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Sammanfattning 
 
Denna kvalitativa studie syftar till att ta fram strategier för kommunikation åt företag som 
bedriver en plattform baserad på användargenererat innehåll. Internet idag är en vanlig 
kommunikationskanal för företag och trender och miljön ändras snabbt. Web 2.0 har vuxit 
fram i den digitala miljön de senaste åren, vilket innebär att företag idag för dialoger med sina 
kunder, en tvåvägskommunikation skapas istället för en envägskommunikation likt det var 
förut. Därför ämnar detta arbete titta närmare på hur plattformar kan jobba för att få mer 
aktivitet på plattformen. 
 
Ur teorin har vi tagit fram en ny kommunikationsprocess anpassad för digitala plattformar 
som grundar sig på användargenererat innehåll. Denna modell utgår från den klassiska 
kommunikationsprocessen men har utvecklats med delar som bör tas i åtanke då ett företag 
tillhandahåller en plattform för användargenererat innehåll, till exempel att de plattformar 
som undersöks har två olika intressenter att ta hänsyn till. Den empiriska studien gjordes 
genom semistrukturerade intervjuer med representanter från plattformar, där det finns 
användare som bidrar med produkten och konsumenter som sedan nyttjar produkten eller 
tjänsten som publiceras på plattformen. Den empiriska datan har delats in i kategorier utifrån 
teman som fanns i teorin; kommunikation, interaktivitet och kontroll, och därefter sorterats 
genom template analysis till ytterligare underkategorier. 
 
Resultatet visar att det är av stor vikt att en plattform skapar en känsla av gemenskap med sina 
användare och konsumenter, via tjänsten. I analysen tar vi upp de olika motivationstyper som 
kan ligga bakom bidragande till användargenererat innehåll på en plattform, och delar in 
dessa i social, individuell och finansiell motivation. Företagen bör jobba med att aktivera 
dessa i sin kommunikation på plattformen för att det ska bli aktivitet mellan användare och 
konsumeter. Modellen som togs fram ur teorin utvärderas jämtemot resultatet från empirin 
och presenteras i form av slutsatser. I den slutliga modellen byts feedback ut mot interaktion, 
som får en större betydelse i modellen. Vi förtydligar också vikten av att denna interaktion är 
en kontinuerlig process som plattformen bör jobba för att upprätthålla, och denna process 
inkorporeras i modellen. Vår studie ger ett teoretiskt bidrag i form av en utgångspunkt i ett 
outforskat ämne. Den ger också ett praktiskt bidrag i den framtagna modellen, som kan 
användas för att utarbeta strategier för marknadskommunikation hos plattformar för 
användargenererat innehåll.  
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Vidare vill vi tacka de personer, och organisationerna de representerar, som ställt upp på 
intervjuer och som därmed har bidragit med ovärderligt material till vår studie. Vi hoppas att 
respondenterna tillsammans med sina organisationer finner nytta av resultaten i detta arbete. 
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1 Inledning 
Inledningskapitlet bygger upp en bakgrund och förståelse kring användargenererat innehåll 
som ämne och vår studie. I problembakgrunden presenterar vi först miljön som omger det 
valda problemet. I den teoretiska bakgrunden presenterar vi sedan begrepp som beskriver hur 
spelplanen för företag fungerar på Internet. Vi presenterar dessutom begreppet 
användargenererat innehåll och vad det är, samt såväl äldre och välkända som nyare teorier 
inom marknadskommunikation. Slutligen presenteras det teoretiska och praktiska bidraget av 
vår studie samt frågeställningen. 

1.1 Problembakgrund 
Ett uttryck som ofta används inom den digitala världen är “Det kommer aldrig att gå så sakta 
igen som det gör nu”. Det syftar på att nya tjänster och förutsättningar skapas i snabb takt på 
internet och att vi är mitt uppe i en stor utveckling. Utvecklingen gör att allt kopplas upp via 
internet och information delas mellan användare (Bernhardt & Strandh, 2016). Den digitala 
marknaden växer ständigt och nya plattformar möjliggör för nya sätt att marknadsföra, 
utvecklas och utbyta information, och inte minst för att konkurrera (Surblytė, 2015 s. 1). 
Därför är det svårt att få en plats på den digitala marknaden och att hålla sig kvar i den starka 
konkurrensen (Englund, 2013). Som företag krävs det ständigt uppdatering för att inte 
försvinna i konkurrensen av information, tjänster och erbjudanden som finns på webben 
(Kitchen & Proctor, 2015, s. 34). 
 
Bara i Europa används internet dagligen av 315 miljoner människor (Europaparlamentet, 
2015). Den potentiella marknaden är med andra ord stor, men likaså konkurrensen. Dessutom 
har Europaparlamentet (2016) planerat att ändra regleringar så att det ska bli lättare att starta 
upp digitala företag, förenkla momsbestämmelser, skydda data samt se till hur nya plattformar 
och förändring i mediekonsumtion påverkar regelverket. När det slår igenom kan vi anta att 
konkurrensen hårdnar ytterligare, i och med att fler nya företag mest troligt startas på 
marknaden. En slutsats av hårdare konkurrens kan vara att det blir svårare att slå igenom och 
få marknadsandelar via webben, och därför menar vi att en välgrundad strategi för 
marknadskommunikation blir än viktigare. 
 
Den digitala miljön och internet har utvecklats snabbt, och blir allt mer avancerad. De flesta 
hemsidor på internet, och vad som kommunicerades på dem, styrdes tidigare främst av 
företag. På senare år har detta förändrats, där personliga hemsidor, bloggar och 
fildelningsprogram har styrt utvecklingen framåt till en allt mer användarcentrerad miljö 
(Deighton & Kornfeld, 2009, s. 4). Detta kan ses bland annat i sociala medier, där det är 
konsumenterna själva som bidrar med olika typer av media som andra kan underhållas eller 
på andra sätt dra nytta av (Kaplan & Haenlein, 2010, s. 60). Som en följd av att miljön blir 
mer användarcentrerad, har makten över vad som finns på internet också allt mer övergått till 
konsumenterna (Kitchen & Proctor, 2015, s. 36). Eftersom konsumenter har fått mer utrymme 
att kommunicera via internet och bidra med eget innehåll, kan de också styra mer över detta 
innehåll och tar därmed över den kontrollen från företagen. Alla de texter, bilder, videor etc. 
som skapas och delas användare emellan istället för att skickas ut av företag, kallas för 
användargenererat innehåll och är nu en av de största källorna till nyheter och underhållning 
på internet (Turton, 2015). 
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Som följd av att användargenererat innehåll tagit allt större plats på internet, har möjligheter 
skapats för nya företagsidéer att utvecklas (Daugherty et.al 2008, s. 21; Schaedel & Clement, 
2010, s. 18). Vi kan se flera tjänster som växt fram, som gjort att konsumenter kan konkurrera 
med konventionella företag inom vissa branscher. Ett exempel är Uber, som tillåter 
konsumenter att agera taxichaufförer och har chansen att ta över dagens taxiverksamhet 
(Bouquet och Renault, 2014). Ett annat exempel är Airbnb som konkurrerar med hotell 
genom att låta privatpersoner hyra ut korttidsboenden åt varandra (Airbnb, u.å.). De här 
tjänsterna fungerar med hjälp av plattformar, som ofta drivs av ett företag. Företaget bygger 
upp idén kring tjänsten, och skapar plattformen som gör det möjligt för konsumenterna att 
komma i kontakt med varandra och skapa utbytet av tjänster. Den tjänst, det vill säga själva 
plattformen, som företaget tillhandahåller är därmed uppbyggd så att den bara fungerar och är 
attraktiv så länge som många användare är aktiva på plattformen. Det är användarnas 
engagemang och bidrag som gör att plattformen uppfyller sin funktion (Schaedel & Clement, 
2010, s. 18). Därför måste en grundare av en tjänst likt denna kunna attrahera aktiva 
användare och dessutom hålla kvar deras intresse för att kunna överleva på marknaden 
(Schaedel & Clement, 2010, s. 18). Användare har med andra ord inte bara större makt på 
internet idag, deras aktivitet är dessutom beroende för plattformens existens. 
 
Då det kommer till internet och dess tjänster går det som tidigare nämnt snabbt. Mycket 
teknologi utvecklas i hög fart och därför måste företag i den digitala miljön hänga med i 
trenderna (Bernhardt & Strandh, 2016). Vi har utgått från trendspaningar för att se vad som 
ser ut att bli den närmsta framtidens digitala miljö (Carlsson, u.å.; PCGStockholm, u.å.; 
Mackhé, 2015). Tre tydliga trender som ofta nämns för år 2016 och den närmsta tiden är: 

• Virtuell verklighet. Det syftar i det här fallet till att ett företags tjänst ska fungera inte 
bara i en webbläsare utan även i telefoner, läsplattor m.m. Kunder kräver att själva 
kunna välja hur och i vilket format de använder tjänsten. 

• Mobilen dominerar datorn. En idé måste finnas som en app och fungera där. Ofta för 
att det går snabbare och är tillgängligt i större utsträckning 

• Videoannonsering. Det nya sättet att marknadsföra sig på, som innebär att det finns en 
video på sidan eller i flödet som börjar spelas upp då användaren scrollar förbi den. 
Detta fångar upp besökaren som då kan klicka på videon för att få ljud (Carlsson, u.å.; 
PCGStockholm, u.å.; Mackhé, 2015). 

Vi ser att de trender som tas upp är intressanta att ha i åtanke. Plattformarnas affärsidé med 
användargenererat innehåll är ny och stämmer överens med de digitala trenderna, därför ser vi 
det intressant att se om de då även följer de senaste trenderna inom den digitala miljön.  
 
Vi ser att de nya plattformar som växt fram kring användargenererat innehåll är intressanta att 
studera ur ett marknadsföringsperspektiv, då de påverkar hur företag byggs upp nu och 
säkerligen också i framtiden. Vi vill därför gå vidare med att undersöka tjänster som bygger 
sin verksamhet på användargenererat innehåll, och de teorier som tidigare studerat fenomenet. 
Ur problembakgrunden ser vi att ett företag som tillhandahåller en plattform för 
användargenererat innehåll, behöver en strategi för att inte förlora sin närvaro på internet och 
för att stimulera personerna som rör sig där så att de vill bidra till plattformen. För att klargöra 
problemet mer grundligt kommer vi i följande teorikapitel ta upp begrepp som beskriver 
ämnet användargenererat innehåll och relevanta marknadsföringsteorier. 
 
!  
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1.2 Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt framställs centrala begrepp som kommer användas i studien, och förklaras 
kortfattat. En längre genomgång av den teoretiska referensramen görs i kapitel 3, här är syftet 
främst att skapa en övergripande bild av de för studien viktigaste begreppen. 

1.2.1 Web 2.0 

För att påbörja den teoretiska referensramen för vårt arbete vill vi först definiera web 2.0, ett 
begrepp som myntats för att förklara den moderna miljö som uppstått på internet till följd av 
trendutvecklingen (O’Reilly, 2007, s. 17). På dagens internet har användarna stora möjligheter 
till att samarbeta och vara aktiva på olika sidor. Vi anser begreppet Web 2.0 som viktigt att 
definiera då det används frekvent inom såväl akademiska som praktiska kretsar (O’Reilly, 
2001, s. 18), och ger en förståelse för den moderna digitala miljöns grundläggande 
egenskaper. Tim O'Reilly (2007) införde web 2.0 som begrepp, och satte upp sju principer 
som kännetecknar kärnan i web 2.0 och företag som definierar sig inom begreppet (O’Reilly, 
2007, s. 37). 

1. Fokus ligger på att erbjuda tjänster av olika slag, snarare än produkter 
2. Skaparen har kontroll över databaser som bygger på information från användarna. 
3. Fokus på användaren som medskapare av innehåll och system. 
4. Tar vara på den kollektiva intelligens som finns bland internetanvändare. 
5. Möjliggör att nå ut till och dra nytta av även småskaliga internetanvändare. 
6. Begränsar sig inte till endast en elektronisk enhet, utan flera (exempelvis dator och 

telefon). 
7. Fokus på användarvänlighet och teknisk enkelhet i modeller och gränssnitt. 

 
Som nämnt i problembakgrunden har utvecklingen mot Web 2.0 lett till framgång för en 
mängd nya typer av företag, inte minst sociala medier som Facebook, Youtube, Instagram och 
Snapchat. Gemensamt för dessa företag är att de till allra största del existerar med hjälp av 
internet och har karaktärsdragen för web 2.0. Vi använder begreppet plattform för att 
definiera den här typen av företag. Ordet plattform definieras av The Economist (2014) som 
något att utgå ifrån, en bas för att bygga vidare med aktiviteter eller produkter. Vidare menas 
att en plattform i digital kontext har samma innebörd, men istället för att vara något fysiskt 
består det av ett operativsystem, ett program i operativsystemet, eller någon form av app eller 
hemsida (The Economist, 2014). Vi kommer hädanefter i arbetet använda plattform och då 
mena företag vars produkt är en Web 2.0-baserad tjänst. Vi ser dessa plattformar som en typ 
av affärsmodell, som vuxit fram i den nya digitala miljön och drar nytta av privatpersoner för 
att bygga upp sin organisation och sin affärsidé. Affärsmodellen innebär ofta, som till 
exempel Airbnb, att plattformen i sig fungerar som en förmedling av tjänster eller produkter 
mellan privatpersoner. I detta arbete är det endast digitala plattformar som uppfyller 
kriterierna för Web 2.0 som vi vill titta på. 
 
Vi ser i våra teoretiska efterforskningar att begreppet användargenererat innehåll har växt 
fram efter det att Web 2.0 började etableras som koncept av O’Reilly. Web 2.0 och dess 
kriterier definierar därmed den miljö inom vilken användargenererat innehåll har växt fram, 
och begreppet användargenererat innehåll täcker också en stor del av de kriterier som tagits 
upp för Web 2.0. Vi ser därför vikten av att beskriva miljön kring Web 2.0, för att förstå 
kontexten innan vi som ett nästa steg går över på användargenererat innehåll och de teorier 
som finns kring det. 
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1.2.2 Användargenererat innehåll 

Förut var det företag som var avsändare och hade makten på internet, men nu har det skett ett 
maktskifte som gör att det är användaren och konsumenten som får alltmer utrymme att 
uttrycka sig i den digitala miljön (Daugherty, 2008, s. 17). User generated content (UGC) är 
ett begrepp som används i samband med webbsidor vars funktion är beroende av användarnas 
skapande av värde (Schaedel & Clement, 2010, s. 17). Översättningen till detta begrepp är 
användargenererat innehåll.!
 
Som nämnt i inledningen är UGC en ny, men snabbt växande företeelse. Den digitala världen 
drivs mer och mer av användare som skapar eget innehåll än av yrkesverksamma individer, på 
så sätt att innehållet produceras i högre grad av allmänheten än av kvalificerade anställda 
(Daugherty, et.al, 2013, s. 16), vilket ses i affärsmodeller som Airbnb och Uber. 
Användargenererat innehåll kan i princip produceras av alla internetanvändare. Även enskilda 
personer kan bidra med något mindre, som tillsammans med andra människors bidrag blir till 
en stor del av internets innehåll (O’Reilly, 2007, s. 37). Istället för att ständigt vara beroende 
av den traditionella avsändaren som oftast är ett företag, har nu konsumenter mycket större 
kontroll över innehållet i media och på internet (Daugherty, et.al, 2013, s. 17). UGC är ofta en 
del av funktionen i nystartade företags koncept, vilket samtidigt innebär att konkurrensen om 
de aktiva och bidragande användarna ökar (Schaedel & Clement, 2010, s. 17). 
 
UGC kan kategoriseras i två dimensioner, vem innehållet riktar sig till och vad innehållet 
syftar på (O’Hern & Kahle, 2013, s. 24). O’Hern & Kahle (2013, s. 24) nämner då fyra typer 
av UGC, Pioneering, Informing, Co-communicating och Co-creating. Vidare har Park et al. 
(2013, s. 1257) definierat tre olika sorters intressenter inom UGC; användaren, konsumenten 
och plattformsleverantören. Att UGC-plattformar har tre olika intressenter som alla är direkt 
involverade i köp-processen är något som skiljer dem från traditionella företag. En plattform 
som baserar sig på UGC har inte bara konsumenter att kommunicera med och motivera, utan 
också användare som ska lägga upp innehåll för andra att konsumera. Hur dessa intressenter 
senare väljer att agera på plattformen beror helt på vilken person de är och vad de motiveras 
av, tre olika motivationer benämns som individuell motivation, social motivation och 
finansiell motivation (Zhang & Zubcsek, 2010, s. 3; Poch & Martin, 2014, s. 309; Hoyer et.al. 
2010, s. 289; Katz, 1960, refererad i Daugherty, 2008, s. 17). 
 
Vi ser att de nämnda teorierna är viktiga för att skapa en referensram kring begreppet UGC 
och vad det innebär. O’Hern & Kahle (2013) samt Park et al. (2013) kategoriserar begreppet 
på ett relevant sätt för att skapa större förståelse för det vi vill besvara i vår frågeställning. De 
olika typer av motivationer som tas upp och deras inverkan på UGC ger en grund för att 
analysera orsaker bakom bidragande till UGC. Dessa orsaker anser vi kan vara en startpunkt 
för att i sin tur analysera marknadskommunikation i kontexten kring UGC och på vilket sätt 
denna kan stimulera användarna att bidra med innehåll. 
!  
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1.2.3 Marknadskommunikation 

För att komma fram till en problemformulering kring UGC kopplat till kommunikation, vill vi 
först förklara begreppet marknadskommunikation och hur det ser ut idag. Vi har valt att 
definiera marknadskommunikation som hur företag på olika sätt informerar konsumenter om 
sina produkter och tjänster (Bennett, 1995, refererad i Keller, 2009, s. 141). Vi valde denna 
definition då det är en bred men ändå tydlig förklaring som vi ser kan ge oss tillräcklig 
flexibilitet i arbetet med att studera hur olika företag använder sig av 
marknadskommunikation. Bennetts (1995, refererad i Keller, 2009, s. 141) definition 
begränsar inte till en specifik miljö eller teknik utan innebär en aktivitet.  
 
Marknadskommunikation kan ske genom olika verktyg och kanaler, vanligtvis av typerna: 
annonsering, sales promotion, event, publicitet/PR, direktmarknadsföring, interaktiv 
marknadsföring, word of mouth och personlig försäljning (Keller, 2009, s. 141). På senare tid 
har många diskuterat begreppet och om de traditionella verktyg som utvecklats inom det är 
relevanta för de många förändringar som sker inom marknadsföring (Keller, 2009; Kitchen & 
Proctor, 2015). Förhållandet till konsumenter har förändrats i och med att internet vuxit fram 
(Kitchen & Proctor, 2015, s. 41, Schultz & Schultz, 1998, s. 17). Konsumenterna får allt 
större tillgång till information och interaktion med både varandra och organisationer. Därmed 
får de även större makt över hur marknaden ser ut och hur företagen måste kommunicera för 
att nå konsumenterna. Flera författare konstaterar att en mer integrerad 
marknadskommunikation krävs, det vill säga att alla budskap och kanaler ett företag använder 
sig av måste koordineras via en samlad strategi (Schultz & Schultz, 1998, s. 25-26, Keller, 
2009, s. 152). 
 
Utifrån de diskussioner som sker inom ämnet (Kitchen & Proctor, 2015; Keller, 2009; Schultz 
& Schultz, 1998), ser vi att det står klart att marknadskommunikation står i begrepp att 
förändras som en effekt av ökad interaktivitet på marknaden, samt internet och sociala 
mediers allt större inverkan på konsumenter. Traditionell marknadsföring associeras med att 
skicka ut ett budskap till kunder och få dem att se och köpa produkter (Schultz & Schultz, 
1998, s. 11), men vi har sett att de senaste tidens marknadsföring inte riktigt ser ut så. Istället 
handlar det nu i allt större grad om att föra en dialog med konsumenter och anpassa sig till 
deras sätt att kommunicera med varandra. Därför anser vi det relevant att titta på teorier som 
rör internetmarknadsföring och interaktiv marknadskommunikation. Internetmarknadsföring 
syftar till kommunikationsaktiviteter som utförs över internet, för att marknadsföra en produkt 
eller tjänst (BusinessDictionary, 2016). Interaktiv marknadsföring innebär kommunikation 
som möjliggör en dialog med mottagaren snarare än bara en envägskommunikation (Shankar 
& Malthouse, 2009, s. 1). 

1.2.4 Internetmarknadsföring 

När traditionell marknadsföring använts i miljön på internet, har begreppet 
internetmarknadsföring växt fram som en gren inom marknadskommunikation. För att förstå 
bakgrunden kring vår frågeställning diskuteras detta begrepp. Även inom 
internetmarknadsföring finns diskussionen kring traditionella tekniker kontra anpassning till 
nya konsumentbeteenden (Dominici, 2009). Överlag har två olika inställningar växt fram 
inom litteraturen, där den ena menar att de traditionella metoderna som t.ex. marknadsmixen 
4P (produkt, pris, plats och promotion) som används som ett verktyg för att marknadsföra en 
produkt eller tjänst (Fahy & Jobber, 2012, s. 18), är för internt fokuserade och därmed missar 
hela den interaktiva aspekten av den nya marknadsföringsmiljön.  
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Den andra inställningen anser att traditionella begrepp fortfarande är applicerbara så länge 
deras definition breddas eller tolkas för att anpassa dem till nya kontexter (Dominici, 2009). 
Dominici (2009, s. 20) sammanfattar att trots att många är överens om att modern 
marknadsföring måste anpassas till den digitala kontexten, har ingen hittills lyckats utveckla 
en marknadsföringsmodell med större genomslag än 4P. Att andra föreslagna modeller inte 
har nått så stort genomslag, kan enligt författaren bero på att online-miljön och dess 
möjligheter ännu inte är tillräckligt etablerade för att skapa en välfungerande 
kommunikationsmodell (Dominici, 2009, s. 20). 
 
I ovanstående stycke försöker vi visa på den diskussion som finns inom 
marknadskommunikation i nya miljöer, vilket är intressant för oss när vi ämnar diskutera 
begreppet i en modern kontext tillsammans med ett så nytt koncept som UGC. Vi kan se en 
koppling mellan den osäkerhet i internetmiljön som Dominici (2009, s. 20) pratar om, och 
konstaterandet att den digitala världen är i snabb och ständig förändring (Surblytė, 2015 s. 1). 
Vi ser en logik i att när det är svårt för företag att hålla sig uppdaterade i takt med 
utvecklingen, blir det naturligt så att även de akademiska modeller som tagits fram löper risk 
för att snabbt bli utdaterade. Därför är detta intressant ut UGC-plattformars perspektiv. 
 
Vissa konkreta strategier har formulerats när det kommer till marknadskommunikation i den 
digitala världen (Rowley, 2004; Gurau, 2008). Rowley (2004, s. 25) menar att det finns tre 
utgångspunkter att fokusera på; att skapa närvaro, att skapa relationer och att skapa 
gemensamt värde, till skillnad från den traditionella fokusen på att enbart få ut sitt budskap. 
Det ser vi handlar om att konsumenter blir intresserade av t.ex. en plattform och vad som 
händer kring den, vilket vi ser kan vara viktigt för plattformar som bygger på UGC. Vidare 
har Gurau (2008, s. 173) påvisat interaktivitet, transparens och minnesförmåga som de 
viktigaste egenskaperna för internet som kommunikationskanal, och därmed som grunden för 
hur marknadskommunikationen måste utformas. 
 
Teorierna som tagits upp i detta avsnitt visar att det råder viss oenighet inom vad som är 
viktigt för att skapa en marknadsföringsstrategi för internet. Vi ser dock en gemensam 
nämnare i att interaktivitet i någon form presenteras av flera författare som en viktig 
fokuspunkt. Att skapa relationer med konsumenterna och öppna upp för dialog snarare än 
monolog är strategier som vi ser skiljer marknadsföring i den digitala världen från traditionell, 
envägsbaserad marknadskommunikation. Därför ser vi att ett logiskt nästa steg är att 
undersöka begreppet interaktiv marknadsföring. 

1.2.5 Interaktiv marknadsföring 

Interaktiv marknadsföring har definierats av Shankar & Malthouse (2009, s. 1) som en process 
genom vilken organisationer för en dialog med konsumenter för att skapa värde och bygga 
relationer. Genom att dra nytta av kunskaper kring konsumenternas beteende och andra 
resurser kan organisationen kommunicera rätt budskap till rätt kunder, vid rätt tillfällen. 
Vidare har Deighton & Kornfeld (2009) identifierat fem paradigmer för interaktiv 
marknadsföring, specifikt i den digitala kontexten. Paradigmerna är thought tracing, activity 
tracing, property exchanges, social exchanges och cultural exchanges. De behandlar olika 
roller som uppstår i och med utvecklingen av marknaden och den digitala världen och som är 
relevanta i marknadskommunikation. Dessa paradigmer har exempelvis lett till framväxandet 
av sökordsmarknadsföring, viral marknadsföring (“buzz”) och tekniker för att dra nytta av de 
konstanta utbyten som sker konsumenter emellan (Deighton & Kornfeld, 2009). 
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I och med den interaktivitet som uppstått på internet, har konceptet inbound marketing 
utvecklats på senare år. Det innebär att konsumenter själva söker upp företag och deras 
marknadsföring, eller frivilligt sprider reklambudskap (Høgenhaven & Fishkin, 2013, s. 3). 
Ett exempel är viral marknadsföring där konsumenter ser en marknadsföringskampanj, bild 
eller video som underhållning och sprider detta vidare till varandra i mycket hög utsträckning. 
Under konceptet inbound marketing finns också tekniker för sökmotoroptimering, som 
handlar om att göra en hemsida eller annat innehåll sökbart för konsumenter som letar efter 
liknande innehåll (Høgenhaven & Fishkin, 2013, s. 4). 
 
Interaktivitet framstår som en viktig dimension av marknadsmiljö i modern tid. Det ser vi så 
väl i den tidigare presenterade teoretiska diskussionen, som i Deighton & Kornfelds (2009) 
paradigmer där ett av nyckelorden är exchange, dvs. utbyte. Vi har också sett att interaktivitet 
mellan konsumenter, eller mellan konsumenter och företag, är grundläggande för skapandet 
av användargenererat innehåll (Schaedel & Clement, 2010, s. 17). Därför ser vi att interaktiv 
marknadsföring är ett betydelsefullt begrepp för vår teoretiska ram, då det på ett sätt är en 
gemensam nämnare mellan de två områdena marknadskommunikation och UGC. 

1.2.6 WOM 

Word of mouth (WOM) är ett begrepp som kort nämndes under rubriken 
marknadskommunikation. Begreppet syftar på att kunder delar åsikter om företag och 
produkter mellan varandra och till vänner (Solomon et al., 2013 s. 422). Ofta väger denna 
kommunikation tyngre än företagets eget budskap om sin verksamhet och identitet. Det gör att 
en negativ WOM kan vara förödande om den inte omvänds, samtidigt som en positiv WOM 
kan påverka en kund mer än det positiva budskap företaget själva förmedlar (Solomon et al., 
2013, s. 422). I och med dagens digitala utveckling har detta begrepp utvecklats. Det pratas 
om electronic WOM (eWOM), som syftar till att konsumenter påverkas av privatpersoners 
åsikter på internet (Morrison et.al, 2013, s. 97). 
 
Den stora skillnaden mellan eWOM och konventionell WOM är att på internet stannar en 
kommentar kvar mycket längre och kan vara till skada i flera år (Morrison et al., 2013, s. 98). 
eWOM kan även spridas utanför internet, då de åsikter som sprids påverkar konsumenters 
uppfattning även när de inte befinner sin på internet och kan leda till ytterligare utbredning 
genom traditionell WOM (Morrison et.al, 2013, s. 97). Vi ser att dagens digitala plattformar 
möjliggör, tack vare ökade förutsättningar för tvåvägskommunikation, att företag kan bemöta 
kritik och mildra effekten av negativ eWOM om de så önskar. Vi ser att interaktivitet är en 
ökande företeelse i digital miljö, vilket gör att eWOM är en central del i på internet, då sociala 
medier möjliggör att människor delar åsikter med varandra i högre grad. 
 
