälps åt att lösa befintliga problem. Som 

Användare 2 beskrev det så saknar Spotify konventionell kundtjänst, men många 

forumanvändare är trots det där för att få sina frågor besvarade. Användarnas 

specialiserade kunskap ihop med legitimiteten av Spotifys närvaro har således blivit 

en elegant lösning på kundtjänst, som Spotify utnyttjar i stort sett kostnadsfritt bortsett 

från utdelade premiumkoder eller andra belöningar. Många finansiella resurser kan 

således läggas på andra element inom företaget.  

 

Utöver detta nyttjande av användarnas speciella kunskaper så interagerar företaget 

med enskilda konsumenter, som Användare 1, och kan på så sätt använda de operanta 

resurserna för att utveckla produkten, samskapa värde och därigenom skapa bättre 

värdeerbjudanden än sina konkurrenter, precis som Vargo & Lusch (2004) menar att 

tjänstelogiken antyder.  

 

Sammantaget så utgör The Spotify Community en interaktiv resurs för både 

användare och företag att tillsammans samskapa värde till bägge parters fördel, men 

communityt fungerar också med stöd från empirin som en plattform där 

konsumenterna kan samskapa värde med varandra. Företaget tillhandahåller detta 

verktyg som en resurs för konsumenternas värdeackumulerande processer som 

Grönroos & Voima (2013) redogör för. Användare 1, som beskrev att hens 

uppfattning av Spotify innan användningen av communityt var att det verkade vara ett 

“häftigt” företag, uppfattade sedan efter att ha använt communityt aktivt som att 

Spotify var ett “alldeles utomordentligt” företag. Användningen av communityt har 

således bidragit till denne individs ökade ackumulerande av värde både i form av 

interaktion med anställda samt tips, uppmaningar och dylikt både från och till andra 

användare. 
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6.	  Slutsats	  

6.1	  Frågeställning	  
Vilken påverkan har ett företags närvaro för konsumenternas värdeskapande på ett 

varumärkescommunity? 

 

Företagets närvaro utgör en grund för interaktion, vilket är en förutsättning för 

samskapande av värde. De empiriska resultat denna studie nått indikerar att de 

konsumenter som är aktiva på communityt känner sig delaktiga i värdeskapandet, 

vilket styrker föregående påstående.  

 

Dessutom medför företagets aktiva närvaro att förtroende, säkerhet och legitimitet kan 

fastställas som inte kan uppnås på konsumentstyrda forum i samma utsträckning. Som 

moderatorer kan företaget aktivt granska de kommentarer som postas, och välja att 

främja de användare som bidrar mest till communityts kvalitet och värdeskapande. 

Förtroende och relation mellan konsumenterna och företaget leder till att många 

användare utan formell koppling till företaget kan agera problemlösare och med 

speciella kunskaper hjälpa andra användare till ett ökat bruksvärde, vilket ger 

företaget ytterligare en typ av operanta resurser att arbeta och interagera med. 

Användarna kan också ta uttryck av operanta resurser sinsemellan och utnyttjas av 

andra användare, då de med praktiker och kunskaper i hög grad bidrar med hjälp, tips, 

råd och dylikt och utökar därmed värdet för varandra.  

 

Vidare antyder studien att praktikernas fysiologi påverkas av företagets närvaro. Då 

praktikerna både enskilt och tillsammans skapar värde för konsumenten har närvaron 

således en indirekt påverkan på det värde som kan skapas på communityt. Kritik utgör 

en överhängande aspekt i praktikernas förfaranden vilket företagets närvaro tycks 

vara grunden till. På konsumentstyrda forum riskerar kritik att förbli ohörd, men då 

konsumenterna känner företagets närvaro så kan hotet av kunder som lämnar för 

konkurrenter fungera som en hållhake gentemot företaget, som förmedlas via 

communityt. 
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Företagens närvaro påverkar uppenbarligen konsumenters värdeskapande på flera sätt. 

