
	  

	  

Crowdsourcing: hur motiveras 
deltagande och vad innebär det för 
innovation? 
En kvalitativ studie baserad på Etsy.com 

Författare: Nayanne Bittencourt 
 Gustav Runeberg Schultz 

Handledare: Per Nilsson 

Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2012 
Examensarbete, 30 hp 



Bittencourt	  &	  Runeberg	  Schultz	  
	  

	   ii	  

Förord	  
	  
Vi skulle vilja tacka alla respondenter som har disponerat sin tid och deltagit i 
intervjuerna. Vi vill tacka alla ”Team leaders” på Etsy som har hjälpt oss att nå ut till 
respondenterna. Utan deras hjälp hade vi inte kunnat genomföra denna studie.  
 
Vi vill också tacka vår handledare, Per Nilsson, för råd och synpunkter som har hjälpt 
oss genom studiens gång.  
 
Tack till våra nära och kära som har skaffat sig ny kunskap inom uppsatsskrivande efter 
alla diskussioner och korrekturläsning som de har bidragit med. 
 
Vi vill tacka våra kurskamrater som har delat vår situation, tack för diskussionerna och 
visat intresse! 
 
Till sist vill vi tack oss själva som har jobbat hårt för att kunna genomföra denna studie. 
Att vi tillsammans har kunnat hantera de motgångar som uppstått och ändå lyckats 
motivera varandra ända fram till slutet.  
 
 
Ett stort tack till er alla! 
 
 
September, 2012 
 
Nayanne Bittencourt, 
Gustav Runeberg Schultz 
 
 



Bittencourt	  &	  Runeberg	  Schultz,	  2012	  

	   iii	  

Sammanfattning 
Innovation är ett väl debatterat ämne inom företagsvärlden liksom för forskningsvärlden 
och beskrivs oftast som motorn för ett företags tillväxt. Dess betydelse är någonting 
som har forskats på långt bakåt i historien. Men på senare tid, har en kombination av 
olika faktorer, för att inte nämna de teknologiska framsteg som gjorts de senare 
decennierna, haft ett stor inflytande på hur innovation idag har förändrats. De närmaste 
åren har innovation och dess process blivit allt kortare och den aktiva konkurrens som 
sker i dagens marknad har lett fram till en ny sorts innovation, så kallad Öppen 
innovation (Chesbrough H. , 2003a), vilken tillför till dagens innovation nya sätt för 
företag och organisationer, inte bara att verka inom företagets ramar, utan att även 
interagera med sin näromgivning för att skapa innovation. Som ett efterspel av detta 
samt med en allt mer interaktiv och samarbetande roll tillsammans med externa aktörer 
via Internet, så myntades begreppet Crowdsourcing (Howe, 2006). Crowdsourcing är en 
relativt ny term som syftar till att förklara förhållandet till när företag outsourcar 
uppgifter till en större skara människor via internet. För att hitta en djupare förståelse 
för hur detta har frambringats har vi försökt att kartlägga dess ursprung genom att gå 
bakåt i forskningen och titta närmare på innovationen i sig.  Vår teoretiska referensram 
bygger på äldre och nya inflytelserika studier (inom innovation, öppen- och sluten 
innovation, öppen källkod, kollektiv intelligens, användarinnovation samt motivationen 
bakom deltagande på crowdsourcing plattformar) som speglar hur vi har utformat och 
genomfört studiens empiriska undersökning.  
 
Syftet med denna studie var att bidra till en vidare förståelse kring detta område samt 
tydliggöra för områdena Öppen Innovation och Crowdsourcing genom att koppla ihop 
fördelarna de ger till innovation. Motivationen är också essensen som driver medverkan 
i denna typ av innovation och utgör en central del för öppen innovation och 
crowdsourcing. Därför har vi valt att studera de bakonliggande motiven som bidrar till 
att ”crowden” väljer och inspireras att delta på crowdsourcing plattformar som Etsy. 
Studien tillämpar ett kvalitativt tillvägagångssätt som bygger på 18 intervjuer baserat på 
crowdsourcing plattformen Etsy. Vi valde att utgå från användarens perspektiv för att få 
en djupare förståelse för motivet bakom deltagande på plattformen. Alla intervjuer 
skedde via ”Instant Messenger” och resultatet utformar vårt empiriska underlag för 
denna studie.   
 
Vi har funnit incitament för att crowdsourcing har en stor påverkan för innovation. Det 
kan användas på flera olika plan bland organisationer och företag. När det används rätt 
bidrar det till att effektivisera framtagandet av nya produkter, marknadsföring, 
supportfunktioner samt att det i många industrier däribland Etsy’s även revolutionerar 
marknaden som de verkar i. En annan intressant faktor som frambringades av studien är 
att den sociala aspekten av att delta, grupptillhörighet, att träffa nya vänner och att lära 
sig nya färdigheter har en större betydelse än det monetära motivet.     
 
 
Sökord: användare innovation, crowdsourcing, Etsy, innovation, kollektiv intelligens, 
öppen innovation, öppen källkod och sluten innovation 
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Kapitel	  1:	  Introduktion	  
 
Under detta kapitel kommer vi att introducera huvudsyftet med detta examensarbete där 
problembakgrunden och problemformuleringen kommer att tydliggöras. Vi kommer 
även att presentera ett antal begrepp som har en central betydelse i vår uppsats för att 
ni som läsare enklare ska kunna följa med. 
 
 

 
1.1 Inledning 
	  
	  

nnovation och dess område har länge debatterats inom företagsvärlden såväl som 
inom forskningsvärlden, där det oftast beskrivits som motorn för tillväxt. Viktigt att 
notera är att tack vare innovation har tillväxt även gjorts möjlig under sämre 

ekonomiska förutsättningar som under goda. Under nittonhundratalet observerades att 
accelereringen inom den ekonomiska tillväxten kunde korreleras med teknologiska 
framsteg. (Trott, 2005, s. 7) Ändå erbjuder dagens företagsmarknad ett flertal exempel 
på stora internationella företag som har förlorat sin genomträngande starka position på 
marknaden, på grund av bristfälliga innovationsstrategier (Sutton, 2002, s. 83). Idag är 
det inte längre någon som behöver bli särskilt övertygad eller påmind om att innovation 
är en central och viktig faktor för ett företags tillväxt och för att stärka sin 
marknadsposition. Den viktigaste frågan att besvara är istället ”Hur ett företag bör 
innovera?” och inte ”Bör ett företag innovera?”. (Drucker P. , 1988b, s. 149)  
 
Mycket har skett sedan innovation presenterades som en linjär modell under 
Schumpters dagar, inte mindre än fyra nya konceptuella stadier har genomgåtts. 
(Rothwell R. , 1994, ss. 7-11) Tidigare, ansågs innovation mer som en stängd företeelse 
begränsad till företags ramar, där användare och andra externa aktörer hölls utanför 
processen. (Ansoff, 1957, s. 124) I boken, The sources of innovation av Eric Von 
Hippel (1988) argumenterade han emot denna logik och pekade istället på vikten av att 
se användarna som kärnan för innovation. Användarinnovation (här efter förkortas som 
AI) och öppen innovation (här efter förkortas som OI) som båda härstammar från 
synsättet är idag två etablerade forsknings områden. (Chesbrough H. , 2003a, ss. 35-38; 
Von Hippel, 1988, s. 11) Närmare i tiden har forskning på användare fått en ökad 
betydelse som en värdefull källa till innovation för företag och samhället i stort. 
(Prahalad & Ramaswamy, 2003, s. 15; Henkel & Von Hippel, 2003, ss. 1-3) De anses 
vara en viktig del av innovationsprocessen och har bidragit till att skapa nya områden 
för innovation såsom innovations Communitys. (Shah & Tripsas, 2007, ss. 131-132; 
Baldwin, Hienerth, & Von Hippel, 2006, s. 1308; Von Hippel, 2005, s. 72)  
 
Idag sker teknologiska framsteg i en allt högre takt och det gör att forskningen får allt 
svårare att följa denna utveckling och finna förklaringar till varför olika typer av 
innovation når sin framgång och vissa inte (Chesbrough & Appleyard, 2007, s. 59). 
Innovation blir allt mer komplicerat då produkters livscykler blir allt kortare och 

I 
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kostnaderna för att utveckla nya produkter i många industrier blir allt högre. 
(Chesbrough H. W., 2006, ss. 12-13)   
 
På senare tid har en ny typ av innovation gjort sig gällande med stormsteg, den så 
kallade ”öppna innovationen” (Chesbrough H. , 2003a). Detta växande fenomen ställer 
tuffa krav på forskning runtomkring nya typer av företag. Även om det i många fall kan 
vara svårt att bedöma omfattningen av denna utveckling finns det de som hävdar att 
konceptet ”OI” som innefattar utvecklingen av ”open source” (här efter förkortas som 
OS) samt liknande idéer såsom ”crowdsourcing ”(här efter förkortas som CS), 
representerar ett fenomen som kräver en rejäl omvärdering av företagens strategier 
(Chesbrough & Appleyard, 2007, s. 60). Numera har strategier börjat utvärderas även 
med utgångspunkt från denna nya typ av innovation där externa aktörer används och får 
inflytande i själva processen för forskning och utveckling. (Ibid, s. 57) Även om det 
finns de som hävdar att det inte är ett nytt fenomen exklusivt för dagens företag att 
utnyttja externa aktörer inom innovation (Trott & Hartman, 2009) så råder det inga 
tvivel om att denna typ av externa samarbeten blivit allt mer påtagligt idag och görs 
gällande mycket tack vare den utbredda globaliseringen samt vårt moderna användande 
av Internet och Web 2.0 (Herstad, Bloch, Ebersberger, & Van de Velde, 2008, s. 14; 
Trott & Hartman, 2009, s. 721).  
 
Redan tidigt när Internet allt flitigare börjat användas spåddes det skapa oordning bland 
många industrier (Christensen C. M., 1997, s. xxvi). Tillsammans med nya utvecklingar 
inom Information and Communications Technologies (ICT) och Web 2.0, som det 
moderna Internet ofta kallas, så har internetanvändandet präglats av ett helt nytt sätt att 
interagera och engagera varandra (O'reilley, 2005; Zhang, Li, & Paladugu, 2011, s. 35). 
Av jordens sju miljarder invånare har idag mer än en tredjedel tillgång till Internet, 
samtidigt har antalet mobila användare vuxit till över sex miljarder tillsammans med en 
ökning av mobila bredband på cirka 45 % varje år. (ITU - International 
Telecomunication Union, 2011)   
 
Mycket tack vare denna så kallade öppnare innovation samt den utveckling som skett 
inom områden för ICT och Web 2.0 så har det möjliggjort att nya affärsmodeller växt 
fram som bidragit till en helt ny upplaga av webbaserade företag. Dessa företag baserar 
sina affärsidéer på stor interaktion med externa aktörers medverkan och bidrag. 
Exempel på några är Youtube, Twitter, Flikr, Facebook, Myspace1 och däribland många 
fler och utgör själva kärnan av det moderna Internet. Det de alla i grunden är beroende 
av är att användare själva bidrar med material och lägger ner tid på att skapa innehåll på 
hemsidan. Alla dessa företag är startade och utformade för att ta tillvara på fördelarna 
av en allt mer uppkopplad värld. De har möjliggjort nya sätt att kommunicera och 
interagera.  
 
Nu har den produktiva möjlighet som flera miljoner potentiella uppkopplade entusiaster 
är kapabla till börjat attrahera uppmärksamheten även från de äldre traditionella 
företagen också. Det senaste årtiondet har präglats av att hitta billig arbetskraft på andra 
håll i världen såsom Indien och China. Men numera tack vare den snabba tekniska 
utvecklingen på Internet som har skett så spelar det inte längre någon roll var de 
befinner sig, de kan lika gärna vara ett kvarter ifrån bara de är uppkopplade på nätet. 
(Howe, 2008a) Som ett efterspel av en allt öppnare innovation och en allt mer interaktiv 
och samarbetande roll tillsammans med externa aktörer via Internet, så myntades år 
2006 begreppet ”crowdsourcing”. Grundidén till CS introducerades av Jeff Howe i 
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”Wired Magazine” och har används allt oftare för att beskriva ett växande fenomen 
inom OI (Howe, 2006). Meningen med CS är att samla en stor grupp av människor en 
så kallad ”crowd” och få dessa att arbeta mot ett gemensamt mål. Genom att interagera 
och bidra, via olika plattformar, med olika sorters innehåll har användare skapat nya 
förutsättningar för affärslandskapen. Förutsättningarna att samarbeta och interagera 
innefattar en rad variationer såsom genom fotografering, texter, information, musik, 
design, programmering, idé-generering, finansiella bidrag, support, marknadsföring och 
produkt utveckling. Några exempel på företag som baserat sina affärsmodeller med CS 
som konceptet är 99designs, Innocentive, Kickstarter, Wikipedia, Istockphoto, 
Threadless2, Etsy3. Till skillnad från de tidigare nämnda företagen så har dessa företag 
en mer uppgiftsbaserade affärsmodell där företaget och användarna agerar i symbios för 
att effektivisera olika arbetsområden.   
 
“Crowdsoucing is the act of taking a job traditionally performed by a designated agent 
(usually an employee) and outsourcing it to an undefined, generally large group of 
people in the form of an open call.” (Howe, Jeff;, 2010) 
 
 
En händelse som påvisar ett exempel på hur CS kan influera och förändra ett företags 
tankesätt är att studera närmare utvecklingen av Encyclopedias. År 1768 grundades 
Encyclopedia Britannica, en av världens äldsta utgivna och återkommande 
Encyclopedias. Fram till 1990 fanns Encyclopedia Britannica enbart i tryckt, men som 
svar på det ökande antalet online baserade konkurrenter (som Microsoft Encarta), 
försökte företaget anpassa sig och skaffade därför en online version. Encarta lanserades 
1993 och erbjöd många nya tillägg gentemot Britannicas modell, såsom multimedia 
illustrationer via CD/DVD. Britannica anpassade sig också till att producera mer 
multimedia för att komplettera sina verk, men kunde inte förmå sig förutse vad som 
komma skulle inom området för Encyclopedias. I kontrast till detta lanserades 
”Wikipedia” år 2004, en gratis Encyclopedia på nätet. (Bessant & Tidd, 2011, s. 225) 
Företaget Wikipedia är idag den mest dominanta spelaren när det kommer till 
information sökningar via Internet och är i dagsläget den sjätte mest besökta hemsidan i 
världen. (Alexa Internet inc, 2012) Det som har möjliggjort att företaget har kunnat få 
en så stark placering på marknaden är framförallt deras innovativa affärsmodell. Dess 
affärsmodell är fundamentalt annorlunda, den är tillgänglig gratis och är konstruerad 
genom delade bidrag och uppdateringar från sina egna medlemmar (det vill säga 
hemsidans besökare). Viss kritik mot Wikipedia är att dess modell innebär större risk för 
felaktigheter. Ändå gjordes en studie av tidningen Nature, den 15 december 2005, 
(Nature Group Publishing, 2005) som visade att den var nästan lika exakt som 
Encyclopedia Britannica. Detta trots att Britannica sysselsätter cirka 4 000 experter 
som granskar arbetet och en omskrivning av en volym skulle ta runt fem år att göra. 
Encarta stängde i slutet av 2009, men Encyclopedia Britannica fortsätter att konkurrera 
på denna kunskapsmarknad. Efter cirka 300 år av en expertdriven modell ändrades den, 
januari 2009, till att låta användare redigera innehåll genom att använda en variant av 
Wikipedias tillvägagångssätt. Strax efter att de gjort det upptäcktes en felaktighet i dess 
tidigare beskrivning av en huvudhändelse i den irländska historien, vilken hade gått 
okorrigerad i alla dess tidigare upplagor och enbart uppdagats när de nya användarna 
pekade ut detta. (Bessant & Tidd, 2011, s. 225)  
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Det finns otaliga exempel på liknande historier på företag som helt har revolutionerat 
marknader som traditionellt inte utnyttjad kraften bakom all produktivitet som finns 
tillgänglig ständigt uppkopplad via nätet2.   
 
President Obama skrev nyligen på en lag i USA för att stimulera den utveckling som 
skett inom området för ”Crowdfunding” som också är en del av CS (Mack, 2012). 
Vilket styrker ännu mer den omfattande effekt som CS har fått. Ett exempel på ett 
sådant företag är Kickstarter (www.kickstarter.com) där personer får vara med och 
bidra till att nya projekt får se dagsljuset genom att besökare väljer att skänka mindre 
summor pengar i bidrag för olika projekt. När vi pratar om flera tusentals småsummor 
blir det till goda startkapital och har sett till att möjliggöra en helt ny kanal för att 
finansiera nya projekt. (Kickstarter, 2012) 
 
 

1.2 Problembakgrund 
Alla dessa nya plattformar samlade förändrar landskapet för nya företag och 
organisationer att växa på. Donald Stokes (1997) observerade i sin bok ”Pasteurs 
Quadrant”, att inom forskningen sker ofta en praktisk förståelse först för hur någonting 
fungerar till att senare utvecklas till varför något fungerar som det gör. Därför vill vi 
bemöta detta fenomen med att utveckla forskningen praktiskt, mot hur man använder 
sig av CS idag, för att bidra till att kunna utveckla en djupare förståelse för varför det 
fungerar som det gör. Med utgångspunkt utifrån den begränsade forskningen som har 
gjorts specifikt inom området för CS (Zheng, Li, & Hou, 2011) och på specifika CS 
plattformar, vill vi vara med och bredda förståelsen för vad som lockar användare att 
delta. För att kunna använda sig av CS modellen i nya sammanhang krävs det en samlad 
bild över vad framgångsrika CS arrangemang utgörs av. (Brabham D. , 2010, s. 1123)  
Det innefattar också att förstå vad som motiverar användarna att delta i dessa kreativa 
aktiviteter.  
 
Användarna är också själva kärnan som utgör CS (Estellés Arolas & González Ladrón 
de Guevara, 2012, s. 193) varvid förståelsen för de är av avgörande betydelse för 
förståelse för CS som ett innovationsverktyg. En del kvalitativa studier har utförts som 
bidrar till att förklara de många anledningarna till varför folkmassor deltar i CS projekt. 
(Brabham D. , 2008; Lakhani, Jeppesen, Lohse, & Panetta, 2007; Lietsala & Joutsen, 
2007) Men resultaten är motsägelsefulla, speciellt huruvida möjligheten att tjäna pengar 
är en viktig motivator bland olika CS plattformar eller inte (Zheng, Li, & Hou, 2011, s. 
76). Från Füllers (2010) studie inom området för virtuellt samskapande, indikerar 
resultat att belöningar i form av monetära ersättningar, långt ifrån i alla fall är av 
avgörande betydelse för motivation och deltagande. Detta stöds även av andra forskare 
inom området såsom Brabham (2010) och Zheng et. al (2011). Andra studier som 
Brabham (2008) och Roberts et. al (2006) visar istället att monetär ersättning har stor 
och avgörande betydelse för varför någon väljer att delta. Samtidigt tycks företagsledare 
i praktiken anse annat att läsa utifrån en studie av 216 stycket innovations och 
marknadsföringsledare som rangordnade motiv bland konsumenter med finansiell 
ersättning i topp och inneboende motivation (som nöjet och det sociala samspelet) på 
botten. (Füller, 2010, s. 117) Problemet utgörs därför främst av att existerande forskning 
inom området för CS är motsägelsefull samt även att det finns för lite underlag från 
olika typer av CS plattformar som kan ge svar för de varierande bakomliggande 
motiven att delta i virtuella innovationers Communitys (Brabham D. , 2010, ss. 1123, 
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1140) Därför valde vi att genomföra vår studie på plattformen Etsy3 som är en form av 
virtuellt CS Community (Clark & Logan, 2011, s. 5; Pusher, 2011).  
 
Till vår bättre förståelse har ingen liknande studie gjorts gällande CS och motivation på 
plattformen ”Etsy”. Likt andra CS plattformar så är den helt och hållet uppbyggd efter 
användarna och det är de som styr utvecklingen i företaget. Den skiljer sig dock mot 
många andra CS plattformar i form av att den utgörs av användare som har sina 
respektive shopar som säljer handgjorda föremål, allt från möbler till återvunna väskor 
till bakverk. När denna studie gjordes så rankades de som det 158:e största Internet siten 
i världen och 55:e störst i USA (Alexa Internet inc, 2012). Genom att ge svar på vad 
som motiverar deras användare att medverka, tillför vi ytterligare kunskap utöver den 
existerande inom området och hjälper till att utöka förståelsen för vad som motiverar 
deltagande på CS plattformar. Vår förhoppning är att genom liknande studier kunna föra 
ljus till och förståelse mot ett större nyttjande av fenomenet i samband med motivation 
och innovation. Nya strategier och idéer baserat på CS har redan visat prov på oanade 
genomslag. När en allt mer omfattande värld är uppkopplad och redo att få utlopp för 
sin skaparförmåga (Howe, 2008a, s. 37), gäller det att vi lär oss mer om hur detta 
fenomen kan och bör användas. Därigenom ämnar vi nå fram mot en djupare förståelse 
för hur CS kan användas i form av innovationsverktyg.   
 

 
1.3 Problemformulering  
Hur påverkar motivationen till deltagande i crowdsourcing förutsättningarna för 
innovation?  

 

 
1.4 Syfte 
Vi vill bidra till forskningen inom området för OI och CS genom att tydligare koppla 
ihop fördelarna av dessa områden för innovation. Vi vill även studera närmare vad det 
är som motiverar individerna till att delta och verka på crowdsourcing plattformar. 
Förståelsen för de bakomliggande motiven ämnar utreda intresset för deltagande på 
olika crowdsourcing plattformar som i sig själva bidrar till att skapa innovation.  

 
1.5 Avgränsningar 
Vår ansats godtar ett par olika utgångspunkter med avseende på innovation, dels att vi 
ser själva plattformen (i vårt fall Etsy) som själva innovationsverktyget, alltså att det 
fungerar som en ny process eller organisatorisk metod att ta fram nya produkter och att 
utbyta tjänster. Den andra utgångspunkten är att själva plattformen i sig bidrar till själva 
uppkomsten av ny innovation. I det senare fallet finns det mer tydliga exempel såsom 
Innocentive2 som enbart sysslar med att ta fram nya idéer på tjänst- och 
produktförbättringar och implementationen av dessa. Vi väljer dock att inte göra några 
tvära avgränsningar mellan dessa två utgångspunkter eftersom vi studerar själva 
fenomenet CS, vars bakomliggande innebörd är att outsourca en uppgift till en stor 
skara människor via nätet. Hur det sedan används i mer eller mindre innovativa ordalag 
lämnar vi därhän, eftersom det för denna undersökning inte är av primärt fokus, utan 
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snarare hur det kan användas och förändrar förutsättningarna för implementeringen av 
nya idéer, produkter och tjänster. Inom området för OI kan man dela upp det i två 

viktiga forskningsområden, antingen med fokus på själva innovationsprocessen, eller 
med fokus på området för samarbete och den mänskliga sidan av fenomenet. (Elmquist, 
Fredberg, & Ollila, 2009, s. 342) Vi har här valt att luta oss mot den senare och 
undersöka det vidare eftersom det är den del av OI som bäst lämpar sig för att beskriva 
fenomenet CS. (Ibid, s. 340)  
 
Vi avgränsar vår undersökning till motivation och CS på Etsy3. Eftersom innovation 
kan definieras som själva implementeringen av en ny produkt, tjänst, process eller 
marknadsföringsmetod vilket är en integrerad del i CS som koncept. Vi ämnar genom 
att utreda motivationen bakom deltagandet kunna utröna en viktig del i det som svarar 
för hur CS kan användas som ett innovationsverktyg. Det är dock en del i ett mycket 
komplext system för hur innovation uppstår och skall därför beaktas som sådant i 
sammanhanget. Likväl är det en viktig pusselbit för att kunna ge svar för hur CS 
fungerar. Eftersom vi utgår från ett användarperspektiv gäller detta för hur användarna 
motiveras att delta i ett led av innovativa aktiviteter. Det är därför genom att studera de 
vi ämnar ge svar för hur i praktiken denna plattform fungerar. Genom att studera figur 
ett ovan kommer vi alltså att placera oss i området för ”mass collaboration” vilket antar 
en tydlig ställning mot den mänskliga och externa medverkan vid innovationsprocessen.  
  
Till sist eftersom denna studie är begränsad till användarna på Etsy3 kommer vi inte 
kunna generalisera våra resultat. Vi kommer dock kunna dra paralleller och jämföra 
med liknande studier på andra CS plattformar, för att kunna ge en mer nyanserad bild av 
hur fenomenet ser ut i olika sammanhang. 

 
1.6 Begreppsförklaring 
Här nedan följer en kort förklaringen till några central begrepp som vi har valt att 
redovisa på grund av sin betydelse och omfattning i denna studie. Framför allt för att 
vissa begrepp har flera olika betydelser och vi vill därför redogöra för vilken betydelse 
vi kommer att utgå från när vi använder dessa begrepp och på så sätt minska felaktiga 
tolkningarna. Samtidigt vill vi upplysa om nya begrepp som kanske inte är allmänt 

Figur	  1:	  Modell	  över	  det	  öppna	  innovationsalternativet.	  (Elmquist,	  Fredbreg	  &	  Ollila,	  2009,	  s.	  
341) 
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kända för att underlätta fortsatt läsning.  
 
Crowdsourcing: Med CS menar vi den metod eller process att samla en 

stor skara människor ”crowd” via Internet för 
problemlösning, idé-generering, produktutveckling, 
design, för att ge några exempel. Detta har till stor del 
gjorts möjligt tack vare Web 2.0.  