Det som har tagits upp i den teoretiska bakgrunden handlar sammanfattningsvis om hur 
internet har utvecklats till hur det ser ut idag (web 2.0 och trender). Vi har tagit upp teorier 
kring hur kommunikation på webben kan se ut (internetmarknadsföring, interaktiv 
marknadsföring) samt en genomgång av UGC. Detta kommer vara huvudbegreppen i detta 
arbete och mer detaljer om respektive teori finns att läsa i kapitel 3 - Teori. 
 
!  
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1.3 Teoretiskt gap 
Enligt våra efterforskningar i litteraturen finns det begränsat med forskning som har hunnit 
publiceras gällande UGC. Den information som finns är relevant och användbar, men ingen 
har direkt adresserat den typ av affärsmodell där det användargenererade innehållet består av 
produkter och tjänster, det vill säga där användare lägger upp ett erbjudande som kan nyttjas 
av konsumenter. Istället görs en mer generell analys av UGC, och den typ av UGC som har 
analyserats är ofta den som O’Hern & Kahle (2013, s. 24) definierar som Informing eller Co-
communicating. Denna typ existerar ofta inom sociala medier och innehållet kretsar kring 
etablerade produkter eller varumärken (O’Hern & Kahle, 2013, s. 24). I sociala medier kan 
vem som helst lägga upp innehåll och målgruppen är med andra ord väldigt bred. Ofta 
innefattar innehållet åsikter, videoklipp eller bilder (Daugherty et.al, 2008, s. 22), snarare än 
erbjudanden. 
 
Vi kommer att begränsa vår studie till UGC i form av Pioneering, vilket innebär att innehållet 
i sig innebär innovation som skapas av användare och riktar sig till andra privatpersoner 
(O’Hern & Kahle, 2013, s. 24). Erbjudanden i form av tjänster eller produkter läggs upp av 
användare på en plattform, och nyttjas sen av andra användare som konsumenter. Därmed 
utesluts exempelvis sociala medier ur vår analys. Anledningen till valet av ämne är att vi 
finner det intressant att studera Pioneering-typen av UGC, då vi i vår litteraturgenomgång 
visat att det inte finns så mycket forskning för just Pioneering-typen. Vidare har inga tidigare 
studier kopplat ihop UGC med marknadskommunikation för att hitta konkreta strategier i 
kommunikationen med konsumenter och användare. Att företag som baserar sin verksamhet 
på UGC måste kommunicera till två olika mottagare på plattformen, användare och 
konsumenter, är i sig också ett obeforskat område. 
 
Det teoretiska gapet är med andra ord brett, därför ämnar denna studie att påbörja forskningen 
av detta. Vi ser att det sen tidigare inte finns någon modell för hur plattformar för 
användargenererat innehåll kan kommunicera. Det speciella med plattformar ur ett 
kommunikationsbehov är att de ska kommunicera med två olika intressenter som är lika 
betydelsefulla samtidigt. Därför kommer vi att ta fram en kommunikationsmodell gällande 
företagstypen beskriven ovan. 
 

1.4 Frågeställning 
Problemet som växer fram ur vår presenterade bakgrund blir hur en plattformsleverantör kan 
uppmuntra sina användare och konsumenter till att interagera och utbyta tjänster på 
plattformen, så att aktiviteten uppehålls. Därför kommer vårt arbete till stor del handla om att 
hitta fungerande kommunikationssätt för en plattform med UGC som utgångspunkt. Detta har 
lett fram till vår frågeställning som lyder: 
 
Hur lägger plattformar baserade på användargenererat innehåll upp sin 
kommunikation för att få användare och konsumenter att bidra med aktivitet och 
innehåll? 
 
!  
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1.5 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att identifiera strategier för marknadskommunikation i företag 
som baserar sin verksamhet på UGC. Genom detta vill vi skapa en djupare förståelse för hur 
marknadskommunikation kan utformas i UGC-baserade plattformar, för att motivera 
användare att bidra till plattformens innehåll. 
 

1.6 Teoretisk och praktisk relevans 
Den teoretiska relevansen av det här arbetet är framför allt att två områden, UGC och 
marknadskommunikation, som tidigare inte studerats tillsammans, nu kombineras för att hitta 
nya slutsatser. Vi har argumenterat för att UGC är ett nytt ämne i forskningsvärlden. Med 
tanke på den snabba utvecklingen som sker på internet och i den digitala världen, ser vi att det 
är av stor teoretisk relevans att även studera praktiska aktörer som i större grad hinner 
uppdatera sig i takt med utvecklingen. 
 
Den praktiska relevans vi ser i vår studie är att den kan vara användbar för plattformar som 
jobbar med UGC och har det som grund i sin verksamhet. Konkurrensen på den digitala 
marknaden är stor, varför vi ser att det är svårt att nå ut även med en bra affärsidé. Att 
motivera användare till att bidra på en UGC-baserad plattform är grundläggande för företagets 
verksamhet. Därför ser vi att en studie på marknadskommunikation kring just UGC kan vara 
av praktiskt intresse för företag i branschen. Vår empiriska undersökning kommer utgå ifrån 
plattformleverantörernas perspektiv, och studera deras aktivitet snarare än upplevelser hos 
besökare på plattformen.  

 

!  
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2. Vetenskaplig metod 
I detta kapitel vill vi som författare ge läsaren en djupare förståelse kring de vetenskapliga 
utgångspunkterna för arbetet. Verklighetssyn och kunskapssyn presenteras, och studiens val 
kring angreppssätt och forskningsstrategi motiveras med grund i vår syn samt vetenskaplig 
teori. 

2.1 Val av ämne 
Vi som är författare till detta examensarbete är två studenter som läser Service Management-
programmet på Umeå Universitet. Då vi båda har valt att inrikta vår utbildning mot 
marknadsföring, var det mest relevant för oss att söka oss till ett uppsatsämne med denna 
fördjupning.  
 
Vi intresserade oss för UGC bland annat då vi båda har ett intresse för nystartade företag 
inom detta område, bland annat så har en av oss har nyligen startat eget företag som baserar 
sin verksamhet på UGC. I och med framväxandet av UGC har det utvecklats nya sätt att 
interagera, då kontexten har möjliggjort en mer tvåvägsbaserad, interaktiv kommunikation 
(Kitchen & Proctor, 2015, s. 37). Därmed är UGC också ett nytt område inom forskningen, 
med många frågor att undersöka närmare. Krishnamurthy & Dou (2008, s. 3) konstaterar att 
ämnet fortfarande är under utveckling, och därmed måste också de teorier som tas fram 
fortsätta utvecklas. Därför ser vi en stor teoretisk relevans av att undersöka detta ämne vidare. 
 

2.2 Studiens perspektiv 
Studien kommer utföras från plattformsleverantörens perspektiv, så att det främst är företag 
eller grundare till plattformar som kommer hitta värde i uppsatsen. I samtal med  nystartade 
företag vars affärsmodeller bygger på UGC, har vi fått indikationer om att en utmaning 
upplevdes vara att nå ut till användarna och motivera dem att bidra med sitt innehåll samt hur 
de ska kunna marknadsföra sig för att ta sig in på marknaden. Ämnet 
marknadskommunikation föll sig därför naturligt för att kunna kombinera befintliga och 
välstuderade teorier med nytt framväxande område. Här ser vi också en praktisk relevans i vår 
planerade studie. I vår litteratursökning har vi funnit att motivation till att bidra med UGC 
från konsumenternas sida till stor del verkar höra ihop med väl befästa motivationsteorier för 
andra situationer (Zhang & Zubcsek, 2010, s. 3; Poch & Martin, 2014, s. 309; Hoyer et.al. 
2010, s. 289; Katz, 1960, refererad i Daugherty, 2008, s. 17). För att komplettera dessa teorier 
ser vi att det är en intressant aspekt att undersöka plattformarnas perspektiv och aktiviteter, 
och studera deras tillvägagångssätt för att hålla plattformen levande. 
 
!  
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2.3 Verklighetssyn 
Ontologi är ett begrepp som syftar till hur olika personer ser att världen är beskaffad 
(Stoehrel, 2007, s. 45). Det finns två grundläggande ontologiska inställningar, objektivism 
och subjektivism (Saunders et al., 2009, s. 110). Ett objektivistiskt synsätt innebär att som 
forskare ses sociala företeelser som något som existerar oberoende av vilka individer som 
deltar i den. Subjektivism å andra sidan menar på att det inte finns ett objektivt sätt att se på 
sociala företeelser, utan de ändras och formas olika beroende på vilka personer som är 
delaktiga och deras subjektiva tankar och beteenden (Saunders et al., 2009, s. 110-111). Ett 
exempel för att jämföra dessa två synsätt presenteras av Saunders et al. (2009, s. 110-111), i 
kontexten ledarskap. En objektivist skulle anse att strukturen kring ledarskap ser liknande ut i 
de flesta organisationer och kan definieras av konkreta egenskaper, medan en subjektivist 
skulle fokusera på de individuella egenskaperna hos ledaren och hur det influerar ledarskapet 
och hur det upplevs (Saunders et al., 2009, s. 110-111). 
 
Vi har i vår frågeställning ett subjektivistiskt synsätt på ontologi. Våra diskussioner kring 
UGC tenderar att kretsa mycket kring motivationen och individerna bakom, och även om vi 
tror att fasta strukturer kan påverka så ser vi att användargenererat innehåll till största del 
påverkas av de individer som bidrar till den. Vi har valt att göra en kvalitativ studie, en metod 
som syftar till att skapa djupare förståelse kring det valda ämnet och fokusera på ord och 
upplevelser snarare än siffror (Bryman, 2011, s. 39). Även detta är tecken på att vi har en 
subjektivistisk syn, då vi är mer intresserade av att få reda på kvalitativa faktorer bakom vår 
frågeställning än att ta fram en kvantitativ modell. 
 

2.4 Kunskapssyn 
Inom epistemologi finns det framför allt två olika paradigmer som är relevanta för 
marknadsföringsstudier, den interpretativa och den positivistiska. Interpretativism är ett 
synsätt som syftar till att förstå sociala kontexter utifrån synvinkeln för de som lever i den 
(Daymon & Holloway, 2002, s. 6). I ett interpretativt angreppssätt ser forskaren att den 
sociala verkligheten byggs upp av de personer som ingår i den. Positivism å andra sidan 
fokuserar på att hitta universala slutsatser som fungerar i flera olika kontexter (Daymon & 
Holloway, 2002, s. 8). En positivistisk forskare antar att det finns en objektivitet i det som 
studeras, samt att de observationer och resultat som görs blir desamma oavsett individerna 
som ingår i undersökningen. 
 
Daymon & Holloway (2002, s. 5) menar att flera av de egenskaper som kvalitativa 
forskningsmetoder har, pekar på att forskarna oftast har ett interpretativt synsätt. Till exempel 
ligger fokus mer på ord än på siffror, och studier utförs ofta med färre deltagare där fokus 
ligger på deltagarnas individuella synpunkter och att komma ner på djupare diskussioner 
kring dem (Daymon & Holloway, 2002, s. 6). Att eftersöka ett helhetsperspektiv snarare än 
detaljer är något som författarna också menar hänger ihop med den interpretativa synen, 
liksom att ha ett mer flexibelt angreppssätt och fokusera mer på processer än vad mer 
realistiskt inställda forskare gör (Daymon & Holloway, 2002, s. 6). 
 
Vi ser utifrån Daymon & Holloways (2002, s. 6) slutsatser att den interpretativa synen går i 
linje med vårt arbete. Med utgångspunkt i vår teoretiska bakgrund och frågeställning vill vi 
skapa en djupare förståelse för hur våra undersökta plattformar använder 
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marknadskommunikation för att motivera sina användare och konsumenter. Vi tror att 
resultaten vi får fram är beroende av de olika individer som ingår i studien, och vill därför 
undersöka frågeställningen ur deras synvinkel. Vidare påvisar Kapoulas & Mitic (2012, s. 
357) att ett interpretativt synsätt har börjat användas mer inom marknadsföringsstudier på 
senare tid, till skillnad från tidigare då det ofta var ett positivistiskt synsätt som dominerade. 
Författarna menar att interpretativism används oftare då det är ett lämpligt synsätt för att 
studera nya fenomen och ta fram teorier på nya områden som inte studerats så mycket 
(Kapoulas & Mitic, 2012, s. 364). Detta är något vi ser i vår egen studie, där vi inte funnit 
många tidigare studier kring ämnet UGC i vår teoretiska genomgång utöver de som tas upp i 
teoretisk bakgrund (se t.ex. Schaedel & Clement, 2010; O’Hern & Kahle, 2013; Park et. al, 
2013). Därför ser vi att det interpretativa synsättet går i linje med vad vi vill undersöka och 
hur vi ställer oss till studien, som ett steg i att skapa en djupare förståelse för detta nyligt 
framväxta område. 
 

2.5 Angreppssätt 
I forskningsvärlden finns två olika angreppssätt, deduktion och induktion, som handlar om 
hur forskare ställer sig till teorin (Saunders et al., 2009, s. 124). Generellt följer ett deduktivt 
angreppssätt mer de positivistiska och objektiva paradigmerna, och har en mer strukturerad 
arbetsgång än ett induktivt angreppssätt. Deduktion utgår ifrån teoretiska  koncept och syftar 
till att generalisera dem genom empiriska analyser. Därför är detta angreppssätt ofta kopplat 
till kvantitativa studier, där ett stort antal respondenter undersöks för att befästa slutsatserna. 
 
En induktiv studie är å andra sidan mer inriktad på att skapa förståelse för problemet och 
synpunkterna hos de människor som berörs av forskningsfrågan (Saunders et al., 2009, s. 
124). Induktion syftar till att utveckla eller skapa nya teorier utifrån en praktisk studie, till 
skillnad från att testa befintliga teorier i en deduktiv ansats (Hyde, 2000, s. 83). Induktion är 
därför mer associerad med kvalitativa studier, där forskaren med empirins hjälp tar fram 
slutsatser som kanske inte är generaliserbara, men kan utveckla teorin. En studie som utförs 
med induktiv ansats har också en något mer flexibel struktur, för att tillåta anpassningar i 
förhållande till de empiriska resultaten under processens gång (Saunders et al., 2009, s. 126). 
 
Daymon & Holloway (2002, s. 6) konstaterar att kvalitativa studier ofta tar sin början i en 
induktiv ansats. Forskare genomför då en empirisk undersökning för att sedan relatera 
resultaten till befästa teorier i analysen, vilket ger en övergång till ett mer deduktivt 
angreppssätt när de nya resultaten sedan testas i vidare empiriska undersökningar. Författarna 
menar därför att den teoretiska referensram som presenteras i början av en kvalitativ studie 
endast är en guide för den empiriska undersökningen (Daymon & Holloway, 2002, s. 6). 
Detta skiljer sig då från en helt deduktiv studie där forskaren utformar sin studie med striktare 
anknytning till befintliga teorier. 
 
Hyde (2000, s. 88) konstaterar att studier består av både deduktiva och induktiva processer. 
Författaren menar att båda ansatsers närvaro inte bara är önskvärda, utan också mycket svåra 
att undvika. En strikt deduktiv ansats kan leda till missade tillfällen att utveckla ny teori, 
samtidigt som en strikt induktiv ansats kan innebära en sämre analys av forskaren som inte tar 
tillvara på befintlig teori inom ämnet (Hyde, 2000, s. 88). 
 
Eftersom vi planerar att genomföra en kvalitativ studie ser vi att ett induktivt angreppssätt 
ligger oss närmast till hands. Vi kommer inte att testa hypoteser i vårt arbete, utan snarare 
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söka en djupare förståelse för empiriska samband, så att teori kan utvecklas. Genom att inte 
styras av färdigformulerade hypoteser, kan vi vara mer öppna för resultaten av vår empiriska 
studie. Samtidigt utgår vi ifrån befintliga teorier när vi utformar vår studie och dess 
frågeområden, vilket enligt Saunders et al. (2009, s. 124) kännetecknar en deduktiv ansats. Vi 
tar också fram en modell utifrån den teoretiska referensram som vi utvärderar med hjälp av 
empirin, vilket är ett deduktivt sätt att arbeta, men vi är också öppna för att empirin kan ge 
nya utgångspunkter att beakta i teorin. Vi ser följaktligen att vi kommer använda oss av en 
kombination av deduktion och induktion i arbetet, vilket stämmer överens med Hydes (2000, 
s. 88) slutsats om att båda processer behövs. Detta är också i linje med Daymon & Holloway 
(2002, s. 6) som menar att en kvalitativ studie ofta utgår från en induktiv ansats, men pendlar 
lite mellan de två angreppssätten. 
 

2.6 Forskningsstrategi 
Vår studie kommer att ha en explorativ karaktär, vilket kännetecknas av att försöka förklara 
och skapa djupare förståelse kring ett problem eller ett fenomen (Saunders et al., 2009, s. 
140). En fördel med en explorativ studie är att den är flexibel och kan anpassas efter nya 
insikter under studiens gång (Saunders et al., 2009, s. 140). Daymon & Holloway (2005, s. 
39) konstaterar också att explorativa studier är lämpliga när det inte finns så mycket befäst 
teori om ämnet, något vi har sett stämmer för området UGC. 
 
Vi har valt att utföra en kvalitativ studie för att undersöka frågeställningen. Det som 
kännetecknar en kvalitativ metod är att forskaren fokuserar på ord snarare än siffror i studien 
(Daymon och Holloway, 2005, s. 5). Studien går ut på att upptäcka och kunna presentera 
olika perspektiv på det som studeras. Dessutom skapas en större chans att kunna få mer 
uttömmande svar på fler områden, istället för att bara fråga om en eller två variabler med 
svarsalternativ (Daymon och Holloway, 2005, s. 7). Det ger i sin tur djupare förståelse samt 
öppnar upp för att få mer ny kunskap än om det skulle ställas stängda frågor som baseras på 
det forskaren redan vet genom den teoretiska genomgången. 
 
Anledningen till att vi valt en kvalitativ metod beror således på att vi vill ha mer utförliga 
svar, som förklarar tanken bakom funktionerna. Det kan vara lätt att i en kvantitativ 
undersökning fråga om en plattform har exempelvis en kommentatorsfunktion, men då får vi 
inte veta om det finns en tanke bakom att de lagt till den funktionen och vad den har givit. 
Vidare anser vi det viktigt att försöka få denna djupare förståelse då det är ett nytt ämne som 
inte är så beforskat sen tidigare. Därför vill vi utforska hur systematiskt plattformsleverantörer 
jobbar med teoretiskt anknutna kommunikationsstrategier för att nå användare och 
konsumenter. Gummesson (2007, s. 130) menar också att kvantitativa studier generellt är 
överrepresenterade i studier som rör marknadsföring, vilket vi ser som ännu ett argument att 
anamma ett kvalitativt arbetssätt. 
 

2.7 Förförståelse 
Förförståelse är ett begrepp som beskriver att människors tolkning av verkligheten färgas av 
deras tidigare erfarenheter och kunskap (Thurén, 2013, s. 58). Eftersom kvalitativ forskning är 
subjektiv till sin natur, är det vanligt att forskare väljer bort att försöka dölja subjektiviteten 
(Daymon & Holloway, 2002, s. 89). Istället erkänner och bekräftar kvalitativa forskare sin 
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subjektivitet, och förklarar den så att den kan visas hänsyn i arbetet (Daymon & Holloway, 
2002, s. 89). Därför kommer vi här presentera den förförståelse vi som författare har, som 
skulle kunna påverka vår studie och hur vi ser på den. 
 
Förutom att vi tillhör en generation som har växt upp med internet som en självklar del av 
vardagen, har vi rört oss mycket på webben och hunnit använda oss av UGC-tjänster. Vi har 
även en del teoretisk förförståelse. Under studieåren har vi hunnit läsa kurser så som Service 
Management, Marknadsföring, Beteendevetenskap, Tjänstedesign och Social Marketing. 
Denna utbildning har givit oss en bred förförståelse i ämnet marknadsföring. Detta ger oss en 
stor fördel i och med att vi är mer insatta i ämnet än andra. Dock måste vi även vara medvetna 
om att vår utbildning kan influera vårt arbete då vi lärt oss att vissa saker är på ett visst sätt, 
till exempel när det kommer till traditionella marknadsföringsmodeller. 
 
Vår praktiska förförståelse ser lite olika ut. Den ena av oss har jobbat ideellt med 
marknadsföring för en förening och har där kommunicerat en hel del med medlemmar via 
internetflöden. Medlemmarnas reaktioner från dessa arbeten kan därför påverka hur hon 
tänker att internet-användare beter sig. Den andra av oss har, som tidigare nämnt, ett mindre 
nystartat företag med ett UGC-koncept. Vi kan därför ha i åtanke att hon kan färgas av hur 
hennes kunder har reagerat på hennes marknadsföring. Då vi är medvetna om detta kan vi ha 
det i åtanke under arbetets gång för att minska effekterna av den del av vår förförståelse som 
kan tänkas påverka resultaten. 
 

2.8 Litteratursökning 
För att hitta relevanta teorier att bygga vårt arbete på, har vi framför allt använt oss av två 
nyckelord: User-generated content och Marketing communications. Vi har också använt 
Interactive marketing, Internet marketing, Online marketing och Inbound marketing då vi 
fortsatte att söka djupare i litteraturen.  Vi valde att söka på engelska nyckelord eftersom det 
ger betydligt fler och mer relevanta träffar, där litteratur på svenska är alltför begränsad. Vi 
har använt dessa nyckelord för att söka igenom tillämpliga vetenskapliga tidskrifter, så som 
Journal of Marketing, Journal of Advertising, Journal of Marketing Communications m.fl. Vi 
har också använt oss av universitetsbibliotekets databaser så som EBSCO och Emerald 
Journals för att hitta fackgranskade artiklar av betydelse. 
 
Vidare har vi sökt igenom referenslistor i ämnesspecifika artiklar, litteraturgenomgångar och 
kursböcker för att hitta betydelsefulla författare och publikationer inom respektive 
ämnesområde. 
 
!  
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2.9 Teorival 
De teorier vi har byggt vår teoretiska ram på är från fackgranskade källor (peer reviewed). Det 
innebär att deras kvalitet är utvärderad av andra forskare, och publicerade artiklar är därför 
oftast skrivna av erkända forskare i området (Saunders et al., 2009, s. 70). Vi har också 
försökt se till att de publikationer vi har valt att använda som källor har citerats ett flertal 
gånger av andra akademiker, för att ytterligare försäkra oss om att de är erkända som 
akademiska teorier. 
 
I problembakgrunden refereras även källor som inte är vetenskapliga. Då dessa syftar till att 
beskriva den praktiska miljön kring vår frågeställning och de trender som finns i denna, anser 
vi det vara motiverat att använda källor med stor praktisk kunskap, även om dessa inte är 
vetenskapligt befästa. Den bransch vi undersöker utvecklas som tidigare nämnt mycket snabbt 
(Bernhardt & Strandh, 2016). Därför menar vi att det är svårt för den akademiska världen att 
hinna publicera fackgranskade artiklar i samma takt som nya trender och fenomen uppstår i 
den digitala världen. Det är motivet till att använda information från personer insatta i den 
digitala utvecklingen som ett komplement till de vetenskapligt befästa teorierna. För att skapa 
så stor pålitlighet som möjligt har vi sett till att det material vi tagit från webben nämns av 
flera verksamma företag eller personer i branschen. Detta för att minimera risken för att vårt 
material är åsikter från enskilda kommunikatörer, men istället ge en bild av hur situationen ser 
just nu enligt den virala marknadsbranschen. 
 
Marknadskommunikation är ett välbefäst ämne inom forskning, men många nya teorier har 
kommit kring om och hur denna behöver anpassas till den digitala, interaktiva världen som 
vuxit fram de senaste åren. Därför har vi försökt hitta en balans mellan fundamentala teorier 
och nyare publikationer för att hålla den teoretiska ramen både välgrundad och relevant. UGC 
är som tidigare nämnts ett nytt område inom forskningen, därför faller det sig naturligt att 
dessa teorier har publicerats mer nyligt. Web 2.0 är ett begrepp som myntades först år 2007 
(O’Reilly, 2007). Eftersom UGC har växt fram inom denna kontext, ser vi det irrelevant att 
titta på allt för gamla teorier som rör användargenererat innehåll och delning. 
 

2.10 Källkritik 
De teorier vi har valt inom ämnet UGC är alla, som nämnt, nyligt framtagna. Därför kan det 
argumenteras för att dessa inte har hunnit befästas riktigt inom forskningen, på samma sätt 
som äldre teorier som testats många gånger i olika kontexter. Samtidigt ser vi att teorierna 
kring UGC i mångt och mycket baserar sig på äldre teorier om sociala samspel och 
motivation, vilket vi ser exempelvis i Daughertys (2008) studie om personlighetstyper. Detta 
ger en större akademisk tyngd till dessa teorier, då de tar avstamp i välstuderade 
motivationsbegrepp. Det är något som vi ser som en fördel då denna teori grundar sig i hur 
människan motiveras, vi antar att hur människans person fungerar inte har ändrats på senare 
år, därför ser vi inget problem i att de källorna är äldre än de som syftar till miljön på Internet. 
Eftersom UGC är ett så pass nytt ämne som utvecklas hela tiden, ser vi å andra sidan att det 
inte vore relevant att använda teorier kring internetvanor längre tillbaka än dess att 
utvecklingen av web 2.0 och sociala medier började, även om detta hade funnits. Nya källor 
är mer relevanta att använda då de relaterar till nylig utveckling inom ett område (Ejvegård, 
2009, s. 72). 
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De teoretiska diskussionerna om traditionell marknadskommunikations vara eller icke vara, är 
relevanta i vårt arbete just för att vi fokuserar på ett så nytt fenomen som UGC. För att kunna 
bygga en teoretisk ram som fungerar för vår analys och frågeställning, måste vi även 
diskutera om dessa teorier håller i en digital miljö som ständigt förändras. De klassiska 
marknadsföringsteorierna ifrågasätts i samband med detta klimat, därför menar vi på att vi 
måste hitta en balans i det forskningen bekräftat, men ändå involvera nya fenomen som är 
mindre beprövade. För att sortera ut det gamla och binda ihop det med det nya har vi tagit 
fram en ny modell som presenteras senare i arbetet. 
 
Vi kan dock konstatera att även de författare som menar att marknadskommunikation måste 
förändras, fortfarande utgår från verktyg som nämns i den traditionella kommunikationsmixen 
såsom word of mouth och interaktiv marknadsföring (se t.ex. Kitchen & Proctor, 2015; 
Keller, 2009). En tanke är därför att det inte är kommunikationstyperna i sig som måste 
förändras i första hand för att passa den digitala miljön, utan snarare hur en kan väga in dem 
när praktiken har förändrats.  
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3. Teori 
I detta kapitel går vi djupare in på de teorier som kortfattat presenteras i den teoretiska 
bakgrunden. Vi påbörjar den teoretiska genomgången med UGC och några av de teorier som 
finns kring begreppet. Begreppet förklaras mer extensivt och olika funktioner kring 
användares motivation att generera innehåll tas upp. Kapitlet övergår sedan på området 
marknadskommunikation, för att reda ut de områden och teorier som är relevanta för vår 
studie. Här diskuteras först marknadskommunikation som begrepp, följt av fördjupade 
genomgångar av teorier inom interaktiv marknadsföring och internetmarknadsföring. 