Således finns potential för företag att med hjälp av ett varumärkescommunity utöka 

det värde konsumenter kan utvinna ur deras produkter. Företag måste dock vara 

medvetna om de risker man utsätter sig för, främst i form av den offentliga kritik och 

hot om uppsägningar som deras närvaro tycks generera.  

6.2	  Rekommendationer	  till	  företag	  
Baserat på de indikationer denna studie ger finns incitament för fler företag att 

använda en interaktiv plattform liknande The Spotify Community för värdeskapande. 

Upplägget ger en grund för samskapande av värde där konsumenterna känner sig mer 

involverade, och en större bas av humankapital (med incitament) gynnar både 

kundtjänst och konsumenter. Det gäller i första hand företag som säljer mjukvara av 

olika slag, då det underlättar både interaktion och möjligheter för samskapande. En 

fysisk produkt är svårare att “uppdatera”, medan digitala varor och tjänster kan 

justeras tämligen fritt med internets hjälp. The Spotify Communitys upplägg ger 

användarna utökade medel att konstruera eget värde utifrån produktanvändningen, 

varpå uppskattningen för företaget rimligtvis ökar hos konsumenterna.  

6.3	  Framtida	  forskning	  
Studier kring värdeskapande på communities där företag själva innehar en aktiv roll 

är tämligen sällsynta, och denna studie tyder på att det finns skillnader mot 

fanbaserade communities, mot vilka tidigare studier gjorts. Därför skulle studier av 

liknande karaktär på fler communities välkomnas. I framtida studier vore en längre 

tids observation, samt med flera intervjuer med deltagande användare än i denna 

givande. Det hade även varit intressant att jämföra ett tiotal företags forumplattformar 

för att urskilja likheter och skillnader och deras konsekvenser. Vidare är denna studie 

begränsad till konsumenternas perspektiv, varefter studier välkomnas med företagets 

perspektiv som främsta utgångspunkt. Likvärdiga jämförelser mellan de både 

entiteterna skulle också kunna genomföras i framtiden. 

 

Denna studie lyfter fram ett antal exempel på hur olika praktiker som påverkats av 

företagets närvaro kan samspela. Jensen Schau et al. (2009) betonar hur samspelande 

praktiker kan ha synergieffekter. Framtida forskning som närmre undersöker hur 

företag kan underlätta för dessa synergieffekter för ett utökat värde välkomnas därför.  
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Bilaga	  1	  
Praktikernas fysiologi på The Spotify Community 

 

Praktik Förfarande Förståelse Hängivelse 

Välkomna För att få ett så effektivt forum som möjligt 

uppmanas användare att läsa forumets FAQ 

samt att söka efter sin fråga innan man ställer 

den. 

Många nya användare kommer i 

kontakt med communityt genom 

att de har en specifik 

produktrelaterad fråga. Ofta har 

frågorna redan besvarats, eller 

så finns redan liknande 

önskemål, varpå man hänvisar 

nya användare till befintliga 

trådar. 

Kudossystemet och funktionen 

att kunna markera problem som 

“lösta” gör att ju fler som 

känner till hur forumet fungerar, 

desto bättre blir det för alla. 

Empati Användarna vill få sina förslag hörda, och 

förslag som presenteras innehåller därför ofta 

bakgrundshistorier som beskriver hur ett 

problem påverkat dem negativt. Beroende på hur 

frekvent problemet är bland andra användare 

tilldelas det sedan “kudos” av dessa, ihop med 

kommentarer som sympatiserar och återberättar 

problemet ur deras synvinkel. 

Ju större problemet är, desto 

mer sannolikt är det att Spotify 

skulle åtgärda, eller åtminstone 

uppmärksamma, vad man anser 

är ett problem. 

Målet är att “sälja in” just sina 

problem som de mest 

plågsamma, och därmed de som 

är i störst behov av förbättring. 