 
Etsy: Är en web plattform som erbjuder individer/företag 

chansen att öppna en online shop och utgörs utav flera 
hundra tusen shopinnehavare som agerar och verkar på 
samma plattform. Etsys användare så kallade ”etsians” 
säljer handgjorda produkter över hela världen. Företaget 
är ett typiskt exempel på en CS plattform (Clark & Logan, 
2011, s. 5). 

 
Förutsättningarna:  Med förutsättningarna menar vi de utgångspunkterna som 

utformats under teoridelen (figur 11) som utgörs av 
marknaden; kreativitet och produktivitet; idé-generering 
och öppenhet.  

 
  
Innovation: Innovation är själva implementeringen av en ny eller 

kraftigt förbättrad produkt (vara eller tjänst); process; 
marknadsförings metod; ny organisatorisk metod för 
affärs utövning; arbetsplats organisation eller externa 
relationer. Vi vill betona vikten vid själva 
implementationen vilket är det särdrag som mest skiljer 
innovation mot invention (uppfinning). ”Innovation is the 
management of all the activities involved in the process of 
idea generation, techonology development, manufacturing 
and marketing of a new (or improved) product or 
manufacturing process or equipment.” (Trott, 2005, s. 15)  

 
 
Sluten innovation: Denna innovation kallas även för den stänga- eller 

traditionella- innovationen vilken sker ”bakom stängda 
dörrar”, det vill säga där företaget endast utnyttjar 
arbetskraften inom företaget för forskning och utveckling. 
Uttryck som ”not invented here, NIH” (ej uppfunnet här) 
som hänvisar till att andras idéer inte duger, relaterar till 
denna typ av innovation.  

 
Web 2.0: Är dagens typ av Webb med hög interaktion och sociala 

samspel. Med dagens Internet kan användare samarbeta 
med varandra på ett helt annat sätt än tidigare, via sociala 
medier och som skapare av användare genererat innehåll i 
form av bilder, texter, filmer, idéer, design, musik med 
mera.     
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Kapitel	  3	  -‐	  Teoretisk	  referensram	  

I	  det	  tredje	  kapitel	  redovisar	  vi	  de	  viktigaste	  teorierna	  inom	  innovation,	  öppen	  innnovation	  
och	  crowdsourcing.	  För	  att	  förse	  läsaren	  en	  teoretisk	  bakgrund	  inför	  	  vår	  analys.	  

Kapitel	  2	  -‐	  Utgångspunkter	  
I	  vårt	  andra	  kapitel	  redovisar	  vi	  vår	   förföståelse,	  kunskapssyn,	  agreppssättet	  och	  valet	  av	  
metod.	  För	  att	  till	  sist	  redogöra	  insamligen	  av	  vår	  sekundärdata	  och	  utvärdera	  den	  utifrån	  
en	  kritisk	  synvinkel.	  	  

Kapitel	  1	  -‐	  Introduktion	  	  
I	  det	  inledande	  kapitlet	  tillhandahåller	  vi	  kunskap	  för	  problembakgrunden	  och	  gapet	  som	  
existerar	   i	   teorin.	   Problemformuleringen,	   syftet,	   avgränsning	   samt	   en	  begreppsförklaring	  
av	  de	  centrala	  begreppen	  redovisas	  under	  denna	  del.	  

 
Öppen innovation: När vi pratar om OI hänvisar vi till innovation som sker 

tillsammans med användandet av externa källor (utanför 
företagets ramar) i sökandet efter idéer och vägar för att 
nå ut till marknaden.  

 
“Open innovation is a paradigm that assumes that firms 
can and should use external ideas as well as internal 
ideas, and internal and external paths to market, as the 
firms look to advance their technology. Open innovation 
combines international and external ideas into 
architectures and systems whose requirements are defined 
by a business model.” (Chesbrough H. W., 2006, s. xxiv) 

 
Under studiens gång har vi i högsta mån försökt översätta engelska texter till svenska, 
dock i den utsträckning som vi ansåg att innebörden och betydelsen inte förändrades 
från ursprungskällan. Därför kommer ni att under läsningens gång även stöta på 
engelska citat. 	  	  
 
 

1.7 Uppsatsens disposition 
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Kapitel	  8	  -‐	  Sanningskriterier	  
I	   vårt	   åttonde	   och	   sista	   kapitel	   kommer	   vi	   att	   diskutera	   sanningskriterierna	   för	   vår	  
kvalitativa	   studie.	   Tillförlighet,	   överförbarhet	   och	   pålitlighet	   är	   delar	   av	   denna	  
diskussion.	  	  

Kapitel	  7	  -‐	  Vidare	  Forskning	  
I	   vårt	   sjunde	   kapitel	   kommer	   diskutioner	   kring	   vidare	   studier	   att	   framläggas.	   Vi	  
kommer	  även	  ge	  tips	  på	  hur	  vår	  studie	  kan	  kompletteras.	  

Kapitel	  6	  -‐	  Slutsatser	  	  
I	  vårt	   sjätte	  kapitel	  använder	  vi	  oss	  utav	  de	  empiriska	   resultaten	  samt	   	  analys	   för	  att	  
kunna	  dra	  studiens	  slutsatser.	  Här	  kommer	  vi	  även	  att	  besvara	  vår	  probemformulering.	  

Kapitel	  5	  -‐	  Empiri	  och	  Analys	  
I	  det	  femte	  kapitlet	  redovisar	  vi	  det	  empiriska	  resultatet	  baserat	  på	  våra	  intervjuer.	  

Dessutom	  analyseras	  dessa	  resultat	  samt	  kopplas	  ihop	  med	  de	  tidigare	  funna	  teorierna.	  	  

Kapitel	  4	  -‐	  Praktiskt	  Metod	  
I	  det	  jjärde	  kapitlet	  redovisar	  vi	  steg-‐för-‐steg	  vårt	  tillväggagångssätt	  för	  att	  nå	  fram	  till	  

empirin	  som	  grundar	  vår	  analys.	  	  
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Kapitel	  2:	  Utgångspunkter 
 
I detta kapitel kommer vi att bland annat att beröra vårt ämnesval, förförståelse för 
innovation, OI och CS. Tillvägagångssättet kommer också att illustreras jämte vilket 
perspektiv vår studie är baserad på. En kritisk granskning av de insamlade källorna 
kommer även att vidröras i detta avsnitt.  
 
 
 

2.1 Ämnesval 
	  
	  

i har valt att fördjupa vårt examensarbete i ett ämne som vi kan relatera till, ett 
ämne som vi är intresserade av och nyfikna på att 
fördjupa oss i. I ett tidigt skede bestämde vi att 

innovation är någonting som vi kan relatera till utifrån 
tidigare erfarenheter. Eftersom att vi har studerat ämnet 
tidigare visste vi att det var ett väl omfattande område och 
därför gav vi det en nödvändig inriktning. I samband med att vi 
håller på att starta ett företag inom området för OI, där CS står i 
focus, bestämde vi snabbt vad vi skulle fokusera på. Vi ansåg att vi 
skulle kunna dra nytta av vår studie och eventuellt applicera 
resultaten i företagets initiala stadier som nu är under 
utveckling. På så sätt motiverar vi oss att genomföra en 
god kvalitativ studie som sträcker sig över hela 
arbetsprocessen. När vi utgår från dagens tekniska 
utvecklingar inom områden för informationsteknologi (IT), som inkluderar sociala 
nätverk såsom Facebook och Twitter1, är det viktigt att förstå hur globaliseringen har 
medverkat till allt som har med CS och OI att göra. Kombinationen har lett till åtskilliga 
nya vägar för innovation som vi vill titta närmare på (Howe, 2006; Halevy, Doan, & 
Ramakrishnan, 2011; Govindaraj, Nandi, Narlikar, K.V.M., & Poosala, 2011). Området 
är väldigt nytt och outforskat, därmed ville vi uppdatera samt utvidga området och 
praktiskt pröva teorier som härrör från OI som är en av de utvecklingarna som föranlett 
och möjliggjort CS (Zheng, Li, & Hou, 2011, s. 58). På så sätt föll det naturliga valet på 
detta fokus.  
 
 

2.2 Förförståelse 
Vi som skriver denna uppsats har en liknande akademisk bakgrund med snart en 
fyraårig utbildning inom det civilekonomiska programmet. Detta omfattar generella 
kunskaper inom ekonomi, där båda har en ansats mot företags ekonomi med inriktning 
mot entreprenörskap. Denna akademiska utbildning har bidragit till goda kunskaper 
inom dessa områden och medför att vi känner oss bekväma med att utforska ett så pass 
vitt och omfattande område som innovation. Under dessa fyra år har vi dessutom 
utvecklats inom akademisk litteratur sökning och källkritik. Vår fördjupning inom 
entreprenörskap ligger inom områden för ”Business Development and 
Internationalisation”. De specifika områdena som behandlats har gått inom ramen för 

V 

Crowdsourcing	  ur	  
kosumenternas	  prerspektiv	  	  

Crowd-‐
sourcing	  

Öppen	  
innovati
on	  	  

Innovati
on	  

Figur	  2:	  Ämnesval 
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”Strategic foresight and innovation”, ”Entrepreneurship and business growth”, 
”Managing networks and internationalisation” samt ”Business development analysis”. 
Huvudfokus har legat på innovation och att förutse globala trender, internationaliserings 
processer och företagsutveckling. Inom den sistnämnda inriktningen fick vi även ta del 
av en praktisk prövning av våra kunskaper, när vi var med och tävlade i 
affärsplanstävlingen ”Venture Cup” (Venture Cup, 2012), där innovationen är en stor 
del av själva tävlingsprocessen. 	  
 
Eftersom vi har valt att fokusera arbetet inom OI med inriktning på CS, vill vi även dela 
med oss av hur väl vi är insatta inom dessa områden. Valet föll sig ganska naturligt för 
oss att fokusera på dessa områden, framförallt på grund av att båda skribenterna har ett 
stort intresse för detta. Vi har båda använt oss utav CS tidigare till exempel via 
existerande plattformar såsom: 99designs.com2, fundedbyme.com4 samt etsy.com3 och 
håller dessutom på med ett projekt där vi utvecklar en tjänst som även den i grunden 
bygger på CS, se Loopstyle5.  
 
Vi har dock inga fördjupade kunskaper för hur CS påverkar förutsättningarna för 
innovation och till vilken utsträckning detta fenomenen kan förenkla samt hur det kan 
påverkar innovation och dess process. Varvid vi ämnar fördjupa oss i detta. 
 
I en uppsats förväntas det att forskaren ska vara objektiv och värderingsfri (Ejvegård, 
2003, s. 19), dock har detta tänksättet förändrats och i dagsläget finns medvetenheten 
om att en forskare inte alltid kan ha fullständigt kontroll över sina värderingar. (Bryman 
& Bell, 2005, s. 42) Under arbetens gång ska vi försöka kontrollera våra värderingar så 
att de inte speglar och nämnvärt påverkar vår slutsats. Vi hoppas genom en öppen och 
kontinuerlig diskussion att vi objektivt och kritiskt kan analysera vårt tillvägagångssätt. 
Vi tar i beaktning när vi skriver denna uppsats våra tidigare erfarenheter och kunskaper. 
Det gör vi därför att de privata kunskaperna, egna erfarenheterna och färdigheterna inte 
är vetenskaplig kunskap (Wallén, 1996, s. 19). Våra kunskaper inom den akademiska 
litteraturen ser vi som en möjlighet för att kunna bidra med ett djupare och mer 
vetenskapligt förstånd för denna studie och ämnar pröva våra resultat empiriskt. Vår 
förförståelse må ha påverkat studiens utformning på så sätt att vi har varit benägna att 
lyfta fram crowdsourcing som en kommande trend.  
 
 

2.3 Kunskapssyn 
Epistemologi, läran om vad kunskap egentligen är och vad som verkligen kan betraktas 
som kunskap går under olika uppfattningar. (Patel & Davidson, 2011, ss. 15-16; 
Bryman & Bell, 2005, s. 591) Enligt Wallén (1996, s. 12) finns det två så kallade 
huvuduppfattningar; realism och idealism. Dessa har olika syn på hur verkligheten skall 
tolkas. Det först nämnda, realismen, grundar sig på att det finns verkliga objekt och 
företeelser och att kunskapen finns där som en avspegling av verkligheten, och att dess 
riktighet kan prövas empiriskt. Idealismen däremot syftar på att kunskapsobjektet 
existerar och är beroende av våra egna föreställningar. Bryman & Bell (2005, ss. 33-34) 
beskriver istället objektivism och konstruktivism som de två övergripande synsätten, 
vilket begrundas på samma tänkesätt som Walléns (1996). Objektivismen likt realismen 
tolkar kunskap ur ett åskådar perspektiv där mötet med den sociala entiteten sker genom 
en yttre verklighet som inte går att påverka. Medan konstruktivismen och idealismen 
innebär att det är de sociala aktörernas interaktion med varandra som är avgörande för 
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vad som betraktas som kunskap. Denna kunskap revideras och bearbetas löpande i takt 
med att det sociala samspelet fortskrider. (Bryman & Bell, 2005, ss. 33-34) I vår studie 
vill vi belysa en ontologisk idealism/konstruktivism som vår världsbild vilket ”… 
innebär att verkligheten inte kan existera oberoende av våra upplevelser av den”. (Patel 
& Davidson, 2011, s. 16) Vi anser att det passar vårt tillvägagångsätt på grund av att vår 
studie baseras på användarens verkliga synvinkel och upplevelser, det vill säga ett 
tolkande synsätt. Denna studiens verklighet kan inte existera utan Etsy3 användarnas 
upplevelser av den. Vi ämnar främst utreda den upplevda erfarenheten, hos 
konsumenterna, till hur CS påverkar förutsättningarna för innovation och även vad det 
är som motiverar användarna att delta på olika crowdsourcing plattformar. Därför är det 
ytterst viktigt att utgå ifrån användarnas perspektiv.   
 
Enligt Johansson Lindfors (1993, ss. 37-38) är det lämpligt inom samhällsvetenskapen 
att begränsa sig till två centrala skolbildningar. Dessa är positivismen och 
hermeneutiken. I mångt och mycket härrör många andra synsätt från ett positivistiskt 
eller hermeneutiskt perspektiv, där frågan debatteras ifall det är en objektiv eller 
subjektiv verklighet vi lever i. Den främsta och största skillnaden mellan dessa 
skolbildningar är att positivismen grundar sig på att ge och utforma en förklaring av 
mänskligt beteende medan det hermeneutiska försöker förstå människornas beteende. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 29) Inom normalvetenskapen som går att härleda till 
positivismen, handlar det om ”… att ge en så noggrann beskrivning som möjligt av det 
aktuella undersökningsobjektets egenskaper” (Johansson Lindfors, 1993, s. 23). 
Andersson (1982, s. 101) hävdar att den största kritiken mot positivismen är att det inte 
går att skilja mellan det som är väsentligt och oväsentligt. Det icke normalvetenskapliga 
sättet, hermeneutik, handlar om att försöka förstå innebörden av eller meningen med 
sociala fenomen. Eller som Patel & Davidson (2011, s. 28) utryckte sig: ”Hermeneutik 
betyder ungefär tolkningslära och är numera en vetenskaplig riktning där man 
studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingsdelarna för den mänskliga 
existensen.” Vi ämnar studera, tolka och förstå Etsy3 användarnas synpunkter på 
plattformens existens och vad det är som inbjuder dem att delta som ”crowd”. Vår 
verklighetsuppfattning är att människan är en aktiv varelse och skaparen av objektiva 
strukturer som avsiktligt följs (Johansson Lindfors, 1993, s. 42). Att anta en positivistisk 
skolbildning skulle innebära en motsägelse till det vi står inför, därför kommer vi att 
anta en hermeneutisk skolbildning som inriktning där människan är aktiv. Positivisterna 
hävdar att det hermeneutiska synsättet har en negativ utgångspunkt framförallt på grund 
av att egna värderingar och erfarenheten påverkar forskningen, vilket leder till att den 
vetenskapliga opartiskheten kan rubbas.  Det är ingen merit som forskaren att själv ha 
upplevt eller upplever det problemområde som görs i en forskningsansats. (Andersson, 
1982, s. 93) Paradoxen är att forskarens personliga kunskap och tidigare erfarenheter 
anses vara en viktig del och nödvändighet för den vetenskapliga kunskapen. (Ibid, s. 95)  
 

 
2.4 Perspektiv 
Inom ramen för vårt huvudämne tillåts valmöjligheten att kunnat fokusera på en rad 
olika perspektiv. Dock har vi valt att fokusera och spegla denna studie utifrån kundernas 
synvinkel, (Etsys kunder), där huvudperspektivet ligger i att förstå kopplingen mellan 
Etsys CS plattform och till vilken grad det påverkar förutsättningarna för innovation. 
Samtidigt som vi vill utforska hur det påverkar användarnas villighet (motivet) till att 
samverka som ”crowd” i deras CS plattform. Vi kommer att utgå från individerna, 
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grupperna och företagen som använder sig utav Etsys tjänster. Målet med detta 
perspektiv är att försöka uppfatta, tolka, förstå samt identifiera ett mönster vilket ställer 
krav på datainsamlingen.  

 
2.5 Angreppssätt 
Målet med studien är att skapa en relation mellan teori och empirin. I metodlitteraturen 
behandlas två övergripande centrala begrepp som relateras till angreppssättet, dessa är 
deduktion och induktion (Johansson Lindfors, 1993; Patel & Davidson, 2011; Wallén, 
1996; Mårtensson & Nilstun, 1988; Bryman & Bell, 2005). Det induktiva angreppssättet 
speglar en verklighetsuppfattning där utgångspunkten är att gå från empiri till teori, 
teorin är resultatet av forskningsansatsen där slutsatserna är baserade på observationer. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 25) Forskaren sägs följa upptäckarnas väg. 
  
 
 

 
 
Den bakomliggande risken som medföljer med ett induktivt angreppssätt är att teorins 
räckvidd inte är verklighetsförankrad på grund av att det empiriska underlaget är låst till 
en specifik situation, plats och tidpunkt. (Patel & Davidson, 2011, s. 23) Den deduktiva 
forskningsprocessen är den vanligaste uppfattning mellan teori och empiri, där 
forskaren utgår från tidigare kunskap samt en övervägning av teorier och kommer fram 
till ett resultat genom beprövade hypoteser. (Bryman & Bell, 2005, s. 23) En stor fara, 
med denna typ av angreppssätt, är att forskarens underliggande medvetenheten kan 
påverka det slutliga resultatet genom valet av teorierna där intressanta iakttagelser kan 
uteslutas. (Patel & Davidson, 2011, s. 23) Bilden ovan illustrerar sambandet samt 
skillnaden mellan det induktiva och deduktiva angreppssättet. 
 
Ett tredje angreppssätt, abduktion har tillkommit till följd av begränsningarna som 
existerar på de ovan citerade angreppssätten. Abduktion beskrivs som en kombination, 
mellan det induktiva och det deduktiva angreppssättet, där båda angreppssätten utnyttjas 
under forskningen. Abduktionen utgår från empiriska fakta men avisar inte teoretiska 
förebråelser, vilket generera att abduktionen ligger närmare det deduktiva 
angreppssättet. (Sköldberg, 1991, ss. 19-20; Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 56) 
Fördelen med denna typ av angreppssätt är att forskaren inte är låst till en specifik 
”väg”, vilket den anses vara vid ett strikt induktivt eller deduktivt angreppssätt. (Patel & 
Davidson, 2011, s. 24)  

Teori	  

Resultat	  

INDUKTION	   DEDUKTION	  

Figur	  3:	  Induktion	  och	  deduktion.	  (Egen	  design) 
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Vi har valt en deduktiv utgångspunkt till vår studie med inslag av abduktion, där vi 
ämnar utvärdera hur väl fenomenet CS kan används för att bidra till innovation utifrån 
olika synvinklar, samt pröva det empiriskt. Alvesson & Sköldberg (2008, s. 57) trycker 
på att abduktionen nyttjar den existerande vetenskapen för att finna teoretiska mönster, 
vilket vi ämnar åstadkomma i denna studie. Vi kommer angripa området från 
konsumenten som väljer att använda sig av Etsys tjänster, inom ramen för vad vi kallar 
innovation. Valet av abduktion som angreppssätt kommer att innebära valmöjligheten 
att kunna röra oss mellan teori och empiri och på så sätt låta förståelsen för fenomenet, 
CS, växa fram under utredningens gång. Vi hoppas att ett abduktivt angreppssätt 
kommer att generera en djupare förståelse för CS när vi bemöter olika sidor av 
fenomenet.  
 
I samband med ett abduktivt angreppssätt finns det vissa risker involverade, likväl som 
med de andra angreppssätten. Dessa utgörs av när forskaren omedvetet väljer ett 
studieobjekt utifrån tidigare erfarenheter, vilket medför att hypoteserna också anpassas 
och inte får det omfattande och djupa önskade resultatet. Detta ställer krav på att vara 
tillräckligt vidsynt och inte alldeles för lätt verifiera den hypotetiska teorin i 
abduktionens deduktiva fas (Patel & Davidson, 2011, s. 24). På så sätt blir resultatet 
pålitligare och risken för godtycklighet minskas. En annan sida av abduktion som kan 
utgöra en risk är att det ställer stora krav på erfarenhet av det område frågorna gäller, 
eftersom abduktion inte kan användas schematiskt. Slutsatserna måste prövas vidare 
genom praktiska försök för att vidare verifiera resultaten (Wallén, 1996, s. 48).  	  
 
Med omtanke kring de ovan nämnda riskerna ämnar vi därför genomföra denna studie 
på ett mer praktiskt manér och även pröva uppkomna teorier mot ett verkligt företag, 
Etsy3. Därmed gör vi slutsatserna mer relevanta och underbygger våra resultat. Det bör 
även tilläggas att med ett abduktivt angreppssätt så omfattar vår studie en mindre 
räckvidd och begränsas till att beskriva just fenomenet CS. Denna mer ”lokala” 
avgränsning är vanligt förekommande i fallen av abduktion som angreppsätt och istället 
förordar man en teoretisk och metodisk pluralism där många teorier kan existera sida 
vid sida för att bygga upp förståelse kring ett visst fenomen (Patel & Davidson, 2011, s. 
24). Detta är därför en viktig avgränsning som bör vägas in i tolkningen av våra resultat. 	  
 
   

2.6 Metodval 
Här närmast kommer vi att beskriva samt motivera metodvalet för denna studie. De 
flesta författare (Bryman & Bell, 2005; Backman , 2008; Björklund & Paulsson, 2003; 
Lundahl & Skärvad, 1999; Wallén, 1996) nämner och beskriver två centrala 
huvudbegrepp, nämligen det kvantitativa samt det kvalitativa perspektivet. Figuren 
nedanför illustrerar den största skillnaden mellan dessa två olika perspektiv. Det 
kvantitativa perspektivet, med andra ord det traditionella perspektivet, innebär att 
individen fungerar som en åskådare eller observatör av omvärlden (Backman , 2008, s. 
53). I praktiken grundar sig den på kvantifiering och mätningsbar statistik, där individen 
fungerar som ett mätningsinstrument för att beskriva fenomen i frågan (Ibid, s. 33). Å 
andra sidan den kvalitativa studien har en annan ingångsvinkel, ”Kvalitativa studier är 
en forskningsstrategi där tonvikten vid insamling och analys av data oftare ligger på 
ord än på kvantifiering.” (Bryman & Bell, 2005, s. 297) Syftet med en kvalitativ 
undersökning är att beskriva, förstå och analysera beteende hos en grupp individer eller 
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personer som står i fokus för studien i frågan. I en kvalitativ undersökning ligger 
utgångspunkten vid att tolka och analysera det människorna har sagt, skrivit och tänkt. 
(Lundahl & Skärvad, 1999, ss. 101, 111) Där ingår individen och är en del av 
omvärlden (se figuren nedan). En annan tydlig anblick är att kvalitativa studier präglas 
av flexibilitet medan den kvantitativa studien kräver mer strukturering. (Holme & 
Solvang, 2006, s. 80)  

Faktorerna som ligger till grunden mellan en kvantitativ eller kvalitativ studie anses 
vara synlig redan i den första delen av en uppsats som utgörs av frågeställningen och 
syftet (Trost, 1997, ss. 15,17). Om frågeställning rör sig om ”hur” och ”varför” frågor 
så är sannolikheten större att det är en kvalitativ studie det handlar om. (Backman , 
2008, s. 57) Vilket korresponderar till vår problemformulering. Påståenden att 
kvantitativa studier är bättre än kvalitativa eller tvärtom är oriktig, det viktigaste är att 
sortera ut vad forskningsansatsen ska generera (Silverman, 2010, s. 10; Jacobsen, 2002, 
s. 47). De vetenskapsteoretiska synsätten, positivismen och hermeneutik, har också sin 
påverkan när utgångspunkten för metodvalen ska identifieras. Där positivismen ämnar 
mäta olika företeelser och därför korresponderar den kvantitativa studien. Medan det 
hermeneutiska synsättet hänför till den kvalitativa studien där målet är att tolka och 
förstå. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 44) Eftersom vi utgår från en hermeneutisk synsätt 
frambringar det ännu ett argument för att valet ska falla på en kvalitativ studie. Vi 
strävar efter en mer flexibel studie som tillåter oss att ändra upplägget under 
datainsamlingen (Holme & Solvang, 2006, s. 80) och det leder än mer mot en kvalitativ 
undersökning.     
 
Målet med denna studie är att studera verkligheten inifrån, där ”syftet är att se 
verkligheten som de sociala aktörerna själva ser den” (Svensson & Starrin, 1996, s. 13) 
vilket innebär att vi kommer att tillåtas se till individens, gruppens eller företags 
personliga tänkande och erfarenheter genom utformning av intervjuer. Vårt viktigaste 
element är att skapa närheten för att förstå andra människors uppfattning om 
verkligheten vilket inte skulle överensstämma med en kvantitativ studie. Där kritiken 
hävdar att en kvantitativ studie oftast skapar en onödig distans till andra människors 
uppfattning om verkligheten (Jacobsen, 2002, s. 47). 
 