3.1 Användargenererat innehåll (UGC) 
O’Hern & Kahle (2013, s. 24) definierar fyra typer av UGC, baserat på två dimensioner. Den 
ena dimensionen, direction of UGC knowledge flows, definierar om det innehåll som skapas 
riktar sig till andra konsumenter (C2C) eller till företag (C2B). Den andra dimensionen, 
contribution objective, handlar om huruvida innehållet kretsar kring en befintlig produkt 
(tillhandahållen av ett företag), eller kring nya produkter alternativt tjänster som konsumenten 
själv skapar (O’Hern & Kahle, 2013, s. 24). Baserat på denna modell (se figur 1), har O’Hern 
& Kahle (2013) tagit fram fyra olika typer av UGC som skapas. Informing uppstår när 
konsumenter informerar andra konsumenter om ett företag eller dess produkter. Co-
communicating innebär att konsumenter kommunicerar med ett företag om dess produkter. 
Pioneering handlar om att nya produkter eller tjänster skapas och delas konsumenter emellan, 
och slutligen innebär co-creating att konsumenter kommunicerar med företag för att skapa ny 
innovation i företaget. (O’Hern & Kahle, 2013, s. 24) Utifrån denna modell kan vi konstatera 
att den typ av UGC vi är intresserade av definieras som Pioneering. Denna typ av UGC består 
av produkter eller tjänster som användare skapar, för att dela med sig av till andra 
konsumenter (O’Hern & Kahle, 2013, s. 24). Denna modell hjälper till att specificera vilken 
typ av UGC vi undersökare närmare och visar samtidigt vilka andra affärsmodeller som kan 
uteslutas från vårt arbete när vi söker respondenter. 

  
Figur 1 - En typologi av UGC. Källa: O’Hern & Kahle, 2013, s. 24!

 
I skapandet av UGC finns tre olika huvudsakliga intressenter. Det är skaparna av själva 
innehållet (användare), de kunder som tar del av innehållet (konsumenter) och slutligen den 
eller de som tillhandahåller plattformen för innehållet (plattformsleverantör) (Park et al., 
2013, s. 1257). Även om användarna är de som har störst påverkan på innehållet och därmed 
också affärsmodellens förutsättningar för framgång, kan inte plattformen överleva utan 
konsumenter och deras efterfrågan (Park et al., 2013, s. 1257). Vidare har 
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plattformsleverantören en viktig roll i att försöka styra och ge rätt förutsättningar för 
interaktionen på plattformen, samt försöka reglera de övriga intressenternas beteenden och 
uppfattning (Park et al., 2013, s. 1257). 
 
Det vi ser är att plattformleverantören i vårt fall har flera uppgifter. Den mest uppenbara är att 
sköta plattformen, tekniskt och innehållsmässigt, så att den fungerar (Park et al., 2013, s. 
1257). Dock ser vi att det finns en komplex dimension i och med att de har två viktiga 
målgrupper att rikta sig till, användare och konsumenter, som båda måste lockas till 
plattformen för att deras verksamhet ska fungera. Plattformsleverantörerna måste nå ut till 
användarna för att de ska motiveras att bidra med tjänster till plattformen, och samtidigt nå ut 
till konsumenterna med budskap om att nyttja tjänsten. Dessutom ska plattformen möjliggöra 
kommunikation mellan användare och konsument så att de kan utföra tjänsten och därmed 
fortsätta interagera på plattformen. Vi ser med andra ord en mer komplex typ av 
kommunikation än en traditionell envägsbaserad kommunikation, när det kommer till UGC-
baserade plattformar. 
 
Motivation är inte en central del i arbetet och dess syfte men är ändå nödvändigt att ta upp i 
teorin. En del av strategin för ett plattform är att skapa interaktion, vilket rimligtvis i sin tur 
görs genom att stimulera det som motiverar användare och konsumenter. I vilken omfattning 
användare motiveras till att lägga upp material eller nyttja upplagt material beror på orsaker 
hos personen. Dessa orsaker delas in lite olika och kan diskuteras under olika namn, men 
kontentan är densamma i flertalet källor. Den första motivatorn är den vi valt att benämna 
individuell motivation. En person är med och bidrar för att det är roligt för denne, vare sig hen 
får feedback eller inte. Det är känslan av att få uttrycka sig och bidra med det som intresserar 
en som triggas, vilket inte är beroende av feedback från andra människor (Zhang & Zubcsek, 
2010, s. 3; Poch & Martin, 2014, s. 309; Hoyer et.al. 2010, s. 288; Katz, 1960, refererad i 
Daugherty, 2008, s. 17). I kontexten UGC innebär det känslan av förhöjt självförtroende över 
att ha skapat något som användaren personligen anser är viktigt på en plattform där 
likasinnade rör sig (Daugherty, 2008, s. 18), eller att användaren helt enkelt tycker det är 
roligt att bidra (Zhang & Zubcsek, 2010, s. 3). Social motivation grundas i att personen bidrar 
för att få visa upp sina färdigheter och se bättre ut i andras ögon (Zhang & Zubcsek, 2010, s. 
3; Poch & Martin, 2014, s. 309; Hoyer et.al. 2010, s. 289; Katz, 1960, refererad i Daugherty, 
2008, s. 17). Att få kommentarer, bekräftelse och bli igenkänd ger status och föder en stolthet 
hos användaren. Det uppstår en känsla av tillfredställelse och högre självförtroende, och en 
funnen gemenskap uppstår. Finansiell motivation handlar helt enkelt om att användaren 
motiveras av att få betalt för sitt bidrag (Zhang & Zubcsek, 2010, s. 3; Poch & Martin, 2014, 
s. 309; Hoyer et.al. 2010, s. 288). Det är oftast att användarna får del av företagets vinst eller 
att personen tar betalt för produkten som denne lägger upp på plattformen. 
 
Utifrån ett teknologiskt perspektiv finns det även andra faktorer som påverkar en persons 
motivation att ta del av UGC. Dessa är upplevd interaktivitet, personalisering och sociabilitet 
(Zhang et al., 2014, s. 1018). Upplevd interaktivitet handlar om att själva plattformen ska vara 
väl utformad för att interagera med, från besökarens perspektiv. Här finns också aspekten av 
hur stor kontroll användaren har över plattformens innehåll, egna modifieringar i till exempel 
utseende etc. Personalisering handlar om att innehållet på plattformen ska passa ihop med 
varje besökare, det vill säga att den information som visas skräddarsys efter besökarens profil, 
historik och preferenser. Sociabilitet i sin tur innebär att plattformens tekniska utformning 
underlättar för interaktivitet besökare emellan, i vårt fall ser vi att det syftar till interaktionen 
mellan användare och konsumenter på plattformen. Zhang et al. (2014, s. 1026) konstaterar 
att vilken av de olika faktorerna som är viktigast verkar skilja sig mellan olika typer av 
plattformar, till exempel mellan sociala medier av olika slag eller köp- och säljsidor. 
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UGC är ett begrepp som har en väldigt bred betydelse. Därför har vi valt nämnda delar inom 
definitionen för att fastställa vilken del av ämnet UGC som vi fokuserar på i vårt arbete. I 
denna studie vill vi undersöka plattformar som förenar användare och konsumenter. Därför 
underlättar det att använda begreppet Pioneering för att ge en akademisk definition på den typ 
av affärsmodell vi ämnar undersöka. UGC i begreppet Pioneering innebär att nya produkter 
eller tjänster delas mellan användare (O’Hern & Kahle, 2013, s. 24), i vårt fall sker detta via 
en plattform som tillhandahålls av en tredje part. De olika typerna av motivation är särskilt 
användbara för oss för att kunna visa på varför detta beteende på internet har uppstått. En 
förståelse för vad som motiverar människor att interagera på en UGC-baserad plattform, 
möjliggör att identifiera funktioner och kommunikationssätt som tilltalar de olika delarna i 
personligheten. För att kunna identifiera dessa funktioner och kommunikationssätt, måste vi 
först gå igenom några teorier och begrepp inom marknadskommunikation. Dessa teorier kan 
då hjälpa oss att förstå beteende hos plattformar och användare på webben, och hur dessa 
kopplas till kommunikation. 
 

3.2 Marknadskommunikation 
För att förstå hur kommunikation ser ut hos UGC-plattformar, tar vi utgångspunkt i hur 
kommunikationsprocessen traditionellt definieras. Den grundläggande modellen för 
kommunikation utgår ifrån en källa, som sänder ett budskap till en mottagare som tolkar och 
reagerar på budskapet (Duncan & Moriarty, 1998, s. 2). Duncan & Moriarty (1998, s. 3) har 
gjort en jämförelse mellan denna process och motsvarande process i kontexten 
marknadskommunikation (se figur 2). Här ser vi att källan kan likställas med ett företag, som 
vill få ut ett budskap om sin produkt genom olika distributionskanaler. För att lyckas med det 
måste budskapet höras genom konkurrensen från andra företag och ta sig fram till 
konsumenten som är mottagaren av budskapet. Konsumenten i sin tur ger sedan feedback på 
meddelandet som får genomslag i försäljningar, kundsupport etc. och kan användas i 
utvecklingen av fortsatt kommunikation från företagets sida (Duncan & Moriarty, 1998, s. 3). 

Figur 2 - Kommunikationsprocesser. Källa: Duncan & Moriarty, 1998, s.3 
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I takt med att miljön på marknaden har utvecklats har många ifrågasatt relevansen av de 
klassiska teknikerna för hur företag marknadsför sig genom ovanstående process. Ett exempel 
är den väl befästa teorin 4P; produkt, plats, pris och promotion (Fahy & Jobber, 2012, s. 18). 
Schultz & Schultz menade redan 1998 att en uppdatering måste ske som motsvarar det nya 
digitala klimatet och de förändringar som kommer med det. Kitchen & Proctor (2015) 
konstaterar att internet och den snabba utvecklingen av teknologi har gjort att konsumenter nu 
kommunicerar på nya sätt - både med varandra och med företag, handlar på nya sätt, och har 
tillgång till enorma mängder information. På grund av detta har också word-of-mouth fått en 
allt större betydelse, i och med den har utvecklats till eWOM som möjliggör att konsumenter 
sprider information och åsikter till varandra snabbt och över hela världen. Personen behöver 
inte heller leta upp en fysisk person för att dela sin åsikt, hen kan istället dela med sig av sin 
åsikt när som helst, medan mottagen kan läsa om åsikten när hen har tid eller när denne letar 
upp den på internet. Åsikten påverkar många fler och under längre tid än vad traditionell 
WOM skulle ha gjort (Morrison et al., 2013, s. 98). Kunder tenderar nu att lita ännu mer på 
vad personer i ens omgivning tycker än vad företag försöker kommunicera om sitt varumärke 
(Kitchen & Proctor, 2015, s. 37). Keller (2009, s. 152) konstaterar att kontrollen över 
marknaden allt mer flyttas över till konsumenterna, och traditionella massmedia-tekniker är 
därför ifrågasättbara. Med den stora tillgången på information kommer också faktumet att 
många konsumenter är mer pålästa och kan mer om hur marknader fungerar, vilket ger dem 
än större kontroll. Marknadsförare måste därför anpassa sig för att kunna hänga med i de nya 
preferenser och köpvanor som kommer med de generationer som nu har växt upp med 
internet och teknologi (Kitchen & Proctor, 2015, s. 41). 
 

3.3 Internetmarknadsföring 
Eftersom de plattformar vi ämnar undersöka opererar på internet, i web 2.0-miljön, ser vi att 
nästa steg i vår teoretiska referensram är att ta upp teorier kring internetmarknadsföring. Flera 
försök har gjorts att utveckla nya teoretiska utgångspunkter för marknadsföring på internet 
(Dominici, 2009). Rowley (2004, s. 25) definierar skillnader i hur det går att ta sig an 
internetmarknadsföring jämfört med mer traditionella medier. Hon konstaterar att 
kommunikation på internet syftar till att “skapa närvaro, skapa relationer och skapa 
gemensamt värde”. Att skapa närvaro handlar om att få sitt varumärke att synas och bygga 
upp en identitet. Att skapa relationer handlar om att utbyta kunskap och föra en dialog med 
kunderna, för att på så sätt kunna få värdefull feedback kring hur företaget ska interagera med 
kunder, förbättra sina produkter, etc. Att skapa gemensamt värde handlar enligt författaren 
mycket om communitys och att kunder och företag tillsammans måste skapa värde för att 
sådana communitys ska kunna överleva. 
 
Rowleys studie tas upp här dels för att den visar på en utgångspunkt för utvecklingen av 
internetmarknadsföring. Samtidigt är den ett tydligt exempel på hur snabbt kunskap blir 
utdaterat i den snabbt föränderliga digitala branschen. I kombination med de tre 
grundstenarna Rowley tar upp, nämner författaren också ett antal kommunikationskanaler 
som bör användas för att nå framgång, till exempel banner-annonsering och webbportaler. Vi 
ser i våra efterforskningar att de kanaler som tas upp av Rowley (2004), har ersatts av nyare 
metoder under 2010-talet - exempelvis av teknikerna inom inbound marketing. 
 
Vidare definierar Gurau (2008, s. 173) tre egenskaper som skiljer internet som 
kommunikationsmedie från andra kanaler. Dessa är interaktivitet, transparens, och 
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minnesförmåga. Interaktivitet syftar till att internet möjliggör nya kommunikationssätt, både 
mellan individer och mellan individer och program eller företag. Transparens handlar om den 
tillgänglighet som skapas på internet, där publicerad information generellt kan läsas av vem 
som helst. Minnesförmåga i sin tur innebär att information som publiceras på internet ligger 
kvar där, och kan därmed finnas allmänt tillgänglig under väldigt lång tid efter att den lagts 
upp. 
 
Dessa tre egenskaper för med sig både utmaningar och möjligheter i hur de påverkar 
internetmiljön som marknadsföringskanal (Gurau, 2008, s. 177). Internet i stort har gjort det 
möjligt att skräddarsy kommunikation och budskap till olika mottagare. Samtidigt menar 
denna författare att transparens, interaktivitet och minnesförmåga medför att ett företag måste 
koordinera sin marknadskommunikation i högre grad än vad som kanske har behövts i 
traditionell media. Eftersom fler har tillgång till information och den ligger kvar längre, ställs 
högre krav på de budskap som skickas ut av ett företag. Det kommer också innebära att all 
information på internet påverkar varumärkets identitet i högre utsträckning än vad 
kommunikation i andra medier gör (Gurau, 2008, s. 177). Författaren drar slutsatsen att de 
specifika egenskaperna interaktivitet, transparens och minnesförmåga inte bara underlättar en 
integrerad strategi kring marknadsföring, utan mer eller mindre tvingar fram en sådan (Gurau, 
2008, s. 180). Keller (2009, s. 152) drar vidare slutsatsen att ett företag inte ska begränsa sig i 
valet av kommunikationskanaler, utan överväga alla de olika alternativ som finns när det 
kommer till media och var budskapet ska synas. 
 
Vidare är den största faktorn som skiljer processen på internet från traditionell 
marknadsföring, enligt Gurau (2008, s. 179), feedback. I den interaktiva 
marknadsföringsmiljön kommer en del av mottagarna att svara på det budskap som sänds ut, 
vilket företaget måste ta tillvara på och även svara på. Feedback kan både användas för att 
skapa bättre relationer med kunder, och för att få information som kan leda till förbättring av 
framtida marknadskommunikation. Transparensen på internet gör att fler än den planerade 
målgruppen kan se budskapet och reagera på det, och ett missat svar på feedback från en 
konsument kan innebära en missad möjlighet eller att en negativ situation trappas upp (Gurau, 
2008, s. 179). 
 
I de två studier som presenteras i detta avsnitt, ser vi att interaktivitet är en gemensam 
nämnare. Rowley (2004, s. 25) konstaterar att medskapande och dialog är två viktiga faktorer 
i internetmarknadsföring, och Gurau (2008, s. 173) definierar interaktivitet och möjligheterna 
med feedback som framstående aspekter. Därför ser vi att interaktivitet är det mest 
framträdande att ta i beaktande för en kommunikationsstrategi på internet och i kontexten 
Web 2.0. Vi ser också att ett logiskt nästa steg i vår teoretiska ram blir att undersöka teorier 
kring begreppet interaktiv marknadsföring. I detta hoppas vi kunna skapa ytterligare klarhet i 
vad som är viktigt när plattformar som arbetar med UGC ska utforma sin 
marknadskommunikation. 
 

!  
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3.4 Interaktiv marknadsföring 
Deighton & Kornfeld (2009, s. 4) konstaterar att den digitala världen inte är utformad som ett 
kommunikationsmedium för företag, utan för konsumenterna. Med alla de nya 
delningsmöjligheter och kommunikationssätt som uppstått på internet, får marknadsförare 
finna sig i att de i allt mindre grad kan påverka den information som sprids om deras företag. 
Det finns inte heller en naturlig plats för marknadskommunikation i en värld där konsumenter 
i första hand vill kommunicera med varandra, och det är lätt att marknadsföring uppfattas som 
påträngande (Deighton & Kornfeld, 2009, s. 4). 
 
Deighton & Kornfeld (2009) definierar vidare fem olika paradigmer som vuxit fram inom den 
interaktiva marknadsföringen. Dessa är thought tracing, activity tracing, property exchanges, 
social exchanges och cultural exchanges. Paradigmerna är mönster i ämnet 
marknadskommunikation, som växt fram till följd av skillnaderna i den interaktiva, 
teknologiska miljö som råder jämfört med traditionella angreppssätt inom marknadsföring. De 
är utvecklade med hänsyn till den minskade kontroll företag har över media, och att 
konsumenter kommunicerar på ett helt annat sätt än i de miljöer där massmedia konsumeras.   
 
Den första paradigmen är thought tracing, och syftar på den sökbarhet som nu finns bland de 
enorma mängderna digitalt tillgänglig information (Deighton & Kornfeld, 2009, s. 6). I och 
med utvecklingen av sökmotorer går det nu att spåra en persons sökprocess och därmed den 
tankegång som ligger bakom sökandet. Detta har lett till en ny tjänstemöjlighet i att matcha 
rätt information med de som söker den, och till ett helt nytt marknadsföringsfält i 
sökmotoroptimering och annonsering kopplad till sökord och sökprocesser (Høgenhaven & 
Fishkin, 2013, s. 4). 
 
Activity tracing behandlar vidare den konstanta uppkoppling som har möjliggjorts av bärbara 
datorer, smartphones och surfplattor (Deighton & Kornfeld, 2009, s. 6). För 
marknadskommunikation innebär detta att konsumenter kan ta emot marknadsföringsbudskap 
hela tiden i olika former, inte bara när de är aktiva på internet. Det i sin tur har skapat en viss 
motreaktion från konsumenternas sida. Tjänster som tillåter individen att styra sitt 
informationsflöde mer har växt fram. Här får kunden ytterligare makt på marknaden, när de 
kan filtrera vissa kommunikationsflöden och blockera ointressant information och därmed 
försvåra förutsättningarna för marknadsförare. 
 
Property exchanges tog sin början i fildelningsprogram och anonym spridning av information 
och media via internet (Deighton & Kornfeld, 2009, s. 6). Detta har nu utvecklats till allt ifrån 
annonssiter till sociala medier såsom Youtube, och konsumenter kan dela med sig av både 
fysiska och digitala egendomar till andra människor över hela världen. Utbytet kan ske på 
olika sätt, men en trend är att anonymiteten hos personerna i utbytet minskar, och utbytet sker 
mot någon form av ersättning snarare än helt gratis. För marknadsförare kan detta utbyte av 
tillgångar konsumenter emellan ses som ett hot mot kommersiell verksamhet, eller som en 
möjlighet att dra nytta av i sin marknadsstrategi. 
 
Vidare definieras social exchange som ett utbyte av sociala identiteter, till skillnad från det 
ovan nämnda utbytet av tillgångar (Deighton & Kornfeld, 2009, s. 7). Under denna paradigm 
faller alla de sociala medier som rönt stor framgång de senaste åren, exempelvis Facebook. I 
relation till marknadskommunikation finns det tre olika typer av interaktioner mellan 
användare på sociala medier som är av vikt (Nielsen, 2006). Den som är viktigast för 
plattformens överlevnad är faktisk, aktiv interaktion, vilken dock också är den minst frekvent 
förekommande. Utöver den finns tillfällig interaktion, och slutligen den mest förekommande 
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typen, att vara publik till andras aktiva bidragande. Denna passiva typ av interaktion utgör 
generellt 90% av all aktivitet på interaktiva digitala plattformar (Nielsen, 2006). 
 
Den sista paradigmen definierad av Deighton & Kornfeld (2009, s. 8) är cultural exchange. I 
denna paradigm tar författarna upp marknadsföringskampanjer som fått viral spridning och 
påverkar konsumenterna på fler sätt än enbart som reklam för ett varumärke. En framgångsrik 
marknadsförare kan följaktligen skapa interaktivitet och delning mellan konsumenter genom 
ett högt underhållsvärde, och samtidigt sprida företagets värderingar. På detta sätt kan 
företaget komma runt de påträngande egenskaperna av marknadskommunikation, kunderna 
känner sig delaktiga och får ut ett värde till skillnad från att känna sig irriterade över att bli 
påtvingade marknadsföringsbudskap. 
 
För att överleva i dessa nya paradigmer konstaterar författarna att marknadsförare måste lära 
sig att passa in i konsumenternas sätt att kommunicera (Deighton & Kornfeld, 2009). De 
måste frångå den påträngande typen av marknadskommunikation och få kunderna att se ett 
värde även i själva kommunikationen, för att inte bli bortfiltrerade i all den information som 
finns tillgänglig. Ett begrepp som växt fram för att förklara marknadskommunikation där 
tanken är att förtjäna konsumenternas uppmärksamhet istället för att betala för den, är 
inbound marketing (Høgenhaven & Fishkin, 2013, s. 3). Høgenhaven & Fishkin (2013, s. 3) 
definierar termen som “aktiviteter du kan göra på internet som leder till trafik och 
uppmärksamhet, men som inte direkt kostar pengar”. Genom att skapa bra och intressant 
innehåll i olika kanaler, söker konsumenter själva upp företaget istället för tvärtom. Lusch & 
Vargo (2009, s. 8) menar att konceptet inbound marketing kommer som ett naturligt mindset 
för företag då marknaden i stort övergått från ett fokus på produkter och bli mer 
tjänsteinriktad. 
 
Vi ser en stark koppling mellan de paradigmer som presenteras här och UGC. Genomgående i 
alla fem paradigmer är betoningen på konsumenters interaktivitet och att de kontrollerar 
miljön i högre grad än kommersiella organisationer. Vi ser att paradigmerna står för det 
arbetssätt som UGC har utvecklats till genom åren. UGC bygger på frivilligt deltagande av 
användare, och att dessa aktivt bidrar med innehåll. Därför ser vi att begreppet inbound 
marketing och tanken om att förtjäna uppmärksamhet istället för att tränga sig på, kan vara en 
naturlig strategi för UGC-plattformar. 
 

3.5 En ny kommunikationsmodell 
Utifrån de teorier som presenterats kring UGC och marknadskommunikation, ser vi att den 
kommunikation som sker i miljön Web 2.0 verkar skilja sig från den i traditionell media och 
utanför internet. Eftersom UGC har utvecklats av och existerar i Web 2.0, ser vi behov av en 
anpassad kommunikationsmodell för denna miljö. På så sätt får vi en tydligare utgångspunkt i 
vårt vidare arbete med att undersöka hur UGC-plattformar kan kommunicera i Web 2.0, för 
att upprätthålla aktivitet på plattformen. 
 
Vi ser att teorierna kring internet-, interaktiv och inbound marknadsföring utgår i den 
grundläggande modell som presenteras av Duncan & Moriarty (1998, s. 3), men att konceptet 
feedback tar allt större plats i kommunikationen med konsumenter. 
Kommunikationsprocessen från källa till mottagare och tillbaka igen sker snabbt, många 
gånger på kort tid och därmed med mindre möjligheter att noga planera varje meddelande 
som når konsumenten. En av de huvudsakliga förändringar som lyfts fram i de akademiska 
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diskussionerna är konsumenters ökade kontroll över den information som sprids, och därmed 
också över uppfattningar av produkter och varumärken (Kitchen & Proctor, 2015, s.36; 
Keller, 2009, s.152; Deighton & Kornfeld, 2009, s. 4). Kontroll är också en framträdande 
egenskap i affärsmodeller som bygger på UGC då plattformsleverantören oundvikligen lägger 
över stor kontroll över innehållet på användarna (Schaedel & Clement, 2010, s. 18; Park et al., 
2013, s. 1257). 
 
Vi ser utifrån ovanstående diskussion att tre huvudsakliga teman har växt fram under vår 
teoretiska genomgång, som framstår som återkommande genom teorin. Dessa är 
kommunikation, feedback och kontroll. Därför är det mest relevant för oss att diskutera 
strategier och verktyg för marknadskommunikation som tar dessa aspekter i beaktande. I 
avsnitt 3.2 presenterades den grundläggande kommunikationsmodellen med den process 
genom vilken en källa sänder ett budskap som ska nå en mottagare. Duncan & Moriarty 
(1998, s. 3) utgick ifrån denna modell och uppdaterade den för att spegla hur processen ser ut 
inom marknadsföring. Med inspiration från detta ser vi att modellen kan anpassas i ännu ett 
steg, för att beskriva hur kommunikationsprocessen ser ut för UGC-baserade plattformar. 
Denna anpassade modell presenteras i figur 3. 
!

Figur 3 - Kommunikationsprocesser 

Vi ser att källan i kommunikationsprocessen, som i marknadsföringskontexten blir företaget, i 
vårt fall kan översättas till plattformen för det användargenererade innehållet. Det budskap 
som ska kommuniceras ut är den produkt företaget erbjuder, och i UGC-kontexten motsvarar 
det tjänsten som plattformen erbjuder. Den tjänst vi då syftar på är möjligheten för användare 
och konsumenter att mötas på plattformen och utbyta erbjudanden med varandra. För att nå ut 
till mottagarna måste budskapet ta sig igenom störande brus. Redan i inledningen 
konstaterade vi att all den information och aktivitet som finns på internet idag gör det allt 
svårare att göra sin röst hörd (Surblytė, 2015 s. 1; Englund, 2013; Kitchen & Proctor, 2015, s. 
34). Dessutom kan konsumenter i högre grad filtrera bort budskap de inte vill ha, vilket lyftes 
fram i Deighton & Kornfelds (2009) studie. Här ser vi därför att det finns brus att ta sig 
igenom även för UGC-plattformar, och här kommer också aspekten kontroll in i modellen när 
konsumenter kan kontrollera sitt informationsflöde. En av metoderna för att försöka ta sig 
igenom bruset presenterade vi med begreppet inbound marketing, där utmaningen hanteras 
genom att skapa marknadskommunikation som konsumenterna vill ta emot och till och med 
aktivt söker upp. 
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Vi har tidigare konstaterat att företag som tillhandahåller plattformar för UGC måste 
adressera både användare och konsumenter på plattformen i sin kommunikation. När vi 
relaterar detta till kommunikationsmodellen, ser vi därmed att det finns två olika mottagare, 
vilket tydliggörs i vår UGC-baserade kommunikationsprocess. Där ser vi också att den största 
skillnaden ligger gentemot den ursprungliga kommunikationsmodellen, och den traditionella 
marknadsföringen som endast har konsumenter som mottagare. Eftersom det finns två 
mottagare, så kommer båda mottagare också att kunna skapa feedback, vilket är den sista 
komponenten i marknadsföringsmodellen. 
 
I kommunikationsmodellen vi utgick från sker feedback från mottagaren tillbaka till källan, 
som sedan anpassar ett nytt budskap varpå processen startar på nytt. Alternativet är även att 
plattformen direkt svarar på feedbacken till mottagarna, istället för att processen börjar om på 
nytt. Ett exempel skulle kunna vara att en konsument ställer en fråga i en 
kommentatorsfunktion som plattformsleverantören direkt kan svara på, istället för att hela 
processen börjar om. Vi ser vidare att feedback även sker mellan användare och konsument, i 
och med att de möts och interagerar när båda har hittat till plattformen. Denna interaktion 
menar vi kan ske dels i form av tjänsteutbyte mellan användare och konsument, men också 
genom att de kan ge faktisk feedback till varandra efter tjänsteutbytet. Feedback kan då till 
exempel ske genom att nytt UGC skapas i form av recensioner eller kommentarer på utbytet 
som skett, vilket i sin tur kan påverka andra användare och konsumenter i hur de interagerar 
på plattformen. Feedbacken kan i det här fallet även ses som en sorts dialog. Då kontinuerlig 
interaktion är en viktig aspekt av kommunikationsmodellen, har vi lagt till beskrivande pilar 
för interaktion mellan de båda mottagarna, samt uppdaterat pilarna från mottagarnas feedback 
tillbaka till plattformen så att dessa kan gå på båda håll. 
 