Mission Användare sprider gärna Spotify till andra, och 

delande av spellistor användarna själva skapat 

samt tips på “liknande musik” är ett av de mest 

återkommande ämnena på de sociala 

subforumen. Åt motsatt håll används praktiken 

mission som en slags “hållhake” i idéförslag; om 

inte den önskade förändringen införs hotar 

användarna med att inte rekommendera Spotify 

till sina vänner.  

Spridningen av produkten 

gynnar användarna då det bland 

annat innebär fler publika 

spellistor samt fler med liknande 

musiksmak att följa, men det 

betyder än mer för företaget då 

spridningen ger ökade intäkter. 

Spridning av spellistor och fler 

användare innebär att 

användarna får lättare att hitta 

ny musik, dels genom att följa 

likasinnade musikfans och dels 

genom att produktens egna 

algoritmer kan “känna av” och 

rekommendera den typ av musik 

som användarna uppskattar. 

Rättfärdiga Rättfärdigandet och hyllandet av en fungerande 

produkt är lika viktigt som kritiken över en 

produkt vars användning inte kan rättfärdigas. 

Det finns liknande produkter som är lätta att 

jämföra med, på gott och ont för företaget. 

För att produkten ska fortsätta 

användas och betalas för är  det 

ett måste att man som konsument 

kan rättfärdiga valet.  

Rättfärdigande och diskussioner 

kring det fungerar som en piska 

för företaget att optimera 

produkten enligt användarnas 

önskemål. Bra och dålig kritik 

ska framföras. 

Dokumentera Historier om hur användarna tagit Spotify till 

sina hjärtan belyser ofta tveksamheten inför 

produkten som användarna känt till en början, 

innan produkten vunnit över dem. 

Spotify är relativt ungt märke 

och historierna ter sig ganska 

lika. Därför kombineras 

dokumentera gärna ihop med 

annan praktik för att de ska få 

mer styrka. 

Dokumentera tjänar inget eget 

syfte, utan fungerar som en 

hjälpande hand för andra 

praktiker, som rättfärdiga och 

mission. 
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Skräddarsy Delade och kollaborativa spellistor, 

radiostationer, tips om nya album och artister 

uppmuntras i de olika forumen. Om funktioner 

saknas föreslår man idéer. Framgångsrika idéer 

får mycket kudos  vilket leder till att företaget 

uppmärksammar önskemålen. 

Produkten är en mjukvara vars 

yttre inte går att ändra så 

mycket på, men frihet att 

optimera dess innehåll är en 

självklarhet. 

Personlig anpassning av 

produkten leder till en bättre 

produkt. Ju mer användarna har 

möjlighet att styra själva, desto 

bättre. 

Produktifiering Jämförelser med konkurrenter, främst gällande 

musik- och plattformsutbud, sker ofta. Användare 

påpekar gärna sin möjlighet att stänga av 

prenumerationstjänsten om man inte anser att 

allt står rätt till. Kombineras fördelaktligen med 

andra praktiker. 

Spotify har i de flesta fall en 

månadskostnad, och många 

konkurrenter. Överseende av 

produkten och dess kostnader är 

därför alltid relevanta.  

Liknande diskussionerna kring 

rättfärdigande så vill 

konsumenterna driva Spotify till 

att hela tiden optimera 

produkten och göra att den är 

bäst på marknaden. 
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Bilaga	  2	  

Intervjufrågor	  
• You’re an active user on The Spotify Community. Besides talking about the 

product itself, how do you use it? 

• In what way has your activity on The Spotify Community affected your views 

on the Spotify brand? 

• Are you active on other web communities? If so, are there any noticeable traits 

in The Spotify Community compared to others? Norms, behavioral 

expectations etc. 

• In what way do you think that Spotify could/should utilize their community?  

• Since the community is run by Spotify themselves, do you feel that your voice 

is heard by the company?  

• Would you recommend other Spotify users to join the community? Why or 

why not? 