En annan påverkande faktor som bidrog till det kvalitativa valet var att forskningen 
inom området för CS är relativt begränsad (Zheng, Li, & Hou, 2011, s. 58). Det är 
nödvändigt med supplement till nuvarande forskning inom området (Brabham D. , 
2010, s. 1123) Därför vill vi bidra genom att skapa och fylla detta gap inom forskningen 

Figur	  4:	  Det	  traditionella	  och	  det	  kvalitativa	  perspektivet.	  (Backman,	  2008,	  s.	  53)	  
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med ett kvalitativt perspektiv på hur CS påverkar och används inom området för 
innovation. Vi ämnar komma i kontakt med flera individer, grupper eller företag som 
använder sig utav Etsys CS plattform. För att kunna analysera och nå fram till ett 
resultat kommer vi att genomföra stickprov och intervjua Etsys användare.  
 
Bryman & Bell (2005, s. 297) hävdar att en kvalitativ metod har en induktiv syn på 
forskning, där teorin är resultatet av det insamlade data, dock erkänns att det kan 
förekomma undantag. Denna studie har en abduktivt ansats, vilket har nämnts vara mer 
likartad det deduktiva synsättet (Sköldberg, 1991, s. 20). En deduktiv studie som bygger 
på en kvalitativ metod, där forskaren utgår från befintliga teorier och genom en 
kvalitativ studie prövar deras sanningskriterier, anses inte vara felaktig. Detta tankesätt 
anses vara korrekt och har använts vid flera tillfällen när teorin skulle prövas med hjälp 
av en kvalitativ studie. (Bryman & Bell, 2005, s. 303)  
  
Det kvalitativa perspektivet, liksom det kvantitativa, innebär vissa nackdelar. En de av 
den kritiken som har växt fram mot den kvalitativa forskningen är att uppläggen av 
forskning är för flexibel, där ändringar är tillåtet under själva akten av datainsamlingen. 
Det leder till att jämförandet av insamlad information mellan de olika 
korrespondenterna i frågan, blir allt svårare att verkställa då flexibilitet tillåter 
ändringar. Flexibilitet kan också skapa problem vid tolkningen av studien framförallt på 
grund av att förändringen i upplägget leder till en olikartad spridning. Resultatet som 
den kvalitativa studien bringar fram anses inte vara generaliserbart framförallt på grund 
av att intervjuerna som har genomförts är bindande till en person, plats och vid en 
specifik tidpunkt. Djupet i intervjun komprometteras mot generaliserbarheten. (Holme 
& Solvang, 2006, ss. 80-83) Vi försöker inte finna incitament för att kunna generalisera 
hela Etsys användarkrets till varför de väljer att samverka i företagets CS plattform. Det 
vi strävar efter är att få en djupare förståelse av hur en viss grupp av individer tänker; 
vad det är som påverkar deras val att medverka i företaget; samt hur de känner inför det; 
för att kunna urskilja mönster. Vi eftersträvar flexibilitet på så sätt att vi kan 
omformulera samt addera frågeställningar som är anpassade för tillfället och för 
individen i frågan, vilket generera en djupare förståelse och verklighetsförankrad 
tolkning av individens verklighet.  
 
En annan kritik som framkommer med en kvalitativ studie är den bristfälliga 
transparensen och genomskinligheten i arbetet (Bryman & Bell, 2005, s. 320). I denna 
studie är vi angelägna att bemöta denna kritik i den mån att vi utförligt redovisar vårt 
tillvägagångssätt, på ett uttömmande sätt som redogör hur korrespondenterna har valts 
ut samt hur slutsatserna har skapats. Trost (1997, s. 18) hävdar att kvalitativa studier 
utgör en viss misstänksamhet då de representeras av små och begränsade urval och på 
så sätt kan resultatet inte bli representativ för befolkningen. Målet med denna studie är 
inte att statistisk kunna bevisa sambandet mellan CS och innovation utan att kunna 
förstå korrespondenternas sätt att resonera och agera för att kunna tyda ett 
handlingsmönster. 
 

 
2.7 Insamling av sekundärdata 
Datainsamlingen i denna studie har både genererats ifrån primära- och sekundärdata. 
Primärdata exemplifieras med den datamängd som utredaren har samlats in (Lundahl & 
Skärvad, 1999, s. 52) i denna studies fall medför det data som vi har samlat in genom 
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våra kvalitativa intervjuer. Mer om primärdata kommer att presenteras under det fjärde 
kapitlet (praktiskt metod). Våra sekundärdata bygger på material som är insamlat av 
andra forskare (Bryman & Bell, 2005, s. 231) i vårt fall är dessa källor synliga under 
teori kapitlet där vi redovisar de centrala teorier som har präglat studiens centrala 
begrepp, modeller och teorier. 
   
Vid sökandet av sekundärkällor har vi främst använt oss utav Umeå Universitets egen 
sökmotor Album och dess databaser, speciellt Business Source Premier, E-Journals och 
eBook Collection. De sökord som vi har använt med frekvens är innovation, OI, CS, 
Web 2.0, etcetera. Dessa sökord genererade till flera artiklar som vi har exploaterat och 
använt oss utav och i sin tur har dessa artiklar genererat till nya artiklar när respektive 
referenslista har tagits i beaktning.    
 
Vi har huvudsakligen använt oss utav akademiska vetenskapliga artiklar som speglar 
den teoretiska referensramen. Vi har även använt oss utav böcker, framför allt under 
studiens andra kapitel (utgångspunkter) där böckerna gav ursprung till metod delen. 
Böckerna hittades även i Umeå Universitets Album där sökordet såsom vetenskaplig 
metod, metod, källkritik, kvalitativa studier, etcetera har använts. Andra böcker som vi 
har brukat har vi haft kännedom om från tidigare akademiska arbeten som vi ha utfört 
under vår utbildning. Under teori kapitlet framgår också referenser till böcker där vi har 
valt specifika författare som har grundat termer som vi använder som utgångspunkter 
för denna studie. Författare såsom Henry W. Chesbrough och Jeff Howe har vi valt att 
både referera i form av artiklar och även böcker. Vi har även använt oss utav 
elektroniska källor såsom nyhets artiklar och specifika hemsidor (www.etsy.com, 
www.crowdsourcing.org) som hittas framför allt i början av arbetet, under 
problemformuleringen, för att visa signifikansen av ämnet CS och dess aktualitet. 
Ändamålet med insamlingen av sekundärkällorna har varit att ge en bred och 
fördjupande bild av vad som har diskuterats och studerats kring ämnet innovation, OI 
och CS. 
 

 
2.8 Val av teori 
Valet av teorier till denna studie baserar sig på vår problemformulering och 
problembakgrund. Detta leder oss in på ett antal grundläggande teorier som agerar 
vägledande för studiens utformning. Inom varje område som vi ämnar utforska lutar vi 
oss mot teorier som vi funnit högst relevanta, uppdaterade och framstående inom sitt 
respektive område. Dessa teorier har framkommit efter omfattande analyser av befintlig 
och aktuell litteratur och vetenskapliga publikationer på området och därifrån bedömt 
dess inflytande på övrig forskning genom citering och referering. 
  
Övergripande teorier för området innovation tillkommer för att klargöra vad vi menar 
med innovation och för att kunna göra jämförande analyser med den tidigare forskning 
som har gjorts på området. Inom ramen för OI står Cheesboroughs (2003) ”open 
innovation model”, beskrivning och konkretisering av fenomenet omnämnd i de flesta 
samtida publikationer inom området och gör sig därför passande att använda 
beskrivande, för vad vi menar med OI. I kompletterande fall för att få nyanserande 
kritik hämtar vi även teorier från andra författare såsom Trott (2005), en annan 
framstående forskare inom området. Därmed skiljer vi med hjälp av Chesborough 
stängd innovation mot OI. När vi utforskar CS i teorin hänvisar vi även till OI, eftersom 
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CS är tätt sammanlänkad med OI och därför går att beskriva i mångt och mycket med 
hjälp utav öppen innovations teorier. (Estellés Arolas & González Ladrón de Guevara, 
2012, s. 196) 
  
Inom området för CS är det i huvudsak ett fåtal framstående aktörer som sett till att lyfta 
fram och definiera begreppet.  Däribland finner vi (Surowiecki, 2004) som beskrev 
fenomenet i sin bok samt Jeff Howe som myntade begreppet 2006 i sin bok ”the rise of 
crowdsourcing”. Eftersom fenomenet är så pass nytt kommer teorier för detta område 
att tätt sammanlänkas med befintliga teorier inom området OI, det gör vi därför att vi 
vill bibehålla kvalitén i forskningen. Definitioner och redogörelser kommer dock att få 
ta plats i beskrivningar och analyser av CS utifrån dessa betydande aktörernas 
publikationer. Vi tar del av den pågående debatten inom området samt de få 
vetenskapliga artiklar som ändå har publicerats om CS. Men i huvudsak baserar vi inte 
våra vetenskapliga grunder på Jeff Howes litterära verk utan lutar oss i de fallen mot 
forskning inom området för OI.   
 
En annan sida av vår teoridel utgörs av motivations teorier som har framkommit i 
samband med utforskandet av CS och OI. De framstående teorierna som frekvent har 
använts tidigare gäller ”Social exchange theory” där Andersson et. al (1999)  är 
framstående forskare samt ”Self determination theory” (Deci & Ryan, 2002) som 
kompletterar den förra och ger en djupare förståelse för vad som motiverar deltagande 
på dessa online baserade plattformar.  
 

 
2.9 Kritisk granskning av sekundärkällor  
Härmed förmedlas kritiken som anses ligga mot våra sekundära källor samt hur vi 
bemöter och bearbetar denna kritik. Vi kommer även att ingående beskriva vår kritiska 
syn på det insamlade materialet.  
 
Holme & Solvang (2006, ss. 137-138) exemplifierade vikten av den information som vi 
dagligen samlar in genom att vi inte längre fungerar som en direkt observatör, utan 
måste ta tillvara det källmaterial som finns till hands och därför är det ytterst viktigt att 
kunna sålla vad som anses vara pålitligt eller ej. Det är också viktigt att förstå vikten av 
de provisoriska sanningarna, det som anses vara korrekt idag kan vara helt felaktig 
imorgon. Trots det är inte källkritik så komplext, utan ganska enkelt att förstå och följa. 
Thurén (1997, ss. 9, 11) spinner vidare på fyra kriterier som bör behandlas och tas i 
beaktning under bearbetning och val av källorna. Kriterierna utgörs av (1) äkthet där 
källan ska vara det den utger sig att vara; (2) tidssamband ju äldre en källa är, desto 
större skäl för tvivel på källan; (3) oberoende utgörs när källan är obunden, det vill säga 
är inte ett referat av andra källor; (4) tendensfrihet innebär att det inte ska finnas 
anledning att misstänka källans verklighetsbild på grund av personliga, ekonomiska, 
politiska eller andra intressen. Nedan kommer vi att följa Thuréns fyra kriterier och 
principer inom källkritiken och förklara hur vi har bearbetat detta under studiens gång.     
 
För att undvika förfalskningar och bidra till pålitlighet har vi i huvudsakligen använt oss 
utav vetenskapliga artiklar som har genomgått en referensgranskning, det vill säga 
”Peer Reviewed” artiklar. Vi har även funnit vetenskapliga artiklar som publicerats i 
välkända och aktuella tidskrifter. På så sätt anser vi att äktheten i våra data har förstärks 
på grund av att det har genomgått en vetenskapliggranskning samt att den har 
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publicerats i trovärdiga skrifter. Vi har inte heller hittat incitament för att de 
vetenskapliga författarna ska utge sig för att vara någon annan än de är. Vilket stärks i 
sambandet med artiklarna har fått en ”Peer Reviwed” markering.      
 
En huvudregel för källkritik är att en källa ökar sin trovärdighet desto mer samtida den 
är enligt det så kallade tidskriteriet (Thurén, 1997, s. 26). Dock innebär inte det att de 
nyare källorna automatiskt är mer trovärdiga och bättre en äldre källor. Det är viktigt att 
kunna behandla både nya och äldre källor för att få ett bättre perspektiv. (Johansson 
Lindfors, 1993, ss. 89, 90) De källorna som vi har använd oss utav, som befinner sig 
inom området för CS, utgörs till stor del av moderna vetenskapliga artiklar eftersom CS 
är ett relativt nytt forskningsområde. Inom den öppna innovationens område, även här, 
utgörs det mest av moderna och uppdaterade vetenskapliga artiklar mycket även på 
grund av att det ämnet också är nytt. Vilket leder till att ett av ovan nämnda kriteriet 
uppfylls. För att kunna få en bredare och djupare förståelse för innovation, har vi 
undersökt blandade källor och deras utveckling genom tiden. På så sätt har vi kunnat ta 
del av äldre och klassiska vetenskapliga verk som har speglat och främjat dagens 
vetenskap. Framförallt för att se en tydlig utvecklig inom innovation, från en strikt och 
sluten innovation mot en allt mer öppen där globalisering utgör en grundläggande roll. 
Därmed har vi dessutom uppfyllt den andra rekommendationen. 
 
Vi har även varit noggranna med att välja och använda förstahandskällor som en 
huvudkomponent. Detta medför att risken för feltolkningar minskar, eftersom 
primärkällor oftast inte är ett referat till andra källor (Jacobsen, 2002, s. 208; Johansson 
Lindfors, 1993, s. 89). Huvudsakligen klassificeras en förstahandskälla med mer 
trovärdighet än en andrahandskälla (Thurén, 1997, s. 34) dock vill vi inte förkasta alla 
andrahandskällor. Framför allt även om de är en vidare utveckling från utgångskällan.   
 
Slutligen när det gäller tendensfriheten kommer vi att vara noggranna med att utforska 
om källorna har dold agenda eller anledning att nå fram till ett vist resultat på grund av 
sin personliga bakgrund och situation. Om vi misstänker att forskaren tillåter att dennes 
egna intressen går förre sanningen kommer vi att komplettera med flera studier som 
visar andra resultat eller förstärker denna forskning. (Thurén, 1997, s. 63) 
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Kapitel	  3:	  Teoretisk	  referensram	  
 
Nedan kommer vi att redovisa samt analysera våra teoretiska utgångspunkter som har 
präglat vår studie. Vi kommer även att ge en grafisk illustration hur dessa teorier 
hänger samman och kommer vidare sammanfatta deras betydelser för vår studie. Syftet 
med upplägget nedan är att vi utgår från ett brett perspektiv från 
innovationsforskningen mot en mer fokuserad del av innovationsforskningen, nämligen 
den öppna innovationen och crowdsourcing, där vi fokuserar på motivationen bakom 
deltagandet. 
 
     

 
3.1 Introducerar Innovation 
	  
	  

i kommer här gå in på innovationsforskningen med vissa avgränsningar på 
grund av dess vida omfattning. Här nöjer vi oss med att lyfta fram de större 
händelserna inom forskningen som har föranlett dagens syn på innovation och 

som är relevant för att få en överskådlig bild av området. Vi delar upp avsnittet med att 
introducera ett kort historiskt makroperspektiv för att gestalta hur stor inverkan 
innovation har på ekonomin i stort. För att sedan gå in på ett mikroperspektiv som 
kommer att ta oss från tidiga innovationsmodeller ända fram till att introducera dagens 
syn på innovationsforskning ur ett företagsperspektiv. Därefter ger vi oss in och 
fördjupar oss inom området för OI inom innovationsforskningen. Där ger vi oss in i 
debatten kring OI och CS för att leda in oss på forskningens huvudfokus, närmare 
bestämt CS som ett verktyg i skapandet av innovation.  
	  

3.1.1 Macro 
Schumpeter (1934, ss. xi, 148-149) var en av de första ekonomerna att betona vikten av 
nya produkter och tjänster som stimuli för ekonomisk tillväxt. Han menade att 
konkurrensen från nya produkter var bra mycket viktigare än marginella förändringar i 
pris på de produkter som redan fanns. Det innebär att ekonomin i stort tjänar mer på att 
utveckla nya produkter och tjänster som mjukvaruprogram och medicin än att sänka 
kostnader på de som redan finns såsom telefoner och bilar. Efter andra världskriget var 
innovation generellt ansett att vara essentiellt för ekonomin och teknologisk överlevnad, 
både för nationer och företag. Det ledde då till ett utbrett användande av forskning inom 
området (Ortt & Van der Duin, 2008, s. 523). Tidigt observerades även att ekonomisk 
utveckling inte uppstår under inrutade former utan snarare i en kavalkad av olika 
aktiviteter och händelser, varvid fokuseringen på externa faktorers inverkan uppdagades 
(Trott, 2005, s. 7). Detta makroperspektiv på innovation tjänar till att förklara hur 
ekonomin på ett våg liknande sätt utvecklar sig i samband med födelsen av nya 
industrier. Abernathy & Utterback (1978) konstaterade i sin artikel ”Patterns of 
industrial innovation” att uppkomster av nya industrisektorer initieras av en radikal 
produktinnovation som följs av en radikal innovation för produktionsprocessen och som 
i sin tur följs av en utbredd inkrementell innovation. Denna syn på livscykeln hos 
många industrier har länge varit utbrett accepterad, dock har den inte riktigt lyckats 
bidra med förklaring för hur man når innovativ framgång.  	  

V 
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Technology	  push	  

Market	  pull	  

 
Produktionsprocessen har i dag förändrats mycket tack vare radikala produkter såsom 
”det moderna Internet med Web 2.0”, ”Mobiler” samt många andra kommunikations 
verktyg. (Clark & Logan, 2011) Vi står inför ett helt annat marknadslandskap idag 
vilket kan förändra förutsättningarna för innovation. 
 

3.1.2 Micro 
Bland den äldre synen på innovation bidrog även Joseph Schumpeters tidiga 
uppfattningar och modeller till bilden av att det är en ensam entreprenör som skapar 
innovation till marknaden (1994, s. xi). Likaså finner vi spår av den uppfattningen där 
även Drucker höll fast vid tanken av att det är en ensam entreprenör som skapar 
innovation (Drucker P. , 2007, s. 27). Den konventionella synen på innovation 
begränsades i huvudsak enbart till tillverkarna av själva produkterna en så kallad 
”technology-push-modell” då amerikanska ekonomer höll fast vid en simpel linjär 
modell för innovation. (Trott, 2005, ss. 22-23) Idag däremot sträcker sig innovation 
över flera olika områden inom organisationer och företag. Eric Von Hippel (1988, ss. 
11, 35) förespråkade en mer omfattande strategisk satsning för att ta ner ”barriärerna” 
för innovation och riktade därmed även uppmärksamheten mot områden såsom 
användarna och leverantörerna som en del i en innovationsprocess. Hans studier om 
tillverkare av sjukhustillbehör visade på att de flesta idéer för nya produkter 
härstammade från konsumenterna (användarna). (Ibid, ss. 7, 40) Detta hjälpte då till att 
föra frågan närmare mot en marknadsfråga en så kallad ”market-pull” modell för 
innovation (Trott, 2005, s. 23). Både Drucker (2007, s. 19) och Von Hippel (1988, s. 5) 
betonade vikten av systematisk innovation och att se det snarare mer som en process.  
 
 
 
	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  
Det som var signifikativt för dessa tidigare modeller var att de såg varje steg i processen 
som en enskild sekvens eller handling. Men huruvida innovation är stimulerad av 
teknologi, kunders behov, tillverkning eller andra faktorer såsom konkurrens menade 
vissa saknade en viktig fråga. Modellerna fokuserar och är skickliga på att beskriva vad 
som driver arbetet nedströms inom organisationer men svara inte lika mycket för hur 
innovation inträffar. Nya modeller skapades därför för att försöka svara på detta, 
däribland ”simultanious copuling model” som tryckte på att det är de simultana 
kopplingarna mellan de olika delarna i den linjära processen som är källan till 

Marknadsföring	   Forskning	  och	  
utveckling	   Tillverkning	  

Forskning	  och	  
utveckling	   Tillverkning	   Marknadsföring	   Användarna	  

Användarna	  

Figur	  5:	  Den	  linjära	  innovationsmodellen.	  (Trott,	  2005,	  s.	  22)	  
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innovation. (Galbraith, 1982) Det ledde senare in på en ny modell som kombinerade de 
två tidigare modellerna av ”technology-push” och ”market-pull” och vävde in det i 
organisationerna och kom att kallas ”interactive model of innovation” (Rothwell & 
Zegveld, 1985, s. 50) 
 	  
 

	  
Figur	  6:	  Interaktiva	  innovationsmodellen.	  (Trott,	  2005,	  s.23)	  

 
I och med denna modell så kom vi ett steg närmare mot den moderna uppfattningen 
kring innovation. Kärnan i modellen kretsar kring organisationen, och även om detta 
verkar vara en linjär modell även den så är kommunikationen mellan delarna inte det. 
Dessutom är kopplingen till forskning inte begränsad till enbart Forskning och 
Utveckling (FoU) avdelningen inom organisationen, idé-generering är beroende av alla 
delarna. Här börjar nätverket få större betydelse för att kunna kommunicera kunskapen 
mellan leden, varvid interna och externa grupper av nätverk skapas som ett led i att 
binda samman processen. (Ortt & Van der Duin, 2008, s. 526)   
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Tabell	  1:	  Kronologisk	  utveckling	  av	  innovtionsmodeller.	  

	   	   Kronologisk	  utveckling	  av	  innovationsmodeller	  
Datum	  	   	  Modeller	  (Trott	  

2005)	  
Modeller	  (Ortt	  
and	  Van	  Der	  
Duin	  2008)	  

Signifikativt	  

1950/60	   *	  Technology	  
Push	  

*	  Technology	  
Push	  

Enkel	  linjär	  modell	  
med	  fokus	  på	  FoU,	  
marknaden	  är	  
mottagare	  av	  det	  FoU	  
genererar	  

1970	   *	  Market	  Pull	   *	  Market	  Pull	   Simpel	  linjär	  modell	  
med	  focus	  på	  
marketing,	  marknaden	  
är	  källan	  till	  FoU	  

1980/90	   *	  Coupling	  
Model	  	  
*	  Interactive	  
Model	  

*	  Combination	  
models	  (Market	  
pull	  +	  technology	  
push)	  

Kombination	  av	  Pull	  
och	  push	  modellerna,	  	  
integration	  av	  
modellerna,	  
kommunikationen	  
sker	  mellan	  flera	  olika	  
led	  och	  källor	  

2000	   *	  Network	  
Model	  

*	  Innovation	  in	  
alliances	  

En	  mer	  öppnare	  och	  
samarbetande	  ansats.	  
Focus	  på	  
kunskapsackumulation	  
och	  externa	  
kopplingar.	  	  

 
 
Denna historiska utveckling av innovationsmodeller gör många nyfikna på vad som 
kommer härnäst. Med största sannolikhet så fortsätter denna evolution eftersom vikten 
av innovation ständigt växer. Däremot råder det delade meningar om vad som kommer 
bli nästa generations innovationsmodell. Det finns de som menar att det bara finns fyra 
generationer innovationsmodeller och menar då att den femte enbart är en utveckling av 
den fjärde. (Ortt & Van der Duin, 2008, s. 524) Dessa förespråkare menar att tiden för 
endast ett dominant koncept för skapandet av innovation är förbi. (Ibid, s. 527) De 
menar istället att det är kontexten som avgör för vilken typ av innovationsmodell som 
anses lämplig, att utifrån den portfolio av tidigare modeller som finns kan idag 
företagsledare välja den som är bäst lämpad för den specifika miljön man verkar i. (Ibid, 
s. 534)   
 
En nyligen föreslagen modell som snabbt blivit populär bland forskare och som kan 
komma att till att bli nästa generations innovationsmodell är annars den så kallade 
”öppna innovationsmodellen” myntat av Chesbrough 2006. (Elmquist, Fredberg, & 
Ollila, 2009, s. 326) Den baseras på att företag måste öppna upp deras 
innovationsprocess och kombinera interna med externt utvecklade technologier för att 
skapa innovation och värde. (Chesbrough H. W., 2003b) Samtidigt har den som har 
setts som nästa generations förespråkare även medgett att hans koncept om den så 
kallade ”öppna innovationen” inte är det enda möjliga valet för varje företag eller 
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industri. ”This is not to argue that all industries now operate in an Open Innovation 
regime. Some industries […] continue to operate in a Closed Innovation regime” 
(Chesbrough H. W., 2003b, s. xxvii). Det som dock är signifikativt för just den öppna 
innovationsmodellen är att den är starkt sammanbunden med den moderna utvecklingen 
av ett mer interaktivt Internet. (Chesbrough & Appleyard, 2007, ss. 61-62) 
	  
I och med utvecklingen som har varit har vi idag ett gediget forskningsområde inom 
innovation med många framstående forskare. Bland de senare modellerna läggs mer och 
mer tyngdvikt på att även inkludera externa källor till innovation. (Ortt & Van der Duin, 
2008, s. 527) Viss kritik har riktats mot Chesbroughs svartvita beskrivning av 
situationen för företag som antingen öppen eller stängd innovation. Med det menas att 
utvecklingen redan kommit så långt åt det öppnare förhållningssättet att beskrivningen 
av de stängda innovationsmodellerna är förlegad. (Trott & Hartman, 2009, s. 728) 
Onekligen har det orsakat mycket diskussioner inom forskningsvärlden och vi kommer 
härnäst att behandla modellen mer ingående när vi i nästa del leder in läsaren på 
området som väckte intresset för denna studie nämligen OI och CS.  