Modellen som presenteras i figur 3 beskriver hur en plattform baserad på UGC kommunicerar 
med sina två olika intressenter. Fokus ligger på interaktionen som sker mellan de tre parterna 
användare, konsument och plattform. Interaktionen krävs för att användare och konsumenter 
ska fortsätta utbyta tjänster, och därmed för att plattformen ska fortsätta fungera. Plattformen 
måste kommunicera med dessa båda intressenter för att attrahera dem. Samtidigt måste 
plattformen också kontrollera att kommunikationen mellan användare och konsument 
fungerar snabbt och enkelt, eftersom det är först där den verkliga tjänsten skapas och 
levereras, mellan dessa två parter. Nästa steg i vår studie är därför att studera hur plattformar 
kan kommunicera med såväl användare som konsumenter för att hålla plattformens 
verksamhet levande och visare se hur väl vår modell stämmer överens med verkligheten. 
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel redovisas det praktiska tillvägagångssättet för datainsamlingen. 
Undersökningens utformning presenteras, följt av urvalsprocessen, en förklaring av 
intervjuguiden samt hur intervjuerna genomfördes. Slutligen presenteras den analysmetod vi 
har valt att använda oss av samt etiska överväganden som beaktats under datainsamlingen. 

4.1 Forskningsdesign 
För att uppfylla syftet vill vi hitta gemensamma nämnare hos företag som tillhandahåller 
plattformar för UGC, i hur de kommunicerar med sina användare och konsumenter. Vi 
kommer utgå ifrån de teoretiska referensramarna i vårt sökande efter dessa gemensamma 
nämnare, och analysera huruvida teorierna upplevs ha praktisk relevans för de praktiskt 
verksamma. 
 
Vi har valt att ha kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med svenska plattformsleverantörer 
som är mer eller mindre etablerade inom området. Semistrukturerade intervjuer innebär att en 
intervjuguide utformas med frågor och teman att utgå ifrån, men dessa kan anpassas efter hur 
intervjun fortskrider och efter respondenten (Saunders et al., 2009, s. 320). Detta öppnar 
också upp för att ställa följdfrågor om det finns behov, för att utveckla svaren och gå djupare 
in på olika ämnen. Att använda en intervjuguide ger dock fördelar i att liknande data samlas 
in från alla respondenter, och sparar tid och resurser jämfört med helt ostrukturerade 
intervjuer där den insamlade datan kan variera mycket i relevans (Daymon & Holloway, 
2002, s. 171). Vi upplever att semistrukturerade intervjuer passar vår studie, då vi ämnar 
intervjua alla respondenter kring samma ämnen och med liknande frågor, men samtidigt vill 
kunna anpassa samtalet efter företaget samt respondenten och deras erfarenheter. Vi utgår 
ifrån teorin för att utforma intervjuguiden, men vill också vara öppna för att respondenterna 
kan ge oss nya insikter som vi kanske gått miste om med mer strukturerade intervjuer. 
Därmed ser vi att semistrukturerade intervjuer innebär en bra balans för det syfte vi vill uppnå 
och för den typ av teorier vi använder. 
 
Själva intervjun kan ske antingen i ett fysiskt möte eller via telefon, mail, videosamtal eller 
liknande. Kazmer & Xie (2008, s. 275) menar att vilket medium som används inte spelar så 
stor roll för slutresultatet i form av datainsamling, då såväl fysiska som ljudbaserade eller 
skrivna intervjuer alla har olika fördelar och nackdelar. Istället menar författarna att det är 
lämpligt att anpassa intervjumediet till vad som passar respondenten, vad som gör dem mest 
bekväma och leder till att fler respondenter ställer upp på intervjun. På så sätt ökar chansen att 
få data av hög kvalitet, då respondenten känner sig trygg i situationen och därmed är bekväm 
att dela med sig av mer information (Kazmer & Xie, 2008, s. 274-275). Med tanke på detta 
har vi valt att vara flexibla med hur respondenterna vill genomföra intervjun. Dock gör 
avstånden till företagens olika kontor att de flesta intervjuer kommer genomföras på distans, 
via video- eller telefonsamtal. 
 
!
!  
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4.2 Val av primär eller sekundär data 
När data ska samlas in, är ett av de första valen som görs huruvida datan ska samlas in från en 
primär eller sekundär källa. Primär data är när ny data samlas in specifikt för den studie som 
görs, medan sekundär data är sådan som tidigare samlats in av någon annan (Saunders et al., 
2009, s. 256). En stor fördel med sekundärdata är att stora mängder data kan finnas tillgänglig 
att få tag på utan att lägga ner den tid som krävs för att samla in primär data. Samtidigt finns 
det risker i att datan inte är tillräckligt relevant för den studie som genomförs, att det saknas 
aspekter som inte var nödvändiga för den ursprungliga insamlingen, och att datan presenteras 
på ett något vinklat sätt för att passa originalstudien (Saunders et al., 2009, s. 270). På grund 
av detta ser vi störst fördelar i att samla in primär data för denna studie. Eftersom det ämne vi 
studerar är så pass nytt, är det troligt att det inte finns tillräckligt relevant data för att kunna 
svara på vår frågeställning. Vi ser också att det är svårt att få tillgång till komplex kvalitativ 
data, samt att sekundär data skulle påverka studiens validitet negativt då vi inte skulle ha 
möjlighet att kontakta respondenterna för förtydliganden och följdfrågor. Därför kommer 
enbart primär data att samlas in för att besvara studiens frågeställning och uppfylla syftet. 
 

4.3 Urval 
I kvalitativa studier är urvalet oftast mer styrt efter syftet och därmed mindre slumpmässigt än 
i kvantitativa studier (Daymon & Holloway, 2002, s. 157). För vår kvalitativa undersökning 
används ett ändamålsenligt, eller avsiktligt, urval. Det innebär att ett antal kriterier väljs ut, 
som definierar vem eller vad som ingår i urvalet och hur urvalet ska ske (Daymon & 
Holloway, 2002, s. 159). 
De kriterier vi har satt upp i vår urvalsprocess är: 

• De företag vi kontaktar bedriver sin verksamhet på en plattform som finns tillgänglig 
digitalt. 

• Plattformen bygger på användargenererat innehåll. 
• Det användargenererade innehållet består av tjänster och produkter i olika former från 

användarna själva, dvs UGC i form av Pioneering. 
 

En nackdel med ändamålsenligt urval är att resultaten inte kan anses vara generaliserbara 
(Saunders et al., 2009, s. 239). Eftersom generalisering inte är det huvudsakliga syftet med 
vår studie är detta en hanterbar nackdel i sammanhanget. Fördelen med ändamålsenligt urval 
är att det tillåter att respondenter väljs utifrån vilka personer som har bäst möjligheter för att 
bidra med svar på frågeställningen (Saunders et al., 2009, s. 237). Då vi eftersöker personer 
som har stor insikt i företagets marknadskommunikation och strategier kring det, finns det 
ofta endast ett fåtal personer per företag som har möjlighet att besvara våra frågor. Därför ser 
vi att ett avsiktligt urval av dessa personer ger oss bäst förutsättningar att uppfylla vårt syfte 
och finna svar på frågeställningen. 
 
Ett första steg i urvalsprocessen var att kontakta 14 stycken företag, som vi sökte upp via 
Google och nyhetsartiklar i ämnet. Vi valde alla plattformar som uppfyllde våra kriterier och 
som gick att hitta relativt lätt. Vi har valt att rikta oss till plattformar som är sökbara på 
Google, eftersom vi gärna vill hitta plattformar som har viss framgång i att nå ut på 
marknaden. Företagen kontaktades i första hand via mail, och de som inte svarade på detta 
kontaktades igen med ett uppföljningsmail en dryg vecka senare. I mailet önskade vi få prata 
med en person som var insatt i deras kommunikation och marknadsföring, samt delgav 
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studiens frågeställning och syfte. De företag som tackade ja till intervjuförfrågan valde 
därefter själva ut vilken person på företaget som representerade dem på intervjun. 
 
Totalt genomfördes sex intervjuer med representanter från de olika företagen. Företagen var 
varierande i storlek, bransch, ålder och geografisk placering. Även respondenterna var av 
olika ålder, bakgrund och erfarenhet av företaget och branschen. Respondenterna var jämnt 
fördelade mellan könen, 3 kvinnor och 3 män. Antalet intervjuer som är lämpligt att 
genomföra styrs främst av den information som fås ut av dem, då det empiriska materialet kan 
anses mättat när ny information av enbart marginell vikt tillkommer av ytterligare intervjuer 
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 156). Vidare menar Kvale & Brinkmann (2014, s. 157) att mer 
tid kan läggas på analys av materialet om intervjuerna inte är för många, vilket upplevs 
positivt för studiens resultat. 
 
I vårt fall ser vi att de sex intervjuer vi genomfört är ett lämpligt antal. Våra respondenter var 
som nämnt mycket varierande i flertalet aspekter, och trots det såg vi att många svar och 
generella åsikter började likna varandra redan efter 3-4 intervjuer. Skillnaderna i svar blev 
främst när de pratade om sin egen tjänst, som var det som i störst grad skiljde företagen åt. 
Vidare är det ännu inte så vanligt att företag byggs upp kring UGC-plattformar, vilket gör vår 
population och därmed tillgång till lämpliga respondenter förhållandevis liten. Den tidsperiod 
vi har haft till förfogande för arbetet har också inverkat på hur många intervjuer som varit 
lämpligt att genomföra. Vi ser att våra intervjuer har givit oss ett tillräckligt omfattande 
empiriskt material, av rimlig storlek för att kunna bearbeta och analysera genomgående inom 
tidsramarna för studien. 
 

4.4 Intervjuguide 
Vid utformandet av frågor utgick vi från teorierna som diskuterades i kapitel 3. Vi sorterade 
in vår teori under tre rubriker utifrån de teman vi tagit upp i den teoretiska diskussionen, 
kommunikation, feedback och kontroll (se tabell 4.1), för att sedan ställa frågor kring dessa. 
Kommunikation kompletterades med ordet interaktivitet, för att hålla i åtanke att 
kommunikationen syftar till att stimulera till aktivitet på plattformen. Feedback 
kompletterades vidare med dialog, för att hålla ett fokus i frågorna på tvåvägskommunikation 
istället för envägskommunikation. Kontroll syftar till att undersöka hur mycket 
plattformsleverantörerna kontrollerar aktiviteten på plattformen, och hur mycket som släpps 
fritt till användare och konsumenter med tanke på det maktskifte vi påvisat i teorin från 
företag till privatpersoner. Genom att dela in frågorna i dessa teman möjliggörs att svaren vi 
får in sedan kopplas tillbaka till teorin och vi kan få svar på om vi rett ut 
kommunikationsflödena i vår modell. Rubrikerna ger oss också en utgångspunkt för att börja 
analysen av datan. 
!

Tabell 1 - Övergripande kategorisering av intervjufrågor 

Fråga Tema 

3-7 Kommunikation/Interaktivitet 

8-9 Feedback/Dialog 

10-14 Kontroll 
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!
Totalt ställdes 15 frågor fördelade på de tre huvudområdena. Frågorna utformades öppna, för 
att uppmuntra mer utförliga svar än “ja” och “nej”. Tanken var även att de skulle vara breda 
nog för att den intervjuade själv skulle kunna svara med det som gällde för dennes plattform. 
När frågor ställs i en intervju är det viktigt att de inte styr respondenten mot ett visst svar, är 
oklara eller innefattar flera frågor i en (Daymon & Holloway, 2002, s. 175), vilket vi försökte 
säkerställa genom öppna och tydliga frågor. Till en del frågor skrev vi även följdfrågor, om 
det skulle behövas mer detaljerade svar från respondenten. 
 
I de två första frågorna bad vi respondenten berätta om den tjänst deras företag erbjuder och 
vad deras roll är i företaget. Dessa frågor var dels utformade för att ge oss en definition på 
verksamheten med respondentens egna ord, men också för att få igång samtalet kring något 
respondenterna är bekväma med att prata om. Därefter följde de teoretiskt framtagna frågorna 
samt följdfrågor på dessa. Som avslutning frågade vi respondenten om de ville tillägga något 
som inte tidigare tagits upp under intervjun, detta för att kunna fånga upp åsikter som vi kan 
ha missat att fråga om men som respondenten anser vara viktiga i en diskussion kring vår 
frågeställning. 
!
Den fullständiga intervjuguiden, inklusive följdfrågor, finns i appendix 1. I tabell 4.2 nedan 
redovisas frågornas teoretiska anknytning. 
!
!
!

Tabell 2 - Teoretisk anknytning till intervjufrågor 

Fråga Teori Författare Koppling i 
modellen 

Vilka kanaler kommunicerar 
ni genom? 

3.2 Marknadskommunikation 
3.3 Internetmarknadsföring 
3.4 Interaktiv marknadsföring 

Keller (2009), Gurau 
(2008), Deighton & 
Kornfeld (2009) 

Internet 

Hur marknadsför ni er till 
personer som ännu inte har 
besökt er sida? 

3.2 Marknadskommunikation 
3.3 Internetmarknadsföring 

Keller (2009), Gurau 
(2008), Rowley 
(2004) 

Internet samt 
användare 
och 
konsument 

Riktar ni er specifikt mot 
användare eller konsumenter i 
er kommunikation, eller mot 
båda? 

3.1 Användargenererat 
innehåll (UGC) 
3.5 En ny 
kommunikationsmodell 

Park et al. (2013), 
Duncan & Moriarty 
(1998) 

Användare 
och 
konsument 

Vilka funktioner, förutom 
grundsyftet att utbyta tjänsten, 
kan användare och 
konsumenter använda på er 
hemsida? 

3.1 Användargenererat 
innehåll (UGC) 

Zhang & Zubcsek 
(2010), Zhang  et al. 
(2014) 

Plattform 

Hur jobbar ni för att hålla er 
uppdaterade i den snabbt 
föränderliga internetmiljön? 

3.2 Marknadskommunikation Kitchen & Proctor 
(2015), Deighton & 
Kornfeld (2009) 

Internet, 
brus 
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Hur uppmuntrar ni era 
användare att bidra till 
plattformen? 

3.1 Användargenererat 
innehåll (UGC) 

Park et al. (2013), 
Zhang & Zubcsek, 
2010, Poch & Martin, 
2014, Hoyer et.al. 
2010, Daugherty, 
2008, Deighton & 
Kornfeld (2009), 
Nielsen, (2006) 

Användare 
och 
konsument 

Hur använder ni feedback ni 
får från användare och 
konsumenter? 

3.2 Marknadskommunikation 
3.3 Internetmarknadsföring 

Duncan & Moriarty 
(1998), Rowley 
(2004), Gurau (2008), 

Feedback 

Hur mycket kontrollerar ni 
det som läggs upp/publiceras 
på er hemsida? 

3.2 Marknadskommunikation 
3.3 Internetmarknadsföring 
3.4 Interaktiv marknadsföring 

Deighton & Kornfeld 
(2009), Gurau (2008), 
Keller (2009), Kitchen 
& Proctor (2015) 

Plattform 
och tjänst 

Hur ser ni till att 
kommunikationen mellan 
användare och konsument 
fungerar? 

3.1 Användargenererat 
innehåll (UGC) 
3.3 Internetmarknadsföring 
3.4 Interaktiv marknadsföring 

Park et al. (2013), 
Zhang et al. (2014), 
Rowley (2004), Gurau 
(2008), Deighton & 
Kornfeld (2009) 

Feedback 

Är tjänster som gör att 
mottagare av reklam själva 
kan styra den information de 
får, något ni märker av i ert 
arbete? Hur jobbar ni i så fall 
med det? 

3.2 Marknadskommunikation 
3.4 Interaktiv marknadsföring 

Kitchen & Proctor 
(2015), Keller (2009), 
Deighton & Kornfeld 
(2009), Høgenhaven 
& Fishkin (2013) 

Brus 

Jobbar ni med att 
styra/kontrollera vad som 
sägs om er på Internet (word 
of mouth)? 

3.2 Marknadskommunikation 
3.3 Internetmarknadsföring 

Morrison et al. (2013), 
Kitchen & Proctor 
(2015), Gurau (2008) 

Internet 

!

4.5 Datainsamling 
En sammanfattning av vilka respondenter som intervjuades finns i tabell 4.3 nedan. 
Organisationen tillhörande plattform 5 sticker ut. Det är ett företag som har en affärsmodell 
som är UGC-baserad, däremot fanns deras idé väldigt tidigt, långt mycket tidigare än web 
2.0:s utveckling. Vi har valt att ta med deras plattform för att den är en av de första och största 
på den svenska marknaden, och det är intressant att få perspektivet från ett väl etablerat 
företag. Vi har valt att hålla alla deltagande organisationer anonyma i studien, då några 
respondenter uttryckte önskan om detta. För enkelhetens skull är därför alla plattformsnamn 
och respondenter anonyma. Eftersom det finns ett mindre antal företag som uppfyller våra 
kriterier, definierar vi endast på generell nivå vilken bransch eller typ av verksamhet de 
bedriver för att de inte ska vara alltför lätta att identifiera. 
!
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Tabell 3 - Överblick av respondenter 

Plattformsbenämning Anställda Startår Bransch Intervjutid Intervjusätt 

1 1 2009 Konst 42 min Personligen 

2 9 2006 Tjänster mellan 
privatpersoner 

33 min Telefonsamtal 

3 3 2011 Tjänster mellan 
privatpersoner 

32 min Telefonsamtal 

4 Ideell 
förening 

2007 Samåkning 46 min Telefonsamtal 

5 150 1996 Produkter mellan 
privatpersoner 

40 min Videosamtal 

6 3 2015 Produkter mellan 
privatpersoner 

34 min Telefonsamtal 

!
Då företagen är små och utspridda över hela landet föll det sig att intervjuerna gjordes över 
telefon eller videosamtal, respondenten fick själv välja. Dock var en person i Umeå under de 
datum då vi genomförde intervjuerna och vi kunde därmed träffa hen i person. Den intervjun 
genomfördes i ett grupprum på Umeå Universitet. Av övriga respondenter valde de flesta att 
genomföra intervjun över telefon, och en via videosamtal. 
 
Respondenterna fick veckan innan intervjuerna ett mail med information om hur intervjun 
skulle gå till, samt intervjuguiden för förberedelse om de så önskade. I mailet stod bland annat 
att samtalet skulle spelas in för att underlätta transkribering, något som även påmindes i 
samband med att intervjun startade. I början av intervjun gick vi också kort igenom de 
definitioner av plattform, användare och konsument som används i arbetet, samt understrykte 
att vi söker respondenternas erfarenheter i området och att frågorna inte har något “rätt svar”. 
 
Under intervjun följdes intervjuguidens ordning på frågorna, och vi hade i förväg delat upp så 
att vi vardera ställde frågor kring vissa frågeområden. Den uppdelning vi hade bestämt 
förblev densamma genom alla intervjuer för att minska risken att svaren påverkades av vem 
som ställde frågan. En risk är annars att intervjuarens tonläge eller sätt att ställa frågan 
påverkar respondentens svar (Saunders et al., 2009, s.326). Med olika intervjuare som ställer 
samma fråga skulle då respondenternas svar kunna styras olika och ge ett skevt resultat. Båda 
intervjuare kunde dock ställa följdfrågor genom hela samtalet där det upplevdes lämpligt, för 
att få en naturlig konversation. Alla följdfrågor ställdes inte till alla respondenter, detta styrde 
vi efterhand som samtalet pågick utefter hur utförliga svar vi fick på huvudfrågorna. 
Intervjuerna spelades in på två olika enheter, för att säkerställa att inte tekniska problem 
skulle förhindra transkriberingen. 
 
Avslutningsvis tackade vi respondenterna för deras medverkan i studien, informerade kort om 
arbetets process fram tills det publiceras och inbjöd dem att ta del av den färdiga rapporten 
när den finns tillgänglig. 
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4.6 Etiska överväganden 
Daymon & Holloway (2002, s. 87) tar upp ett antal olika etiska punkter att beakta när en 
kvalitativ forskningsstudie utförs. De fem punkter som tas upp är rätt till fria och informerade 
val, skydd från skada, integritet, autonomi och ärlighet. 
 
Rätten till fria och informerade val innebär att en deltagare i studien alltid har rätt att dra 
tillbaka sitt samarbete (Daymon & Holloway, 2002, s. 78). Vi tar denna punkt i beaktande 
genom att informera respondenterna om deras rätt att exempelvis avstå att svara på vissa 
frågor om de vill, samt vänligt acceptera att vissa tillfrågade valt att tacka nej till vår 
intervjuförfrågan. 
 
Att skydda deltagare från skador innefattar både fysiska och psykiska men som skulle kunna 
uppkomma av att delta i studien, och är enligt Saunders et al. (2009, s. 186) en av de absolut 
viktigaste aspekterna i forskningsetik. Det kan handla om stressfulla situationer som 
uppkommer under studien, eller att det sätt på vilket studien och dess innehåll publiceras kan 
leda till någon form av skada för deltagarna i studien. Vidare innefattas att deltagarna i 
studien behandlas med respekt och inte utnyttjas på grund av till exempel en utsatt situation. 
En relaterad etisk punkt att ha i beaktande är anonymitet och integritet hos deltagarna i 
studien (Saunders et al., 2009, s. 186), vilket också handlar om att behandla den insamlade 
datan på ett konfidentiellt sätt om den kan användas för att identifiera personer eller företag. I 
vår studie kommer vi inte att intervjua personer som har en utsatt situation i samhället, 
däremot kan det argumenteras för att deras position på företaget gör att det uppstår en känslig 
situation när de delar med sig av företagets strategier och arbetssätt kring den plattform de 
tillhandahåller. Såväl innan som vid intervjutillfället har vi därför varit noga med att 
informera deltagarna om att de har rätt att vara anonyma i studien och att vi kommer koda 
deras svar i arbetet. Vi har också informerat om att den ljudfil vi spelar in under intervjun, 
inte kommer delges till andra och inte heller sparas efter arbetets slutförande. 
 
Autonomi och ärlighet är en aspekt som tar upp att deltagarna i en studie har rätt att få veta 
vad de ställer upp på och vad deras svar kommer att användas till (Daymon & Holloway, 
2002, s. 82). Detta tar vi i beaktande genom att tydligt informera redan vid inbjudan om att 
delta i studien vilka vi som författare är, vilket universitet vi studerar vid, syftet med studien 
etc. I vår studie ser vi ingen anledning till att deltagarnas svar skulle påverkas av att de vet om 
det verkliga syftet med studien. I kontakt med deltagarna har vi därför varit transparenta 
angående vårt arbete och öppna för vidare frågor. Vidare gav vi även ut kontaktinformationen 
till vår handledare i fall företagen kände anledning att kontakta honom. Ärlighet innebär 
också att vi som forskare ska vara ärliga i vårt sätt att arbeta, det vill säga att försöka tolka 
datan på ett rättvist sätt samt behandla teoretiska källor på ett etiskt och ärligt sätt (Daymon & 
Holloway, 2002, s. 84). Det är något vi har i åtanke genom hela arbetet, men framför allt för 
att se till att källhänvisningar görs på ett korrekt sätt och att teoretisk eller empirisk data inte 
förvrängs från originalkällan. 
!
!  
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4.7 Analysmetod 
Daymon & Holloway (2002, s. 232) konstaterar att analys av kvalitativ data består av två 
aspekter: att reducera data och att tolka data. Vidare tar Saunders et al. (2009, s. 490) upp tre 
processer för dataanalys: summering, kategorisering och strukturering av de innebörder som 
finns i datan. De tre processerna innebär att analysmetoden kan vara mer eller mindre 
strukturerad, grunda sig på tolkning eller vara mer formaliserad, och slutligen vara mer eller 
mindre induktiv. Summering, eller reduktion av data, innebär att försöka sammanfatta varje 
intervju i några punkter (Saunders et al., 2009, s. 491; Daymon & Holloway, 2002, s. 232). 
Kategorisering handlar om att ta fram lämpliga teman eller kategorier, och därefter sortera 
data utifrån dessa (Saunders et al., 2009, s. 492). En utgångspunkt för kategorierna kan vara 
de teorier som utgåtts ifrån i arbetet. Slutligen innebär strukturering att den information som 
fåtts i studien återges på ett berättande sätt (Saunders et al., 2009, s. 497). Daymon & 
Holloway (2002, s. 232) menar även att när kvalitativa studier genomförs, bör forskaren tänka 
på analys under hela processen. Detta för att dels redan tidigt i arbetet kunna upptäcka 
koncept och teman som kan tas upp i analysen, och dels för att vara öppen för att sådana 
upptäckter kan styra arbetets fortsatta gång. 
 
Template analysis är ett sätt att analysera text, som ofta används när studien genomförs i form 
av intervjuer (King, 2012, s. 426). Det är ett analyssätt med en mer flexibel procedur än 
många andra, men som ändå går ut på att testa teorin genom att ställa frågor baserat på 
forskningen (King, 2012, s. 428, Brooks et al., 2015, s. 217). Template analysis kan beskrivas 
som en teknik snarare än ett metodsätt för att utformningen är flexibel när det kommer till 
kodning av datan, vilket gör det till ett bra verktyg för studier om ämnen som inte måste följa 
vissa metoder (King, 2012, s. 428). Vi anser att det stämmer in på vårt ämne då vi fokuserar 
på något så brett och abstrakt som kommunikation, och dessutom kombinerar deduktiv och 
induktiv ansats i vår arbetsprocess. 
 
Efter inspelning och transkribering analyserades materialet med hjälp av template analysis 
(King, 2012, s. 434). Varje del i den transkriberade intervjun markeras/kodas i textens 
marginal. Markeringen ska sammanfatta det som är av vikt för studien. Istället för att studera 
hela transkriberingen och utgå från allt som sägs, sållas de delar ut som faktiskt är relevanta 
för frågeställningen och kan användas i analysen. Markeringarna delas sedan upp i kluster där 
många svar har gemensamheter, hur många kluster beror på vad som anses lämpligt för varje 
studie (King, 2012, s. 436, Brooks et al., 2015, s. 203). Klustrens teman kan dels komma från 
studiens teoretiska referensram, och dels från nya teman som upptäcks i det empiriska 
materialet. Vi valde att sortera datan genom att skriva ner alla citat som gav något relevant för 
studien, på lappar med olika färger. Färgerna kodades sedan in i olika kategorier utifrån de 
teorier vi tagit upp i teorikapitlet. På detta sätt kunde vi skapa en överblick över vårt material 
och sortera ut de relevanta svaren. Vid analys av materialet är det viktigt att se klustren brett 
och ur olika perspektiv så att forskaren inte sorterar dem utifrån vad hen själv tycker ska vara 
rätt. Kanske behövs fler kluster, eller att vissa kluster värderas högre än vad denne först 
trodde (Brooks et al., 2015, s. 204).   
 
När resultatet ska presenteras finns det två metoder för att återge det som har sagts (King, 
2012, s. 446). Den första är beskrivande, då beskrivs vad som är sagt och vad respondenten 
kom fram till. Det vill säga, klargöra vad hen har sagt. Det andra sättet att presentera svaren är 
interpretativ kodning, som syftar till att forskaren läser mellan raderna av vad som är sagt och 
sedan gör egna tolkningar av vad respondenten menar med det hen har sagt. Enligt template 
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analysis går det bra att blanda dessa två sätten så länge de tydligt skiljer på när en presenterar 
på det ena eller andra sättet (King, 2012, s. 446). 
 