 
3.2 Öppen innovation och Crowdsourcing 
På grund av den begränsade forskningen på CS väljer vi här istället att redogöra för OI 
i ett led att beskriva uppkomsten av CS och för att bättre förstå hur det fungerar.	  
	  	  
Rollen av nätverk, Communitys och förbindelser däremellan har kommit att tillhöra 
fronten för utredningar kring framgångsrik innovation. (Laursen & Salter, 2006, s. 132) 
Numera delar många den samlade bilden av att det är olika aktörers samarbeten i en 
interaktiv process av misslyckande och försök som leder fram till framgångsrika och 
innovativa koncept. (Von Hippel, 1988, s. 3; Rosenberg, 1982, s. 73; Freeman & Soete, 
1997, ss. 4-6) De nyare modellerna framhäver alltmer den interaktiva delen för 
innovationsprocessen och menar på att innovatörer förlitar sig i lång utsträckning på 
interaktionen mellan användare, leverantörer och en rad olika institutioner inom 
innovationssystemet. (Von Hippel, The sources of innovation, 1988, ss. 75-78). På så 
sätt, framgår att innovatörer sällan agerar själva. De mest framgångsrika tenderar att 
länkas samman i team och koalitioner baserat på tillit inom praktiska Communitys, 
inbäddade i ett nätverk av interaktioner mellan varandra. (Cook & Brown , 1999, s. 388) 
Därigenom har förmågan att utnyttja extern kunskap visat sig ha en betydande roll för 
skapandet av innovation. (Cohen & Levinthal, 1990, s. 128) 	  
 
Det råder inga tvivel om att OI, är ett hett debatterat ämne inom innovationsprocessen. 
Bilden nedanför illustrera hur utvecklingen av publicerade artiklar inom området för OI 
stegvis har ökat under 2000-talet.  
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Ett aktuellt exempel som berör denna interaktiva, distribuerande och öppna natur för 
innovation går att finna i Chesbroughs ”öppna innovationsmodell”.  Traditionell 
affärsstrategi har lett företag till att utveckla en överdrivet beskyddande position mot 
sina konkurrenter. (Chesbrough & Appleyard, 2007, s. 57) Det han menar på är att 
vinsterna som företag får från satsningar på intern FoU har minskat genom åren. 
(Chesbrough H. W., 2006, s. 17) Det har då föranlett en mer öppen strategi för att nå 
innovativ framgång.	  
 
Företag under 1900-talet har investerat oerhörda summor i FoU och sett till att hyra in 
de absolut bästa medarbetarna för att på så sätt utveckla de mest innovativa idéerna 
inom företagens ramar, för att sedan skydda de med olika patent. Nyligen har dock fler 
och fler industrier, däribland många mjukvaruföretag, börjat experimentera med ett allt 
öppnare tillvägagångsätt. De utnyttjar istället den kollektiva kreativiteten via OI. Idéen 
om att låta utomstående användare och aktörer att få ta del av innovationsprocessen har 
inom loppet på bara några år blivit ett allt mer påtagligt och debatterat ämne (Elmquist, 
Fredberg, & Ollila, 2009, s. 326). Utvecklingen har utöver det som nämnts ovan drivits 
på av teknologiska framsteg som bidrar till att möjliggöra nya sätt att interagera. Idéerna 
kring OI kommer ursprungligen från användningen av Open Source ”OS” (på svenska 
”öppen källkod”) som används i utvecklandet av nya mjukvaruprogram kallade OSS 
(”OS software”). Där upptäcktes och identifieras nya principer för hur innovation går 
till under själva utvecklingsprocessen. (Gruber & Henkel, 2006, s. 360; West & 
Gallagher, 2006, s. 328) Tidiga publikationer om OS handlade mycket om de tekniska 
aspekterna kring fenomenet, men den begränsningen ändrades snabbt och idag håller OI 
på att bli ett paradigm som sammanfogar flera olika delar inom management och 
innovationsforskning. (Elmquist, Fredberg, & Ollila, 2009, s. 327) Många forskare är 
därmed överens om att OI har ett mycket bredare användningsområde än det som först 
blev föreslaget av Chesbrough, där tillhör crowdsourcing och användarinnovation som 
ett starkt växande område inom OI. (Piller & Walcher, 2006, ss. 307-311) 
 

Figur	  7:	  Utveckling	  av	  publicerade	  artiklar	  över	  öppen	  innovation.	  (Dahlander	  &	  Gann,	  2010,	  s.	  701)	  



Bittencourt	  &	  Runeberg	  Schultz	  
	  

	   26	  

OI har därmed genererat till utvecklingen av andra områden såsom CS. Ordet är en 
sammansättning av ordet ”outsourcing” och ”crowd” vilket förmedlar dess 
grundläggande princip, att lägga ut eller outsourca en uppgift till en större publik 
(crowd) oftast med hjälp utav Internet. (Howe, 2008a) CS är ett fenomen som har fått 
stor betydelse under senare delen av 2000-talet. Journalisten och författaren som gav 
upphov till termen, Jeff Howe (2006), beskriver detta nya fenomen med dessa ord: 

”For the entire time of the human history the crowd was depending on proximity. We 
have to be together, physically, in order to create a crowd. Suddenly with the Internet 
we are able to create a virtual crowd and what this allowed is for people to get together 
through intent, through shared interest.” (Howe, 2008b) 

Många företag har använt möjligheten till CS genom att använda nya metoder som 
möjliggör interaktionen av en större skara frivilligt utomstående bidragare in i deras 
interna innovationsprocess (Gordon, Tarafdar, Cook, Maksimoski, & Rogowitz, 2008, 
s. 53) I de flesta fall har deltagarna inga garanterade förtjänster från att vara med och 
utgöra en ”crowd”. Ändå har flera vetenskapliga artiklar beskrivit framgångsrika 
utövare av CS inom en mängd olika områden såsom design, finansiering, R&D, 
marknadsföring, produktutveckling och fotografering. (Ebner, Leimeister, & Krcmar, 
2009, ss. 344-348; Piller & Walcher, 2006, s. 311) Vi ser att ur dessa fenomen växer det 
fram företag såsom 99designs, Kickstarter, Istockphotos2 samt många fler. Alla är en 
del av konceptet för CS, ett totalt oraffinerat sätt för innovation, där de här företagen har 
använt strategin i olika områden och med hjälp av en stor publik via Internet lyckats 
skapa unika förutsättningar för innovation. ”Det må vara så att dessa organisationer är 
prototyper av en evolution i vägar av att driva företag inom en snar framtid.” (Chanal 
& Caron Fasan , 2010, s. 338) 
 

3.2.1 Chesboroughs modell 
Henry Chesbrough myntade begreppet (2003) i sin bok “Open Innovation: The New 
Imperative for Creating and Profiting from Technology” och har sedan dess blivit 
citerad otaliga gånger (Elmquist, Fredberg, & Ollila, 2009; Dahlander & Gann, 2010; 
Laursen & Salter, 2006). Denne forskares modell med ett tillfogat externt perspektiv 
manifesterar sig på många olika sätt. På ett sätt handlar det om att dela med sig mycket 
av sina interna mål och strategier till leverantörer och konsumenter på en regelbunden 
basis. I mångt och mycket handlar det då om att agera i symbios med sin externa 
omgivning, vilket möjliggör för företaget att ha en mycket mer systematisk användning 
av innovativa idéer från dessa externa aktörer. Det gör det också möjligt för 
konsumenter och leverantörer att planera deras aktiviteter i enlighet med de innovativa 
aktiviteter som det egna företaget har. (Chesbrough H. W., 2006, s. 121)  
	  
 
“Open innovation is a paradigm that assumes that firms can and should use external 
ideas as well as internal ideas, and internal and external paths to market, as the firms 
look to advance their technology. Open innovation combines internal and external ideas 
into architectures and systems whose requirements are defined by a business model.” 
(Chesbrough H. W., 2003b, s. xxiv)  
	  
 
Begreppet OI härstammar från den traditionella innovationen som Chesbrough väljer att 
kalla ”closed innovation”, vilket i grunden innebar att företagets idéer och innovation 
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skulle skapas och utformas inom själva företagets ramar. Denna filosofi fick sitt 
kännetecken som ”den rätta vägen” och tillvägagångssättet citerades ”If you want 
something done right, you've got to do it yourself”. (Chesbrough H. , 2003a, s. 36) 
Figurerna nummer 8 & 9 nedan illustrerar hur en stängd respektive öppen innovations 
process ser ut. I den första figuren illustreras klart och tydligt hur processen speglades i 
den stängda innovationsprocessen där alla idéer och innovationen utvecklas i den 
interna delen av företaget. Medan i den andra figuren särskådas ett företag där 
innovationsprocessen är öppen och mottaglig för idéer och innovationer utanför 
företagets gränser.	  
  	  

	  
	  

 

Det går att utläsa av figurerna ovan att den huvudsakliga skillnaden av de båda 
modellerna är att den öppna modellen kommersialiserar externa idéer genom att 
använda yttre likväl som inre vägar till marknaden. Genom att föra ut interna idéer till 
en större publik kan fler vara med och utveckla de, vilket accelererar framgångar på den 
övergripande marknaden. Dels genom att få användning för sina immateriella rättigheter 
som tidigare inte används och dels för att utomstående kan komma med helt nya 

Figur	  8:	  Stängd/sluten	  innovationsmodellen.	  
(Chesbrough,	  2003,	  s.36) 

Figur	  9:	  Öppen	  innovationsmodellen.	  (Chesbrough,	  
2003,	  s.	  37) 
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perspektiv, utveckla och berika idéerna med ytterligare input (Chesbrough & Garman, 
2009, ss. 72-73) 	  

Mycket av vad som definierar öppen mot stängd innovation återfinns även i de 
värderingar som skiljer de åt. Nedan framställer Chesbrough (2003) hur de olika 
principerna angränsar men går helt isär utifrån hur stramt eller mottagligt man ställer sig 
till omvärlden. (Chesbrough H. W., 2003b, s. xxvi) 
	  
Tabell	  2:	  Stängd-‐	  och	  öppna	  innovationsprinciper.	  

Stängd	  Innovations	  Principer	   Öppen	  Innovations	  Principer	  

De	  smarta	  människorna	  inom	  vårt	  område	  
arbetar	  för	  oss	  

Inte	  alla	  de	  smarta	  människorna	  arbetar	  
för	  oss	  så	  vi	  måste	  hitta	  och	  ta	  tillvara	  på	  
kunskap	  och	  expertis	  från	  smarta	  individer	  
utanför	  företaget	  

För	  att	  tjäna	  på	  FoU	  måste	  vi	  upptäcka,	  
utveckla	  och	  distribuera	  det	  själva	  

Extern	  FoU	  kan	  skapa	  betydande	  värde;	  
intern	  FoU	  behövs	  för	  att	  ta	  tillvara	  på	  en	  
del	  av	  det	  värdet.	  

Om	  vi	  upptäcker	  det	  själva	  kommer	  vi	  
komma	  till	  marknaden	  först	  

Vi	  behöver	  inte	  vara	  upphovet	  till	  
upptäckten	  för	  att	  tjäna	  på	  den	  

Om	  vi	  skapar	  de	  flesta	  och	  bästa	  idéerna	  i	  
branschen	  kommer	  vi	  att	  vinna	  

Om	  vi	  bäst	  tar	  tillvara	  på	  de	  interna	  och	  
externa	  idéerna	  kommer	  vi	  att	  vinna	  

Vi	  borde	  kontrollera	  våra	  immateriella	  
rättigheter	  så	  att	  konkurrenter	  inte	  tjänar	  
på	  våra	  idéer	  	  

Vi	  borde	  tjäna	  på	  andras	  användande	  av	  
våra	  immateriella	  rättigheter,	  och	  vi	  borde	  
köpa	  andras	  immateriella	  rättigheter	  när	  
det	  ger	  fördel	  för	  vår	  egen	  affärsmodell	  	  

 
3.2.2 Användarinnovation & Kollektiv intelligens 
Till skillnad från den öppna innovationens fokus utifrån ett företagsperspektiv så har 
forskning inom området även riktats mot innovation skapad utav användarna själva. 
(Bogers & West, 2012, s. 66) Här skiftar fokus till användarnas egna kunskaper och 
motivation som ett led i att upptäcka och lösa behov som existerande producenter inte 
lyckats bemöta. I föregående fall när vi talar om OI, handlar det mer om hur användare 
eller nätverket av användare bidrar med att utveckla produkter eller tjänster till olika 
företag. I det här fallet handlar det om helt användargenererade företag och 
användarorganisationer som en källa för innovation. (Bogers, Afuha, & Bastian, 2010, 
s. 872)  
 
Ett exempel på detta är operativsystemet Linux som helt och hållet skapats av 
användarna, genom en öppen källkod. Fokus här ligger i användarnas förtjänster snarare 
än penningvärde för olika företag. Även om i dessa fall källan till innovation kommer 
från en extern användarmiljö så har det i flera fall visat sig fungera med ett lönsamt 
företagande. Detta kan ske genom att företag anpassar sig till utvecklingen inom 
området, såsom företaget International Business Machines Corporation (IBM), gjort i 
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fallet av Linux. (Chesbrough H. W., 2006, ss. 44-47) Genom att omstrukturera sig och 
samarbeta har de lyckats utvinna värde utav att denna utveckling.  Tack vare sponsring 
och att dela med sig av information och olika patent har de en stor skara frivilliga 
programmerare villiga att utveckla mjukvara som IBM i sin tur har nytta av i 
försäljningen av deras hårdvara. Ett annat sätt är genom att nya företag skapas som är 
integrerade som en plattform för själva AI i sig som till exempel Innocentive2, Etsy3 och 
Quirky2. I det senare fallet närmar vi oss mer åt vad Jeff Howe kommit att beskriva som 
CS. I en CS applikation är det användarna som deltar i problem-lösnings processen 
genom att komma med olika lösningar. Styrkan ligger i att det är många och olika idéer 
som aggregeras ihop eller sammanfogas vilket genererar högt kvalitativa idéer på ett 
sätt som traditionell idéutveckling har svårt att matcha. Flera studier och tester ledde till 
att Surowiecki (2004, s. xiii) vågade säga att under rätt förutsättningar så är grupper 
ofattbart smarta, ofta smartare än de smartaste människorna bland de. Den kollektiva 
intelligensen (här efter förkortas som KI) kommer i dessa fall därför inte från de enskilt 
bästa idéerna utan från den sammanlagda hopen av idéer.  
 
Under studier gjorda på crowdsourcing företaget Innocentive2 fann Terwiesch och Xu 
(2008) att tillfogad idé-generering är passande att sända till en strid ström av 
problemlösare via Internet. (Terwiesch & Xu, 2008, s. 1529) Idé lösningen på Etsy3 
skulle då kunna liknas vid att skapa unika handgjorda ting. Därvid kan framgången för 
Etsy3 dels förklaras av mängden kreativa individer, tillsammans med att Internet är ett 
passande forum för idé-generering med dess öppna innovationsformat. Internet är den 
ideala platsen för denna typ av idé-generering med miljontals olikartade idéer, utan att 
riskera för mycket kommunikation och kompromisser, dessutom för att det är så mycket 
enklare att aggregera information idag tack vare det moderna Internet. (Surowiecki, The 
wisdom of crowds, 2005, s. 276). Terranova (2004) skriver att Internet är en ideal 
technologi för distribuerat tänkande eftersom det inte är ett specifikt medium utan en 
typ av aktiv implementation av en teknik som är kapabel att agera med hjälp av öppna 
system (Terranova & T, 2004, s. 3). Därmed är crowdsourcing applikationer i många 
fall överlägsna enskilda genier eller enstaka gruppers försök att producera lösningar och 
produkter. Pierre Lévy (Levy, 1997) kallade detta koncept ”kollektiv intelligens” och det 
är tydligt att nätverk av användare har oerhörd potential och att mer förståelse för hur 
man kan använda kraften från stora skaror användare via Internet är viktig.       
 
 

3.2.3 Beteende och Motivation för deltagande  
Eftersom motivation har en betydande del i hur innovation skapas i en 
användarfokuserad innovationsprocess (Leimeister, Huber, Bretschneider, & Krcmar, 
2009, s. 202; Ke & Zhang, 2009, s. 40; Hemetsberg & Pieters, 2001, s. 274) beskriver vi 
här relevanta motivationsteorier på området. ”Social exchange theory” har visat sig vara 
bra att använda när man undersöker användares innovativa beteende i online 
Communitys (Hemetsberg & Pieters, 2001) samt bland virtuella Communitys generellt 
(Balsupramanian & Mahajan, 2001). Teorin hjälper till att förklara varför människor 
beter sig som de gör. Enligt den så ansluter sig användare till virtuella interaktioner med 
andra människor inom områden likt CS på grund utav att de förväntar sig någon typ av 
belöning. (Cropanzano & Mitchell, 2005, s. 890; Bogazzi, 1975, ss. 35-37) För 
individer kan materiella ting som varor eller pengar eller det immateriella sociala 
samspelet och vänskapen vara en slags belöning. Även självaste interaktionen mellan 
användarna i sig kan också vara en form av tillfredställelse. (Lambe, Wittmann, & 
Spekman, 2008, ss. 4-6) Enligt Anderson et. al (1999, s. 13) så kan denna interaktion 
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beskrivas genom tre steg: innehållet, processen och människorna. Där innehållet står för 
vad individen vill utbyta; processen står för hur individen vill interagera; och 
människorna står för vilka som individen vill interagera med, själva nätverket. 
Dessutom avspeglas förväntningarna inför interaktionen utifrån motiven och den 
specifika personligheten. Individens motiv förklarar varför någon interagerar och vad de 
förväntar sig av interaktionen, medan personligheten influerar motiven att ingå i 
interaktionen.  

  	  
Figur	  10:	  Sociala	  utbytesmodellen.	  (Andersson	  et	  al,	  1999,	  s.	  13)	  

 
Enligt teorin går vi in i interaktioner och agerar genom sociala utbyten för att 
kontrollera våra livsförutsättningar. (Anderson, Challagalla, & Mcfarland, 1999, s. 13) 
Det är drivet att forma och kontrollera världen i kontrast till passivitet och anpassning 
som har påverkat samhällen genom historien och som medverkat till angelägenheter 
som arbete och prestationer. (Williams, 1970, ss. 459-460) Vidare menas att ”the 
objective of change is to solve one or another of the persistent problems with which 
individuals – and societies – are confronted.” (Anderson, Challagalla, & Mcfarland, 
1999, ss. 13-14) Därmed utgår teorin från att det är meningsfulla aktiva beslut, baserade 
på hur förutsättningarna i var och ens liv ser ut som färgar våra utbyten och vårt 
deltagande snarare än passiva sammanträffanden. På så vis borde det kunna gå att få 
grepp om olika människors motiv eller mening för deltagande med utgångspunkt från 
denna modell som dessutom tar in flera olika perspektiv i besluten. Denna hjälper oss 
att dela in interaktionen i olika dimensioner för att förstå på vilka olika områden 
användarna motiveras och hur de föredrar att processen, nätverket och själva innehållet 
skall se ut och hur kontexten påverkar.   
 
”Exchange network” utgår ifrån att i ett vanligt utbyte (pengar för produkter eller 
tjänster) så är de relevanta aktörerna troligtvis de som deltar i själva ritualen 
tillsammans med de individer runtomkring; till exempel köparen tillsammans med 
dennes familj, deras vänner och andra som influerar beslutet som säljaren, säljledaren, 
leverantören och andra periferella personer. (Anderson, Challagalla, & Mcfarland, 
1999, s. 13) Detta ökar förståelsen för hur mycket omgivningen spelar in i ett beslut om 
antingen deltagande och köp eller inte. ”Exchange process” beskriver själva 
upplevelsen och interaktionerna där utbytet sker, i fallet av denna studie och Etsy som 
undersöks så skulle det omfatta deras marknadsföringsmetoder och hur det bidrar till 
utbytesprocessen och hur mycket det spelar in i beslut och deltagande. (Ibid, s. 14)  
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I Etsys fall till skillnad från andra CS plattformar så ingår utöver de virtuella 
interaktionerna även mycket fysiska möten mellan användarna, så kallade ”Etsy Labs” 
(Etsy, 2012b) som utgör en del i själva processen, där de utbyter kunskap och 
erfarenheter och lär sig nya färdigheter. Den tredje delen ”Exchange content” lyfter 
fram innehållet i ett köp eller utbyte, vad det är man egentligen betalar för. Här beskrivs 
hur mycket immateriella faktorer spelar in och att det symboliska värdet oftast är av 
större betydelse än det faktiska objektet som köps. Det kan innefatta värden som status, 
prestige, social acceptans och till och med ökad attraktionskraft vid sidan av objektets 
funktionella värden: ”It is symbols conveyed that are most central to the achivement of 
the exchange objective” (Anderson, Challagalla, & Mcfarland, 1999, s. 15)  
 
Till sist utgör själva kontexten (exchange context) en stor betydelse för hur 
kommunikation och utbyte uppfattas. Det handlar då till exempel om kulturella 
skillnader och om utbytet sker i totalitära regimer eller i demokratiska ekonomier. 
Eftersom Etsy3 agerar på en global marknad online via Internet så spelar klart kontexten 
för deltagandet roll och det kan därför vara intressant och se om det skiljer sig eller 
stämmer överens oavsett vilket land användaren kommer ifrån. Men just också 
beroende på att det är online så kan det vara så att de kulturella skillnaderna i beteende 
ter sig annorlunda än vad de hade gjort om det vore i vart och ett av länderna ”off-line”. 
(Ardichvili, Maurer, Li, Wentling, & Stuedemann, 2006, s. 104) Eftersom forskning på 
området för kulturella influenser inom online Communitys är relativt begränsad (Ibid) 
så väljer vi att lämna detta utanför denna studies omfång. 
 
En annan teori är ”Self determination theory” som hjälper till att förklarar varför folk 
väljer att delta i CS projekt. Enligt den teorin beror deltagandet i fritidsaktiviteter på 
Internet såsom CS på inneboende (intrinsic) eller yttre (extrinsic) motivation. (Deci & 
Ryan, 2002, s. 37) Denna har flertalet gånger använts för att undersöka deltagares 
motivation för olika CS projekt (Zheng, Li, & Hou, 2011; Ke & Zhang, 2009; Füller, 
2010; Brabham D. , 2010). Förmodligen för att den klargör skillnaden på vikten av yttre 
stimuli (till exempel belöningar i form av pengar, produkter, rabatter och karriärs 
möjligheter) och inre faktorer (till exempel tillhörighet, sociala samspel och 
bekräftelse). Motiven som slutligen avgör ens deltagande beror i sin tur på kontexten 
och ens personlighet. (Oreg & Nov, 2008, s. 2061) Tidigare forskning på CS har därför 
valt att dela upp motivation i dessa två delar. (Brabham D. , 2010; Zheng, Li, & Hou, 
2011) Dessa skiljer sig åt för hur man är motiverad att delta; handlar det om motiv 
bortom själva utförandet i sig såsom ekonomisk ersättning eller belöningar av olika slag 
pratar vi om yttre (extrinsic) motivation. Handlar det istället om inre motiv såsom nöjet 
av att utföra en hobby och värdesätter aktiviteten i sig själv handlar det om inneboende 
(intrinsic) motivation. Denna har varit den mest använda teoriramen för motivation 
inom nätbaserade ”OS projekt” (Von Krogh, Spaeth, Haefliger, & Wallin, 2008, s. 9) 
vilket därför även kan användas även för att utreda motiven till CS.  
 
Användare är motiverade av yttre omständigheter ifall de fokuserar på ett kontingent 
utfall från en viss aktivitet. Alltså att man fokuserar på saker som att lära sig, sitt ryckte, 
eller egenanvändning av att delta. Här ingår även att få någon typ av ersättning i form 
av pengar för det man har gjort eller att det banat väg för en viss karriär. Det vill säga 
mer om själva kompensationen från att genomföra en aktivitet än nöjet att utföra 
aktiviteten i sig. När vi talar om inneboende motiv handlar det mer om att något 
uppfattas som roligt. här ingår även mer inslag av altruism, det vill säga att man gör 
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något osjälviskt och sätter sina egna intressen åt sidan. (Von Krogh, Spaeth, Haefliger, 
& Wallin, 2008, ss. 9-13)  
 
Ett par vetenskapliga studier har gjorts på specifika CS plattformar där de försökt utreda 
framförallt motivationen bakom deltagandet på hemsidor såsom Threadless2 (Brabham 
D. , 2010) istockphoto.com (Brabham D. , 2008) samt en mer ingående studie på en 
kinesisk CS plattform vid namn taskcn.com (Zheng, Li, & Hou, 2011). Deras resultat 
tyder på att det finns en rad olika motivatorer för deltagande på dessa CS plattformar 
(Brabham D. , 2010, s. 1139). Studier har visat att de så kallade inneboende motiven 
(intrinsic motivation) som har att göra med intresse, nyfikenhet och tillfredställelse, har 
visat sig ha stor inverkan på deltagandet (Zheng, Li, & Hou, 2011) däremot går 
meningarna isär för hur stor betydelse monetära ersättningar har. Vissa hävdar att det är 
av stor betydelse (Leimeister, Huber, Bretschneider, & Krcmar, 2009, s. 219) medan 
studier av andra delar en annan uppfattning och menar på att det inte alls har lika stor 
betydelse som inneboende motiv (Füller, 2010, s. 117). Andra som till exempel Zheng 
et. al (2011, s. 76) visar till och med på att inneboende motivatorer har dubbelt så stor 
inverkan som de yttre. Dock menar Füller (2010, s. 112) att det är olika delar och 
uppgifter som lockar olika typer av användare och därefter ställer olika krav på hur CS 
plattformen utformas. Han identifierade fyra olika typer av konsumenter som deltar i 
medskapandet; belöningsorienterad, behovsdriven, nyfikenhetsdriven och innerligt 
intresserad.  
 
Andra delar inom forskning på innovation och CS har fokuserat på belöningssystemen 
(Fullerton, Linster, Mckee, & Slate, 2002; Archak & Sundararajan, 2009; Di Palatino & 
Vojnovic, 2009) Generellt sett menar vissa att desto högre monetär belöning desto 
högre blir kvalitén samt att det genererar ett större antal lösningar på problemen. 
(Archak, Money, Glory and Cheap Talk: Analyzing Strategic Behavior of Contestants 
in Simultaneous Crowdsourcing Contests on TopCoder.com, 2010, p. 1; Di Palatino & 
Vojnovic, 2009, p. 11) Antalet deltagare dels förbättrar den slutgiltiga lösningen samt 
genererar bättre förtjänster för de framtagna idéerna. (Zheng, Li, & Hou, 2011, s. 59) 
Antal är en kritisk faktor inom området som vi ser här, för utan tillräckligt med 
deltagare så lider projekten av brist på idéer och kvalitén blir sämre. Tittar man vidare 
på Füllers (2010, s. 117) fyra olika typer av användare i samskapande via Web 
applikationer såsom CS plattformar eller OS projekt, så indikeras att förutom de rent 
belöningsorienterade användarna, så väger monetära ersättningar inte lika tungt för 
deltagande. Det immateriella som feedback och erkännande likväl som interaktionen 
och erfarenheten från att delta på dessa plattformar är i sig själv rikligt belönande. Detta 
stöds vidare av Brabham (2010, s. 1123) som menar att basen av kvantitativ data 
undersökt inom området för CS är motsägelsefull för hur viktigt monetär ersättning är 
som en motivator för att delta bland olika CS plattformar. Vad som är intressant att 
klargöra är också hur det skiljer sig i motivation bland olika plattformar. Medan 
deltagare på Wikipedia2 tycks drivas av mer altruistiska motiv, som nöjet av att skriva 
och dela med sig av information (Schroer & Hertel, 2009, ss. 112-113) kan OS 
utvecklare drivas mer utav ett förbättrat ryckte och självutveckling.    
 
 

3.3 Sammanfattning teori 
Genom teorin har vi tagit fram områden och förutsättningar som kan komma att 
förändras utifrån en öppnare förhållning till innovation och i synnerhet genom CS. 
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Dessa förutsättningar baserar vi på områden som vi har funnit relevanta för innovation 
inom området för CS utefter hur CS används idag. Områden som ställer innovation på 
sin spets när det kommer till CS, är bland annat marknader där företag som till exempel 
Threadless2 och Etsy3 har en helt annan ansats än traditionella företag har mot 
marknaden. Istället har de skapat sina egna interna marknader. Själva hindren för 
marknadsinträde har i dessa fall haft mycket liten betydelse i förhållande till områden 
som inom traditionell innovationsforskning delvis ignorerats, såsom frivilligt 
deltagande och att skapa egna innovativa ekosystem (Chesbrough & Appleyard, 2007, 
s. 62).  
 
Andra områden som skiljer sig mycket gentemot traditionella företag är idé-generering 
där den inom CS helt eller till mycket stor del genereras av användarna. Detta har 
visserligen många av de mer traditionella företagen börjat anamma, som till exempel 
IBMs samarbete med Linux där de har gått från att enbart vara producent av 
patentskyddade datorer till att bli en av de absolut största förespråkarna för OS  
(Chesbrough H. W., 2006, s. 214). Ett annat exempel är Procter & Gambles skift från 
”not invented here”, till den nya strategin ”connect and develop” som gått ifrån deras 
tidigare strategi som innebar att om idén inte kom till inom företagets ramar så var det 
ingenting att ha. Den nya fokuserar istället till att licensiera ut flera av deras patent som 
inte används och istället satsa på att utnyttja sitt stora nätverk även utanför företagets 
ramar och koppla ihop externa idéer med interna, där av det nya namnet ”connect and 
develop”. (Ibid, ss. 196-202)  
 
Skillnaden är dock stor att jämföra med CS plattformar där det handlar om ett renodlat 
forum för denna typ av KI att verka inom och som inte finns som en övervägande del 
bland dessa traditionella företag. Öppenheten skiljer sig också markant på så vis att CS 
företag föds ur en öppen ansats mot marknaden vilket genomsyrar hela organisationen. 
Därmed har de ett försprång av att redan vara inställda på att låta sig influeras och 
interageras i hög grad med dess omgivning i utformningen av produkter eller tjänster. 
Den tillgängliga produktiviteten och kreativiteten som finns via nätet delvis från en 
överutbildad medelklass har också hävdats vara en del i att CS engagerar så många 
(Howe, 2008a, s. 37). Detta leder då till en annan förutsättning och det är tillgången till 
den kreativitet och produktivitet som finns tillgänglig via nätet vars potential bara har 
skrapats på ytan (Miller, 2012).  
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Figur	  11:	  Sammanfattning	  av	  teorin.	  (Egen	  design)	  

 
I denna figur (11) har vi sammanställ den genomgångna teorin i de två första blocken 
vilka sedan ligger till grund för det sista blocket som berör området för förutsättningar 
med utgångspunkt från innovation. Dessa förutsättningar är baserat på erfarenheter 
utifrån studier som redan tillfogats på CS plattformar och på inom liknande områden 
såsom OS och andra virtuella samarbetsapplikationer och som ansetts utgöra andra 
förutsättningar än de som framkommer vid mer traditionella innovationsprocesser.  
Genom att utreda motivationen hos deltagarna på CS plattformen Etsy3 önskar vi 
överlappa den existerande forskningen som finns inom innovation mot fördelarna och 
eventuella nackdelarna med att nyttja CS inom ramen för innovationsfrämjande projekt. 
Den för CS särskilda interna marknaden som vi sett exempel på ibland annat 
forskningen på Treadless2 (Brabham D. , 2010) gör att vi har anledning att undersöka 
detta vidare för att sätta det i perspektiv till marknader överlag inom området för 
innovation. Därigenom kan vi vara med och öka kunskapen om hur en sådan intern 
marknad fostras och fungerar utifrån användarnas perspektiv. Kreativiteten och 
produktiviteten från den stora folkmassan hämtar vi direkt ur tidigare forskning på 
liknande projekt där teman som har berört dessa områden har tagits upp. (Zheng, Li, & 
Hou, 2011; Zhang, Li, & Paladugu, 2011; Brabham D. , 2010; Füller, 2010; Brabham 
D. , 2008) Detta är även något som några av de tidigare förespråkarna har haft som 
några av sina huvudsakliga teman under deras observationer. (Surowiecki, The wisdom 
of crowds, 2005; Howe, 2008a) Vi tar även upp idé-generering som är ett inslag som 
noterats för att det ställer nya krav på innovation och i samband med CS tillfogas nya 
sätt att skapa innovativa idéer. (Lakhani, Jeppesen, Lohse, & Panetta, 2007, s. 12; 
Lakhani & Kanj I , 2008, ss. 3-10) Öppenheten gentemot sin externa omgivning och till 
innovation överlag är något vi direkt härleder från Chesbroughs modell (Chesbrough H. 
W., 2003b) och använder det som perspektiv när vi analyserar vår insamlade 
primärdata. Den kommande figuren (12) illustrerar vårt teoretiska ramverk vilket 
härleder till teoriernas sammankoppling. Figuren visar hur vi har utgått från innovation 
till öppen innovation vilket i slutändan leder till CS.  
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Figur	  12:	  Det	  teoretiska	  ramverket	  (Egen	  design)	  
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Kapitel	  4:	  Praktiskt	  Metod	  
 
Under detta kapitel kommer vi att redovisa det praktiska tillvägagångssättet som ligger 
till grund för denna studie. Syftet är att tydliggöra samt beskriva intervjuprocessen där 
vi förklarar och motiverar urvalet samt intervjuguiden. Men innan kommer vi att 
förklara varifrån våra primärdata kommer för att ger en bild av företaget som ligger 
bakom användarna som vi har intervjuat.      
 

 
4.1 Etsy 
	  
	  

tsy är en samlingsplats för kreativa och hantverkare som vill inspireras, köpa och 
sälja handgjorda produkter. Eller som företaget själv beskriver sig ”the world’s 
handmade marketplace”. Företaget grundares av Rob Kalin den 18 juni 2005 och 

har sedan dess vuxit och övertagit den virtuella marknaden för hantverk. Etsy 
Community har idag över 15 millioner etsians (etsys användare) med över 875 000 
aktiva shopar vilka medför 13 millioner handgjorda produkter. Under 2011 hade 
företaget sålt för över 525 millioner dollar. (Etsy, 2012a)“Our mission is to empower 
people to change the way the global economy works. We see a world in which very-very 
small businesses have much-much more sway in shaping the economy, local living 
economies are thriving everywhere, and people value authorship and provenance as 
much as price and convenience. We are bringing heart to commerce and making the 
world more fair, more sustainable, and more fun.” (Ibid) Att öppna en egen online 
butik är helt gratis och du behöver inte sälja produkter för att kunna handla produkter. 
Du erbjuds valmöjligheten att bara inspireras av unika hantverk; att agera som köpare 
och ta del av produkter från 150 olika länder; att öppna din egen online butik och nå ut 
till intressenter från hela världen. Det som kostar på hemsidan är när du ska lägga upp 
en produkt för försäljning. Etsy3 tar betalt för att lägga upp en produkt ($0.20 USD) 
samt när köpet är genomfört så tar de 3.5% av produktens ursprungliga pris (Ibid). 
Företaget bygger sin verksamhet på sina användare och är helt och hållet beroende av 
dem. Utan sina 15 millioner medlemmar hade de inte lyckats skapa ”the world’s 
handmade marketplace” och hade endast varit vilken hemsida som helst. Det som gör 
företaget unik är folkmassan som delar samma passion för hantverk. Etsy3 är ett klart 
och typisk CS företag.  
 
	  

4.2 Intervju 
Tidigare under arbetet har vi presenterat samt argumenterat för valet av en kvalitativ 
forskningsansats i vår studie. I det här avsnittet kommer vi klargöra för hur vi praktiskt 
gått till väga för att genomföra studien. Eftersom vi baserat studien på användarna av 
CS plattformen Etsy3 valde vi att utföra våra intervjuer via ”Instant Messenger” (IM) 
program, framför allt på grund av användarnas geografiska spridning som försvårar det 
fysiska mötet. En IM är alla typer av ”chat” program via Internet, där du är direkt 
uppkopplad mot varandra, det vill säga att konversationer görs i realtid. 

E 
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(Nationalencyklopedin , 2012) Vi använde oss främst utav två olika etablerade och 
populära program nämligen MSN Messenger och Skype6, vilka finns att ladda ner gratis 
och vem som helst kan använda. Denna typ av intervju är den som bäst lämpar sig för 
att kontakta användare på Etsy3 och har använts i liknande studier av Brabham (2008 
och 2010) på två andra CS plattformar. Dessutom har det blivit omdebatterat och 
studerat i flera andra (Hinchcliffe & Gavin, 2009; Kazmer & Xie, 2008; Wiles , Pain, & 
Crow, 2010). Den undersökning vi gör baseras på ett online Community och bör därför 
helst göras online eftersom ”…research participants are already comfortable with 
online interactions” (Kazmer & Xie, 2008, ss. 257-258). Detta är så kallad ”Computer-
Mediated Communication” (CMC) vilket tidigt sågs ha kommunikativ styrka och har 
demonstrerat fortsatt potential som ett bra forum för intervjuer. (Davis, Boldinga, Hartb, 
Sherrc , & Elford, 2004, s. 951) Det framhålls även att denna typ av intervjuer:  
 
 
“Allows synchronous and semi-private interaction and can automatically record the 
interaction text. The ad hoc conversational nature of IM interviews lets them resemble 
oral interviews. As a result, developing emergent probes in IM interviews can be easier 
than in email.” (Kazmer & Xie, 2008, s. 259) 
 
 
Därmed betonas en av de absoluta fördelar som kommer utav denna typ av intervjuer 
och det är den perfekta transkriptionen som sker utav intervjun. Eftersom alla 
konversationer kan bli sparade och lagrade digitalt direkt så underlättar det genom att 
det gör det analytiska arbetet enklare med ett organiserat och färdigt material att 
analysera. Dessutom kan områden som tycks oklara redas ut direkt vilket generar rikare 
data. (Cassell & Symon , 2004, ss. 209-210) Det gör det också enklare att kombinera 
med databaserade analysprogram (Braman 2004) samt kan även kompletteras med en 
videokamera där man faktiskt kan se varandra. Det är annars bristen på detta som vissa 
kritiker är oroliga över när det gäller IM program, att emotionella delar som 
framkommer ur en traditionell intervju som ansiktsuttryck och tonläge på rösten går 
förlorad när man använder sig av dessa program för att genomföra intervjuerna. Vilket 
delvis är sant eftersom det varken går att höra eller se den faktiska personen man pratar 
till, om kameran uteblir. Men uttrycken inom konversationer genom IM program finns 
fortfarande, de ter sig bara annorlunda. Till exempel genom så kallade ”emotions”, 
ansiktsfigurer som visar olika typer av känslor, att man ändrar typsnitt och tjocklek och 
storlek på text, använder versaler och andra metoder. (Kazmer & Xie, 2008, ss. 272-
273) Faktum är att det anonyma forum som skapas genom denna typ av intervjuer via 
nätet till och med kan uppmuntra deltagare att känna sig mindre hämmade och uttrycka 
sig ärligare, visa sina känslor samt vara mera direkta. (Suler J. , 2004) En annan faktor 
som bidrar till att respondenterna känner sig trygga och kan därför dela med sig sina 
erfarenheter och känslor är att de befinner sig på en anonym, trygg och icke-hotande 
miljö, det vill säga i deras hem eller på valfri plats där de känner sig bekväma med och 
som de har själv valt. (O'Connor & Madge , 2001, s. 112)  
 
En relativt ny studie som fokuserade på erfarenheten av att utföra intervjuer via IM fann 
ett övervägande positiv resultat från användandet (Hinchcliffe & Gavin, 2009). Några 
av fördelarna som lyftes fram var att det medför en mer noggrann, avsiktlig och 
genomtänkt process eftersom personen tänker, skriver, läser vad de har skrivit, bekräftar 
och därefter svarar. (Ibid, s. 328) De absoluter med att konstatera: 
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 ”For both respondent and researcher, the substantial gains of online interviewing 
using IM outweighed the losses. IM is more than just a novel research tool to be 
exploited, it is a ‘cutting edge’ communication medium…(it’s) convenient, easy, a 
comfortable and very enjoyable experience for innovative online interviewing” (Ibid, s. 
333)  
 
 

4.3 Intervjukonstruktionen 
Målet med denna studie är att studera människorna och förstå deras verkliga 
uppfattning. Vilket i praktiken skulle försvåras genom användningen av ett 
standardiserat/strukturerat frågeformulär, där forskaren styr och därmed påverkar 
människorna i och med frågornas struktur. Därför valde vi att lägga fokus på 
undersökningspersonernas egna uppfattningar och på så sätt låta de styra utvecklingen 
av intervjun. (Holme & Solvang, 2006, ss. 100-101) Dock innebär det inte att vi var 
oförberedda inför intervjuerna. Vi komponerade ett antal frågor som formade ett 
frågeschema (se bilaga ett) som vi utnyttjade som utgångspunkt för intervjuerna. 
Emellertid följde vi inte frågornas ordningsföljd samt att vi hade möjligheten att 
komponera uppföljningsfrågor baserade på undersökningspersonernas svar. Med andra 
ord använde vi oss utav en semi-strukturerad intervjuform. (Bryman & Bell, 2005, s. 
138)  
 
Frågeschemat/intervjumallen har sitt ursprung från den sekundärdata som vi har samlat 
in. Teorierna har lett fram, med en stark koppling, till relevanta frågor som vi kunde 
använda i vår semi- strukturerade intervjun. Dessa frågor blev framtagna dels som ett 
stöd för genomförandet av själva intervjun samt därför att återspegla det tidigare 
forskning framhållit och använt och vad de hänvisade till som intressanta områden att 
studera vidare (till exempel Brabham 2010 om ”addiction” s. 1135). Vi använde oss av 
en mall (se figur 12) som ursprungligen var framtagen av Anderson et al (Anderson, 
Challagalla, & Mcfarland, 1999) och sedan förlängd och utvecklad till ett ”research 
framework” i Füllers arbete  (Füller, 2010, s. 101). Den hjälpte oss att dela in frågorna 
med olika aspekter på deltagande och utforma frågorna därefter, för att få relevant 
underlag i analysen. Även andra studier hjälpte oss i utformandet av frågor och ledde in 
oss på intressanta och betydelsefulla områden; som behovet av att dela med sig av 
kunskap; bättra på sina färdigheter; karriärmöjligheter; kärleken till Communitys samt 
det kanske mer uppenbara att tjäna pengar (Li Yang & Yu Lai, 2010, s. 1382; Zheng, 
Li, & Hou, 2011, s. 61; Brabham D. , 2010, s. 1134).  Frågorna och senare svaren blev 
sedan indelade i olika kategorier för att presentera våra resultat på ett tydligt sätt. I 
analysen inspirerades vi av Füllers modell vid namn ”motive categories for engaging in 
virtual co-creation projects” (se tabell fyra). Det gjorde vi för att kunna placera de olika 
svaren inom området för antingen inneboende (intrinsic) eller yttre (extrinsic) motiv för 
deltagande. Dock anpassade vi modellen efter våra egna behov sett till Etsy3.  
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4.3.1 Urval 
Det företag som vi valde att analysera, ur användarnas synvinkel, var Etsy.com. (Etsy, 
2012a) Vårt fokus ligger på att intervjua användare som har aktiva shoppar och på så 
sätt ta reda på hur de motiveras att delta i det stora företaget ”Etsy” och på så sätt 
komma fram till hur CS kan påverka innovation. Vi är inga långtids användare av Etsy, 
däremot har vi samlat på oss tillräckligt mycket kunskap under och inför denna studie 
för att känna oss bekväma med hur folk beter sig och kommunicerar via denna 
plattform, vilket har hjälpt oss mycket i denna studie. Det har också bidragit till att våra 
intervjuer har fungerat bra då vi kunnat relatera till användarna, ”talat deras språk” och 
därigenom etablera ett större förtroende, vilket är viktigt för att kunna genomföra bra 
intervjuer. Det finns klart nackdelar med denna typ av rekrytering på grund av att det 
inte helt går att få ett slumpmässigt urval (Kaye & Johnson, 1999, ss. 325-326; Wright, 
2005) samtidigt har alla olika typer av ej slumpmässiga urval sina egna problem att ha i 
beaktning. Det som däremot är fördelen av denna typ av studie är att strategin möjliggör 
att rikta in oss på ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval som lämpar sig för denna typ 
av studier (Kaye & Johnson, 1999, ss. 330-332). Syftet med denna studie är inte att 
producera generaliserbara resultat för alla olika typer av CS plattformar. (Trost, 1997, s. 
109) Snarare handlar det om att bidra med riklig kvalitativ data från ytterligare en CS 
plattform för att berika stallet av forskning på CS modeller. Allt med intentionen att 

Figur	  13:	  Bas	  för	  intervju	  konstruktionen.	  (Fuller,	  2010,	  s.	  101)	  
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utveckla bättre förståelse och bästa praxis för att använda modellen till att gynna 
innovation. I början av studien var det oklart antalet respondenter vi skulle intervjua, 
framför allt på grund av att vi hela tiden har strävat mot att nå en teoretisk mättnad. Det 
vill säga att ingen ny information framkommer ju större antal respondenter blir. (Glaser 
& Straus, 1967, s. 61) Detta angivet så framkommer antalet respondenter i och med att 
studien genomförs. I vårt fall nådde vi teoretisk mättnad efter tio intervjuer. Vi ansåg 
efter tio intervjuer att ingen ny information framgick från de efterkommande åtta 
intervjuer, dock valde vi att genomföra dessa för att försäkra oss om att så var fallet. 
Holme & Solvang (2006, s. 100) uppger att kvalitativa studier är väldigt krävande i med 
att det kan omfatta stora mängder av insamlade data. Därför är det ytterst att kunna 
begränsa sig som forskare och ett sätt är att nå den teoretiska mättnaden.  
 
 

4.3.2 Access 
Vi tog kontakt med användare av Etsy.com via hemsidans olika forum där vi beskrev 
vår undersökning och frågade efter intresset att delta. I beskrivningen hänvisade vi till 
att vi kommer att utföra en kvalitativ intervju via ett IM program som finns tillgängligt 
för respondenten samtidigt som vi lämnade ut kontaktuppgifter och bad om att få veta 
när personen ifråga ville bli intervjuad. Förfrågan var formell men vänlig och 
respektfull för personernas privata sfär genom att vi gick via deras speciella system av 
så kallade ”Team Captains”. De agerar som en ledare för en specifik grupp hos Etsy 
som består av flertalet olika grupper, så kallade ”Teams”. De i sin tur diskuterade med 
medlemmarna i gruppen för att se vilka som kunde vara intresserade att delta i en 
intervju, helt i linje med hur detta Community kommunicerar. Allt för att inte verka för 
mycket som en outsider som inkräktar på deras privata sfär. Dessutom använde vi våra 
egna existerande användare på Etsy.com samt skapade ett eget tillfälligt ”Team” avsett 
för vår undersökning där vi fick kompletterande deltagare. Det är viktigt i sådana här 
studier av online Communitys att inte belasta deltagarna (Kaye & Johnson, 1999, s. 325) 
och att inte gå emot de regler och restriktioner för relevanta diskussioner (Swoboda, 
Mühlberger, Weitkunat, & Schneeweiß, 1997, s. 244) som plattformen har. Därför var 
vi noga med att kolla med Etsy själva och de som håller ordning på att regler följs i 
Communitys nämligen ”admins” (en sorts befogad användare), som kan stänga ner 
olika diskussioner som de anser irrelevanta för hemsidan. Trots att vi följde deras, det 
vill säga Etsys, regler stötte vi på vissa implikationer. Deras system ansåg att vi 
skickade ut det så kallade ”spam” meddelanden när vi försökte kontakta ”Team 
Captains” på olika forum och vårt användarkonto på Etsy blev tillfälligt avstängt. Dock 
löste sig problemet ganska fort när vi kontaktade Etsy i ärendet och vi kunde återigen 
använda vårt användarkonto.    

 
4.3.3 Etik 
”Vi kan inte komma undan det faktum att en forskning, som har människan och 
samhället som sina studieobjekt, också innebär etiska problem.” (Holme & Solvang, 
2006, s. 32) Nedan kommer vi att diskutera kring de tre etiska riktlinjerna (Kvale, 2003, 
s. 107) och på så sätt göra oss medvetna samt minska de etiska komplikationer som kan 
förekomma i vår studie. 
 
Den första riktlinjen enligt Kvale (2003) är att informera respondenterna det generella 
syftet med studien samt att styrka att personerna i frågan deltar frivilligt och att de har 
rätt att avsluta intervjun när de så vill. (Ibid, s.107) Vi anser att vi har uppnått den första 
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riktlinjen då vi medvetet informerade alla respondenter vad studiens huvudsakliga syfte 
var samt att vi förklarade och exemplifierade studiens tema, CS. Vi klargjore från 
början att det är frivilligt att medverka och du som respondent har rätt att avsluta 
intervju när som helst.  
 
Konfidentialitet är den andra riktlinjen och den medför att tydliggöra att den privata data 
som samlas in kommer att förbli konfidentiellt, det vill säga ingen annan förutom 
uppsatsskrivarna kommer att ta del om den privata informationen. (Kvale, 2003, s. 109) 
Detta krav anser vi också uppfyllt där vi innan själva intervjun påbörjades frågade  varje 
enskild respondent om vi fick använda deras första namn på uppsatsen och utlämna 
deras efternamn. Alla förutom en respondent godkände användande av deras förnamn, 
vilket vi respekterar. Några respondenter godkände användandet av deras för- och 
efternamn samt deras shop namn på Etsy. Dock valde vi att enbart använda förnamn på 
samtliga respondenter och på så sätt inte inkräkta på deras personliga integritet.  
 
Den sist nämnda riktlinjen är att informera respondenterna om konsekvenserna samt 
risken med att medverka i studie. Att undersökningspersonen ska lida och ta skada av 
att medverka i vår studie anses vara osannolikt. (Kvale, 2003, s. 110) Vi förklarade för 
alla medverkande att denna studie inte är för kommersiellt vinst utan det är en del av en 
universitetsutbildning. Det är en offentlig studie som kommer att läggas upp på en 
offentlig databas där vem som helst kan få tillgång. Med det förklarat samt att de två 
ovannämnda riktlinjer är uppfyllda anser vi att risken är liten för att den medverkande i 
vår studie ska fara illa vid.  
  
 

4.4 Intervjugenomförande 
Intervjuerna genomfördes under maj månad vid flera olika tillfällen och dessa intervjuer 
ligger till grund för våra primärdata i denna studie. Användare som var intresserade av 
att delta kontaktade oss om tid och datum via Etsys interna meddelandesystem. Därefter 
bestämdes dag och tid med respektive respondent om när intervjuerna kunde 
genomföras. Nedan illustreras i tabellen (tabell tre) lite mer ingående de antal 
intervjuade respondenter samt vilken dag intervjun genomfördes och hur länge den 
varade. Vi valde att enbart namnge respondenternas förnamn, självklart med deras 
tillåtelser, för att på så sätt bevara deras anonymitet. En av respondenterna valde att bli 
helt anonymt och ville inte att förnamnet skulle namnges i studien. Därför illustreras 
respondent nummer fyra med ett ”X” i tabellen nedan. Intervjuerna gick väldigt smidigt 
till och respondenterna var öppna och tacksamma för att få delta i studien. Alla 18 
respondenterna bad och valde att ta del av resultatet av vår studie. Vi kommer därför att 
skicka ett utdrag av resultatet till de som deltog i studien efter att uppsatsen är 
genomförd. Förfrågningar om att publicera studien på Etsys forum har även 
framkommit, vilket gläder oss för ett visat intresse av vår studie.  
 