Under vår analys delade vi in de markeringar vi plockat ut ur intervjuerna i ett flertal kluster. 
När vi analyserade använde vi oss av de olika kluster vi sorterat in citaten i vid 
färgkodningen. I resultatkapitlet redovisas dessa sammanställda under våra tre huvudsakliga 
teman från teorin. Främst redovisar vi respondenternas svar på ett beskrivande sätt för att 
undvika alltför stor påverkan av våra egna tolkningar, men i vissa fall presenterar vi också på 
ett mer interpretativt sätt. De citat som presenteras i empirikapitlet har valts ut främst för de 
illustrerar respondenternas svar på ett beskrivande sätt. Generellt presenteras alla svar som 
ansågs vara relevanta för analysen, oavsett om de talar för eller emot den teoretiska modell 
som togs fram i analysen.  
! !



! 35!

5 Empiri 
I följande kapitel presenteras de mest relevanta svaren vi fått från de sex intervjuerna med 
plattformsrepresentanterna. Svaren presenteras i samma övergripande ordningsföljd som 
frågorna ställdes och är indelade i kategorier utifrån analysmetoden. 

5.1 Kommunikation/Interaktivitet 
De intervjufrågor som behandlar kommunikation och interaktivitet på plattformen delades in i 
tre olika kluster utefter svaren. Ett kluster bildades kring kommunikationskanaler och 
användandet av dem, ett annat kluster uppstod kring funktioner som uppmuntrar till 
interaktivitet på plattformen, och det tredje klustret bildades kring trender och att som 
plattform och företag hålla sig uppdaterad med omgivningen. 

5.1.1 Kommunikationskanaler 

Efter några inledande frågor så som vilka respondenterna är och vad deras plattforms 
affärsidé var, frågade vi dem “Vilka kanaler kommunicerar ni genom? Varför och hur 
använder ni er av var och en?”. Samtliga respondenter använder Facebook som en 
kommunikationskanal, och sökmotoroptimering var ett av de mest vanliga verktygen. Överlag 
använder sig företagen av digital marknadsföring, mailutskick till befintliga användare och 
även sociala medier så som Twitter och Instagram. Plattform 6 har även provat radio som en 
kommunikationskanal men tyckte inte att det var så givande i och med att lyssnaren inte har 
samma tillgång till att gå in direkt och titta på plattformen om de till exempel sitter och 
lyssnar i bilen. De mindre organisationerna betalar inte för sin kommunikation, medan till 
exempel plattform 5 och plattform 2 delvis använder sig av stora medieföretag som äger deras 
företag. 
 
På frågan hur företagen marknadsför sig till människor som ännu inte besökt deras plattform, 
gick svaren ofta hand i hand med frågan innan. Plattform 5 menade dessutom att mycket av 
den kommunikationen sköts av deras användare, att plattformens existens och dess innehåll 
sprids med hjälp av WOM. Därför satsar inte de specifikt på kommunikation riktad mot nya 
potentiella användare, utan låter det sköta sig självt. Detsamma gällde plattform 1 och 
plattform 4. Plattform 6 ser också att en del användare kommer via WOM men känner också 
att plattformen inte är stor nog för att få en naturlig tillströmning utan att jobba med det. 
Plattform 2 påpekade att deras kommunikation är mer informativt utformad om den riktar sig 
till nya användare: 
 
“man berättar att här finns vi, och det här är vad vi gör” (2). 
 
Vidare frågade vi respondenterna om deras kommunikation riktar sig i högre grad mot 
antingen användare eller konsumenter, och i så fall på vilket sätt. Här skiljde sig svaren åt en 
del. Plattform 1 riktar sig nästan uteslutande mot användare i sin kommunikation, medan 
plattform 5 riktar sig åt båda men med lite olika fokus i budskapen. När målgruppen är 
användare framhäver plattform 5 budskap om att det går snabbt att lägga upp och få saker sålt 
på plattformen, eller ger tips om hur annonsen ska utformas. När målgruppen istället är 
konsumenter fokuseras budskapet framför allt på trygghet i användandet av plattformen. 
Plattform 3 och plattform 2 ser båda att deras mål är att alla besökare ska vara eller 



! 36!

omvandlas till användare. Även plattform 4 påpekade att de inte ser någon skillnad mellan 
användare och konsument i sin tjänst: 
 
“man är den som erbjuder, men även den som konsumerar” (4). 
 
Plattform 6 menade också de att skillnaden mellan de båda intressenterna är liten, men att de 
just nu pushar nya användare att lägga ut sina erbjudanden så att de har ett “varulager” att 
erbjuda. Därför har de fyra sistnämnda organisationerna ingen specifik strategi för att 
kommunicera olika med de två mottagarkategorierna, utan kommunicerar lika med alla som 
om de vore användare. Plattform 3 menade på att målet är att besökare konverteras till 
användare på plattformen men att det kan ske i flera steg.  
 
“Det gäller att få in folk i flödet liksom. Så att om de inte lägger upp ett uppdrag på 
hemsidan, vad är då det näst bästa de gör? Det kanske är att de signar upp för ett nyhetsbrev 
eller så” (3). 

5.1.2 Funktioner på plattformen 

Nästa fråga vi ställde var vilka funktioner besökare och användare på plattformen kan 
utnyttja, förutom själva grundsyftet att utbyta en tjänst. Flera plattformar har funktionen att 
kunna dela annonser eller innehåll på sociala medier. Plattform 1 har flertalet funktioner för 
att användarna ska kunna anpassa sin egen profil på plattformen, samt möjligheten att välja 
om användaren vill sälja de saker de lägger upp eller bara visa upp dem. De har också flera 
funktioner för att skapa större interaktion mellan de registrerade användarna, t.ex. att de kan 
följa varandra och lägga upp korta uppdateringar i text likt sociala medier. Flera plattformar 
erbjuder någon form av kommentarsystem, där användare och/eller besökare kan kommentera 
på innehållet eller personen, likt en utvärderingsfunktion. Detta för att skapa interaktion. 
Bland annat plattform 2 och 6 har recensionsfunktioner med poängsättning, så att 
konsumenter kan lämna betyg på användarna och kommentera varandra. Plattform 5 har även 
en bevakningsfunktion för att konsumenter ska kunna ha koll på nytt innehåll som kommer 
upp. Plattform 4 nämnde också vid flera tillfällen en funktion som visar de två parterna i ett 
tjänsteutbyte hur de känner varandra, genom gemensamma kontakter i flera led.  
 
“Vi kallar det för vänners-vänner-konceptet. Man kan se, de jag åker med, hur känner jag 
dem i kanske andra eller tredje hand?” (4). 
 
Vidare ställde vi följdfrågan hur mycket respondenterna upplevde att de extra funktionerna 
används, och varför respondenten tror att funktionerna används i olika grad. Ingen av 
respondenterna upplevde att de nämnda funktionerna användes i så hög grad som de skulle 
önska. Plattform 6 såg visserligen att delningsfunktionen användes för att rekommendera sina 
vänner, men menade även att i övrigt blir funktionerna troligen mer använda när plattformen 
blivit mer etablerad. Plattform 1 menar att det beror på att användarna främst är intresserade 
av den primära funktionen:  
 
“De flesta går ju faktiskt bara in och redigerar sin egen sida och lägger upp verk. De är 
intresserade av att visa upp sig själva” (1).  
 
Respondenten säger också att det är ett begränsat antal som är aktiva, men då är de betydligt 
mer aktiva än andra besökare. Plattform 5 och 3 upplever att om användare lägger upp 
innehåll som är underhållande eller roligt, så leder det till större spridning i form av delningar 
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till sociala medier. Plattform 2 upplever att ingen av de interaktionsfunktioner de erbjuder 
(exempelvis recensioner) används särskilt mycket, förutom att besökare hör av sig till 
kundtjänsten. På följdfrågan varför svarar respondenten  
 
“Jag tror att folk generellt är dåliga på att ge recensioner. Det är nog så att, får man en dålig 
upplevelse så vänder man sig främst till de som ansvarar för siten, och inte till de som har 
betett sig illa” (2).  
 
Plattform 3 tror samtidigt att besökare har höga förväntningar på avancerade funktioner, 
eftersom många är vana att surfa på tekniskt avancerade sidor som har mycket resurser bakom 
sig, till exempel Facebook. Plattform 1 vill uppmuntra sina användare att interagera med 
varandra genom att förenkla funktioner som gör det möjligt, att till exempel göra 
kommentarsfält lätt tillgängliga vid allt innehåll. 
!  
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5.1.3 Att hålla sig uppdaterad 

Vi frågade respondenterna om hur de jobbar med att hålla sig uppdaterade i den snabbt 
utvecklande miljö som utgör web 2.0. Plattform 5 har flera sätt att hålla sig ajour med rådande 
trender och möjligheter, de har team för både produktutveckling och affärsutveckling. På 
produktutvecklingssidan håller de koll på hur användare använder plattformen, vilka 
funktioner som verkar få bra respons och inte etc. Affärsutvecklingsteamet jobbar med 
omvärldsbevakning, trender i marknadsföring och att kompetensutveckla medarbetarna för att 
de ska hålla sig uppdaterade med miljön. Plattform 2 har ingen direkt strategi för att hålla sig 
uppdaterade, men försöker titta på vad liknande aktörer gör samt genom nyhetsbevakning, 
utbildningar och branschseminarier. För plattform 3 är det till stor del en budgetfråga, och 
respondenten påpekar också att det inte alltid är så att de vill haka på trender för mycket, utan 
de vill hålla plattformen “folklig”. Hen betonar även vikten av att testa och mäta vad som 
fungerar och inte på just ens egen plattform. Hos plattform 1 är inte trender i fokus så mycket 
som enkelhet och användarvänlighet. Respondenten har själv teknisk bakgrund och håller 
plattformen uppdaterad på det området. Inspiration till design och funktioner kan hen få från 
andra plattformar. 
 
Vi ställde också en följdfråga kring hur plattformarnas användare och konsumenter 
kommunicerar, om respondenterna ser att det har förändrats i och med den övriga 
utvecklingen. Respondenten på plattform 2 konstaterar att många nya användare väljer att 
kommunicera utanför deras plattform. De tipsar och delar till varandra på sociala medier för 
att få större spridning och flyttar kommunikationen från en plattform till en annan. Plattform 5 
fyller på med att kommunikation på senare tid riktas i större utsträckning mellan besökare, 
snarare än till själva plattformen. Istället för att vända sig till kundservice för plattformen och 
uttrycka sina åsikter eller ställa frågor, vänder sig många till sitt eget kontaktnät genom att 
göra inlägg i sociala medier. 
 

5.2 Feedback/Dialog 
Under analys av datan sorterades de svar som behandlade feedback in under två kluster, 
feedback från användare (till plattformen), och motivation till att bidra. Vi har också pratat 
med respondenterna om den feedback som sker mellan användare och konsumenter, efter 
analys av de svar som framkom kring det valde vi att redovisa denna analys under rubriken 
kontroll, då dialogerna kretsade främst kring plattformens kontroll av denna feedback. 

5.2.1 Feedback från användare 

Samtliga företag samlade in feedback från sina användare. Plattform 1 brukar skicka ut 
enkäter till sina användare och be om feedback medan många andra upplevde att de ofta blev 
kontaktade av sina användare via kundtjänst eller sociala medier. De mindre företagen har 
begränsade möjligheter att göra förändringar med själva funktionerna på plattformen efter 
feedback. Det är då budgeten som begränsar dem att utvecklas så mycket som de kanske 
önskat. Plattform 5 har en panel bestående av användare som vill vara med och ge feedback, 
de får ibland utskick med frågor att besvara. Plattform 4 har en liknande grupp. Både 
plattform 5 och plattform 2 försöker minska behovet av feedback genom att testa sajten och 
dess funktioner på sina användare innan, för att så få förändringar som möjligt ska behöva 
göras. Även plattform 1 försöker jobba så att plattformen ska vara så enkel att använda så att 
kundtjänst inte ska behövas. 
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En följdfråga ställdes kring hur organisationerna väljer ut vilken feedback som ska 
implementeras på plattformen. Om många användare uttrycker samma sak så får man 
använda sitt sunda förnuft och jobba därifrån menar plattform 1, och flera respondenter 
nämner liknande arbetssätt. Plattform 6 nämner till exempel att de gjort om 
kommunikationssystemet på plattformen, efter att ha fått förslag från användare om hur de 
önskade att det skulle fungera. Plattform 4:s metod sticker ut lite jämfört med de andra 
svaren. De lyfter upp feedback ett steg längre genom att via sociala medier lyfta fram 
personen som är delaktig i utvecklingsförslag för plattformen. Plattform 4 skriver då ett 
personporträtt och berättar även vad personen har kommit med för feedback och hur det har 
hjälpt föreningen. De uppmuntrar också sina användare att inte bara komma med 
utvecklingsförslag, utan också vara delaktiga i den operativa implementeringen av förslaget. 
 
När det kommer till feedback mellan användare och konsumenter har tidigare nämnts 
möjligheter att recensera andra användare på plattformen. Plattform 4 har valt att inte ha detta, 
och påpekar att det finns problem som kan uppstå med den typen av feedback, särskilt i deras 
situation. Ett problem är att det är subjektivt vad som är bra och dåligt i vissa tjänsteutbyten. 
Respondenten förklarar:  
 
“Om vi säger att jag åker med dig, och så pratar du hela tiden, så tycker jag näe, det var ju 
inte trevligt. Och hade du åkt med någon annan kanske du säger ‘du pratar hela tiden, det 
blir ju 5 stjärnor, det var jättebra’” (4).  
 
Hen förklarar vidare att det finns risk för att betygssättning blir en slags valuta på plattformen, 
om alla kan recensera varandra. Det uppstår en press på att ge andra bra betyg för att de inte 
ska motreagera med att dra ner ens eget betyg. 

5.2.2. Motivation till att bidra 

På frågan om hur företag får folk att bidra till plattformen blir svaren lite olika även om de 
liknar varandra. Plattform 1 säger att förhoppningsvis gör andras aktivitet på plattformen att 
besökare vill gå in oftare, och att användarna uppmuntras av funktionaliteten och enkelheten 
på plattformen. Plattform 5 är inne på ett liknande spår:  
 
“Vi är kanske inte den sexigaste sajten men tittar man på de riktigt stora framgångsrika så är 
det inte, handlar det kanske inte alltid om look and feel utan att det faktiskt gör jobbet” (5). 
 
Plattform 4, som är en ideell förening, trycker mycket på att kommunikationen sker till 
användarna för att de är de som är föreningen, att utan dem skulle det inte finnas någon 
förening och det är användarna som måste vara aktiva och bidra för att tjänsten ska fungera. 
Respondenten förklarar vikten av att bygga en gemensam närvaro med jämförelsen av en 
lägereld som inte skulle fungera ensam och utan bränsle:  
 
“Alltså det blir ingen lägereld om det inte är ett gäng då som sitter där tillsammans, men det 
kanske också behövs någon som petar in lite ved i brasan *skratt*. Och det är ju det vi som 
förening gör”. 
 
Plattform 2 menar på att plattformen måste ha bra innehåll som engagerar, men specificerar 
inte vad det skulle kunna vara. Plattform 5 ser flera drivkrafter till att konsumenter vill handla 
på andrahandsmarknaden där de opererar. Drivkraften kan vara fördelar ur ett miljöperspektiv 
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och att inte vilja konsumera i onödan, eller att inte se ett behov av en ägodel längre och då 
sälja den. Det kan också vara viljan att tjäna pengar. Plattform 3 menar att det är pengar som 
motiverar att fortsätta lägga upp erbjudanden. Plattform 6 märker, precis som plattform 4, att 
miljöaspekten får bättre spridning än andra argument när det kommer till att motivera 
användare, till och med bättre spridning än om de argumenterar för den ekonomiska 
vinningen av att använda tjänsten. 
 

5.3 Kontroll 
Intervjumaterialet för de frågor som behandlar temat kontroll sorterades in under tre kluster. 
Dessa kluster är kontroll över plattformens innehåll, kontroll av interaktion och 
konsumenternas kontroll över information. På detta sätt behandlar vi först 
plattformsleverantörens kontroll över det som läggs upp på själva plattformen, för att sedan gå 
över på plattformsleverantörens kontroll över hur användare och konsument interagerar på 
plattformen. Slutligen övergår vi till att presentera användare och konsumenters kontroll över 
miljön som plattformen rör sig i.  

5.3.1 Kontroll över plattformens innehåll 

Den första frågan vi ställde på temat kontroll var i hur stor grad det innehåll som läggs upp på 
plattformen kontrolleras av företaget bakom. Alla de tillfrågade plattformarna har vissa regler 
för vad som får publiceras på plattformen, som styrs av användarvillkor samt lagar och regler. 
Att reglerna följs kontrolleras på olika sätt. Plattform 4 och 6 kontrollerar alla annonser som 
läggs upp, vilket även plattform 5 gör med hjälp av ett kundserviceteam. Plattform 2 är också 
noga med kontrollen och har manuellt godkännande av allt innehåll innan det publiceras på 
plattformen. Plattform 3 har tidigare gjort samma sak, men har nu släppt på kontrollen och 
förlitar sig istället på att besökare meddelar plattformen om något är opassande. Även de 
andra respondenterna påpekar att det finns möjlighet för plattformens besökare att kontakta 
dem på olika sätt om de hittar innehåll som är stötande eller på annat sätt strider mot 
plattformens regler. På plattform 1 finns ingen “officiell” kontroll, men respondenten berättar 
att hen brukar bläddra igenom det senaste som kommit upp och därmed har koll på i stort sett 
allt som läggs upp på plattformen.  
 
“Möjligheterna finns där att rensa upp allt som behövs, men det är ingen stenhård 
granskning. Och allt som läggs upp visas direkt, det finns ingen förhandsgranskning” (1). 
 
En följdfråga var hur mycket kontroll användarna har över miljön på plattformen och hur den 
formas. Några respondenter tar här upp de funktioner som nämndes tidigare i intervjun, till 
exempel egna profilsidor. På plattform 1 önskar respondenten att de delarna kan utvecklas 
mer i framtiden, så att användarna får större möjligheter att forma plattformen men utan att 
den blir för splittrad.  
 
“De ska känna att det är deras egen sida, deras hemsida. Samtidigt som plattformen ska se 
likadan ut genomgående” (1).  
 
På plattform 1 styrs också synligheten hos användarna, lite beroende på vad de lägger upp, 
hur erfarna de är som konstnärer och hur de själva vill synas i sammanhang med andra 
konstnärer. Vissa användare är mer dolda på plattformen, medan andra är lättare att hitta. 
Kontrollen över det ligger hos plattformen. På plattform 3 styrs också synligheten en del av 
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företaget, genom att användare och konsument matchas baserat på var de befinner sig 
geografiskt. Användarna hos plattform 3 kan inte styra miljön mer än hur de väljer att skriva 
sin egen annons, plattformen byggs upp efter en kontrollerad mall. Även på plattform 5 ligger 
användarnas inflytande främst i annonserna, dess text och bilder:  
 
“Det är ju också charmen med [plattform 5] att man liksom ska kunna som.. ta ut svängarna 
lite, och det har vi sett på senare år att väldigt många försöker nyttja att använda roligare 
begrepp för att få spridning på sin annons” (5). 

5.3.2 Kontroll av interaktion 

Vi frågade också respondenterna om kontroll när det kommer till hur användare och 
konsumenter kommunicerar med varandra. Flera respondenter tog återigen upp regler och 
användarvillkor på denna fråga, innan vi kom vidare till själva interaktionen och hur den 
hanteras. Plattform 1 har valt att begränsa funktionerna att kunna skriva inlägg på plattformen 
och kommentera på andras innehåll, till de registrerade användarna. Konsumenter har därför 
ingen möjlighet att skriva något på plattformen. Plattform 6 har öppnat upp så att 
konsumenter och användare kan skriva till varandra innan det skett en affär, på så sätt kan en 
eventuell konsument ställa frågor om produkten innan de bestämmer sig för att genomföra 
utbytet eller inte. Respondenten förklarar vidare att de låter den konversationen vara öppen 
men att de lägger sig i om diskussionen utvecklas till något som inte rör plattformen eller är 
kränkande och negativt. Vid försäljning via plattformen bistår plattform 1 med ett 
kontaktformulär som konsumenten kan fylla i, därefter skickas det till användaren och 
samtidigt släpper plattformen all kontroll över hur interaktionen sen sker. Även plattform 5 
har en fri kontakt mellan användare och konsument, där användaren väljer vilka kontaktsätt 
de vill visa och plattformen bara förmedlar kontaktuppgifterna. Plattform 5 menar att deras 
tjänst är att leverera spridning av innehållet som läggs upp. I andra änden av spektrumet finns 
plattform 4, som beskriver sitt interaktionssystem:  
 
“Alla samåkningar är publika. Så det finns inga hemliga meddelanden utan allt man gör syns 
av alla, hela tiden” (4).  
 
Hos plattform 4 sker med andra ord all kommunikation via plattformen, och kontrollen 
innebär att alla andra på plattformen kan se vad som skrivs om innehållet och vad parterna 
kommer överens om. Hos plattform 2 sker normalt sett kommunikationen via deras system, 
om än inte lika publikt som hos plattform 4, men användarna kan också betala för att lägga ut 
sina kontaktuppgifter. Respondenten på plattform 2 menar att det i så fall sker på “eget 
ansvar” om användaren vill bli kontaktad utanför systemet. När kommunikationen sker via 
systemet:  
 
“... har vi också mycket lättare att spåra om någon har blivit förolämpad eller har gjort fel, 
så vi förespråkar ju det” (2).  
 
Respondenten på plattform 3 tar upp balansgången i att ha en fri interaktion och att styra upp 
den, hen pratar om att när det är stor konkurrens mellan konsumenterna för en viss annons 
kan det uppstå dålig stämning i kommentarerna. 
 
En annan aspekt av kontroll över interaktion mellan användare och konsument, är att graden 
av kontroll kan ha påverkan på den affärsmodell som företaget har valt. Plattform 3 tar upp 
denna problematik. Företaget har valt att förmedla kontaktuppgifter mellan de två parterna i 
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ett tjänsteutbyte, och därefter inte påverka interaktionen mer. Det kan dock leda till att 
användare och konsument går runt plattformens betalningssystem, och använder tjänsten för 
att hitta varandra och därefter göra upp om betalning utanför systemet istället för genom 
plattformen. Respondenten menar att det är en balansgång i att låsa användare och 
konsumenter för mycket och eventuellt skapa misstänksamhet mot plattformen, och att förlora 
intäkter. I plattform 3:s fall menar hon att de fokuserar på att växa i första hand och att 
tjänster byts överhuvudtaget, för att eventuellt i ett senare skede kunna hitta en bättre lösning 
för hur de får intäkter. 

5.3.3 Konsumenternas kontroll över information 

Vidare frågade vi hur respondenterna ställer sig till att konsumenter idag kan sålla i sitt 
informationsflöde, det vill säga att det finns funktioner som filtrerar reklam så att 
konsumenten inte ser den. Vi tog upp Adblock som ett exempel, en funktion som gömmer 
undan bannerannonser på hemsidor så att användaren inte ser dem (Adblock Plus, 2016). 
Plattform 2 svarade att det är ett problem för branschen att folk använder sig av sådana 
verktyg i och med att ingenting är gratis. Konsumenter är inne på hemsidor utan kostnad men 
det de betalar med är sina uppgifter, som sen kan användas i marknadsföringssyfte (2). 
Respondenten menar vidare att den typen av tjänster måste förändras i framtiden, eftersom 
många företag är beroende av annonsintäkter och därför inte kommer att acceptera 
konsumenters möjligheter att filtrera bort reklam på det sätt som t.ex. Adblock gör. Plattform 
5 väljer istället att inte lägga så mycket pengar på display-ytor, utan att sprida sin information 
i sammanhang som är relevanta för den valda målgruppen vilket gör att det inte upplevs 
påträngande för konsumenten. De flesta av de övriga plattformarna jobbar inte med betald 
marknadsföring på det sättet och påverkas inte därför. De kommunicerar mycket i sociala 
medier och tillåter därmed konsumenterna att forma sitt informationsflöde genom att följa 
plattformens konton eller inte. 
 
Samtliga företag upplever effekter av WOM, vissa förlitade sig mer på den typen av spridning 
än andra. Plattform 5 som är mer etablerade än de andra plattformarna menar att deras 
plattform är ett vanligt samtalsämne bland svenska folket sedan länge, något som plattform 2 
jobbar för att uppnå genom att göra ett bra arbete med en tydlig affärsmodell. Plattform 1 och 
3 märker av WOM-effekten genom att användarna delar sina egna annonser för att få mer 
spridning av personliga skäl. Detta omnämndes i fall då deras plattform spreds i positiva 
ordalag. Vi frågade hur plattform 1 agerar om det skulle skrivas något som hen kände behov 
att adressera:  
 
“jag känner att det är väldigt bra att vara öppen i alla såna här sammanhang, att skriva 
öppet på till exempel vår facebooksida [...] Jag tror att öppenhet är väldigt… Man kommer 
ändå inte runt det, man kan inte dölja någonting på nätet nuförtiden” (1).  
 
Även plattform 6 går in och bemöter eventuell kritik mot den typ av tjänst som erbjuds, till 
exempel kommentarer om varför delning mellan privatpersoner kan vara negativt. 
Respondenten på plattform 6 säger att de inte märkt av negativa omnämningar i så stor 
utsträckning, och detta sägs även av fler företag. Flera respondenter sa att de inte har resurser 
för att hålla koll annat än att söka på plattformens namn medan andra menade att konsumenter 
nog inte skrev om dem så mycket. Bland annat plattform 6 tar också upp att de inte kan veta 
allt som skrivs om dem ändå. Endast plattform 5 använder verktyg som håller koll på hur 
plattformen omnämns, respondenten förklarade vidare att de då inte agerar på det som skrivs 
annat än om den upptäckta diskussionen “tar skruv” och behöver bemötas. 
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Intervjun avrundades med att fråga vilka respondenterna såg som sina konkurrenter och hur 
de ställde sig till deras verksamhet. I vissa fall nämnde de varandra som konkurrenter eller att 
de inte hade några konkurrenter, till exempel plattform 3: 
 
“Vi är mest som ett komplement, vi har ingen som har exakt samma saker som vi” (3).  
 
Men i övrigt är det Facebook som anses vara en konkurrent, både plattform 5 och 2 menar på 
att det är den främsta konkurrenten på marknaden. De syftar då på till exempel de grupper på 
Facebook som möjliggör kontakt och utbyte mellan många konsumenter. På följdfrågan om 
hur de jobbar med konkurrensen valde några att avstå att svara. Plattform 2 svarade att de 
försöker anpassa sitt innehåll så att de ligger i nivå med konkurrenterna, att de ser sig själv 
både som en “adapter” och “follower”. Positiv till konkurrensen var respondenten på 
plattform 1:  
 
“Men konkurrens är lite roligt också för att det sprider också information om att, ja eller idén 
om såna här tjänster över huvud taget. Det kan ju vara lite positivt, i och med att, ja, ‘åh, jag 
känner redan till att det finns en möjlighet att lägga upp ett sånt galleri, så kan man göra det 
här också’, man kan se att den är bättre eller den är sämre och sådär.”  
 
Även plattform 6 tog upp konkurrens som en positiv aspekt, då de tolkar konkurrens kring 
nya idéer som ett tecken på att fler tror på idén. 
 
De svar vi har fått under våra intervjuer kommer nu att analyseras i nästkommande kapitel 
med backning av teorin. 
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6 Analys 
I analyskapitlet presenteras våra diskussioner kring det empiriska materialet, kopplat till den 
teoretiska referensramen. Kapitlets upplägg följer de kategorier som användes i empirin, med 
tre huvudteman från den teoretiska referensramen och ytterligare underrubriker utifrån den 
tematiska analysen av materialet. 