Efter att dag och tid för intervjun var bestämd var det bara att genomföra intervjuerna en 
efter en. Dock den största utmaningen, som vi hela tiden hade i åtanke, var att försöka 
på så kort tid som möjligt bygga upp en atmosfär som undersökningspersonerna kände 
sig trygga i för att kunna uttrycka sina tankar och känslor (Kvale, 2003, s. 118). 
Intervjuerna varade mellan 30 – 60 minuter, vilket vi ansåg vara tillräckligt för att få ut 
den informationen som vi var ute efter. Frågorna som ställdes var baserade på den semi-
strukturerade mallen som vi konstruerade (se bilaga ett) dock följde vi inte den till fullo 
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och nya frågor konstruerades under intervjuernas gång baserade på respondenternas 
svar. Vissa respondenter svarade redan på två frågor i följd, vilket ledde till att vi 
hoppade över vissa frågor för att det inte skulle uppfattas som repetitivt. Vissa 
respondenter hade långa uttömmande svar medan hos andra fick vi komma på nya 
frågor som kunde besvara det vi var ut efter. Samtliga 18 intervjuer hölls på engelska 
vilket möjliggjort vårt arbete på grund av att vi intervjuade personer från olika länder 
som: USA, England, Italien, Frankrike, Canada och Österrike.   
 
 
 
Tabell	  3:	  Data	  information.	  

 

 
4.5 Kritisk granskning av primärdata 
I denna studie är våra primärdata insamlade via intervjuer, som tidigare nämnt. För att 
vi skulle få ut så mycket som möjlighet av intervjuerna var vi väl förberedda och 
pålästa. Alla individer (18 stycken) som deltog i undersökningen hade en egen online 
shop på plattformen Etsy. Vi såg till att ta reda på vad de sålde på deras shop för att visa 
respondenterna att vi var pålästa. Vi märkte att några av respondenterna var stressade 
och vill snabbt avsluta intervjun vilket ledde till korta svar. Dock anser vi inte att det har 
påverkat vår studie anmärkningsvärt i och med de flesta respondenterna gav fullständiga 

INTERVJUER 
ANTAL NAMN ÅLDER DAG LÄNGD 
1 Inge 47 2012-05-22 40 minuter 
2 Kristie 27 2012-05-22 50 minuter 
3 Rachel 31 2012-05-22 40 minuter 
4 X  33 2012-05-22 30 minuter 
     
5 Francesca 36 2012-05-24 40 minuter 
6 Laura 37 2012-05-24 30 minuter 
7 Marine 28 2012-05-24 40 minuter 
8 Nicole 32 2012-05-24 40 minuter 
     
9 Christina 28 2012-05-25 50 minuter 
10 Elena 29 2012-05-25 30 minuter 
11 Emilie 23 2012-05-25 50 minuter 
12 Jennie 31 2012-05-25 60 minuter 
13 Kaipai 30 2012-05-25 40 minuter 
14 Roberta 48 2012-05-25 30 minuter 
15 Shawnna 40 2012-05-25 50 minuter 
16 Vanessa 38 2012-05-25 50 minuter 
     
17 Bahar 30 2012-05-26 40 minuter 
     
18 Indre 50 2012-05-27 50 minuter 
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svar samt på de som gav korta svar lyckades vi få fram hållbara data ändå. Alla 
intervjuer genomfördes på engelska och det kan ha en negativ aspekt i och med 
respondenterna inte känner sig bekväma med språket. Det kan påverka att frågorna som 
ställdes kan misstolkas och på så sätt ge en felaktig verklighetsbild av personen i frågan. 
Trots att några av respondenterna inte kom från engelsktalande länder, det vill säga att 
de inte hade det som modersmål, såg vi inga större hinder vid intervjugenomförandet. 	  
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5.	  Empiri	  och	  Analys	  
I detta kapitel kommer vi att redovisa den primärdata som vi har samlat in under våra 
intervjuer. Vi kommer även att analysera empirin och koppla samman den med våra 
sekundärdata. Upplägget kommer att vara indelat i olika teman som kommer att 
framhållas nedan.    
 

5.1 Överblick 
Vi genomförde totalt 18 enskilda intervjuer som varade mellan 30-60 minuter. Snitt 
åldern på de vi intervjuade uppgick till 33 år. Alla var kvinnor, vilket var enligt 
förväntan, eftersom ungefär 96% av Etsys användare utgörs av kvinnor (Bruder, 2009). 
Alla intervjuade var aktiva säljare med respektive shopar på Etsys plattform. De flesta 
medgav att de började tidigt som köpare och utforskade hemsidan för att sedan öppna 
deras egen shop. Det medfördes att de kände sig trygga och kunde lättare hantera 
hemsidan. En intressant data som frambringades under studien var att tre av 
respondenterna kunde försörja sig på sin shop och hade det som en 
heltidssysselsättning. De andra respondenterna, för att vara mer specifik 15 stycken, 
hade en förhoppning om att en dag kunna livnära sig på sin online shop på Etsy. Den 
genomsnittliga tiden som respondenterna lägger ned på online och offline aktiviteter på 
Etsy är fem timmar om dagen fem dagar i veckan. Den nedlagda tiden varierar ganska 
mycket i och med att några jobbar heltid med sin online shop medan andra lägger 
betydligare mindre tid på grund av att de har andra sysselsättningar vid sidan om.       
 
Intervjuerna som vi genomförde via IM blev automatiskt transkriberade med tid och 
datum. Det medför att de totala primärdata som samlades in uppgick till 64 sidor 
analyserbart material. Parallellt med att vi genomförde intervjuerna så noterade vi samt 
förde in kommentarer, så analysen pågick även under själva intervju perioden. Under 
analysen av materialet märkte vi efter den tionde intervjun att vi inte fick några nya 
teman för deltagande och upplevde då att vi nått teoretisk mättnad. Detta stämmer 
överens med studier som har gjorts för kvalitativa intervjuer som framhåller att teoretisk 
mättnad vanligtvis sker runt tolv intervjuer och att huvudtemat framkommer runt de sex 
första. (Guest, Bunce, & Johnson, 2006) Dessa teman som totalt uppgick till sju olika, 
omfattar olika motiv eller anledningar till deltagande på plattformen. Utifrån 
intervjuerna framkom det i analysen ett flertalet olika motiv till deltagande som vi delad 
in och sorterade fram de kommentarer som starkast belyste de teman som vi fann mest 
förekommande. Härnäst kommer empirin och analysen att utgå från dessa olika teman.  
 
Därefter kommer vi fördjupa oss mer in på analysen genom att sortera in 
respondenternas svarsalternativ inom ramen för inneboende och yttre motiv för att 
kartlägga vilka motiv som hade en övervikt på plattformen Etsy.com. Samt för att göra 
det mer lätt överskådligt att ta del av huvuddragen i studien.  
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5.2 Tema 
5.2.1 Tjäna pengar 
Ett väl återkommande motiv för deltagande på Etsy var möjligheten att tjäna pengar på 
sitt deltagande på hemsidan. Som svar på frågan ”Varför personen deltog på 
hemsidan?” svarade Inge från Södra Kalifornien, USA: 
 

”Mainly to make money!”  
 
En annan deltagare vid namn Laura från Perugia, Italien indikerade också att pengar var 
en viktig faktor genom att uttrycka sig så här: 
 

”[…] of course when I make enough money to pay bills without using my salary 
I'm very happy!” 

 
Jennie från Main, USA sa att en bidragande faktor att hon är medlem på Etsy grundar 
sig på förhoppningen att kunna bli självförsörjande: 
 

”I want to make sales!  My goal with my business is to help my family pay off 
our mortgage so that my husband can work from home, too.” 

 
Shawnna från USA, hade lite delade meningar för vad som drev henne till att vara aktiv 
på Etsy, men betonade dock affärsintresset: 
 

”[…] you can successfully sell here, bottom line it's where the customers are, 
but they also offer a good community support network and lots of great tools to 
help promote and market yourself which also really helps to get customers.” 

 
 
Av de intervjuerna som genomfördes framhöll de flesta respondenterna mer eller 
mindre vikten av att tjäna pengar. Majoriteten hade som mål att skapa en annan 
inkomstkälla utöver annat arbete för att kunna skapa sig bättre ekonomiska 
förutsättningar. Vilket även framgick i en undersökning av en annan CS plattform inom 
området för fotografering vid namn Istockphoto2, som har kommit till att bli marknaden 
för amatörer och semi-proffs att sälja sina bilder, de resultaten indikerade att monetär 
ersättning var väldigt viktigt för deltagandet (Brabham D. , 2008). Dock fanns det även 
personer som ansåg pengarna som en bonus av ett nöje och hobby verksamhet. Den 
sociala aspekten speglade här en större roll än värdet av att tjäna pengar. Detta ligger 
även i linje med vad Johan Füller kom fram till när det gäller monetära medel som 
incitament för deltagande, där framgick att monetära medel i sig är viktigt för att ge ett 
seriöst intryck som företag och inte skapa en miljö där användarna känner sig lurade 
och utnyttjade. Däremot så räcker det inte med enbart monetära medel om andra 
områden såsom erkännande, feedback och vunnen erfarenhet inte finns tillgängliga. 
(Füller, 2010, s. 116) 
 
     

5.2.2 Kärlek till hantverk 
Ett annat motiv som triggade igång användarna på hemsidan var att de hade en 
gemensam passion till hantverket. Passionen för allt som skapades för hand och som 
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gav upphov till innovativa och unika produkter. ”Love for craft” som många 
argumenterade för genomsyrade mycket av intervjuerna och några gånger framkom det 
som den ledande faktorn till för varför de deltog på Etsys hemsidan. Emilie från Paris, 
Frankrike säger att: 
 

”I'm always eager to see people's creations, […] (love) being a part of a 
community which consider sustainable development and alternative 
consummation as pillars (and) being a part of a community that value DIY7.” 

 
En annan kvinna Kristie från Virginia, USA uttrycker sig så här: 
 

”I love the whole artsy atmosphere of the Etsy community, something fun to be a 
part of.”  

 
Marine från Paris, Frankrike bekräftar det ovanstående samt lägger till vikten av att 
kunna ta del av och hitta unika skapelser: 
  

”Selling handmade goods and discovering more handmade artists […] I always 
meet great people sharing handmade love […] I discover great new shops and 
since it's handmade you're sure it's (almost) unique.” 

 
Nicole från Rom, Italien delar med sig sina tankar kring Etsys plattform och hur 
hemsidan har bidragit till att sprida hantverk över hela världen: 
 

”I think that the original idea behind Etsy is very interesting […] a gobal 
market to share the idea of handmade!” 
 

Detta må vara ett av de mindre överraskande områdena för varför folk deltar på 
hemsidan. Samtidigt har det fascinerat många som inte själva är särskilt intresserade av 
hantverk att Etsy har kunnat bli en så pass lyckad plattform. Detta är något som 
självklart behöver fler studier för att helt få svar på men som delvis kan förklaras av en 
väldig fokusering kring användarupplevelsen (som vi diskuterar vidare längre ner) och 
att de har lyckats hitta ett område som legat latent i onlinesammanhang länge och som 
troligtvis fått fart mycket tack vare att CS modellen har använts. Detta kan liknas vid 
det Jeff Howe noterar i sin bok ”Crowdsourcing: why the wisdom of the crowds is 
driving the future of business” vilket är att en överutbildad medelklass får utlopp för sin 
understimulerade arbetssituation och kan då rikta sig till olika former av stimulans 
genom att verka på dessa olika CS plattformar. (Howe, 2008a, s. 37)   
 

5.2.3 Bekräftelse  
Det många såg som en av de största tillgångarna och som motiverade ett aktivt 
deltagande var tillgången till ”feedback” som cirkulerade på hemsidan, att få respons på 
saker som personerna själva hade skapat, möjligheten att visa upp något för intresserade 
och få uppmärksamhet för sina skapelser var något som vissa såg som extra värdefullt      
 
Att kunna få bekräftelse betonar Rachel, Manchester, England: 

 
”I love it when someone else loves my creations.  I love reading the feedback or 
message when someone gets their parcel and feels like it's perfect for them.” 
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Francesca en från Umbria, Italien tillägger: 

 
”[…] and i must say, the satisfaction is greater indeed - to know that people use 
what i make and also value it a lot. that wasn't true with the webdesign work.” 
 

Detta var ett inslag som många betonade och värdesatte som något som höll de kvar vid 
att delta. Eftersom nöjet av att veta att någon uppskattar och glädjes åt deras skapelser 
kunde vara tillräckligt med belöning i sig. 

  

5.2.4 Gemenskap 
Tillhörighet; kollaboration; nätverk; vänskap; gemenskap var ord som ofta dök upp 
under intervjun. Vi valde därefter att placera dessa ord under ett och samma tema på 
grund av att vi upplevde att de går in i varandra. Att känna tillhörighet till en grupp samt 
att dela samma intresse, att samarbeta och nätverka delar liknande former av 
tillfredsställande. Samtidigt bildas i denna process ofta vänskap bland deltagare.  
 
Rachel från Manchester, England berättar att: 

 
”I feel like part of a global crafty community!  It's nice to be part of the 
alternative to the mass produced high street. […] You don’t feel alone in trying 
to make a business out of something you love.”  

 
Francesca från Umbria, Italien: 
 

”You can reach every corner of this vast world. Etsy is a very peculiar place, it's 
not just a marketplace... it may happen that someone writes you just to 
compliment for your shop, and there's no competition but collaboration. 
[…]help is always given and it's full of wonderful people.” 

 
Elena från Sicilien, Italien håller med: 
 
 ”The collaboration with the people! […] it is very active!” 
 
Kristie som bor i Virginia, USA: 
 

”People and social skills, definitely. Everyday it seems as I am meeting and 
introduced to someone new and that is fun! […] Just being a part of a 
community which is filled with others with similar interests. There is a lot of 
support here.”  

 
Bahar från Österrike nämner något som är signifikativt för Etsy och det är deras “team” 
som fungerar som stöd och samarbetskoalitioner, vilka kan utgöras av människor från 
ett visst land, viss kategori hantverk eller som stöd för att öka försäljning, hon svarade 
såhär på frågan vad som den viktigaste delen i det hon fick från deltagandet på Etsy: 
 

”The community we built! […] We have a strong team and the friendships with 
formed over the years is very valuable to me.  Sometimes we organise meet-ups 
to know each other in real life too. […] In our team we also had weekly 
challenges where we would work on something related to the challenge theme. 



Bittencourt	  &	  Runeberg	  Schultz	  
	  

	   48	  

That way we did things that we normally wouldn't think of doing.” 
 
Hon nämner vidare vikten vid “The online community […] I never used it as a serious 
income source, but as a platform to connect with like-minded people.” 
 
Här är det intressant att notera utdrag från “exchange theory” som lägger vikten vid det 
symboliska värdet vid utbytandet av varor och deltagande. (Anderson, Challagalla, & 
Mcfarland, 1999, s. 15) Bland vissa av svaren kunde vi skymta att just nätverket och 
kontakterna med nya människor var ytterst värdefullt och att det stimulerade till 
ytterligare deltagande. Vilket går i linje med att nätverket och de närmaste i 
omgivningen såsom till exempel vänner spelar stor roll för vem och varför själva 
utbytet sker. (Ibid, s.13) 

 
5.2.5 Lära sig nya färdigheter 
En annan viktig del som mycket väl infinner sig på Etsy är möjligheten att lära sig nya 
färdigheter, vilket gick att läsa från de intervjuade. I och med att Etsy involverar och 
omfattar så mycket mer än enbart att tillverka hantverk så visade det sig att flera andra 
användbara färdigheter kunde bättras på i samband med deltagande. Här lyfter vi fram 
två exempel av de mer oväntade slagen och som hjälper oss att förstå innebörden av att 
vara en aktiv Etsy användare en så kallad “etsian”: 
	  
Laura som bor i Perugia, Italien kunde till och med vittna om att hon lärt mycket som 
involverar sådant som egenföretagare måste lära sig för att kunna lyckas. En annan för 
Etsy ack så viktig färdighet dök även upp, nämligen att lära sig fotografera:   
  

”It is a highly creative community, but it also makes you discover other abilities 
as keeping a shop, curate sales, customer care, all things that I didn’t suspect to 
be able to do[…] there are a lot of inputs by others, even from people that 
makes things different from yours […] I’ve learned to take decent pictures from 
good photographers here on Etsy […] there is a lot of ideas exchange here, all 
of us have learned something.” 

	  
Nicole från Rom i Italien: 
 

“I have learned that the most important thing is the customer care […] try to be 
original as much as possible because now on Etsy you see that most of sellers do 
the same stuff.” 

	  

5.2.6 Karriärs möjligheter  
En annan sida och stark motivator för deltagande visade sig vara den slutgiltiga 
drömmen om att göra det till en karriär, att försörja sig på sin hobby, sin passion, att bli 
egenföretagare. Något som Etsy göder och försöker stimulera till att möjliggöra. 
Däremot är den möjligheten begränsad till lyckliga få vilket visades utifrån vår studie. 
Utifrån våra 18 intervjuade medgav enbart tre stycken att de tjänade tillräckligt för att 
kunna försörja sig på sin verksamhet. Såhär svarade Elena från Sicilien, Italien på 
frågan om hon såg möjligheter till att skapa en karriär utifrån sin verksamhet: 
 
 
Elena från Sicilian, Italian: 
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”Well it can be, not only with Etsy but with the Internet in general. It depends 
how much you are skilled with online marketing and how much you would invest 
in terms of money and time.” 

 
Emilie, en annan kvinna från Paris, Frankrike var mer tveksam: 
 

”I would love that! But I don't think Etsy is the key. There are too many sellers, 
to many results when you type a search […] That is the counterpoint to Etsy's 
growing popularity! More visitors, but also more sellers! Is it still possible to 
find success on Etsy, but your brand have to get known by other means.” 

 
Vanessa från England: 
 

”At the moment I feel very good to work with Etsy, it is a simple way to meet 
people how have my same interest. And, why not, I can create my new work 
carrier! I just star, so I need more time to understand if I am working well. But 
I’ve had my satisfactions from Etsy[…]I can say I have reinvented my job life 
[…] If you have a small idea. It could be good business on Etsy […] a lot of 
people who have start with Etsy as a hobby and then they have left their job 
because their business became a BIG, very big business.” 

 
 
Roberta från Bangkok, Thailand: 
 

”In my case, if I can make it work, I will have a job that I can bring with me 
anywhere we go in the world. So my motivation is very realistic and this is also 
the most important benefit that Etsy would bring me.” 

 
 

5.2.7 Beroende (”addiction”) 
Detta tema satte vi ut redan från början att utforska eftersom området har visat sig vara 
aktuellt från andra studier gjorda på Threadless2, en annan CS plattform: ” Future 
crowdsourcing applications […] should take note of the ‘addiction’ among Threadless 
members.” (Brabham D. , 2010, s. 1140) Från våra respondenter framgick att liknande 
tendenser gick att hitta även här som de som upptäcktes i studien av Threadless. Nicole 
från Rom i Italien beskrev Etsy såhär innan vi ens hade hunnit ställa frågan: 
 

”Etsy is addicting! You can’t stop looking at it! […] Now I (am) a little less 
obsessed but I spend all my (time) checking!” 

 
Likadant gjorde Kristie från Virginia USA: 
 

”I am signed on to Etsy daily. I am kind of an Etsy addict J !”   
 
Såhär svarade annars Elena på frågan om hon skulle sträcka sig så långt att säga att det 
är en form av ”beroende”? (would you stretch as far as to say it is a sort of 
”addiction”?)  
 
Elena från Sicilian, Italien: 
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”Yes, it is for me a really good addiction and if I will have more time I want (to) 
stretch” more!” 
 

Indri från USA: 
 

”Sometimes I say I’m going to look "just a sec" to see if I got a sale, or a letter 
on Etsy and end up spending HOURS!!!!! I used to go to bed about 11:30 but 
since I am now on Etsy, sometimes I go to bed at 1 or 2 or 3...... just looking, 
reading.” 

 
Kauai från Rom, Italien: 
 

”Not as much as instagram9 or pinterest9 but yes, there was a time where I was 
always in it J ”  

 
Francesca från Cumbria, Italien uttrycker sig: 
 

”yes it can be, the forum life mostly, and it was worse at first, now I balance it 
[…]actually all the people that come to the forum they say it's addictive - but 
you know it's the because of the people more than of the website itself.” 

 
Laura Perugia, Italien: 
 

”Sometimes yes. I wake up, check Etsy and email, check orders and chat in the 
forum while I do my Etsy work.. then lunch, go to work for 6.5 hours, came 
back, eat, check Etsy, convos etc..then relax and go to bed.. then next day I start 
all over again.” 

 
Vissa personer var mer återhållsamma och tyckte inte ordet ”beroende” passade in som 
beskrivning. Dessutom kan det ligga olika tyngd i ordet utefter vem man frågar, vissa 
kan associera ordet till något negativt eftersom det kan tyckas finnas en stigmatiserad 
bild kring ordet. Andra menar att i och med inslaget av försäljning på hemsidan så är det 
mer berättigat att spendera mycket tid där och tycker därför inte att det kan ses som ett 
beroende.  
 
Shawnna från USA:  
 

”I suppose, in the way any hobby one has would be, but then also to run your 
own business you have to put in a lot of time and hard work for it to pay off - 
this is primarily for me a second income and I treat it as a job […] ” 

 
 
 
Christina från Kansas, USA: 
 

”I think if I didn't sell anything there but would still spend that kind of time there 
then I would consider it a bit of an addiction. But it's all business usually at least 
for me. I think things like Pinterest9, Twitter1, and Facebook1 are more of 
addiction because they are more of a sinkhole for my time. Here at least I could 
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make money if I get my shop and listings set up the best I can and make 
connections with people on the site who might order from me.” 

 
Totalt sett var det inte många som var beredda att dra sig ifrån att erkänna att de 
spenderade mycket tid på hemsidan och att det till och med vågade likna det vid ett 
beroende. Brabham (2010) som först tog upp temat nämner att det kan liknas vid andra 
typer av beroende som Internet beroende eller spel beroende och hänvisar då till arbetet 
av Suler (1999) och Wang et. al (2003). Genom att det utspelar sig inom ett online 
Community kan själva Internet och datorn vara en hävstång för ohälsosamma beteenden 
i samband med deltagande bland Communitys. (Brabham D. , 2010, s. 1137) Det som 
bör läggas till om Etsy.com i jämförelse med den studien som Abraham (2010) gjorde 
på Thredless.com är att dessa CS plattformar skiljer sig på olika sätt. Dels så är Etsy3 
upplagd för att respektive individ ska kunna skapa sin egen shop och sälja egen 
tillverkade produkter. Detta medför ett inslag av affärsverksamhet som saknas i fallet av 
Thredless.com, där det handlar om att skapa en design och ha chans att vinna priser men 
det är i slutändan företaget Threadless2 som skapar T-shirtar av de vinnande bidragen. 
Detta kan medföra att många motiverar sitt intensiva deltagande på Etsy3 genom att de 
liknar det vid att vara egenföretagande, vilket kräver mycket omsorg och tid och därför 
inte ser det som ett beroende. Det Suler också konstaterar är att det råder en viss 
skillnad mellan hälsosam eller ohälsosamt beroende utifrån hur personen ifråga 
integrerar användandet av hemsidan med hennes liv ”off-line” på ett hälsosamt sätt eller 
inte (Suler J. , 1999, s. 387). Här råder det också en markant skillnad, därför att den 
tiden som spenderas ”off-line” i fallet av Etsy3 involverar just att tillverka saker för 
hand som sedan ska figurera på hemsidan. I fallet av Threadless2 handlar det om att 
skapa olika design på datorn som sedan laddas upp på hemsidan, så tiden framför datorn 
är mer kopplad till själva utförandet av uppgiften. Därmed erhålls att kombinationen på 
Etsy3; det vill säga att det oftast utgår från en hobby som användarna har och som 
förstärks utav deltagandet på Etsy3, i hopp om att kunna förverkliga drömmen om att 
gör det till sitt huvudsakliga arbete, gör att det kan komma att omfatta väldigt stark 
involvering och tid som spenderas på plattformen. Här skulle det vara intressant att veta 
hur realistiska de tankebanorna är som figurerar det vill säga att kunna försörja sig på 
sitt deltagande och om det kan vara så att Etsy3 medvetet förstärker eller överdriver 
chansen till att lyckas göra det till en bärkraftig verksamhet. Utifrån en mer omfattande 
studie bland användarna, vilket vi inte har lyckats hitta under denna studie, kunde svaret 
på den frågan skildras utifrån en kvantitativ inriktning på en liknande studie av Etsy3. 
Då kan det nämligen visa sig så att deltagandet på Etsy3 i fråga om beroende kan 
härledas till en ohälsosam bild över chanserna att lyckas på hemsidan. 
  
I relation till detta så kan det även vara så att även om folk är medvetna om detta så 
bidrar andra motivatorer som kärleken till att utföra själva uppgiften; kontakten med 
likasinnade; bekräftelsen från andra och ytterligare faktorer som härrör från mer 
altruistiska och inneboende motiv till deltagande. Suler (1999, s. 392) diskuterar vidare 
huruvida deltagande bland online Communitys uppfyller Maslows behovs trappa, och 
menar att många uttrycker sin kreativa potential genom de tekniska och sociala 
dimensionerna som finns att tillgå via Internet. Detta kan då förklara varför individer 
väljer att donera så mycket tid och uppmärksamhet till online Communitys, i vår studie 
av Etsy, 5 timmar/dag fem dagar i veckan (den genomsnittliga tiden respondenterna 
svarade på frågan, hur mycket tid de spendera på Etsy i veckan).   
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5.3 Inneboende och yttre motivations analys 
Som vi framhöll i syftet ville vi genom att närmare förstå hur deltagarna motiveras, 
bidra till och utöka förståelsen för hur crowdsourcing kan användas inom området 
innovation. Vidare kommer vi därför gå mer in i detalj på skillnaderna i motivationen 
och redogöra för hur stor del den inneboende och yttre motivationen har bland de 
undersökta respondenterna. För att avgöra och bedöma var på skalan våra respondenter 
hamnar i form utav inneboende eller yttre motiv använder vi oss av en modifierad tabell 
från Füller (2010, s. 105), som beskriver inneboende och yttre motivatorer för virtuella 
samprojekt. Den hjälper oss att placera svaren på våra frågor för att sedan i analysen 
kunna bedöma ett tydligare resultat för varför folk väljer att delta och verka i Etsys 
Community baserat på dessa motivations kategorier.  
 
Efter att ha graderat svarsalternativen efter skalan baserat på analysen av de 
transkriberade intervjuerna fann vi att det var flest inneboende motiv till deltagandet på 
Etsy (se tabell fyra och fem). Det omfattar motiv som att skaffa vänner (TrV); 
nyfikenhet (Ny); glädjen i att genomföra själva uppgiften (IV), i det här fallet 
hantverken; samt interaktionen och stödet från Community (COMs). Här gällde 
möjligheten att träffa likasinnade och skaffa vänner som största svarsfrekvens. Många 
tyckte även att det stöd och den hjälp man fick från andra var en viktig del i att de valde 
att delta på Etsy. När det kommer till yttre motiv så delade vi in de i två kategorier i stil 
med hur Zheng et al. (2011, s. 61) valde att skilja dessa åt.  Den ena var de rent 
monetära att tjäna pengar samt möjligheten att göra karriär genom deltagandet. Den 
andra var den mer internaliserade påverkan såsom erkännande, utvecklandet av 
färdigheter samt informations sökning och inspiration.  
 
Överlag rådde det ganska jämn fördelning mellan den yttre motivationens två kategorier 
(ej monetär yttre- och yttre motivation) med något fler rent monetära motiv (EV). De 
var tillsynes ett av de motiven som hade flest svarsfrekvens. Bland de två mest 
förekommande motiven fann vi Community & Support på delad plats med den 
monetära ersättningen.  Samtidigt rådde det en övervikt mot deltagare som värderade de 
sammanlagda inneboende motiven högst. Detta är också i linje med hur andra studier 
både kvantitativa och kvalitativa under senare år har visat och tyder på att den initiala 
CS forskningens fokuseringen på yttre motivation (Zheng, Li, & Hou, 2011, s. 78) har 
fått än mer kompletterande uppgifter som talar för att inneboende motiv är högst 
relevanta när det kommer till att undersöka deltagande på dessa plattformar. (Füller, 
2010, s. 117; Brabham D. , 2010, s. 1139; Zheng, Li, & Hou, 2011, s. 76) En av 
anledningarna till skillnaden i upplevda motiv bland dessa olika plattformar, som alla 
kan ha ett levande Community, men som ändå tycks skilja sig när det gäller rent 
monetära motiv, kan bero på ursprunget av själva uppgiften. Tittar man närmare på vad 
som görs på Etsy3 och Threadless2 som båda har visat stark förkärlek till Community 
delen så handlar det mycket om en tidigare hobby eller frilansverksamhet som blivit del 
i något mycket större och där likasinnade delar med sig och frodas i utveckling och 
stimulans. Att det då skulle te sig annorlunda på en plattform som Istockphoto2 
(Brabham D. , 2008) som, om man tittar mer på själva uppgiften, också kan relateras till 
en hobby eller tidigare frilans aktivitet som blivit del av något större. Fotografering som 
är det som gäller på Istockphoto2 har även det många karaktärsdrag som kan liknas vid 
andra hobbys som att tillverka handgjorda ting om man ser till den kreativa aspekten. 
Kan det dock vara så att det ändå föreligger en viss skillnad. ”The average istocker 
considers himself above average when it come to photo editing skills, photography 
skills, using photoshop and using a digital camera” (Brabham D. , 2008, s. 2)  Tittar vi 
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på Etsy3 och Threadless2 så är det möjligt att personer med bakgrund för t-shirt design 
redan innan Threadless2 kom till inte hade det som någon direkt arbetsuppgift. Tillika 
när det kommer till Etsy3 så är det nog många som inte hade haft möjligheten att 
försörja sig på sin hobby om det inte vore just för Etsy3. Däremot när det kommer till 
Istockphoto2 så kan flytten till att börja använda den CS plattformen i större 
utsträckning ha mynnat ut från det faktum att de var tvungna att ändra sin strategi som 
frilansande fotograf, mer än ett val utifrån ett genuint intresse. Majoriteten anser sig 
vara ”Professionells” (ibid s. 2) att Istockphoto2 fick ner priserna rejält när det kommer 
till lagrade bilder och började ursprungligen med gratisbilder vilket kan ha lett till att ett 
flertal av de som medverkat på plattformen gör det mer av ett måste än att det i själva 
verket mynnat ut från en hobby på samma sätt som i de andra två fallen. Detta kunde 
vara en av förklaringen till att de skiljer sig så markant på den punkten när det kommer 
till mer inneboende motiv till deltagande i fallet av Etsy3 i förhållande till i det här fallet 
Istockphotos2. Alltså visar våra resultat att deltagarna hade en blandning mellan 
inneboende och yttre motivation vilket överensstämmer med flera andra studier på 
området. (Blohm, Bretschnider, Liemeister, & Krcmar, 2011; Zheng, Li, & Hou, 2011) 
Det är även vad Füller (2010, s. 117) förespråkar då han hänvisar till att användarnas 
förväntningar varierar och rekommenderar att satsa på att locka alla typer av användare 
att delta samt att överträffa deras förväntningar för att uppnå bästa resultat. Vilket då i 
sin tur ställer krav på att anpassa plattformen både för de som mer är där för själva 
upplevelsen samt de som motiveras av olika typer av monetära eller yttre motiverande 
belöningar.  
 

5.4 Öppen Innovation 
Innovationsmodellen inom Etsy ligger främst i det organisatoriska formatet där 
användarna styr och är delaktiga i många utav delarna som traditionella företag gör 
själva, till exempel produktutveckling, marknadsförening och support.  
 
I teoridelen diskuterades flera olika innovationsmodeller genom tiderna och där kunde 
vi även se att det närmare modern tid gick mot ett mer samarbetande och vidare spektra 
för var innovationen skapas och hämtas från. Exempel på det är den interaktiva 
innovationsmodellen (figur 6) vilken omfattar ett brett område och inhämtar 
information från flera olika kanaler vid innovationsskapandet. Både Trott (2005, s. 5) 
samt Ort & Van der Duin (2008, s. 526) visade på att 2000-talet präglas av nätverk och 
allianser med externa enheter. Här går det även att se att nätverk genom ett utbrett 
användande av internet även används som innovationskälla.  Företag som InnoCentive 
är en produkt av det med en bas av 50 000 forskare redo att bita i problem och uppgifter 
som företag och organisationer lägger upp på plattformen. Det är öppet för vem som 
helst att vara med och lösa problemen och det mot en monetär belöning om bidraget 
tillför något mot problemlösningen. (Emerald, 2005, ss. 6-8) Andra aspekter som 
prestige och erkännande är också inblandat och forskare får underlag till sin portfolio av 
forskningsresultat.  
 
De modernare innovationsmodellerna däribland den öppna innovationsmodellen 
välkomnar därmed ett öppnare förhållningssätt gentemot sin omgivning (Chesbrough H. 
, 2003a, s. 36) vilket företaget Etsy tillsammans med många andra som Threadless, 
99designs, istockphoto och InnoCentive har tagit tillvara på. Med den öppna 
innovationens transparenta gränser hos företaget kan man i fallet av Etsy likna det vid 



Bittencourt	  &	  Runeberg	  Schultz	  
	  

	   54	  

att man istället har bjudit in användarna och på så sätt försökt sudda ut gränsen 
gentemot de och företaget.    
 
Här skiljer sig samtidigt företagen åt på olika plan.  Etsy och InnoCentive har en del 
skilda aspekter, medans InnoCentive inriktar sig på mer specifika arbetsuppgifter 
använder Etsy antalet till att skapa ett brett utbud av produkter. Det innovativa CS 
bidrar till hos Etsy är därmed inom hur företaget styrs och verkar som organisation. 
Medan InnoCentive både är en innovativ organisation som sådan samtidigt som det 
material som produceras faktiskt verkar för innovativa lösningar på moderna företags 
problem.   
	  
Hos alla dessa CS företag så är det just antalet som är intressant, för använt på rätt sätt 
genererar det avsevärt bättre resultat än om ett fåtal personer satt med samma uppgift. 
Detta är vad Surowieki ville påvisa med sin bok ”wisdom of crowds” där han diskuterar 
intressanta perspektiv kring fenomenet vilket är en av grundstenarna till för att CS 
fungerar som det gör.   

 
5.5 Annvändar Innovation & Kollektiv intelligens 
	  
”Under the right circumstances groups are remarkably intelligent and are often smarter 
than the smartest people in them” (Surowiecki, 2004, s. xiii) 
 
Användare och konsumenter har under många år spelat en stor roll i 
innovationsskapandet hos företag och det fortsätter att öka. (Von Hippel, 2011, s. 36)  
Därigenom är det rimligt att förutsätt att företagen strävat mot en öppnare och mer 
inbjudande dialog med sina konsumenter för att snappa upp trender och behov. Etsy är 
däremot ett företag olikt många andra i det avseendet att de tillämpat ett helt annat 
format för hur användare inte bara är passiva deltagare utan även delaktiga som själva 
stommen i organisationen. Detta tar användarna till en helt ny nivå av involvering och 
hjälper att förklara varför CS på mycket kort tid har uppmärksammats inom företag och 
forskning. Etsy själva har gett flera prov på varför deras innovativa sätt att driva företag 
har sina fördelar.  Ett exempel är när de arrangerade en tävling bland deras användare 
där uppgiften var att skapa en 30 sekunders reklamfilm för Etsy. Resultatet blev 
häpnadsväckande bra och många anser att den användargenererade reklamen både är 
bättre och charmigare än många professionella reklamer på tv. (Garfield, 2009)  
	  

5.6 Crowdsourcing som innovationsverktyg 
En röd tråd genom arbetet och som även har färgat analysen är genom ständigt fråga 
oss:       
 
Hur påverkar motivationen till deltagande i crowdsourcing förutsättningarna för 
innovation?  
 
Detta hjälper till att förklara att användare långt ifrån är passiva i sitt online beteende. 
Vi har här användare som spenderar otaliga timmar på intressen, ofta utan någon som 
helst ersättning, som skapar nya marknader, ett konstant idéflöde och en ofantlig 
tillgång till kreativitet och produktivitet. De mest aktiva och till synes beroende 
deltagarna involverar sig i själva stommen av crowdsourcing plattformen och utgöra en 
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mycket större del i utvecklingen av företaget än vad den hade gjort i ett traditionellt 
företag. Själva Community byggandet är otroligt viktig vilket även bekräftats av Zheng 
et al (2011, s. 80), eftersom de inneboende motiven ofta fostrar en efterfrågan på en 
inspirerande, autonom och rolig användarupplevelse. Vidare argumenterar Kohler et al.  
(2009, ss. 398-402) för att tillhandahålla en övertygande, smidig, engagerande, 
stödjande och interaktiv upplevelse för användarna. Även Füller (2010, s. 116) 
rekommenderar att skapa en plattform som fostrar dialog och interaktion och som 
tillåter att relationer etableras. Etsys anställda har etablerat ett arbetssätt som på många 
sätt tillgodoser och ger gehör för användarna och deras åsikter och tankar om 
förbättringar, allt för att förbättra användarupplevelsen. Alltså användarna tar en mycket 
större plats bland dessa CS företag och användarinnovation får därför utnyttjas till sin 
fulla rätt med tanke på att Internet passar sig så väl för distribuerat och kollektivt 
samarbete (Terwiesch & Xu, 2008, s. 1529). Under en mycket kort tid har detta gynnats 
utav snabba utvecklingar bland interaktiva och sociala plattformar inom Web 2.0. 
(Zhang, Li, & Paladugu, 2011, s. 35) Detta påverkar innovation i samband med den 
öppna innovationens process såtillvida att det är användarna som blir drivande i 
utvecklingsprocessen och agerar inte som passiva deltagare. Detta är att relatera till 
många av den öppna innovationens principer som förordar ett öppnare förhållningsätt 
till den externa omgivningen (se figur 9).  De bästa CS plattformarna är då de som 
klarar av att skapa en användarskara som är så pass engagerad i processen, liksom vi 
sett sken av under vår undersökning, att det blir oumbärligt för de att vara utan 
delaktigheten på plattformen. Genom att underlätta kontakterna sinsemellan och fostra 
en bra kommunikation som gynnar utbyte mellan deltagarna, samt genom att förbättra 
och utveckla Community, har Etsy lyckats bidra till att bra mycket mer än rent monetära 
medel är det som lockar användarna till att återkomma och delta om och om igen på CS 
plattformen.  
 
”A vibrant and obsessed online brand community is exactly the kind of fuel needed to 
sustain a crowdsourcing application, since the production, vetting, and consumption of 
the product in crowdsourcing is dependent on an eager crowd.” (Brabham D. , 2010, s. 
1139) 

 
Medan andra studier har visat att monetära ersättningar som motivation för deltagande 
är av vikt, som till exempel Abraham (2008) märkte under sin studie på Istockphoto2, 
har andra studier på andra plattformar som tascn.com av Zheng et al (2011, s. 79) visat 
på att det har bra mycket mindre betydelse än inneboende motiv. Tillsammans med vår 
studie som mer går i linje med den senare studien visar det på att deltagare på CS 
plattformar inte universellt är drivna av finansiella belöningar, utan det är beroende av 
och utifrån den kontexten som CS plattformen utformar sig på. Motivationen att delta 
för att få någon typ av erkännande var något som var signifikativt för alla dessa studier, 
vilket ställer krav på att arbeta nära deltagarna för att på så sätt kunna upptäcka när en 
deltagare gjort något bra. (Zheng, Li, & Hou, 2011, s. 79) I Etsys fall kan detta ske mer 
intuitivt i och med att en shopinnehavare automatisk får uppmärksamhet av besökare 
utifrån att de tillverkat tilltalande produkter. För att försäkra framgången och uppmuntra 
deltagande har Etsy lämnat mycket utrymme för att låta dessa samt olika produkter få 
förekomma på plattformens förstasida, vilket i sig är en hög grad av erkännande i ett så 
omfattande Community som Etsy.   
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Tabell	  4:	  Innebörden	  över	  deltagande	  i	  CS	  plattformen	  

INNEBÖRDEN	  	  ÖVER	  	  DELTAGANDE	  	  I	  	  CS	  	  PLATTFORMEN	  
MOTIV	   BESKRIVNING	  	  
Inneboende vilja (IV)	   Användarna	   deltar	   på	   plattformen	   på	   grund	   av	   personliga	  

faktorer	   som	   gynnar	   den	   inneboende	   viljan	   att	   delta	   i	  
aktiviteten.	   Främst	   på	   grund	   av	   att	   de	   njuter	   av	   och	  
värdesätter	  utförandet	  i	  uppgiften.	  I	  fallet	  av	  Etsy	  handlar	  det	  
om	   glädjen	   att	   tillverka	   handgjorda	   ting	   och	   gillar	   det	   för	  
sakens	   skull.	   	   (hör	   ihop	   med	   kategorin	   ”kärlek	   till	   hantverk”	  
5.2.2)	  

Nyfikenhet (Ny) 
 
	  

Användarna	  deltar	  på	  Etsys	  online	  plattform	  av	  ren	  nyfikenhet	  
och	  utforskar	  och	  söker	  kunskap	  av	  rent	  inneboende	  motiv.	  

Community & support 
(COMs) 
	  
	  

Användarna	  deltar	  i	  Etsy	  för	  att	  de	  värdesätter	  den	  folkmassan	  
av	   likasinnade	  som	   företaget	  har	   lyckts	  skapa.	  De	  vill	   tillhöra	  
ett	   Community,	   de	   vill	   ta	   del	   av	   den	   gemenskapen	   som	  
existerar.	  En	  annan	  påverkande	  faktor	  till	  deltagande	  är	  att	  de	  
får	   hjälp	   och	   support	   kring	   de	   olika	   aktiviteterna	   på	  
plattformen	   samt	   drivs	   av	   att	   dela	   med	   sig	   av	   kunskap	   och	  
hjälpa	  andra	  användare.	  (hör	  ihop	  med	  kategorin	  ”gemenskap”	  
5.2.4)	  

Träffa vänner (TrV) 
 
	  

Att	   träffa	   nya	   likasinnade	   människor	   som	   delar	   samma	  
passion	  för	  hantverk	  är	  också	  ett	  element	  som	  inspirerar	  och	  
incentiverar	   människorna	   att	   bli	   medlemmar	   på	   Etsy.	   (hör	  
ihop	  med	  kategorin	  ”gemenskap”	  5.2.4)	  

Informations sökande 
(IS) 
 
	  

Individerna	   kanske	   ingår	   i	   Etsys	   Community	   för	   att	   de	   söker	  
information:	   som	   är	   relaterade	   till	   en	   viss	   produkt;	   inför	   ett	  
köp	  eller	  försäljning;	  söker	  information	  om	  deras	  hobby.	  Dessa	  
individer	  söker	  information	  som	  är	  relevant	  för	  dem	  själva.	  	  	  	  

Kompetensutveckling 
(KU) 
 
 

Användarna	  här	  ser	  Etsy	  plattformen	  som	  en	  möjlighet	  till	  att	  
lära	   sig	   färdigheter.	  Det	  kan	  vara	   färdigheter	  kopplade	   till	   en	  
viss	  produkt,	  teman	  eller	  helt	  enkelt	  att	  bemästra	  plattformens	  
samt	  kringliggande	  aspekter.(hör	  ihop	  med	  kategorin	  ”lära	  sig	  
nya	  färdigheter”	  5.2.5)	  

Erkännande och 
synlighet (ES) 
 
	  

Etsy	  är	  en	  global	  Community	  och	  det	  medför	  att	  människor	  
från	  hela	  världen	  kommer	  att	  ha	  tillgång	  och	  möjlighet	  att	  ta	  
del	  av	  det	  du	  gör	  och	  skapar.	  Att	  synas	  samt	  att	  få	  
igenkännande	  för	  det	  du	  gör	  är	  något	  som	  många	  värdesätter.	  
(hör	  ihop	  med	  kategorin	  ”bekräftelse”	  5.2.3)	  

Ekonomisk vinst (EV) 
 

Att	  sälja	  och	  tjäna	  pengar	  är	  utgångspunkten	  som	  många	  delar	  
gemensamt.	  (hör	  ihop	  med	  kategorin	  ”tjäna	  pengar”	  5.2.1)	  

Karriärsmöjlighet 
(KM) 
 
 

Etsy	  erbjuder	  varje	  individ	  att	  öppna	  sin	  egen	  online	  shop	  som	  
du	  kan	  ta	  med	  överallt,	  var	  du	  än	  befinner	  dig.	  Att	  kunna	  
livnära	  sig	  och	  göra	  sin	  online	  shop	  till	  en	  heltids	  jobb	  är	  något	  
att	  eftersträva.	  (hör	  ihop	  med	  kategorin	  ”karriärsmöjligheter”	  
5.2.6)	  
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Tabell	  5:	  Schema	  över	  respondenternas	  svar.	  (inspirerad	  av	  Rothwell	  R.,	  1994,	  s.)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
*TT	  =	  det	  totala	  antalet	  träffar	  under	  varje	  kategori	  

RESPONDENTER	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	   16	   17	   18	   TT	  
MOTIV	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Intrinsic 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
24	  

Inneboende vilja 	   x	   	   	   	   	   x	   x	   	   	   x	   	   x	   	   	   	   	   	  
Nyfikenhet 	   	   	   	   	   	   	   x	   	   	   	   	   x	   	   	   	   	   	  
Community & support 	   	   x	   	   x	   	   x	   x	   x	   x	   x	   	   x	   	   x	   	   x	   x	  
Träffa vänner  	   x	   	   	   x	   	   	   	   x	   	   	   	   	   	   x	   x	   x	   	  
 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Internalizad Extrinsic 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
13	  

Informations sökande x	   x	   	   	   	   	   x	   	   	   	   x	   	   	   	   	   	   	   	  
Kompetensutveckling 	   	   	   	   	   x	   	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Erkännande och synlighet x	   x	   x	   x	   	   	   	   	   x	   	   	   x	   x	   	   	   	   	   	  
 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Extrinsic 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
15	  Ekonomisk vinst x	   	   x	   x	   x	   x	   x	   	   	   	   	   x	   	   x	   x	   x	   	   x	  

Karriärs möjlighet 	   	   x	   	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	   x	   	   x	   	   	  
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Kapitel	  6:	  Slutsatser	  
 
Utifrån den ovanstående empiriska redovisningen samt dennes analys kommer vi här att 
redovisa de resultaten som denna studie har frambringat. Vi kommer även att här ge svar 
på vår problemformulering. 
 
 
 
 

tsy är en plattform som bygger sin verksamhet på användarnas vilja av att öppna 
deras egen shop på hemsidan. Men vad är det som triggar igång dessa användare att 
exponera sig själva för miljontals användare, världen över, samt spendera tid och 

pengar på att bygga upp en virtuell online baserad shop. Vad är drivkraften bakom att 
öppna en shop på en plattform med 875 000 (Etsy, 2012) aktiva shoppar världen runt. Vad 
är det som övertygar användare att lägga upp en produkt på Etsy som har över 13 millioner 
(Ibid) produkter i deras databas. Det finns ingen säkerhet att du kommer att lyckas och 
lyckas på kort tid framför allt. Dock är det tusentals människor som väljer att placera sig 
där, placera sig bland detta hav av konkurrenter och försöka, som alla andra gör, att 
konvertera besök till försäljning. Etsy växer och växer för varje dag som går och det tack 
vare alla användarna. Utan användarna vore Etsy en enkel, okänd plattform, bland fler på 
Internet. Folkmassan ”The Crowd” har visat prov att tillsammans kan innovation skapas 
samt utgöra stommen i en organisation. Liksom tidigare har blivit konstaterat så är vikten 
av motivation i sociala sammanhang viktig för att kunna förstå hur och varför förändring 
sker inom institutioner: 
 
“We argue that an understanding of motivation in conjunction with the context of the social 
practice could lead to fruitful research on institutional change.” (Von Krogh, Spaeth, 
Haefliger, & Wallin, 2008, s. 63) 
 
Samtidigt skiljer sig motivation på flera olika plan vilket vi valt att dela upp i inneboende 
eller yttre faktorer som påverkar motivation, allt i ett led att kunna svara för vad som väger 
tyngst i samband med deltagande på Etsy. I teorin framkom att “it is the symbols conveyed 
that are most central to the achievement of the exchange objective” (Anderson, Challagalla, 
& Mcfarland, 1999, s. 15) Alltså att det är de uppfattade symbolerna av ett utbyte som till 
exempel betydelsen för sin status, sin person inre eller yttre som är med och speglar själva 
behovet eller motivet att genomföra utbytet. Ofta mer än själva köpet med pengar i utbyte 
mot en produkt. Vi har tagit del av inom ”social exchange theory” att själva objektet i sig 
vid utbyten inte är av primär betydelse utan immateriella faktorer har ett enormt inflytande 
över oss och själva upplevelsen av ett köp eller deltagande är minst lika viktigt om inte 
viktigare: ”The tangible objects of exchange merely provide the price of admission” (Ibid, 
s. 15) Vilket kopplas samman med syftet med uppsatsen där avsikt var att förstå det 
bakomliggande motivet som bidrar till varför individerna deltar på Etsy. Vi har riktat in oss 
på deltagandet och kommit fram till flertalet intressanta iakttagelser som härrör från våra 
respondenters upplevda motiv och erfarenheter av deltagande på Etsy3. I likhet med andra 

E 
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studier som har gjorts inom området för CS och motivation har vi lagt märke till vissa 
analogier som bekräftar tidigare forskning, men även några nya iakttagelser som skänker 
ljus för hur ytterligare en CS plattform fungerar. Zhang et. al (2011) la märket till i deras 
undersökning av den Kinesiska plattformen Tasck8 att inneboende (intrinic) motiv hade en 
dubbelt så stor inverkan på deltagande än de yttre liksom finansiella ersättningar. Även om 
vi inte skulle sträcka oss så långt som att säga att det har dubbelt så stor betydelse på Etsy, 
så måste det faktum att endast tre stycken av våra arton respondenter framhöll att de kunde 
försörja sig på att medverka på Etsy, ge en indikation på att det finns bra mycket mer 
bakomliggande motivatorer som genererar deltagande än de rent monetära. Detta 
överensstämmer även med flertalet andra studier som har gjorts på andra CS plattformar 
(Füller, 2010; Brabham D. , 2010; Brabham D. , 2008). Mycket av det som lockar initialt är 
tanken på en global marknad och att kunna tjäna pengar på en hobby. Även tanken på att 
kunna bli sin egen och vara självförsörjande är en stark drivkraft för många. Monetära 
ersättningar uppgavs vara en viktig ingångsfaktor av många men övergick med tiden till att 
även inkludera områden som att möta vänner, bättra på sina färdigheter och lära sig av 
varandra. Några inslag som inte alls är lika tydligt i Brabhams (2008, ss. 2-3) studie av 
Istockphoto2 är möjligheten att träffa vänner och själva kärleken till Community. Vi kunde 
klart och tydlig se i resultaten att det som många uppskattade på plattformen var det faktum 
att det var en mötesplats för likasinnade, alla med en förkärlek för det handgjorda. En 
intressant faktor som vi kunde bekräfta i vår studie var inslaget av ”beroende” som många 
upplevde skapas kring deltagande på Etsys hemsidan. Vilket Brabham (2010, s. 1135) även 
upptäckte i sin studie av Threadless2, som ett av de mest återkommande teman när de 
beskrev deras förkärlek till den hemsidan. Många upplevde det som så överväldigat 
spännande och intressant att de helt enkelt inte kunde slita sig från att vara aktiv på 
plattformen. Men många var också noga med att betona att det var ett positivt beroende 
som de mådde bra av och som fick tillåtelse att utgöra en stor del i deras liv, just eftersom 
att det var så givande. 
 