6.1 Kommunikation/interaktivitet 
I detta avsnitt undersöks främst de första stegen i vår kommunikationsmodell (figur 4), efter 
att plattformen och tjänsten definierats. Resultaten ser vi här kretsar kring steget “internet”, 
det vill säga den miljö/kanal som plattformen ska få ut sin tjänst i, och “brus” som kan hindra 
plattformens budskap från att nå sina mottagare. Internet är framför allt relaterat till 
kommunikationskanaler och hur dessa används för att nå fram i den digitala miljön. Analysen 
kring funktioner på plattformen har förvisso en viss koppling till själva plattformen och 
tjänsten, men vi ser också att dessa funktioner dels kan användas som en typ av 
kommunikationskanaler och dels kan hjälpa plattformen att nå igenom brus, beroende på hur 
funktionerna används. Att hålla sig uppdaterad ser vi är starkt kopplat till den miljö UGC-
plattformar rör sig på och dess snabba utveckling, men också det är ett sätt att se till att en 
plattform kan ta sig förbi brus.  

 
Figur 4 - En UGC-baserad kommunikationsprocess 

!  
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6.1.1 Kommunikationskanaler 

De tillfrågade plattformarna använder sig framför allt av internet och sociala medier i sin 
kommunikation till befintliga och nya användare. Resultatet är inte förvånande eftersom 
plattformarnas verksamhet bedrivs på internet, även om utfallet ofta är fysiska utbyten mellan 
användare och konsument. Deras målgrupp är med andra ord människor som rör sig på 
internet, vilket gör det logiskt att marknadskommunikation sker där i första hand. Hur 
företagen sen kommunicerar skiljer sig. Det går inte att dra några tydliga paralleller till de 
trender vi har tagit upp på internet, annat än att några företag använder sig av exempelvis 
videoklipp. Vi ser tydliga spår av paradigmen thought tracing, definierad av Deighton & 
Kornfeld (2009, s. 6), i att alla våra respondenter nämner marknadskommunikation via 
sökmotorer. Genom att kunna spåra användare och konsumenters sökbeteende, kan företag 
analysera de sökord som används när en person vill hitta en lösning på ett visst behov, och sen 
använda olika tekniker för att synas när kunden söker efter något relaterat till plattformens 
verksamhet. 
 
När det kommer till strategi skiljer det sig en del mellan hur planerad plattformens 
marknadskommunikation och kanalerna de använder är. Vissa av de organisationer vi pratat 
med verkar ha en tydlig strategi för hur och var de kommunicerar, exempelvis de som ägs av 
större koncerner, medan andra trycker på att de försöker vara där deras potentiella användare 
och konsumenter är och anpassa sig till det. “Sunt förnuft” nämns till exempel av en 
respondent i sammanhanget kring att välja och anpassa kanaler (2). Vi ser att det har 
kopplingar till den osäkerhet som finns även i teorin om hur en bra strategi för 
internetmarknadsföring ser ut, exempelvis de diskussioner som tas upp av Kitchen & Proctor 
(2015). En tanke kring detta är att det på grund av den snabbt föränderliga internetmiljön är 
svårt att bygga en klar strategi för kommunikationskanaler, eftersom den måste kunna ändras 
snabbt vid behov. Deighton & Kornfeld (2009, s. 4) menar att den digitala kommunikationen 
är i första hand utformad för konsumenternas skull. Därför ser vi att det kan finnas en tanke i 
att ha en mindre fast strategi på längre sikt. På så sätt blir strategin mer flexibel och kan 
snabbt anpassas efter hur konsumenter och användare beter sig och följa dem bättre. 
Samtidigt måste vi också överväga att respondenter kan ha undvikit att gå in för mycket på 
företagens strategi, eftersom de är medvetna om att arbetet kommer publiceras och det finns 
en risk att konkurrenter kommer läsa studien. 
 
Keller (2009, s. 152) menar att det är av vikt att vara flexibel med kommunikationskanaler 
och kunna blanda dessa efter behov. Vi ser att alla våra respondenter kommunicerar i flera 
kanaler, och flera nämner att de försöker röra sig i de medier där deras användare rör sig (2, 4, 
5). Detta har också tydliga kopplingar kring en av Rowleys (2004, s. 25) poänger med 
internetmarknadsföring, att skapa närvaro. Vi ser att plattformarna jobbar med detta genom att 
synas i flera kanaler och skapa en närvaro där deras användare och konsumenter finns. 
Företagen kommunicerar också annorlunda beroende på kanal. Till exempel ser vi att 
plattform 5 är mer skämtsamma och personliga i sociala medier än de är i nyhetsbrev. Denna 
typ av blandning av kanaler och budskap har vi sett i teorin som en grundläggande del i 
dagens kommunikation (Keller, 2009, s. 152). Därför var det inte oväntat att höra om hur de 
väljer sina kommunikationskanaler. 
 
Plattformarna ger intryck av att vara olika när det kommer till mängden 
marknadskommunikation och budget, en del känner sig begränsade av sin budget. Detta är 
naturligt då plattformarna är mycket varierande i storlek och hur länge de varit etablerade. 
Här ser vi att som internetmiljön ser ut idag kan budskap nå långt även utan stora kostnader, 
vilket vi ser på att även de små plattformarna har användare nog för att gå runt. Det går att nå 
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ut med små medel till stor publik exempelvis via sociala medier, och vi ser att även de större 
företagen vi har pratat med använder sig relativt lite av betald marknadsföring. Här ser vi en 
koppling till de egenskaper Gurau (2008, s. 173) definierar för internetmiljön; interaktivitet, 
transparens och minnesförmåga. Dessa egenskaper möjliggör kommunikation på nya 
interaktiva sätt, till exempel via sociala medier, som på grund av sin transparens kan spridas 
snabbt och effektivt till många olika människor utan att det behöver kosta så mycket. 
Minnesförmåga i sin tur gör att varumärken kan befästas väl om de får god spridning på sina 
budskap. Att kunna nå ut till många med små medel ser vi också har stark grund i begreppet 
inbound marketing, där Høgenhaven & Fishkin (2013, s. 3) konstaterar att bra och intressant 
innehåll i marknadskommunikation gör att konsumenter och användare själva kommer sprida 
budskapet och söka sig till företaget. Detta förstärks också av våra respondenter, bland annat 
plattform 5 som menar att de i sociala medier inte fokuserar på att kommunicera sina 
produkter och tjänster utan mer på att skapa underhållande innehåll kring plattformen och de 
anställda samt försöker engagera följarna. Här ser vi också en koppling till att skapa 
gemensamt värde (Rowley, 2004, s. 25), vilket vi ser att flera av plattformarna gör genom att 
skapa innehåll och budskap som användare och konsumenter uppskattar och vill dela till 
andra, istället för att bli påtvingade ett marknadsföringsbudskap. Detta är också i fas med 
cultural exchange som nämns av Deighton & Kornfeld (2009, s. 8), det vill säga att företag 
drar nytta av underhållning för att få spridning och därmed får en mer naturlig och önskvärd 
plats i internetmiljön än om de använder sig av kommunikation av mer påträngande karaktär. 
 
Konkurrens är inget vi har tagit upp specifikt i teorin, då vi anser att i UGC-plattformars fall 
är en stor del av konkurrensen inte bara liknande företag eller tjänstemöjligheter, utan också 
att över huvud taget få en del av uppmärksamheten på internet. Konkurrensen är därmed en 
del att beakta i marknadskommunikation, men samtidigt för komplex för att angripa utifrån 
vår frågeställning, därför har vi valt bort det. Dock snuddade vi vid ämnet under intervjuerna 
och vill därför kort analysera det. Detta eftersom det ett par gånger under våra intervjuer har 
kommit upp att konkurrens i form av likadana tjänster kan vara en positiv företeelse för 
företag i en så ny verksamhet som de flesta UGC-plattformar är. Respondenterna har då 
menat att konkurrenter förvisso kan ta marknadsandelar, men samtidigt underlättar för andra i 
branschen då budskapet om själva idén sprids och lockar fler användare och konsumenter till 
marknaden (1,6). Vi ser därför att konkurrens av andra plattformar kan ha en positiv effekt på 
plattformens spridning till användare och konsumenter. 
!

6.1.2 Funktioner på plattformen 

Att plattformarna använder delningsknappar för att kunna spridas på sociala medier upplevde 
vi som väntat. De opererar på Internet och riktar sig till privatpersoner, så att underlätta för 
sina användare att kunna sprida plattformens innehåll kan ge kostnadsfri marknadsföring. Vi 
identifierar att plattformen på detta sätt aktiverar individuell och social motivation hos sina 
användare, enligt teorierna av Zhang & Zubcsek (2010, s. 3) och Daugherty (2008, s. 18). 
Användare och konsumenter kan dela plattformens innehåll på sina egna sociala medier till 
sina vänner. Det personen gör är att dela och bidra med ett intressant innehåll på sitt flöde till 
likasinnade (sina vänner) och därmed uppnås en känsla av förhöjt självförtroende och att 
personen bidrar med något som är viktigt och bra för denne. Vi ser samma utfall som teorin 
beskriver, men skillnaden är att interaktionen flyttats till sociala medier istället för att endast 
ske på plattformen. Zhang et al. (2014, s. 1018) menar att interaktionen ska skräddarsys och 
passa varje besökares person. Det våra intervjuer visat är dock att motivationen till att 
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använda tjänsten kan triggas på en annan plattform, även om de teknologiska perspektiven 
inte kan uppfyllas på den egna plattformen. 
 
Mindre organisationer har på grund av begränsad budget och kompetens, inte alltid möjlighet 
att utveckla en plattform så komplext som Zhangs et al. (2014) teori beskriver. Vi ser att 
innehållet ändå kan få stor spridning genom en delningsknapp till andra plattformar som i sin 
tur har mer komplexa system för interaktion, om innehållet anses vara bra nog att spridas 
enligt användare och besökare. Denna slutsats drar vi av Høgenhaven & Fishkins (2013) teori 
om inbound marketing, det vill säga att bra innehåll ger spridning via WOM. Att 
interaktionen flyttas från en plattform till en annan behöver därför varken vara bättre eller 
sämre ur kommunikationssynpunkt. Det organisationerna helst vill kan vara att interaktionen 
ska ske på den egna plattformen, så att de kan hålla koll på kommunikationen, men vi ser att 
tjänstens syfte kan uppfyllas även genom att flyttas mellan plattformar. Plattform 4 var de 
som i mest positiva ordalag pratade om hur konversationer flyttas till andra plattformar så 
som Facebook, samtidigt bör beaktas att de är den enda ideella organisationen i vårt urval och 
därmed har de inte någon vinst att ta hänsyn till. Risken finns att hela verksamheten flyttas till 
den nya sociala plattformen och att plattformsleverantören förlorar sin inkomstkälla ifall ett 
kostnadsfritt alternativ finns för användare och konsumenter på exempelvis Facebook, vilket 
diskuteras vidare under temat kontroll. Detta bör särskilt has i åtanke då Facebook räknas som 
den största konkurrenten för flera av de organisationer vi pratat med. 
 
Flera företag upplevde att användare och konsumenter ofta vänder sig till företaget själva när 
de hade frågor eller recensioner. Detta även om plattformen har funktioner för kommentarer 
och betygssättning för tjänsterna. Ur perspektivet social motivation kan denna observation 
vara negativ, då den privata konversationen minskar aktiviteten och interaktionen på 
plattformen. Det kan även betyda att en plattform som egentligen är aktivt besökt ser 
stillastående ut för en ny besökare. Det finns samtidigt fördelar med att användare och 
konsumenter kontaktar plattformleverantören direkt, då kan plattformen fånga upp och reda ut 
negativa upplevelser innan de publiceras på internet. På så sätt ser vi att negativt rykte 
förhindras spridas med tanke på den transparens och minnesförmåga internet har (Gurau, 
2008, s. 173). Vi ser att det kan finnas sätt att skapa en balansgång mellan detta och få 
fördelar av båda varianter, till exempel genom att lyfta fram aktivitet som inte syns. Ett 
exempel är att göra inlägg så som “många hör av sig och frågar om det här” och göra det till 
ett kommunikationsbudskap, plattform 6 beskrev hur de jobbar på ett liknande sätt när de fått 
många frågor om någonting. Vi menar på att det, är en bra blandning av att svara på feedback 
och frågor samtidigt som företaget visar på aktivitet och engagemang från både plattform, 
användare och besökare, vilket framhålls som viktigt i teorin. 

6.1.3 Att hålla sig uppdaterad 

Efter att ha sammanställt intervjuerna kan vi konstatera att företagen generellt inte har 
särskilda strategier för att följa med i dagens trender, även om alla jobbar med 
omvärldsbevakning på ett eller annat sätt. Ett exempel på trender vi tog upp i början av 
arbetet är att kommunicera via videoklipp, som ett av företagen gör (6). En del av 
respondenterna pratade en del om tankar och planer (3) medan vissa sa sig inte ha någon 
direkt strategi alls (2). Vi kan med andra ord inte se att plattformsleverantörerna i stort följer 
de tydligaste digitala trenderna just nu, en anledning till det kan vara att många av 
plattformarna är små och inte har resurser till att till exempel skapa engagerande videoklipp. 
Å andra sidan har vi här också i åtanke att respondenterna kan ha valt att inte berätta mer på 
grund av att de inte vill avslöja sina strategier i ett arbete som ska komma att publiceras. 
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Hur förhåller sig detta då till det faktum att företag måste hålla sig uppdaterade för att 
överleva den föränderliga miljön på internet? Dels ser vi att bara genom att bedriva en 
plattform med användargenererat innehåll är de här organisationerna generellt tekniskt 
uppdaterade och bedriver en affärsidé som är nutidsmässig. Utvecklingen med 
användargenererat innehåll och delningsekonomi tros dessutom vara en stor del av framtida 
ekonomi (Schaedel & Clement, 2010, s. 18). Några av respondenterna uttryckte att de inte var 
utbildade inom ekonomi, marknadsföring och/eller egenföretagande, utan att de istället jobbar 
lite på känsla eller med olika gratis-verktyg som finns. Trots detta har de nått ut med sin 
plattform på marknaden. Det skapar en undran om plattformarna med än mer planerad 
kommunikation skulle nå ut ännu bättre? Det krävs å andra sidan att plattformsleverantörerna 
håller sig uppdaterad och kan anpassa sig till nya trender för att fortsätta synas. Återigen ser 
vi att det troligen finns en balansgång mellan att vara flexibel och att ha en tydlig strategi för 
plattformen. 
 
Vi har tidigare diskuterat att viss interaktion användare och konsument emellan flyttas till 
andra plattformar. Det kan vara så att detta är en trend på marknaden som blir mer 
framträdande. En av respondenterna nämnde att de rör sig “seamless” mellan olika digitala 
medier och ansåg att kanaler är mindre viktiga (4). En respondent pratade också om att 
använda liknande funktioner som andra medier, för att skapa en igenkänningsfaktor hos 
användare och konsumenter och på så vis uppmuntra till interaktion (1). Vi ser att en slutsats 
kan vara att kommunikation från plattformens sida behöver kunna flyta mellan olika kanaler 
där användarna rör sig. Samtidigt måste själva plattformen bidra med tillräckligt värde för att 
hålla kvar grundverksamheten på plattformen, så att inte behovet av den försvinner. Här ser vi 
också en avvägning, i att företagen fortfarande kan få intäkter för idén och att interaktionen 
inte blir så flytande att de förlorar affärsidén till andra kommunikationskanaler. 
 

6.2 Feedback/Dialog 
Feedback och dialog representeras i vår kommunikationsmodell av de tillagda pilarna mellan 
alla de tre olika intressenterna i processen. Det första avsnittet behandlar feedback mellan 
plattformen och användare eller konsumenter, vilken representeras i 
kommunikationsmodellen av den dubbelriktade pilen mellan dessa intressenter. Vidare 
behandlas motivation till att bidra, som relaterar till de två olika mottagarna i 
kommunikationsmodellen och vad som får dem att vara aktiva på plattformen. 

6.2.1 Feedback från användare 

Feedback är en grundläggande del i kommunikationsmodellen (Duncan & Moriarty, 1998, s. 
3). Under den teoretiska genomgången såg vi också att feedback tar allt större plats i nyare 
teorier kring marknadskommunikation (Gurau 2008, s. 179; Rowley, 2004, s. 25). Alla våra 
tillfrågade respondenter ser feedback som viktigt i deras verksamhet, vilket överensstämmer 
väl med teorin. Vi ser dock att begreppet feedback uppfattas lite olika av våra respondenter, 
när vi ställde frågan skiljde sig det första de tänkte på åt. Detta var en intressant observation 
som vi inte hade förutsett, även om det inte innebär att något av synsätten är mer eller mindre 
positivt eller korrekt än det andra. Några av respondenterna kopplade direkt begreppet till 
kundtjänst och den typ av feedback som innebär klagomål eller hjälpförfrågningar från 
konsumenter eller användare. Andra pratade istället mer om feedback i form av berättelser 
eller utvecklingsförslag från nyttjare av deras tjänst. Här ser vi också att det blir skillnader i 
hur respondenterna tycker att feedback ska hanteras. Exempelvis tog en respondent upp 
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tanken att jobba bort behovet av feedback genom att göra plattformen så användarvänlig som 
möjligt så att behovet inte uppstår (1). Vi ser att denna tanke har kommit då respondenterna 
pratar om feedback i form av kundtjänst, och att de pratar om att höja de teknologiska faktorer 
som Zhang et al. (2014, s. 1018) tar upp, framför allt den som benämns upplevd interaktivitet. 
Det vill säga att plattformen är utformad på ett sätt som gör den enkel för användare och 
besökare att förstå och använda, så att de inte ser något behov av att be om hjälp eller komma 
med klagomål. 
 
En annan betydelse av ordet feedback som kom upp under intervjuerna är feedback i form av 
utvecklingsförslag eller allmänna synpunkter på plattformen. Vi ser att det är främst denna typ 
av feedback som framhålls som viktig i teorin av bland annat Gurau (2008) och Rowley 
(2004). När denna typ av feedback kom upp under intervjun ansåg samtliga respondenter att 
det är positivt att få in förslag och tankar från nyttjare av tjänsten, men det varierade i hur stor 
grad denna feedback sedan användes. Vi ser att variationerna berodde dels på inställningen 
hos företaget till hur feedback från användare och konsumenter kan användas, men också på 
resurser hos företaget för att till exempel göra förändringar på plattformen. Några plattformar 
har mer strukturerade sätt att samla in feedback, exempelvis via kundundersökningar eller 
under utveckling av nya funktioner, medan andra förlitar sig mer på att feedback kommer in 
spontant från användare eller konsumenter. Några organisationer har också specifika 
kundtjänstavdelningar som tar emot feedback. 
 
När vi frågar om strategier kring hantering av feedback och att hitta vad som ska 
implementeras och inte, nämns även här “sunt förnuft” av någon organisation som strategi om 
feedback kommer in i form av förslag (1). Vi ser i teorin att feedback är viktigt inte bara för 
kommunikation utan för att kunna utveckla plattformen efter användare och konsumenters 
beteenden i den interaktiva Web 2.0-miljön (Rowley, 2004, s. 25; Kitchen & Proctor, 2015, s. 
41). Vi ser att feedback har blivit lättare att utbyta med tanke på nya interaktiva 
kommunikationssätt som sociala medier. Därför, när feedback kan komma från många olika 
håll och inte bara via en kundtjänstkanal, kan behovet uppstå att ha en tydlig strategi eller 
rutin för hur feedback tas emot och bearbetas. 
 
Intressant är att plattform 4 använder feedback för att kommunicera, och omvandlar feedback 
från användare eller konsumenter till marknadskommunikation. Att lyfta upp feedback, vem 
som gav den och hur den användes, i sin kommunikation ser vi ger konsumenter och 
användare ett tydligt budskap om att den feedback som ges tas tillvara på. Därför ser vi också 
att personer kan uppmuntras till att komma med feedback genom individuell motivation, 
genom att personen får känna att hens åsikter räknas och får högre självförtroende 
(Daugherty, 2008, s. 18). Vi ser också att det kan stimulera viss social motivation (Zhang & 
Zubcsek, 2010, s. 3; Poch & Martin, 2014, s. 309; Hoyer et.al. 2010, s. 289; Katz, 1960, 
refererad i Daugherty, 2008, s. 17), i att personens förslag visas upp för andra och får 
bekräftelse via plattformen. Vi upplever att plattform 4 har skapat en stark gemenskap, vilket 
gör att människor är villiga att bidra till och engagera sig i plattformens utveckling både 
genom feedback och rent operativa prestationer. Eventuellt ser vi att faktumet att plattform 4 
är en ideell förening kan påverka gemenskapskänslan, eftersom det inte ligger ett 
vinstdrivande företag bakom vilket annars kan uppfattas från konsumenter och användares 
sida som en falsk gemenskap med baktanken att tjäna pengar. Oavsett ser vi dock att deras 
situation är ett bra exempel på Rowleys (2004, s. 25) grundsten, att skapa gemensamt värde. 
Vi tror att detta också kan ge en cirkeleffekt, där potentiella användare och konsumenter ser 
andra människors engagemang för idén och därmed motiveras att själva vara med och nyttja 
tjänsten samt komma med feedback, vilket ger ytterligare material till plattformens 
kommunikation och i sin tur stimulerar till ytterligare engagemang.  
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I den interaktiva miljö som uppstått på internet, och där makten över innehållet allt mer 
övergått till användare och konsumenter (Kitchen & Proctor, 2015, s. 36), ser vi att UGC-
plattformar bör ha en ödmjuk framtoning i hanteringen av feedback. Istället för att framhålla 
sig själva som den huvudsakliga drivkraften till utveckling, kan de lansera förändringar 
tillsammans med information om hur detta har gjorts i samrådan med användare och 
konsumenter. Företaget lyfter fram interaktionen och skapar en känsla av att det är ett 
gemensamt värde som skapats. Relationerna stärks med användare och konsument och vi 
tänker att det skapar en känsla av att det här även är användarnas sajt som de vill vårda. 
Rowley (2004) menar att skapandet är dessa värden är viktigt och vi ser detta som ett sätt att 
göra skapa dem på. Om en plattform kan skapa en tydlig gemenskapskänsla och en känsla av 
att användare och konsumenter har stort inflytande på hur plattformen utvecklas, kan 
plattformsleverantören komma lite längre ifrån en uppfattning om ett påträngande företag som 
främst opererar i vinstsyfte, vilket är grundtänket i inbound marketing (Høgenhaven & 
Fishkin, 2013, s. 3). 

6.2.2 Motivation till att bidra 

Det vi ser som gemensamt med de olika plattformar vi har undersökt, är att deras grundidé är 
förhållandevis enkel. De förmedlar till ett tjänsteutbyte som skulle kunna ske utan 
plattformens inblandning, men de skapar en samlad plats för parterna i utbytet att hitta 
varandra. Sociala medier idag är så utvecklade att behovet för tjänsterna egentligen kan 
uppfyllas där, konsumenter och användare emellan, och dessutom gratis. Därför ser vi att 
privatpersoner som rör sig i sociala medier är den största konkurrenten. Vår slutsats är att det 
behövs mer än bara att en plattform tillhandahålls, för att tjänsten ska bli framgångsrik. Det 
måste finnas ett större värde än bara själva tjänsten för att människor ska gå med på att betala 
till plattformen. I det ökade värdet skapas antingen en social, individuell eller finansiell 
motivation för användarna att ansluta sig till plattformen. Vi ser att exempel på ökat värde kan 
vara att det är smidigare eller säkrare att blanda in en tredje part i form av en plattform, eller 
att plattformen lyckas nå ut till fler konsumenter än vad användaren upplever att hen skulle 
göra på sina egna sociala medier. 
 
När vi tagit upp motivation i teorin har vi sammanfattat tre olika typer av motivation - 
individuell, social och finansiell (Zhang & Zubcsek, 2010, s. 3; Poch & Martin, 2014, s. 309; 
Hoyer et.al. 2010, s. 288; Katz, 1960, refererad i Daugherty, 2008, s. 17). Vi ser att de olika 
motivationstyperna finns mer eller mindre representerade hos de olika företagens användare, 
utifrån det våra respondenter berättat. Individuell motivation ser vi till exempel i 
sammanhanget av att en användare eller konsument tror på idén och vill vara med. Det nämns 
av till exempel plattform 4 som tar upp själva verksamhetens idé som en motiverande faktor, 
att användare tror på och vill bidra till att den blir verklighet. Under individuell motivation 
vill vi också ta upp miljöaspekten som nämns av bland annat plattformarna 4, 5 och 6 som 
motivation. Plattform 6 menar att de får större respons på kommunikation som tar upp 
fördelar för miljön med att använda deras tjänst, än på kommunikation som tar upp finansiella 
fördelar. Motivation för miljöinriktat beteende kan ha en viss social motivation, men är också 
individuellt motiverad av värderingar hos individen (Bamberg & Möser, 2007, s. 21). Vi ser 
med andra ord att både social och individuell motivation kan spela in, vilket kan vara en 
anledning till att miljöaspekten är framgångsrik i en plattforms marknadskommunikation. 
 
Social motivation handlar om att andra människors uppfattning om användaren påverkas av 
användarens aktivitet (Zhang & Zubcsek, 2010, s.3; Katz, 1960, refererad i Daugherty, 2008, 
s. 17). Användare som drivs av social motivation ser vi nämns på lite olika sätt. Plattform 1 
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har en verksamhet som handlar mycket om att visa upp användarnas skapelser och därför blir 
det naturligt att social motivation ligger bakom till stor del hos användarna på denna 
plattform. De plattformar som har implementerat ett recensionssystem ser vi drar nytta av 
social motivation, genom att en användare ser bra ut i andras ögon då de till exempel få 
många bra omdömen eller kommentarer. På plattformarna där tjänster utbyts kan användarna 
uppfattas som duktiga på olika typer av sysslor genom att ha genomfört många utbyten och 
fått omdömen från konsumenter. Användare kan på så sätt visa upp sina färdigheter och få 
bekräftelse från andra, samt skapa en uppfattning om att de är engagerade i till exempel 
delningsverksamhet. 
 
Vi ser också att social motivation kan ha en koppling till att sprida underhållande innehåll. 
Plattform 3 och 5 nämner att roligt skrivna erbjudanden på deras plattformar får mer spridning 
än andra. Där ser vi att det kan finnas social motivation bakom, dels i att själv skriva roligt 
innehåll och dels i att dela andras roliga innehåll till sina vänner och därmed förstärka olika 
uppfattningar om sig själv. Vidare ser vi en ytterligare typ av social motivation i till exempel 
den verksamhet plattform 4 har, där motivationen att bidra helt enkelt kan vara att användaren 
söker sällskap. Eftersom social motivation är ett brett begrepp som innefattar allt som 
påverkar hur användaren uppfattas av andra människor (Zhang & Zubcsek, 2010, s. 3), ser vi 
att alla de typer av social motivation vi har nämnt går in under begreppet även om de tar sig 
uttryck på olika sätt på olika plattformar. 
 
Flera av de plattformar vi har undersökt har en verksamhet som innebär att den ena parten får 
någon form av ekonomisk kompensation i tjänsteutbytet. Finansiell motivation är den mest 
greppbara motivationen för konsumenter och användare, och därför kan vi anta den spelar in 
hos alla de organisationer som har pengar med i bilden. Vi ser att finansiell motivation har 
stor inverkan på aktiviteten på dessa plattformar. Flera av respondenterna som representerar 
dessa plattformar konstaterar också att den part som får ekonomisk vinning av utbytet, 
behöver uppmuntras mindre med kommunikation än den andra parten. Detta ser vi faller sig 
naturligt då ekonomisk ersättning är konkret, och på så sätt kan vara lättare för användare att 
se som en faktisk vinst av utbytet än till exempel social bekräftelse eller individuell glädje. 
 
Plattform 2 pratar om att det finns ett annat typ av pris i de tjänster som erbjuds mellan 
privatpersoner, förutom det rent ekonomiska. Om någon till exempel hyr ut boende eller 
ägodelar till andra människor, mottas en ekonomisk ersättning men i gengäld måste du 
faktiskt låta en annan person bo i ditt hem eller hantera dina ägodelar (2). Därför ser vi att 
även om individuell och social motivation kan vara en stor bidragande faktor till att en 
användare väljer att ansluta sig till en UGC-plattform, så kan finansiell motivation i vissa fall 
vara nödvändigt för att en person ska ta steget och våga låna ut sina ägodelar till en annan 
person. 
 
Vidare vill vi här ta upp paradigmen property exchange, definierad av Deighton & Kornfeld 
(2009, s. 6). Property exchange genomsyrar hela idéerna hos de plattformar vi har studerat, 
och vi ser att det som motiverar att utbyta tillgångar kan vara en ytterligare faktor som driver 
användare och konsumenter att söka sig till plattformen och att interagera med människor de 
annars inte skulle interagera med. Det kan argumenteras att detta i själva verket är individuell 
motivation eller en typ av finansiell motivation. Vi ser också att det skulle kunna 
argumenteras för att det är en typ av social motivation eftersom det finns en trend mot 
delningsekonomi (Deighton & Kornfeld, 2009, s. 6), och att en person som använder UGC-
plattformar då skapar en uppfattning om att de är delaktiga i denna trend. Vi ser att hos de 
företag som vi intervjuade och där användarna får betalning för sitt erbjudande, finns ofta 
funktioner och kommunikation som motiverar både individuellt, socialt och finansiellt. Den 



! 52!

ideella föreningen bakom plattform 4 motiverar sina användare enbart individuellt och socialt, 
det kan vara ett mål att kunna bedriva tjänster likt dessa utan finansiell motivation. Vi tror att 
finansiell motivation inte är nödvändig om individuell och social motivation är stark nog, för 
att ett tjänsteutbyte ska ske. Å andra sidan, för att ett företag ska kunna få intäkter på sin tjänst 
ser vi att finansiell motivation kan vara en förutsättning. Vidare tror vi att i de fall en 
användare ska dela med sig av sin tid eller sina ägodelar, kan det vara svårt att finna sociala 
och individuella motivationsfaktorer som är starka nog att skapa ett utbyte utan finansiell 
ersättning hos tillräckligt många personer för att bedriva verksamheten. 
 
Samtidigt ser vi att social och/eller individuell motivation är grundläggande för plattformens 
överlevnad, då vi inte tror att en plattform som enbart motiverade genom finansiell ersättning 
vore framgångsrik. En plattform som uteslutande jobbar med finansiell motivation ser vi 
skulle ha svårt att attrahera både användare och konsumenter, då den ena parten får 
ekonomisk ersättning men ingen motivation finns för den andra parten. Det finns en trend att 
property exchange idag innebär att individer vill ha ersättning för sina erbjudanden, till 
skillnad från hur det började med gratis delning av till exempel media (Deighton & Kornfeld, 
2009, s. 6). Eftersom vi ser att property exchange tog sin början i andra motivationer än 
finansiella och har utvecklats därifrån, tror vi dock att det inte går att överge de värderingar 
som från början låg till grund för den typen av delningar. Risken är då att plattformen inte 
klarar att bygga en känsla av gemenskap, som vi har sett är viktigt, och istället skapar en 
uppfattning om att plattformen drivs främst av företagets egen finansiella motivation. 
Gemensamt värde skapas inte tillsammans med användare och konsumenter, och vi ser då att 
plattformen kan komma att ha svårt att konkurrera i den interaktiva miljön på web 2.0. Med 
Deighton & Kornfelds (2009) teori i ryggen, kan vi konstatera att alla tre motivationer 
behöver triggas mer eller mindre för att en UGC-plattform ska vara effektiv. I hur stor grad de 
olika motivationerna sen behövs ser vi skiljer mellan olika typer av UGC-verksamhet och vad 
deras huvudsakliga motivationsfaktor är. 
 
På en hemsida med användargenererat innehåll beräknas ca 90% av användarna vara passiva, 
det vill säga att de bara är registrerade och observerar aktiviteten, medan 10% är den verkligt 
aktiva andelen användare (Nielsen, 2006). Två av respondenterna nämnde denna fördelning 
och vi fick intrycket av att detta är normala siffror i sammanhanget. Frågan vi ställer oss är 
om detta verkligen är önskvärt? Om endast 10% av användarna på en plattform är aktiva, ser 
vi att det krävs en stor mängd besökare för att få tillräcklig aktivitet på en plattform. Eftersom 
UGC-plattformar är beroende av en viss aktivitetsnivå för att plattformens verksamhet ska 
fungera (Park et al., 2013, s. 1257), vill vi mena att det kan vara ett problem att så låg andel 
av användarna faktiskt bidrar till plattformen. Hur detta ska lösas är en fråga vi inte kan svara 
på med hjälp av vårt empiriska eller teoretiska material, men vi ser att det finns en intressant 
frågeställning i hur plattformar skulle kunna jobba med de olika motivationer som tagits upp 
för att öka andelen aktiva användare, som ett alternativ till att enbart attrahera fler användare 
till plattformen. 
!  
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6.3 Kontroll 
Temat kontroll är inte explicit utskrivet i vår kommunikationsmodell, men vi har i teorin visat 
på att det är en återkommande aspekt att ta hänsyn till för företag som opererar i web 2.0 
(t.ex. Kitchen & Proctor, 2015, s.36; Schaedel & Clement, 2010, s. 18). Vi ser att kontroll 
över plattformens innehåll är kopplat till den plattform och den typ av tjänst organisationen 
vill erbjuda. Vi ser också att det är en del i kommunikationsstrategin genom att 
plattformsleverantören avgör hur mycket av kontrollen över plattformens utseende, miljö, 
budskap och kommunikation som släpps fri till användare och konsumenter att styra. Kontroll 
över interaktionen på plattformen är relaterat till den feedback som skapas mellan användare 
och konsument, vilket ut plattformsleverantörens perspektiv är till stor del en fråga om vilken 
grad av kontroll som är lämplig. Konsumenternas kontroll över information relaterar främst 
till internet som en del i kommunikationsmodellen, vilket rör den miljö som plattformen 
opererar i. 

6.3.1 Kontroll över plattformens innehåll 

Organisationerna menar att användarna har frihet att forma innehållet på plattformen så länge 
de håller sig till de regler och utformningar som de har lagt fram. Till detta hör även att 
funktionerna på plattformen, utöver själva tjänsteutbytet, beskrivs vara relativt begränsade av 
flera organisationer. Det är svårt att jämföra organisationernas bild av frihet med teorin, då 
den kan uppfattas olika. Att ha fler olika funktioner som ger större frihet än de som 
plattformsleverantörerna erbjuder kan sudda ut själva huvudsyftet med plattformen, i och med 
risken att det blir fokus på annat än själva tjänsten. Samtidigt kan det verka vara en liten frihet 
att inte kunna gör annat än att utforma en beskrivning av erbjudandet och att kommentera vad 
man vill (så länge det är i god ton). 
 
När det kommer till delningsfunktioner och sammankopplingar till sociala medier, är en tanke 
att även om det är enkelt och smidigt att koppla ihop olika sociala medier både för 
plattformen och för användaren, är det inte säkert att alla personer vill det. Olika sociala 
kanaler är till för olika saker och därför visar individen olika sidor av sig själv på dessa ställen 
(Knight & Weedon, 2014, s. 257). Ett exempel kan vara att en person på LinkedIn visar sin 
professionella och seriösa sida, medan samma person på Facebook delar mindre genomtänkt 
innehåll om sin fritid eller humor som kan uppfattas olika. Om en person vill exempelvis hyra 
ut något via en plattform kanske de inte vill koppla den till sin Facebook i och med att där har 
de sitt privatliv. Denna analys är framför allt relevant för de plattformar som har ett konto från 
sociala medier som inloggning på sin plattform och inte till diskussionen då personer själva 
tar initiativ till att sprida innehåll på sina flöden. Detta visar att i de fall en plattform har 
funktionen att logga in på plattformen med ett konto från sociala medier, bör det vara 
genomtänkt vilka konton användare och/eller konsument kan logga in med och varför. 
 
Att kunna bygga upp en identitet och kunna göra det så som en själv vill är enligt teorin 
viktigt (Zhang et al., 2014, s. 1018; Rowley, 2004, s. 25). På de plattformar vi undersökt 
byggs identiteten upp av att användare visar upp vad de har att erbjuda i form av saker och 
tjänster, samt hos vissa plattformar genom betyg och kommentarer från andra användare 
(2,3,6). Vi menar att användare inte bygger upp sin identitet på samma sätt som i exempelvis 
det sociala mediet Instagram, där personer lätt kan måla upp en bild av sig själv som 
exempelvis tränings-/natur-/matlagnings-/rese-människa med hjälp av bilderna som 
användaren publicerar, vilket till allra största del handlar om social motivation. På UGC-
plattformar tror vi att användaren motiveras mer av sin självuppfattning, eftersom ens vänner 
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inte ser aktiviteten på dessa plattformar på samma sätt som i sociala medier. Användaren mår 
bra av att känna till exempel att den här tjänsten är mer hållbar än att köpa nytt, att den kan 
låta en låginkomsttagare tjäna lite extra pengar eller att hen känner sig vänlig som låter en 
person åka med i ens bil. I detta bygger användaren sin identitet, samtidigt som det kan spela 
in att uppfattningen om en användare påverkas av till exempel de erbjudanden hen lägger upp 
på plattformen. Då en användare delar sin aktivitet från en UGC-plattform till sociala medier 
är vår analys att kan denna aktivitet kan användas för att stärka personens identitet - 
exempelvis att en person som vill uppfattas som en miljömedveten person delar ett 
samåkningserbjudande till Facebook och därigenom stärker den uppfattningen likväl som hen 
tipsar andra om tjänsten. En person som å andra sidan inte vill bli uppfattad som 
miljömedveten kan istället undvika att dela sin aktivitet på sociala medier, och vill heller inte 
använda ett sådant konto för att logga in på plattformen. 
 
Samtidigt som organisationerna vi pratat med verkar behålla stor kontroll över hur och vad 
användare kan forma på deras plattformar, ser vi ändå att respondenterna uppfattar det som att 
användarna har stor kontroll över hur miljön är och utvecklas på plattformen. Vi ser att 
användarna kan forma miljön eftersom det är upp till dem att skapa sortimentet på 
plattformen, och till viss del i hur erbjudanden formuleras vilket kan styras av regler, normer 
och individuella preferenser. Vår analys är också att såväl användare som konsumenter styr 
plattformarna på så sätt att det är upp till dem att bestämma vilka plattformar som blir 
framgångsrika som affärsmodeller. Om användare och konsumenter inte attraheras av 
plattformen slutar de använda den och då faller hela konceptet. Ett företag som inte bygger sin 
verksamhet på UGC, kan göra många olika ändringar i till exempel sortiment, 
kommunikation, målgrupp etc. för att anpassa sig till marknaden och konsumenterna. En 
UGC-plattform å andra sidan är helt beroende av att användare hakar på idén för att de ska ha 
något att erbjuda konsumenter, och att innehållet i sin tur är attraktivt för konsumenterna. 
Därför har de till exempel ingen möjlighet att göra ändringar i sortimentet, då detta styrs helt 
av användarna, och måste till stor del jobba på sin kommunikation eller möjligtvis ändra 
affärsmodellen om plattformen inte fungerar på marknaden. 

6.3.2 Kontroll över interaktion 

Det begrepp som har tydligast koppling till plattformarnas kontroll över användare och 
konsumenter är sociabilitet, det vill säga teknisk utformning för att underlätta interaktivitet 
(Zhang et al., 2014, s. 1018). Vi ser att plattformen bör uppmuntra till interaktivitet mellan 
användare och konsumenter eftersom det är mellan dem det faktiska utbytet sker, och därmed 
är interaktionen mellan dem grundläggande för plattformens verksamhet. Under intervjuerna 
kom diskussionen upp hur de kan underlätta för kommunikation mellan de två parterna, utan 
att tappa kontrollen dels över vad som händer på plattformen och dels över själva 
affärsmodellen och intäkterna av den. Som nämnt i empirin varierade graden av kontroll 
mycket mellan de olika plattformarna, och vi kan inte se något uppenbart samband mellan att 
olika grader av kontroll är mer eller mindre effektivt för plattformens verksamhet.  
 
Plattform 3 tog upp en problematik i att användare och konsumenter kan hitta varandra via 
plattformen, för att sedan slutföra tjänsteutbytet utanför plattformen och därmed går företaget 
miste om sin intäkt för utbytet. Samtidigt menar respondenten att det inte är lämpligt att ta för 
mycket kontroll över interaktionsmöjigheterna, eftersom det hämmar idén med plattformen 
och ger mindre utbyten. Här ser vi att det finns en tydlig balansgång att överväga, mellan att 
hålla plattformen enkel och interaktionen flexibel, men också kunna hjälpa till i de fall 
användare och konsument till exempel inte kommer överens eller missbrukar plattformen på 
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något sätt. Vi tror att själva plattformens trovärdighet kan både bli stärkt genom hög kontroll, 
då de kan gå in och styra upp och agera som en neutral mellanhand, men också minskas om 
användare och konsumenter inte är helt trygga med hur plattformen kontrollerar och 
behandlar till exempel personuppgifter (exempelvis om plattformen är nystartad eller okänd). 
 
En aspekt som kan vara relaterad till graden av kontroll en plattform väljer att ha över såväl 
interaktion som innehåll, är skillnader i hur de ser på ansvar för det innehåll som läggs upp på 
plattformen. Respondenten på plattform 5 menar exempelvis att de är tydliga med att 
plattformen inte står för det innehåll som användarna lägger upp, och därför är kontrollen låg 
av innehåll och interaktion så länge lagar och regler följs. Med tanke på den transparens och 
minnesförmåga som Gurau (2008, s. 173) tar upp som viktiga egenskaper för internetmiljön, 
ser vi att det kan finnas risker i att avsäga sig ansvar för innehållet på en plattform. Det finns 
en risk i att skulden för dåliga upplevelser till exempel läggs på plattformen, eller att det sätt 
på vilket människor kommunicerar med varandra på plattformen påverkar dess rykte. 
Intressant är att några av plattformarna använder ett helt transparent kommunikationssystem 
på plattformen, så att inga privata meddelanden kan skickas mellan användare och 
konsumenter. De förlitar sig med andra ord på den transparens som Gurau (2008, s. 173) 
nämner, som kontrollerande funktion. Eftersom det som skrivs kan läsas av vem som helst, 
och finns kvar en längre tid, ser vi att det kan finnas en social motivation i att till exempel 
hålla god ton i kommentarer. Det som skrivs påverkar andra människors uppfattning om 
personen och i värsta fall kan dålig kommunikation göra att ett utbyte inte alls blir av. 

6.3.3 Konsumenternas kontroll över information 

I den teoretiska referensramen har vi flera gånger konstaterat att makten över miljön på 
internet och kommunikationen som sker där, i allt högre grad skiftas till att ligga hos 
konsumenter och användare snarare än företag (Keller, 2009, s. 152; Kitchen & Proctor, 2015, 
s. 37; Deighton & Kornfeld, 2009, s. 4). Vi har också sett diskussionen kring traditionell 
marknadsföring och nyare metoder, vilken vi också noterade kom upp till viss del i våra 
intervjuer. 
 
På frågan om tjänster som tillåter mottagare att filtrera bort reklambudskap uppkom delade 
meningar bland våra respondenter. En respondent påpekade att denna typ av tjänster var ett 
problem för branschen och menade att de måste begränsas på något sätt för att möjliggöra 
företags annonsintäkter (2). Vi fick känslan av att denna respondent var mer inställd på att 
klassiska marknadsföringsteorier, och den klassiska kommunikationsmodellen, fortfarande 
ska vara valida. Det innebär således att miljön måste anpassas så att företag får större kontroll, 
och att konsumenter och användare bör acceptera att ta emot marknadsföringsbudskap som en 
kostnad för att de konsumerar webbplatsinnehåll. Å andra sidan ser vi att andra respondenter 
mer har anammat tanken bakom inbound marketing, och har inställningen att mottagarnas 
uppmärksamhet måste förtjänas av företaget. Genom att jobba med WOM och innehåll som 
konsumenter och användare tycker är relevant, försöker de minska uppfattningen om att deras 
marknadsföringsbudskap är påträngande och ovälkommet. 
 
Att säga vilken av inställningarna som är rätt såg vi var svårt i teorin. Vår analys utifrån de 
teoretiska diskussionerna och våra efterforskningar är att det är av vikt att anpassa sig till den 
nya digitala miljön och inte lita på att äldre metoder kommer fungera. Många typer av 
kommunikation i traditionell media kan troligen översättas till en digital motsvarighet, men 
det är inte säkert att denna kommer vara lika effektiv då den sätts in i en ny miljö. Till 
exempel, en fungerande strategi i fysisk miljö är att trycka en affisch att hänga upp där många 
rör sig, men det betyder inte att det ger ett bra utfall att istället publicera en digital affisch på 
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en hemsida. Det är att använda ett kommunikationsverktyg framtaget för en fysisk miljö insatt 
i en digital miljö. Adblock och liknande tjänsters framgång tolkar vi beror på att klassiska 
annonser inte är något som användare och kunder vill utsättas för på internet.  Istället ser vi att 
kommunikation på webben kan kräva nya strategier som utvecklas specifikt för det sätt 
människor kommunicerar på i den miljön, vilket vi också har sett förslag på i teorin genom till 
exempel interaktivitet och inbound marketing. 
 
Vi anser det vara intressant att se hur organisationernas uppfattning av WOM skiljde sig från 
teorin. Negativ WOM beskrivs i teorin ofta som något som kan vara förödande för ett företag 
och det rykte de har byggt upp (Solomon et al., 2013, s. 422; Morrison et al., 2013, s. 98). Det 
går inte att ta för givet att företagen känner till alla teorier vi har jobbat med men WOM är ett 
välkänt begrepp som respondenterna själva använde sig av i intervjun, därför antar vi att de 
känner till betydelsen av det. Ingen av respondenterna verkade särskilt bekymrad över att det 
kunde skrivas om dem på internet och det faktum att kommentarer kan finnas kvar under en 
lång tid (om de själva inte kan styra över publiceringen av kommentaren). Vissa menade på 
att deras plattform är för liten för att någon skulle skriva om dem, medan en av de större 
organisationerna sa att de bara klev in om konversationen skulle “få spinn”. Samtidigt som 
WOM har kraft att påverka hur ett företag uppfattas, innebär också själva definitionen av 
begreppet att det är svårt för ett företag att kontrollera WOM. Därför ser vi att det kan finnas 
ett värde i att försöka övervaka den WOM som sprids, men precis som flera av 
respondenterna påpekar är det inte så stor mening med att försöka kontrollera den. Vi ser 
också att det är ett led i att låta konsumenter och användare ha mer kontroll över plattformen, 
att också låta dem styra över mycket av kommunikationen kring plattformen genom WOM. I 
WOM sprids det budskap som användare och konsumenter faktiskt uppfattar om plattformen, 
och inte nödvändigtvis det plattformen själv vill förmedla, vilket stärker användare och 
konsumenters kontroll.   

6.4 En ny kommunikationsmodell 
Efter att ha analyserat det empiriska materialet och testat det gentemot modellen, krävdes 
vissa ändringar. Praktiken visade sig vara mer komplex än teorin. Dessutom utgick vi från en 
äldre kommunikationsteori och måste väga in de nyare inslagen som präglar internetmiljön. 
Kommunikationen är inte envägs- eller tvåvägsbaserad, vi kunde med hjälp av empirin 
identifiera att det krävs en ständig interaktion som pågår hela tiden, för att plattformen ska 
hållas levande. Därför har vi lagt till en propeller i modellen, som ska symbolisera en sorts 
motor som behöver hålla igång samspelet mellan användare, konsument och 
plattformleverantör efter att plattformen gått igenom stegen som krävs för nå användare och 
konsument.  
 
Modellen och dess flöde har inte ändrats avsevärt, vi ser att den främsta skillnaden i hur 
modellen ska tolkas efter empirin ligger i tillämpningen av modellen. Vår modell är en 
strukturell sådan, för att hålla den avskalad och flexibel för att kunna användas av olika typer 
av UGC-plattformar. Med den utvecklade varianten av modellen vill vi framhäva att ordet 
feedback inte är ett korrekt ord i sammanhanget, då det istället bör ses som att plattformens 
handlingar ska landa i en interaktion, som i sin tur ska fortsätta snurra. Interaktionen kan bestå 
av olika faktorer, men de delar vi menar behövs för framgång är känslan av gemenskap och 
engagemang, något som triggas av olika typer av motivationer. Vi ser att detta är det 
huvudsakliga bidraget till vår modell som kommer ut av empirin, och plattformens strategi för 
marknadskommunikation kommer behöva styras efter hur interaktionen ska hållas igång och 
gemenskap skapas.  
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7 Slutsats 
I detta kapitel sammanfattar vi analysen till slutsatser, och utvärderar hur våra resultat 
stämmer överens med den framtagna modellen från kapitel 3. Studiens teoretiska och 
praktiska bidrag presenteras samt förslag på fortsatta studier i ämnet. 

7.1 Slutsatser 
Vår studie syftar till att identifiera strategier för marknadskommunikation på UGC-baserade 
plattformar. För att göra detta tog vi fram en ny kommunikationsmodell som ett hjälpande 
verktyg för att besvara frågeställningen: “Hur lägger plattformar baserade på 
användargenererat innehåll upp sin kommunikation för att få användare och konsumenter att 
bidra med aktivitet?”. Vår kommunikationsmodell presenteras igen i figur 5 och utvärderas 
med stöd av vår analys och vårt empiriska material. 
 

 
Figur 5 - En UGC-baserad kommunikationsprocess 

På plattformen erbjuds en tjänst av något UGC-baserat slag. Tjänsten i sig är ofta en enkel 
idé, sällan särskilt ny som företeelse. I våra exempel har det handlat om att till exempel utföra 
tjänster, låna ut saker (mot betalning), skjutsa varandra eller visa upp något en själv har 
skapat. Det plattformen erbjuder är en digital samlingsplats för att den här tjänsten ska kunna 
utföras. Plattformen existerar och verkar på Internet och måste därifrån få ut sitt budskap. I 
och med den enkla idén och hård konkurrens om uppmärksamhet på internet så är inte detta 
alltid så enkelt. Vi har diskuterat kring privatpersonen och sociala medier som den största 
konkurrenten till plattformarna. Detta är rimligt i och med att alla tjänster plattformarna 
erbjuder är sådant som privatpersoner har gjort sinsemellan i alla tider och de har samma 
tillgång till sociala medier som plattformen. Samtidigt möjliggörs nya typer av interaktion och 
kommunikation via just sociala medier och privatpersoner. Utmaningen för organisationen 
här är att få personerna att använda sig av deras plattform istället för sina egna nätverk, när 
den tjänst som erbjuds behövs i deras vardag. 
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Nästa steg i modellen är internet, som motsvarar den kanal via vilken budskapet ska 
kommuniceras. Här ser vi att det finns en balansgång i att använda sig av andra kanaler, där 
användare och konsumenter rör sig, utan att för den skull tappa sin egen plattform som kanal. 
Vi har konstaterat att plattformar baserade på UGC måste anpassa sina val av 
kommunikationskanaler till den miljö som råder på internet, vilket de gör genom att inte låsa 
sig vid ett fåtal kanaler utan använda sig av flera olika, i enlighet med den slutsats Keller 
(2009, s. 152) gör. Att utesluta sociala medier så som Facebook, Twitter och/eller Instagram 
tror vi skulle göra det näst intill omöjligt att marknadsföra sig på internet idag. Det är där 
privatpersoner rör sig och därför en naturlig plats för företag att marknadsföra sig. Däremot 
bör plattformens tjänst vara utformad så att användare och konsumenter i minsta möjliga mån 
kan gå utanför plattformen för att slutföra tjänsten utan att intäkter går till företaget, 
alternativt lyckas utforma affärsmodellen så att tjänsten kan flyttas mellan plattformar men att 
organisationen ändå får intäkter på något sätt. Då utvecklingen ser ut att vara på väg mot att 
såväl konsumenter som företag rör sig mer sömlöst mellan olika plattformar och medier, i och 
med den ständiga uppkopplingen via mobiltelefoner och surfplattor t.ex., kan det senare 
alternativet komma att bli mer aktuellt i framtiden. 
 
I kommunikationsmodellen av Duncan & Moriarty (1998, s. 3) likställs brus med konkurrens. 
Vi har också dragit slutsatsen att konkurrensen om användare och konsumenters 
uppmärksamhet är hård på internet och i web 2.0-miljön, där det finns enorma mängder av 
tillgänglig information som plattformen måste nå ut igenom. Vi ser samtidigt också att 
användare och konsumenter själva skapar en form av brus, i att de får allt större makt att styra 
vilken information de nås av genom till exempel anpassade flöden och tjänster som Adblock. 
Detta är ytterligare ett hinder som marknadsförare måste ta sig förbi för att nå ut med sitt 
budskap. För att göra detta är vår slutsats att plattformar måste skapa kommunikationsinnehåll 
som är intressant för konsumenter och användare, och inte upplevs som påträngande. På så 
sätt kan plattformen dra nytta av inbound marketing, sökmotoroptimering och WOM för att 
sprida sitt budskap, och samtidigt skapa ett tydligare värde och en gemenskap med 
konsumenter och användare eftersom de blir delaktiga i kommunikationen snarare än utsatta 
för den. Helst av allt ska det plattformen kommunicerar ut vara så pass intresseväckande att 
användare och konsumenter själva sprider informationen i sina sociala medier. Vidare har vi 
också diskuterat konkurrens som en positiv företeelse. Vi ser att detta kan vara positivt i 
stadiet när potentiella användare och konsumenter inte känner till att tjänsten finns, och det är 
viktigare att nå ut med information om den typ av verksamhet plattformen erbjuder, än om 
den specifika plattformen jämfört med andra. 
 
När vi går vidare till modellens uppdelning i användare och konsument, ser vi efter vår 
empiriska analys att de två intressenterna verkar uppfattas mer lika än vad vi först trodde. 
Några av våra respondenter såg ingen större skillnad, eller menade att målet med konsumenter 
är att de omvandlas till användare. Trots det visade det sig att de ofta formulerar budskapet 
lite annorlunda till användare jämfört med konsumenter, även om de använder samma 
kommunikationskanaler. Det visar att respondenterna ändå ser en skillnad, även om de inte 
först uppfattade det själva. Vår slutsats av denna punkt är att kommunikationen skiljer till en 
del men inte så mycket att företagen har två skilda strategier. Kommunikationen med de två 
intressenterna kan vara liknande, men vi ser att motivationen som ligger bakom för användare 
respektive konsumenter att använda plattformens tjänst ser olika ut. Snabbast och tydligast är 
att motivera det finansiella, som användare går det att tjäna pengar och som konsument kan de 
spendera mindre pengar än om de köpt saken/tjänsten hos ett företag. Däremot konstaterade vi 
att det krävs mer än så för att personer ska fortsätta använda sig av tjänsten. Individuell 
motivation skapar ett värde för användaren eller konsumenten, och social motivation kan 
användas för att skapa en gemenskap som stimulerar till aktivitet. Alla tre motivationer är ofta 
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närvarande och vi tror att plattformen blir starkare av att trigga alla tre, om än i olika grad 
beroende på dels typ av verksamhet och dels för att attrahera så många som möjligt till 
tjänsten. 
 
Interaktion, vilket vi tidigare kallat feedback, kan ske dels mellan användare och konsument, 
och dels mellan någon av de två intressenterna och plattformen. När det kommer till 
interaktion mellan användare och konsument ser vi att det från plattformens perspektiv 
handlar om att möjliggöra kommunikation mellan de två intressenterna för att tjänsten ska 
kunna fullföljas. Detta kallas sociabilitet, och vi ser att det inte bara handlar om att 
plattformen rent tekniskt gör kommunikationen enkel, utan också att plattformens generella 
budskap uppmuntrar användare och konsumenter att interagera med varandra. Vi har också 
diskuterat plattformens kontroll över denna interaktion, och konstaterar att plattformen kan 
släppa kontrollen mer eller mindre fri, men bör vara förberedd på att kunna styra upp som 
tredje part om problem uppstår mellan användare och konsument. Vi skulle även 
rekommendera att plattformen uppmuntrar användare och konsumenter till att kontakta 
organisationen om det uppstår konflikt, då har de en chans att laga relationen med den 
missnöjde istället för att de ska sluta använda plattformen missnöjda. Vi ser också i vårt 
empiriska material att det finns en viss trend i att personer hellre kontaktar organisationen 
bakom plattformen än den part de upplever problem med. 
 