 

6.1 Bidrag till forskning 
Denna studie bidrar till forskningen på flera olika sätt. Delvis genom att berika den 
existerande kvantitativa forskningen som har ämnat utreda många av de yttre motivatorerna 
till deltagande vilket andra studier har satt ut att göra. (Terwiesch & Xu, 2008) Detta har 
skett genom att tillhandahålla en djupare insikt från en annan CS plattform med att även 
inkludera de inneboende motiven. Vilket har tillfört att vi kan gå ett steg närmare åt att 
förstå oss på hur deltagande och motivation ser ut och analysera detta utifrån vad det 
innebär för innovation. Som bidrag och för att ge svar för vår problemformulering så har vi 
även lokaliserat ett antal områden som innebär förändrade förutsättningar för innovation. 
Dessa är marknaden, kreativitet & produktion, idé-generering samt, öppenhet. När det 
kommer till marknaden kunde vi se i fallet av Etsy3, likt med fallet av Threadless2 att den 
interna marknaden fostrat extremt lojala och hängivna kunder och hänvisar här till det som 
framkom i båda studierna vilket var inslaget av beroende som involverade flera av 
användarna i en intensiv interaktion med plattformen. Detta vill vi i samband med den 
tidigare studie som gjorts av Brabham (2010) förstärka och lyfta fram det som ett 
återkommande fenomen även på Etsy3. När det gäller kreativitet och produktion kan 
kombinationen av att användarna utvecklar sina färdigheter tillsammans med inslaget av 
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kärleken till hantverket samt att de ser goda karriärmöjligheter fostrar en givande grund för 
en produktiv plattform. Kreativiteten kan kopplas till ett levande och väl fungerande 
Community där människor dels interagerar online men dessutom, vilket framgick från 
intervjuerna, träffas och tar del av varandras kunskaper ”off-line” vilket fostrar en kreativ 
atmosfär bland deltagarna. Vi vill dock höja ett varningens finger för det faktum att endast 
tre av våra arton intervjuade hade deltagandet som sin heltidssysselsättning. Vilket kan leda 
till att deltagarna känner sig vilseledda om Etsy skulle överdriva chanserna till att bli 
självförsörjande. Här betonar även Zheng et al (2011) vikten vid ”thrustworthiness” och att 
illavarslande beteende från tillhandahållarna av CS plattformen har negativ inverkan på 
deltagare. Idé-generering var också en central del i Community atmosfären och detta var 
uppskattat av många vilket kan ge extra indikationer på att denna typ av forum stimulerar 
utbytet av idéer vilket i sig kan skapa innovativa förutsättningar. Till sist öppenheten verkar 
vara något som genomsyrar hela Etsy, där många ser varandra mer som samarbetspartners 
än som konkurrenter även om de i många fall kämpar om samma kunder, detta är också en 
intressant sida av denna studie som kan föra oss närmare förståelsen för hur en öppen 
innovationsmodell inom området för ”mass collaboration” fungerar.    
   
Den andra sidan av forskningen som denna uppsats utforskar ligger inom området för 
innovationsmodeller, där har vi funnit många intressanta nya sätt för forskningen att 
vidareutveckla de senare modellerna (se figur 6) då med särskild hänvisning mot 
användarinnovation och därmed involveringen av användare på ett mycket mer integrerat 
sätt än vad modellerna inbjuder till. Eric Von Hippel var tidig med att förespråka 
användarna som en huvudkälla till utvecklandet av nya forskningsverktyg. (Von Hippel, 
The sources of innovation, 1988, s. 11). Det är också där vi ser det huvudsakliga bidraget 
till forskningen. Med hjälp av det moderna internet och CS så tar det denna fokusering till 
en helt ny nivå och öppnar upp nya möjligheter för forskning som helt och hållet kan 
revolutionera framkomsten av nya forskningsresultat, främst i den aspekten att processen 
effektiviseras. Därmed kan Etsy fungera som en innovativt användarfokuserad organisation 
och InnoCentive som en forskningens språngbräda. (Gobbles & Collins, 2012, s. 5). Det 
denna studie har gett prov på är dels hur beredda användare är att delta om plattformen 
tillgodoser flera av de behov som lockar till engagemang, samt dels på den grund av 
kunskap som går att inhämta om den används på rätt sätt.   
 
 

6.2 Praktiska bidrag 
De praktiska bidragen härrör till hur användarna resonerar kring deltagandet i form av 
monetära och icke monetära inneboende faktorer. Vilket kan användas i uppbyggandet av 
nya CS plattformar. Det skänker också förståelse för hur pass mycket det kan skilja sig från 
en CS plattform till en annan, men att vissa huvuddrag är viktiga att ha med sig om man vill 
använda sig av informationen till att utveckla nya koncept. Den inneboende eller yttre 
motivationen påverkar intentionen till deltagandet. Även om den strikta monetära 
motivationen var störst av de två yttre, var skillnaden marginell. Därigenom kan olika typer 
av monetära ersättningar samt icke monetära utformas för att tillgodose olika användares 
behov och motivation att delta. Den inneboende motivationen i fallet av Etsy förstärks 
mycket av själva uppgiften i sig vilket många inte ser som ett arbete utan en direkt koppling 
till en hobby, något lättsamt, roligt och stimulerande. Detta bidrar säkerligen till att så 
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många väljer att spendera så mycket tid och energi där utan att för den skullen få något som 
i form av monetära ersättningar tillbaka. Här kommer det praktiska bidraget väl till pass då 
vikten i fallet av Etsy läggs vid att tillgodose ett större antal olika användares behov. 
Genom att fokusera mycket på själva användarupplevelsen har de lyckats skapa ett väl 
fungerande och aktivt Community, samtidigt har de arbetat för att förbättra 
förutsättningarna för att de som är drivna av karriärmöjligheter ska få tillgång till den 
information och det stöd de behöver. Här använder sig Etsy idag utav så kallade ”teams” 
vilket är grupper eller lag som samarbetar på olika plan för att öka försäljningen, bättra på 
sina färdigheter eller uppdatera varandra om olika faktorer som rör själva shopparna. 
Därigenom ger vår studie en inblick i CS plattformen och bidrar med en djupare förståelse 
för varför de på, tillsynes olika plan väljer att vara en del i något som har kommit att växa 
sig till en av de absolut största marknadsplatserna för handgjorda ting. Tillsammans med 
andra studier med liknande inriktning (Brabham D. , 2010; Zheng, Li, & Hou, 2011; 
Brabham D. , 2008) så börjar vi få en klarare bild över hur vi kan lära oss att använda detta 
fenomen till något som kan bidra till nya sätt att skapa innovation, när vi bättrar på vår 
förståelse för hur deltagare agerar i dessa sammanhang.   
 
När det kommer till användandet av CS som ett innovationsverktyg så tillhandahåller det 
möjligheter på flera olika plan. Delvis så ger det tillbaka mycket av makten till 
konsumenterna och användarna därför deras medverkan och påverkan utgör grundstenen i 
CS. Samtidigt kan företag använda vetskapen om CS som ett innovationsverktyg genom att 
applicera CS i olika delar av organisationen. Det går att utnyttja CS som management 
verktyg (Stieger, Matzler, Chatterjee, & Ladstaetter-Fussenegger, 2012, s. 44) och inte 
minst Etsy har gett prov på det. Därmed kan även den interna CS strategin vara med och 
effektivisera organisationer.  
 

6.3 Begränsningar 
Vi har noterat en del begränsningar i vår studie som är relevanta att ta i beaktning. Först när 
det gäller våra primärdata så är de baserade på ett specifikt CS företag, Etsy. Företag skiljer 
sig från andra CS plattformar och det kan medföra begränsningar för studiens applicerbar 
het i andra sammanhang.  Även om vi har funnit likheter mot andra studier så betyder det 
inte att det räcker som underlag att kunna underbygga några direkta generaliseringar. Det 
finns fortfarande andra studier som visar motsatsen vilket därför erfordrar att fler studier 
borde göras på ytterligare CS plattformar i olika kontexter för att än mer förtydliga 
området. Att hitta fler CS objekt att studera vidare på borde inte vara något problem i och 
med att fler och fler företag startas inom området. Det fodras även att ännu flera studier 
görs på Etsy för att kunna ge ett tydligare svar och med mer stöd från andra håll för hur 
deras användare motiveras till deltagande. Andra områden som finns under området för 
begränsningar omfattar att vi valde 18 stycken respondenter ur ett bekvämlighetsurval. 
Vilket kan vinkla svarsalternativen, eftersom de vi kom i kontakt med kan vara de som är 
mest aktiva på sidan. Därför skulle det behövas göra fler studier som aktivt letar fram olika 
typer av användare och ser om de får annorlunda resultat. Studien har även sin begränsning 
i att fokus ej föreligger på individernas personlighet och deras personliga karaktär. Ett 
inkluderande av det området kunde bidragit med extra djup i analysen och hjälpa till att 
utröna hur motiven skiljer sig individer emellan. Datainsamlingen genomfördes under en 
kort period och kan därigenom ha inbringat en viss typ av deltagare för intervju. Om 
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studien hade kunnat sträcka sig längre under en mer utsträckt tidsperiod så kunde risken för 
denna typ av problem ha förminskats, samt att det hade kunnat generera en ny typ av data. 
Att kunna få perspektivet från Etsys anställda samt ledningen kunde också vara intressant 
för att få in ännu mer strategisk kunskap för att berika förståelsen för hur en CS plattform 
arbetar och styrs inifrån.     
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Kapitel	  7:	  Vidare	  Forskning	  
 
Nedan finner ni vår diskussion om vidare forskning och hur alternativa studier kan 
komponeras. Vikten att forskningen går vidare samt utvecklas inom CS är essentiell för 
djupare förståelse för den relativt nya termen.  
 
 
 
 

ed tanke på hur pass nytt detta fenomen är så har det stora intresset för området i 
forskarvärlden lett till att mycket har skett på relativt kort tid inom området för 
CS och OI. Dock är det långt ifrån så att vi kan säga att vi har full förståelse för 

alla olika aspekter som relaterar till områdena och därmed till fullo bemästrar den djupare 
förståelsen. Eftersom vi valt att vinkla denna studie mot användarna vilket är ett utav de 
absolut viktigaste när det kommer till CS finns det fortfarande många sidor kvar som vi 
även finner högst intressanta för vidare forskning. Det ena skulle vara att rikta ett fokus mot 
företagen och utgå ifrån deras perspektiv, göra en djupare studie bland de olika 
affärsidéerna och utröna vad som fungerar till exempel genom att fokusera på strategi och 
ledning. Ett annat område som vi redan har nämnt tidigare i vår studie men som vi valt att 
utesluta är den kulturella kontexten och undersöka hur den påverkar deltagandet och 
beteendet bland dessa plattformar. Där skulle en koppling till Gert Hofstedts (Hofstede, 
2012a) olika dimensioner kunna föra ljus till en intressant aspekt rörande hur vi verkar och 
agerar under olika förutsättningar, kulturellt sett. Intressanta områden som omfattar hans 
forskning är; power distance; individualism/kollektivism; maskulinitet/femininet; 
uncertainty avoidence samt lång eller kort tidsorientering (Hofstede, 2012b) som kunde 
utforskas och öka förståelsen för huruvida kulturella beteenden i fysiska miljöer skiljer sig 
från hur vi beter oss i virtuella miljöer och då i synnerhet bland CS plattformar. En 
kompletterande studie kunde också utformas på en kvantitativ forskning. Där forskaren 
fokusera på antalet intervjuade och på så sett får fram en mer generaliserbar studie, som kan 
appliceras på flera olika Community. En perfekt combination skulle vara att komplettera 
vår studie med en kvantitativ undersökning. Den kvantitativa undersökningen kunde riktas 
både på olika CS företag samt på användarnas perspektiv. I och med att det är en relativ ny 
term som kommer att bli allt mer utforskad i framtiden kunde det vara passande att göra en 
längre observations moment, som sträckte sig över en längre begränsad tid, på flera CS 
plattformar. På så sätt djupare förstå samt se en tydligare koppling till hur CS plattformar 
påverkar förutsättningarna för innovation 
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Kapitel	  8:	  Sanningskriterier	  	  
 
Under denna kapitlet kommer vi att argumentera för de olika sanningskriterier som 
genomskådar vår studie. Tillförlighet, överförbarhet, pålitlighet och styrka och bekräfta är 
de olika delar som vi kommer att fördjupa oss i.  
 
	  
 

aliditet och reliabilitet är viktiga aspekter att ta i beaktning i vetenskapliga studier, 
dock finns det delade meningar om hur väl applicerbart dessa termer är vid en 
kvalitativ studie. (Bryman & Bell, 2005, ss. 304-306; Svensson & Starrin, 1996, ss. 

209-211; Kvale, 2003, ss. 99-102) Validitet är en välkänd begrepp som anses höra samman 
med det kvantitativa studiens var termen ange hur väl man har mätt det som avsetts att 
mäta. (Svensson & Starrin, 1996, s. 210) Trost hävdar ”att kvantitativt försöka mäta 
reliabilitet och validitet blir på något sätt malplacerat eller till och med en smula löjligt vid 
kvalitativa studier.” (Trost, 1997, s. 102) Alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa 
studier har tagit form och trovärdigheten i studien anses som en viktigt och central del som 
bör diskuteras. (Bryman & Bell, 2005, s. 306) Nedan kommer vi att diskutera utifrån vår 
studie Lincon & Gubas (1985, 1994), refererat i Bryman & Bell (2005, ss. 307-308), fyra 
kriterier som trovärdigheten består av. 	  
	  
	  

8.1 Tillförlighet  
Under hela studien har vi strävat efter att erhålla en så kvalitativ insamlad data som möjligt 
genom att försäkra oss om att våra respondenter fått chansen att revidera sina svar, 
omformulera sig och bekräfta sina svarsalternativ. Detta är i enighet med hur Bryman & 
Bell (2005, s. 307) hänvisar till hur tillförlighet uppnås.  I samband med intervjuerna tar 
båda parterna del av det transkriberade materialet vilket är en av fördelarna med IM 
intervjuer. Därmed har intervjuaren liksom den intervjuade samma tillgång till ”rå datan” 
varvid mindre utrymme ges för ofrivilliga svarsalternativ och personerna i fråga har bättre 
möjlighet att få spegla den huvudsakliga bild de upplever. En fördel med att föra 
intervjuerna via IM är också att personerna i vissa fall kan känna sig tryggare att uttrycka 
sig ärligt eftersom de kan ”gömma sig” bakom en anonymare dataskärm. Även det faktum 
att vi trots allt nådde teoretisk mättnad vid tio stycken respondenter fortsatte långt över vad 
som egentligen hade behövts för att genomföra studien ökar tillförlitligheten och bidrar till 
att vi kunnat förstärka vår analys. 
 
Genom att vi i empirin använder oss av direkta citat från respondenterna kan även läsaren 
göra sin egen bedömning över huruvida våra tolkningar tycks relevanta och tillförlitliga 
eller inte. Dessutom har vi hela tiden ämnat knyta samman teorin med empirin genom att 
basera frågorna och analyserna på den teoretiska referensramen, som vi har konstruerat för 
denna studie kring CS och OI. Därmed kan läsaren följa oss i hur vi angriper problemet. Att 
vi även har tillfogat flertalet olika böcker inom forsknings etik och upplägg av 
forskningsmetoder finner vi att även det förstärker vår studies tillförlitlighet.    

V 
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8.2 Överförbarhet 
Denna studie är begränsad på så vis att den är isolerad till Etsy som det enskilda 
Community. Detta gör att det inte går att generalisera våra resultat enbart utifrån denna 
studie. Men det var aldrig vår avsikt, vår avsikt har alltid varit att öka förståelse för CS och 
hur det påverkar innovation. Genom att vi använt oss av en redan tillfogad och beprövad 
ansats mot hur CS fungerar, med motivation som ledsagare ökar möjligheterna för att 
kunna replikera studien i nya miljöer (Bryman & Bell, 2005, s. 307) eftersom det har gjorts 
på liknande sätt tidigare. (Zheng, Li, & Hou, 2011) Att vi också utförligt har delgett 
tillvägagångssättet till denna studie bidrar det också till att studien skulle kunna göras om 
med fokus på ett annat företag. På så sätt blir studien överförbar till andra forskare som 
ämnar forska i CS och OI.  
 

8.3 Pålitlighet 
En viktig aspekt för pålitligheten är att man redovisar noggrant alla steg i studiens process 
för att lämna alla dörrar öppna för hur själva studien har utformats. På så vis är det upp till 
läsaren att bedöma huruvida studien anses pålitlig. Därmed kan läsaren härleda och granska 
ifall det underlag och material som har använts för studien är relevant med utgångspunkt 
för problemformuleringen. (Bryman & Bell, 2005, s. 307) Vi har i största möjliga mån 
försökt hålla våra personliga värderingar åt sidan. Då vi är medvetna om att det är lättare 
sagt än gjort vill vi ändå betona vikten av att vara självkritiska och medge att vi har gjort 
allt i vår väg mot resultaten så objektivt som möjligt. Med hjälp av beskrivningen av 
ämnesval samt vår förförståelse bidrar vi också till att läsaren bättre kan granska studien. 
 

8.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Eftersom denna studie är baserad på en icke representativ population så bör vi vara 
försiktiga med att dra direkta slutsatser som korresponderar våra egna värderingar.  Det 
behövs kompletterande studier både kvantitativa och kvalitativa som styrker och 
konfirmerar vårt resultat. Vidare studier kan spegla vår metod och på så sätt antigen 
konfirmera eller visa på konfronterade resultat. Vi är medvetna att i en vetenskaplig artikel 
ska egna värderingar inte spegla studien och att objektivitet är att föredra. Vi härmed 
konstaterar att vi har haft en öppen diskussion och agerat i god tro där vi inte har haft för 
avsikt att försöka vinkla eller påverka resultatet i någon riktning. Vi har inte haft anledning 
eller motiv att gynnas av ett visst resultat utan har hela tiden strävat att vetenskapligt få reda 
på hur CS påverkar förutsättningarna för innovation. Dock är det upp till läsaren att avgöra 
objektiviteten och den goda tron.    
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Noteringar	  
	  
	  
	  

1	  	   För	  att	  besöka	  dessa	  företag	  se:	  
	   http://www.youtube.com/,	  https://twitter.com/,	  

http://www.flickr.com/,	  http://www.facebook.com/,	  
http://www.myspace.com/	  
	  	  

 2  För att besöka dessa företag se: 
   http://www.kickstarter.com/, http://99designs.com/, 

http://www.innocentive.com/, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page, 
http://www.istockphoto.com/, http://www.threadless.com/, 
http://www.quirky.com/ 

 
 3  Besök: http://www.etsy.com/ 
 
 4  Besök: http://www.fundedbyme.com/ 
 
 5  Besök: http://loopstyle.se/ 
 

6 Se: http://windows.se.msn.com/windowslive/messenger.aspx, 
http://www.skype.com/intl/en/home 

 
7 DIY är en förkortning för ”do it yourself” 
 
8 Se: http://www.taskcn.com/ 
 
9 Se: http://instagram.com and http://pinterest.com  
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Bilaga	  1	  -‐	  Intervjuguiden	  
	  
à	  vi	  berättar	  vilka	  vi	  är	  och	  bakgrunden	  till	  uppsatsen	  
Hi,	  Thank	  you	  so	  much	  for	  being	  a	  part	  of	  this	  study	  and	  helping	  us	  out.	  We	  can	  start	  
by	   presenting	   ourselves.	   We	   are	   two	   students	   Gustav	   and	   Nayanne	   from	   Sweden	  
where	  we	  study	  at	  the	  Umeå	  University.	  We	  are	  now	  writing	  our	  Masters	  thesis	  about	  
crowdsourcing	   and	   innovation.	   Crowdsourcing	   is	   a	   relatively	  new	   term	   invented	  by	  
Jeff	  Howe	  in	  2006.	  Crowdsourcing	  is	  the	  act	  of	  gathering	  a	  crowd	  through	  Internet	  and	  
solve	  a	  problem	  or	  creating	  things	  that	  normally	  would	  be	  solved	  for	  example	  by	  an	  
employee	   in	  a	  company.	  Today	   this	   is	  a	  wide	  spread	  phenomenon	  with	   the	   Internet	  
being	   the	   engine	   for	   crowdsourcing	   and	   is	   getting	   bigger	   and	   bigger.	   Online	  
communities	  like	  Etsy.com	  is	  just	  one	  example	  of	  these	  sites.	  A	  handpick	  of	  examples	  
are	   Threadless.com,	   99designs.com,	   Innocentive.com,	   Quirky.com,	   istockphoto.com	  
and	  many	  more.	  Our	  aim	  is	  to	  gather	  information	  about	  what	  is	  the	  main	  motivation	  
for	  participation	   in	  crowdsourcing	  applications	  and	  how	  crowdsourcing	  can	  be	  used	  
as	  an	  innovation	  tool.	  	  
	  
IMPORTANT:	  This	  work	  is	  not	  for	  commercial	  use,	  it	  is	  a	  student	  thesis	  and	  it	  is	  going	  
to	  be	  public	  for	  anyone	  who	  is	  interested	  in	  the	  results.	  We	  are	  not	  receiving	  anything	  
for	   this	   and	   won’t	   use	   the	   information	   gathered	   for	   anything	   else	   but	   for	   this	  
particularly	  thesis.	  We	  will	  only	  use	  the	  first	  name	  of	  the	  respondent	  (or	  a	  nickname),	  
thus	  keeping	  them	  anonymous.	  	  	  
	  
à	  vi	  låter	  personen	  berätta	  vem	  de	  är	  (ålder,	  kön,	  land,job,	  studie,m.m.)	  
Some	  quick	  question	  about	  you:	  [5.	  Personal	  Characteristics:	  Who?]	  
First	  name?	  
How	  old	  are	  you?	  	  
Gender?	  	  
Where	  are	  you	  from?	  	  	  
What	  do	  you	  do	  for	  a	  living?	  	  	  
	  
ETSY	  
How	  did	  you	  know	  about	  Etsy?	  	  
How	  long	  have	  you	  been	  using	  Etsy?	  	  	  
Do	  you	  use	  other	  communities/channels	  apart	  from	  Etsy	  to	  reach	  other	  customers?	  	  
Have	  you	  been	  doing	  similar	  things	  (handicrafts)	  in	  the	  past?	  
How	  familiar	  where	  you	  to	  use	  the	  Web	  before	  engaging	  on	  etsy.com?	  
What	  do	  you	  do	  in	  the	  community?	  (Selling/buying/getting	  inspiration)	  
	  
[4.	  Motives:	  Why?]	  
What	  got	  you	  in	  to	  start	  using	  Etsy.com?	  
Why	  do	  you	  participate	  on	  the	  site?	  	  
What	  is	  the	  main	  drive	  for	  you	  to	  participate	  in	  this	  community?	  
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[3.	  Partner:	  whom?]	  
Are	  you	  influenced	  much	  by	  other	  users	  on	  Etsy.com	  when	  you	  create	  your	  own	  
products?	  
Is	  there	  any	  cooperation	  going	  on,	  hints,	  tips,	  teaching	  each	  other	  and	  so	  on?	  
Have	  you	  participate	  in	  any	  activities	  that	  Etsy	  have	  offered	  you?	  
Are	  you	  collaborating	  with	  friends,	  groups	  on	  Etsy?	  
	  
[2.	  Process/tools:	  How?]	  	  
How	  engaged	  are	  you	  in	  the	  Etsy.com	  community?	  
How	  much	  time	  do	  you	  spend	  on	  a	  weekly	  basis?	  –online/offline	  concerning	  Etsy?	  
Would	  you	  stretch	  as	  far	  to	  say	  it	  is	  a	  sort	  of	  “addiction”?	  
What	  skills	  are	  you	  valuing	  the	  most	  in	  the	  process	  of	  making	  something	  for	  Etsy.com?	  
What	  would	  you	  say	  is	  the	  most	  important	  thing	  that	  you	  are	  getting	  from	  being	  a	  part	  
of	  Etsy.com?	  
	  
[1.	  Content/task:	  What?]	  
What	  kind	  of	  products	  are	  you	  making/liking	  the	  most?	  
What	  do	  you	  enjoy	  doing	  the	  most	  at	  Etsy?	  
Do	  you	  feel	  innovative	  or	  being	  part	  of	  an	  innovative	  environment	  by	  using	  Etsy?	  
Do	  you	  see	  any	  career	  possibilities	  from	  being	  part	  on	  Etsy?	  
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