När interaktion sker mellan användare eller konsument och plattformen, har vi sett i analysen 
att det kan ske dels genom kundtjänst och liknande kommunikation, och dels genom att 
personer får vara delaktiga i utvecklingen av själva plattformen. Den främsta slutsatsen vi ser 
här är att plattformar har mycket att hämta i att skapa en kultur där konkret feedback och 
interaktion uppmuntras och tas tillvara. I den nya miljö som växer fram i web 2.0 är 
interaktivitet en grundläggande egenskap, och vi ser att UGC-plattformar, eftersom de 
opererar i denna miljö, bör ta vara på interaktiviteten och den feedback som kan komma dem 
tillhanda genom nya kommunikationskanaler. Plattformen kan lyfta upp feedback och inte 
bara använda budskapet i den utan också dra nytta av interaktion som en typ av 
marknadskommunikation eller för att skapa nytt innehåll på plattformen. Genom att göra så 
ser vi att en plattform kan dels öka upplevd aktivitet på plattformen, och dels uppmuntra till 
ännu mer interaktion då användare och konsumenter känner sig uppmärksammade. Återigen 
kommer vi tillbaka till att skapa relationer och gemenskap för att bygga ett större värde kring 
plattformen.  

Vi ser att Rowleys (2004, s. 25) grundstenar, skapa relationer, närvaro och gemensamt värde, 
har stor relevans för kommunikation hos UGC-baserade plattformar. Vi har därför också lagt 
till en symbol i modellen för interaktion och att det är en process som måste hållas igång även 
efter första besöket av en användare eller konsument. Hur de tre grundstenarna skapas tror vi 
dock har ändrats över tid, eftersom kommunikationssätt som nämns i Rowleys studie inte 
nämns av våra respondenter. I och med den snabba utvecklingen tror vi också att frågan “hur” 
kommer fortsätta förändras vidare i den digitala kontexten. 
 
Vi har under arbetet diskuterat WOM, och vår slutsats är att WOM är ett viktigt redskap för 
spridning, däremot har vi inte under studiens gång kommit fram till någon strategi för att 
kontrollera och hantera negativ WOM. Responsen på frågorna gällande negativ WOM gav 
inte så mycket, ingen av respondenterna hade märkt av negativ WOM i större omfattning, och 
kände därför inget större behov av att försöka kontrollera den. Vi har konstaterat att på grund 
av WOM och de nya möjligheter som finns att sprida det snabbt och enkelt på internet, har 
konsumenterna (och användarna) stor kontroll över marknaden för UGC-plattformar. Det har 
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de oavsett hur stor kontroll ett företag har över själva plattformen och hur interaktionen sker 
på den, eftersom det i slutänden är upp till användare och konsumenter att bidra med innehåll 
och aktivitet på plattformen om de tror på idén. 
!
Vårt syfte var att identifiera strategier för marknadskommunikation. Vi har under vår 
undersökning sett att det är svårt att sätta en alltför fast strategi kring de kanaler som används, 
eftersom det kan hämma plattformens flexibilitet i den föränderliga miljö som web 2.0 
innebär. När det kommer till vilket budskap som ska kommuniceras, ser vi att vår slutsats 
efter sammanvägning av empirin och teorin är att plattformen bör fokusera på att bygga en 
gemenskap med sina användare och konsumenter. Detta för att skapa en framgångsrik 
aktivitet på plattformen. Vi ser också att det kan finnas strategiska fördelar i att försöka öka 
andelen aktiva användare, och inte enbart fokusera på att attrahera nya användare till 
plattformen. Det kan göras genom att till exempel lyfta den aktivitet som sker på plattformen, 
och att lyfta fram saker som användare och konsumenter frågar kring plattformen, för att 
synliggöra aktivitet och genom det motivera till mer aktivitet. 
 
Vidare har vi sett att det finns tre olika typer av motivation, social, individuell och finansiell. 
Vi har konstaterat att optimalt är att alla dessa tre motivationer stimuleras via plattformen, för 
att skapa en så stark plattform som möjligt på marknaden. Vi har samtidigt diskuterat 
finansiell motivation och dess position jämfört med de andra två, och konstaterat att social 
och individuell motivation är mycket önskvärda för skapandet av gemenskap och värde på 
plattformen och i dess idé. Samtidigt är finansiell motivation konkret och kan vara ett starkt 
incitament för nya användare att ansluta sig i plattformen, vilket gör den till ett bra 
komplement till de andra två motivationstyperna. 
 
Vi har diskuterat äldre, befästa marknadsföringsteorier jämfört med nyare teorier. Här har vi 
konstaterat att vi tror att fler tekniker måste utformas, anpassade för den digitala miljön, 
istället för en direktöversättning av gamla kommunikationstekniker från fysisk till digital 
form. Teorier om interaktiv marknadsföring och inbound marketing ligger då nära tillhands, 
men vi ser också att praktiska aktörer har stor del i att nya tekniker utvecklas, då den digitala 
miljön utvecklas så snabbt att akademisk forskning ännu inte hunnit bli så omfattande på 
området. Vi har då sett att interaktion är ett ord som framträder ur empirin, och att hålla 
interaktion igång kontinuerligt mellan de tre intressenterna användare, konsument, och 
plattformsleverantör. Vårt arbete landar i en början på vidare forskning inom det nya ämnet 
UGC och plattformar som baseras på det. Vi har tagit fram en ny kommunikationsmodell som 
fungerar för UGC-plattformar i dagens web 2.0. Via denna vill vi lägga en grund för 
byggande av teorier inom området, och inspirera plattformar i deras fortsatta arbete med sin 
marknadskommunikation. 
 

7.2 Teoretiskt bidrag 
Detta arbete bidrar med kunskap inom ett område som ännu inte är så utforskat. Plattformar 
som baserar sin verksamhet på UGC är ett nytt fenomen som växt fram i web 2.0-miljön, och 
därför finns ännu inte så mycket befästa teorier inom hur dessa plattformar ska kommunicera. 
Vår studie relaterar UGC och de två olika intressenter som UGC-plattformar har, samt 
marknadskommunikation och strategier för detta. Vi har bidragit med en ny 
kommunikationsmodell, som är en utveckling av den traditionella kommunikationsmodellen, 
vilket gör den användbar i internetmiljön i sammanhanget UGC. Modellen kan användas för 
att se hur kommunikationsprocessen ser ut när ett företag vill nå ut med UGC-baserad 



! 61!

verksamhet, samt pekar ut hur feedbackflödena bör gå mellan aktörer för att interaktiviteten 
ska fungera i så hög utsträckning som möjligt. Vi har i detta arbete även delat upp mottagaren 
till användare och konsument, och visat att skillnaden strategiskt sett är mindre än vi trodde, 
men att budskapet i marknadskommunikation till de två mottagarna kan skilja sig åt. Vi ser 
den modell vi har tagit fram som en utgångspunkt för vidare akademiska studier inom 
området. 
 
Vi ser också att vår studie bidrar till forskning om motivation för att bidra till UGC, på så sätt 
att det blir lättare att förstå varför vissa funktioner blir mer framgångsrika än andra i och med 
att det går att se att de triggas av människans motivation. Vår studie utgår ifrån plattformens 
perspektiv och hur deras aktiviteter kan stimulera till aktivitet och interaktion på plattformen. 
Tidigare studier har i många fall utgått ifrån användare och/eller konsumenters upplevelser 
och incitament till att ansluta sig till plattformen (Zhang & Zubcsek, 2010, s. 3; Poch & 
Martin, 2014, s. 309; Hoyer et.al. 2010, s. 289; Katz, 1960, refererad i Daugherty, 2008, s. 
17). Därför ser vi att studien bidrar med en bredare bild, inte bara av hur motivation påverkar 
utan också hur ett företag kan agera för att stimulera de olika typerna av motivation och passa 
in det arbetet i sin övriga strategi. 
 

7.3 Praktiskt bidrag 
Frågeställningen är besvarad på så sätt att vi har kunnat identifiera kommunikationsstrategier 
som fungerar för UGC-plattformar. Det som visat sig vara framgångsrikt bland våra 
respondenter är att jobba med att skapa en gemenskap, göra innehållet delningsbart för att 
skapa WOM-effekt, samt att hitta en balans mellan de olika motivationstyperna finansiell, 
social och individuell motivation. Detta leder till att användare i större utsträckning sprider 
plattformens budskap och engagerar sig i företagets aktivitet. 
 
Vi kan med hjälp av vår studie urskilja strategier, som med stöd i teorin, ger UGC-baserade 
plattformar större chans att lyckas på web 2.0. För att konkretisera vårt arbete har vi tagit fram 
en modell som förklarar hur kommunikationsprocessen enligt teorin bör fungera för att det 
ska bli lyckat. Denna modell kan användas av företag för att stämma av om de har tänkt 
igenom kommunikationsmöjligheterna i alla led. Utformningen i detalj blir upp till var och en 
utifrån deras affärsmodell, då vi ser att modellen kan appliceras efter sammanhang i olika 
organisationer som tillhandahåller en UGC-baserad plattform. 
 

7.4 Rekommendationer 
Våra rekommendationer till plattformsleverantörer är framför allt att satsa på att skapa en 
gemenskap och familjäritet utöver att bedriva tjänsten på plattformen. Vi ser det som särskilt 
viktigt om tjänsten är ny eller ensam med sin idé. Genom att skapa en stark gemenskap med 
användare och konsumenter, ser vi att det blir svårare för konkurrenter att ta sig in på 
marknaden. Ett exempel på detta är plattform 5 som marknadsför sig som folkets sida, de är 
väl etablerade på marknaden trots att flera liknande företag med mer moderna funktioner 
försökt konkurrera. Som ett led i detta ser vi också att en plattformsleverantör bör vara 
ödmjuk i utvecklingen av plattformen, och inte vara främmande för att framhäva användare 
eller konsumenter som den drivande kraften bakom plattformen. Detta ser vi kan öka 
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användare och konsumenters känsla av delaktighet samt drar nytta av den moderna digitala 
miljön där privatpersoner har större makt än företag över innehåll och kommunikation. 
 
Vidare rekommenderar vi plattformsleverantörer att utvärdera sin plattform och tjänst utefter 
vilka motivationstyper som stimuleras hos användare och konsumenter. Genom att analysera 
vilka motivationer som finns på plattformen, och vilka som kan stärkas på olika sätt, ser vi 
också att plattformsleverantören kan stärka sin plattform, tjänst, och position på marknaden då 
motivationen kan höjas hos såväl nya som befintliga nyttjare av plattformen. 
 
Den tredje rekommendationen vi vill trycka på är att hitta en bra balans i hur mycket 
plattformen ska möjliggöra att tjänsten kan flyttas till andra plattformar. Vi tror det kan vara 
svårt att spridas utan sociala medier över huvud taget, samtidigt som att tjänsten kan försvinna 
till de sociala medierna om företaget inte ser upp. Här behövs en balans i att följa med i 
utvecklingen som går mot friare rörelser mellan plattformar på internet, och att skapa ett 
värde som gör att den egna plattformen har en naturlig plats i internetmiljön. 
 

7.5 Fortsatta studier 
Vi ser att vår studie är en utgångspunkt för flera olika möjligheter till fördjupning inom det 
studerade området. Vår modell kan användas för att ytterligare studera skillnader eller likheter 
mellan användare och konsumenter av UGC-plattformar. Detta ser vi kan göras både ur 
perspektivet marknadskommunikation, men även genom fördjupningar i motivation som kan 
skilja sig mellan användare och konsumenter för att använda sig av en UGC-plattform. Vidare 
ser vi att det finns ett område att undersöka i att använda olika motivationstyper, eller andra 
metoder, för att öka andelen aktiva användare på en UGC-plattform. Studier om hur 
användare kan uppmuntras att bidra i högre grad till en plattform ser vi framför allt skulle ha 
stor praktisk relevans. Det vore också ett led i att utforska en lämplig balans mellan att 
attrahera nya användare och öka aktiviteten hos de befintliga.  
 
Vidare ser vi att området UGC och även marknadskommunikation i digital miljö, kommer 
utvecklas mycket framöver, inte minst med tanke på trenderna som finns kring 
delningsekonomi. Därför finns också ett stort behov av akademiska studier i dessa områden, 
för att hålla teorin uppdaterad med den praktiska utvecklingen och hitta nya teorier som kan 
vägleda praktiskt verksamma. En del i detta är att vidare studera hur människor rör sig mellan 
olika plattformar, sociala medier, appar m.m. i den digitala miljön, och vad det har för 
påverkan på företag, deras affärsmodeller och marknadskommunikation. Det kan bidra till 
den fråga vi har lyft under vår studie angående balans mellan att utnyttja sociala medier och 
att tappa kontrollen till sociala medier. Vi ser också att delningsekonomin som fenomen i sig 
är värt att studera vidare, inte minst då Skatteverket nyligen klargjort att även tjänster mellan 
privatpersoner ska beskattas (Skatteverket, 2016). Vi ser ett intressant forskningsområde i hur 
detta kommer påverka delningsekonomin och hur den kommer utvecklas. 
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8 Diskussion 
I studiens avslutande kapitel diskuterar vi studiens kvalitet med hjälp av olika 
sanningskriterier. Vi tar här även upp etiska och sociala implikationer som är relaterade till 
vårt ämne och vår frågeställning, och hur vår studie kan påverka dessa på olika sätt. 

8.1 Sanningskriterier 
8.1.1 Validitet  

För att utvärdera en kvalitativ studie används ofta begreppen validitet och reliabilitet 
(Daymon & Holloway, 2002, s. 88; Bryman, 2011, s. 351). Validitet kan delas upp i extern 
och intern validitet. Extern validitet behandlar i hur hög grad studiens resultat är 
generaliserbara till andra situationer (Bryman, 2011, s. 352; Saunders et al., 2009, s. 158; 
Daymon & Holloway, 2002, s. 91). Vi ser att våra resultat troligen går att generalisera till 
andra situationer, så länge det handlar om kontexten UGC-plattformar. Generellt är inte målet 
med kvalitativa studier att resultatet ska gå att generalisera till stora populationer (Daymon & 
Holloway, 2002, s. 91). Vi ser ändå att det bör finnas möjlighet att applicera resultatet på fler 
situationer så länge plattformen uppfyller våra urvalskrav, för att ge ett tillräckligt akademisk 
och praktiskt bidrag. Den modell vi har tagit fram behandlar kommunikation i UGC-baserade 
verksamheter på internet, varför vi inte ser någon direkt relevans för modellen utanför denna 
kontext. Vi har också undersökt UGC-typen pioneering, där nya produkter skapas av 
användare och riktas till andra användare som då blir konsumenter (2013, s. 24), vilket gör att 
resultaten kanske inte är applicerbara på andra typer av UGC. Däremot har vi undersökt 
plattformsleverantörer som opererar inom skilda branscher och som varit etablerade olika 
länge, vilket vi ser ger resultaten en högre extern validitet än om studien hade undersökt 
UGC-plattformar endast inom en specifik nisch. När en som plattformsleverantör läser arbetet 
ser vi dock att det krävs en viss anpassning utifrån sin egen situation. Samtidigt ändras miljön 
på internet snabbt och ständigt vilket vi nämnt genomgående i arbetet, därför tror vi att 
detaljer kring marknadskommunikationstekniker inte kommer gå att generalisera över tid. 
Istället ser vi vårt arbete som en generell utgångspunkt där de övergripande slutsatserna bör 
fungera längre tid 
 
Intern validitet syftar till om det som avsågs att mätas i studien är det som mäts i resultatet, 
det vill säga hur resultatet i studien speglar hur verkligheten ser ut (Svensson, 1996, s. 210; 
Bryman, 2011, s. 352; Daymon & Holloway, 2002, s. 90). På marknader där nya strategier 
kan ha stor vikt för företagets framgång, kan det uppstå problem för forskare då 
respondenterna är oroliga för att dela med sig av information som kan nyttjas av deras 
konkurrenter (Kapoulas & Mitic, 2012, s. 362). Detta ser vi kan stämma för företagen i vår 
studie, där respondenterna kan ha varit försiktiga med vad de delar med sig av, även om alla 
respondenter erbjudits anonymitet för sig själva såväl som företaget. Vi har utgått från svaren 
vi fått men vi tror att i vissa frågor har företagen mer djupgående strategier än de berättat om i 
intervjun. Validitet för intervjufrågorna har vi försökt höja genom att dels koppla varje 
intervjufråga till den teoretiska referensramen. Vi genomförde ingen pilotstudie, men delgav 
vår handledare intervjuguiden innan den skickades till respondenterna. Genom att vi 
genomförde semistrukturerade intervjuer har vi haft möjlighet att ställa följdfrågor och ändra 
formuleringar under intervjuerna för att rätta till feltolkningar av intervjufrågorna, och därmed 
undveks irrelevanta svar till följd av sådana feltolkningar. 
!
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8.1.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att studien ska kunna replikeras i så hög grad som möjligt av andra 
forskare. I kvalitativ forskning innebär det att författarna förklarar processen under studiens 
gång, för att andra forskare ska kunna följa beslutsgången och hur det kan ha påverkat 
resultatet (Daymon & Holloway, 2002, s. 88). Den reliabilitet som definieras av Daymon & 
Holloway (2002, s. 90) som replikerbarhet av en studie, kallas också för extern reliabilitet 
(Bryman, 2011, s. 352). Vi försöker skapa så hög reliabilitet som möjligt genom att förklara 
våra val genom studien och redovisa de metodologiska utgångspunkter vi haft. På detta sätt 
kan en forskare som vill upprepa vår studie lättare utvärdera vad som kan ligga till grund för 
skillnader i resultatet på grund av individuella skillnader mellan olika forskare. Vidare har vi 
delgivit vår intervjuguide, inklusive följdfrågor, för att denna ska kunna kopieras. Vi har 
också i arbetet försökt vara tydliga med att visa våra beslutsgångar och tankegångar i analysen 
och våra slutsatser, så att det ska gå att följa dessa och ha i åtanke vid en replikering av 
studien. 
 
Intern reliabilitet innebär att forskarna som utför en studie är överens om de tolkningar som 
görs i studien (Bryman, 2011, s. 352). Detta är aktuellt för oss då vi är två författare till 
arbetet. Vi har försökt stärka den interna reliabiliteten i arbetet genom att föra diskussioner 
kring alla delar som varit öppna för tolkningar i studien. Framför allt ser vi att detta gäller de 
metodologiska utgångspunkterna, samt den empiriska datan och tolkning av denna. Vi ser att 
vi som forskare har liknande bakgrund och våra tolkningar har därmed ofta stämt överens i 
hög grad. Om forskare från annorlunda bakgrund och utgångspunkt i framtiden replikerar vår 
studie, ser vi att detta är något att ha i åtanke då resultaten kan skilja sig på grund av att 
förförståelsen ser olika ut. 
!

8.2 Förförståelse 
I kapitel 2 presenterades vår förförståelse som författare till denna studie, hur våra personliga 
kunskaper och inställningar kan påverka våra tolkningar av resultaten. Denna förförståelse har 
vi försökt ha i åtanke genom analysen av vår empiri såväl som teori. För att minska påverkan 
av vår förförståelse har vi utgått ifrån teoretiska källor till påståenden som görs, och försökt 
tolka resultaten utifrån det respondenterna har sagt utan att lägga in personliga värderingar i 
tolkningen. 

Vår teoretiska förförståelse om marknadsföring har vi dels hanterat genom att vara noggranna 
med att definiera de begrepp som är centrala för studien, även om betydelsen av vissa har tett 
sig självklara för oss. Under genomförandet av intervjuerna har vi även utelämnat teoretiska 
begrepp i så stor utsträckning som möjligt, och endast använt dem när respondenterna själva 
har nämnt dem för att inte ta för givet att respondenterna har en teoretisk bakgrund liknande 
vår. Vi har utgått i en vedertagen teoretisk modell som utgångspunkt för vår UGC-baserade 
kommunikationsmodell, för att skapa en logisk länk till existerande forskning. Utöver det har 
vi dock försökt att inte styras av traditionella marknadsföringsmodeller. Detta för att inte 
riskera att fastna i ett visst tänk under analysen av den empiriska datan och 
vidareutvecklingen av vår modell. 

Vår praktiska förförståelse har att göra med författarnas respektive erfarenheter av att arbeta 
med UGC och marknadskommunikation på olika sätt. Vi ser att detta skulle kunna influera 
dels hur vi ställer frågor och pratar med respondenter i intervjun, så att deras svar kan vinklas 
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på ett eller annat sätt, och dels i hur vi tolkar datan baserat på vad vi själva tror och har 
upplevt. För att hantera praktisk (och till viss del även teoretisk) förförståelse har vi utgått 
ifrån en färdig intervjuguide, där alla frågor och följdfrågor formulerats och diskuterats för att 
undvika att vi själva omedvetet ändrar formuleringen efter vad vi förväntar oss för svar. 
Några följdfrågor har ställts utanför intervjuguidens ramar. Vi ser förvisso att de kan ha ställts 
som något vinklade, men oftast har dessa följdfrågor enbart ställts i syfte att be respondenten 
klargöra eller förklara djupare kring ett tidigare svar. Därför ser vi att respondenten redan 
styrts in på en neutralt ställd fråga, och vi tror att de därför påverkats mindre av en eventuellt 
vinklad följdfråga.  

Den analys vi gjort kan ha påverkats av förförståelsen. Samtidigt ser vi att vi har utgått i så 
hög grad som möjligt ifrån respondenternas egna svar kopplat till den teoretiska 
referensramen, och först därefter lagt till vår egen tolkning av resultatet. På så sätt ser vi att vi 
minskat risken för att vår personliga förförståelse påverkat till exempel vilka citat etc. som 
valts ut. Samtidigt ser vi att en viss påverkan av förförståelse är omöjlig att undvika, då all 
forskning genomförs av individer med olika inställningar, intressen och erfarenheter som kan 
påverka på ett eller annat sätt. Det är också därför vi i kapitel 2 redovisat våra vetenskapliga 
utgångspunkter, så att läsaren ska ha möjlighet att ta dessa och dess eventuella påverkan på 
studien i beaktande. 
 

8.3 Etiska och sociala implikationer 
Ur en miljösynpunkt är marknadsföring ett svårt ämne på så sätt att marknadsföring ska locka 
till konsumtion, men mer konsumtion är inte bra för miljön. Därför ansåg vi det viktigt att 
studera ett ämne som tar hänsyn till miljön, även om det är inriktat mot marknadsföring. En 
av fördelarna med delningsekonomi är just att det ger möjligheter att minska konsumtion och 
höja miljömedvetenhet, då människor delar på såväl produkter som tjänster istället för att 
köpa nytt. Företagen som undersökts i detta arbete har affärsidéer som mer eller mindre 
medvetet förlänger produkters livscykel eller minskar på konsumtion och utsläpp, det ser vi 
som en positiv sak och därför viktig att studera närmare. Vi menar att denna typ av 
konsumtion är aktuell och kommer bli än mer viktig i framtiden. 
 
Vidare ser vi att den typ av verksamhet som undersöks, där privatpersoner delar produkter 
och tjänster med varandra, är bra att lyfta fram då den möjliggör för privatpersoner att kunna 
få en extra inkomst, alternativt kunna köpa tjänster och produkter billigare än om de 
producerat nytt eller köpt motsvarande från ett företag. Detta är positivt framför allt för 
människor med lägre inkomst, som kan ta del av en högre levnadsstandard genom delning på 
olika sätt. I vissa av utbytena, exempelvis hos de plattformar som erbjuder skjuts och utför 
tjänster kan det sociala i form av umgänge vara en positiv del. I motsats till detta bör det tas i 
åtanke att mindre nyproduktion leder till att arbetstillfällen runt om i världen försvinner samt 
att tjänsteföretag får mindre kunder. Det kan ses som en negativ effekt för samhället i stort. Vi 
har kort tagit upp aspekten att delade tjänster kan överta kommersiell verksamhet, vilket kan 
få negativa konsekvenser i form av att arbetsvillkor försämras och etablerade strukturer löses 
upp. Detta har debatterats till exempel kring transportdelningstjänsten Uber (Bouquet och 
Renault, 2014). Samtidigt ser vi också att minskad marknadsmakt för företag kan innebära en 
möjlighet, om miljöaspekten åter vägs in, att skapa nya strukturer som innebär ett mer hållbart 
samhälle med mindre konsumtion.  
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Appendix 1: Intervjuguide 
 
Introduktion 
1. Hur skulle du beskriva tjänsten ni erbjuder?  

a. Var kommer idén ifrån?  
b. Hur många användare har ni? 

2. Vad är din roll i företaget?  
a. Hur många är ni i företaget? 

 

Kommunikation/Interaktivitet 
3. Vilka kanaler kommunicerar ni genom?  

a. Varför och hur använder ni er av var och en?  
b. Hur identifieras nya kanaler? 

4. Hur marknadsför ni er till personer som ännu inte har besökt er sida? 
a. Upplever ni att kunder/användare söker sig till er plattform själva, eller måste ni arbeta 

aktivt för att de ska ansluta sig? 
b. I vilken grad upplever ni att befintliga användare lockar nya? 

5. Riktar ni er specifikt mot användare eller konsumenter i er kommunikation, eller mot 
båda?   
a. Hur skiljer sig er marknadskommunikation om den riktar sig till användare eller 

konsument?  
b. Hur attraherar ni användare?  
c. Hur lockar ni konsumenter? 

6. Vilka funktioner, förutom grundsyftet att utbyta tjänsten, kan användare och konsumenter 
använda på er hemsida? (Exempel på funktioner vi syftar till kan vara 
kommentatorssystem, rankning, rekommendationer, “gilla”, delningsknapp, “andra har 
även tittat på…”)  
a. Vilka av dessa används mest av era användare och konsumenter? 
b. Varför tror du att dessa är mer populära? 
c. Varför tror du att de andra inte är lika använda? 

7. Det pratas ofta om att internet utvecklas snabbt och ständigt, jobbar ni på något särskilt 
sätt för att hålla er uppdaterade?   
a. Hur tycker ni att sättet som era användare/konsumenter kommunicerar på har 

förändrats över tid? 
 

Feedback/Dialog 
8. Hur uppmuntrar ni era användare att bidra till plattformen? 

a. Hur uppmuntrar ni redan registrerade användare att fortsätta bidra kontinuerligt till 
plattformen? 

9. Hur använder ni feedback ni får från användare och konsumenter?  
a. Hur samlas feedback in? 
b. Hur väljer ni vad som ska implementeras och realiseras av feedback ni får kring 

utveckling av tjänsten/plattformen? 
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Kontroll 
10. Hur mycket kontrollerar ni det som läggs upp/publiceras på er hemsida?  

a. Hur mycket formar användarna själva miljön och hur den utvecklas?  
b. På vilket sätt styr ni användarnas beteende att bli det ni önskar? 
c. Hur mycket kan användarna anpassa innehållet själva och differentiera sig på 

hemsidan? 
11. Hur ser ni till att kommunikationen mellan användare och konsument fungerar?  

a. Hur kontrollerar ni att det fungerar som önskat? 
b. Feedback mellan användare & konsument, finns det och hur fungerar det? 

12. Idag finns tjänster som Adblock och liknande, som gör att mottagare av reklam själva kan 
styra den information de får i ganska hög grad. Är det något ni märker av i ert arbete och 
hur jobbar ni i så fall med det? 
a. Märker ni av algoritmer på sociala medier som sorterar bort inlägg även från följares 

flöden? 
13. Jobbar ni med att styra/kontrollera vad som sägs om er på Internet (word of mouth)?  

a. Varför/varför inte? 
b. Hur gör ni? 

14. Vilka ser ni som era konkurrenter?  
a. Hur håller ni koll på dem? 
b. Hur jobbar ni mot era konkurrenter? 

 

15. Till sist: Är det något annat du skulle vilja tillägga kring ämnet, som vi inte har tagit upp? 
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