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Abstrakt
User Generated Content (UGC) blir allt  vanligare på webben och flera av de mest besökta 
hemsidorna på internet är till stor del baserade på innehåll skapat av dess användare. Varje 
dag redigeras exempelvis över 120,000 artiklar på Wikipedia av dess hängivna användare som 
i snitt spenderar över 8 timmar i veckan på att skapa nytt eller redigera existerande material. 
Att motivera användare att  bidra med innehåll på detta sätt blir allt viktigare. För att kunna 
göra detta krävs en förståelse för vad som motiverar användarna att bidra.

Uppsatsen tar sin utgångspunkt från detta och vi studerar vilka motivationsfaktorer som ligger 
till grund för att användare skapar UGC samt om det finns några samband mellan dessa 
motivationsfaktorer. En litteraturstudie över tidigare forskning inom området genomförs och 
resulterar i 15 motivationsfaktorer kategoriserade i fyra kategorier. Dessa presenteras i en 
matris som strukturerar upp motivationsfaktorerna i de olika kategorierna. Matrisen med de 
15 motivationsfaktorerna ligger som teoretisk grund för en kvantitativ enkätundersökning 
ämnad att se i vilken grad användare motiverats av olika motivationsfaktorer för skapandet av 
UGC. Genom enkätundersökningen etableras en förståelse för hur stor andel av 
respondenterna som motiverats av de olika motivationsfaktorerna. Resultatet från 
undersökningen används för att studera sambanden mellan motivationsfaktorerna. Detta leder 
fram till en korrelationstabell som presenterar alla signifikanta samband mellan faktorer samt 
en motivationsmatris som kan fungera som ett stöd för att förstå och diskutera kring 
motivationsfaktorer för UGC och dess kategoriseringar. Studiens resultat kan hjälpa 
utvecklare att ge stöd för flera motivationsfaktorer i tjänster baserade på UGC. Den 
motivationsmatris och det  resultat som presenteras kan även vara utgångspunkt för framtida 
forskning.

Nyckelord: User-Generated Content, Motivationsfaktorer, UGC

Abstract
User Generated Content (UGC) is becoming increasingly common on the web and many of 
the most frequently  visited websites on the Internet is largely  based on content created by its 
users. Every  day 120,000 articles gets edited on Wikipedia by its devoted users who spend an 
average of eight hours a week on creating new or edit existing material. To motivate users to 
contribute with content is becoming increasingly important. This requires an increased 
understanding of what motivates users to contribute. 

In this paper we study the motivational factors that motivates users to contribute with UGC 
and if there is any correlation between these motivational factors. A literature review of 
previous research in the field of UGC is performed and results in 15 motivational factors 
categorized into four categories. These are presented in a matrix that structures the motivation 
factors in the different categories. The matrix of the 15 motivational factors are the theoretical 
foundation for a quantitative survey designed to see to what extent users are motivated by 
different motivational factors for the creation of UGC. Through the survey  we establish an 
understanding to what extent different motivational factors motivate the participiants of the 
study to create UGC. The results from the survey are then used to study  the relationships 



between motivational factors. This leads to a correlation table that presents all the significant 
relationships between factors and a motivation matrix that can serve as a basis for 
understanding and discuss the motivators for the UGC and its categorizations. Our results 
may help developers to support multiple motivational factors in services based on UGC. The 
motivation matrix and the results presented may also be the basis for future research.

Keywords:User-Generated Content, Motivational factors, UGC
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1.Inledning
En allt större del av innehållet på Internet är skapat av användarna själva. Varje dag loggar 
300 miljoner användare in på Facebook för att läsa och skriva inlägg, varje timme sker 
5000 ändringar bland Wikipedias 17 miljoner artiklar, och varje minut laddas det  upp över 
24 timmar videomaterial på YouTube. Fenomenet  med att användare i allt högre grad är de 
som skapar innehåll är något som startade i början av 2000-talet och som fortsätter att växa 
för varje år (Agichtein, Castillo, Donato, Gionis & Mishne, 2008). Användare är nu mer 
aktivt delaktiga när de interagerar med tjänster och system på Internet. De kan skapa video, 
ljud, text och bild samt anpassa, betygsätta och kommentera innehåll (O’Reilly, 2005). 
Användare får därmed i allt  högre grad rollen som författare och redigerare (Obrist, Geerts, 
Brandtzæg & Tscheligi, 2008). Allt detta innehåll som skapas på Internet definieras som 
användargenererat innehåll (UGC, efter User-Generated Content).

I relation till att användare bidrar med innehåll i större utsträckning har antalet UGCS 
(User Generated Content Services) ökat drastiskt (OECD, 2007; Nov, 2007). Enligt 
webbstatistikföretaget Alexa [1] är i dagsläget fem av världens tio mest besökta webbsidor 
UGC-baserade. Dessa är Facebook, YouTube, Blogger, Wikipedia och Twitter. Dessa 
tjänster är helt  beroende av att användarna skapar UGC. Det finns också ett behov av att en 
större del av användarna deltar (Nielsen, 2006; Brandtzæg & Heim, 2008; Obrist et al., 
2008), vilket är en stor utmaning på Internet. Detta kan beskrivas med hjälp  av 90-9-1-
regeln, presenterad av Nielsen (2006). 90-9-1-regeln pekar på att 90% av användarna på 
Internet är passiva, 9% bidrar till viss del och 1% är aktiva och står för majoriteten av allt 
innehåll. En konsekvens av att  det oftast är samma 1% som bidrar är att innehållet och de 
åsikter som förs fram inte är representativa för de passiva användarna eller de som endast 
bidrar en del.

Fenomenet med att endast en liten del av användarna motiveras att skapa UGC har 
studerats i tidigare forskning. Flera forskare (Brandtzæg & Heim, 2008; Janzik & Herstatt, 
2008; Kuznetsov, 2006; Nov, 2007; Obrist et al., 2008; OECD, 2007; Olsson et al., 2008; 
Raban, 2008; Ling et al., 2005) har sökt att identifiera vilka motivationsfaktorer som kan 
ligga till grund för bidragande av UGC. Resultaten pekar på en mängd faktorer som 
kategoriseras in i två huvudsakliga grupper av motivationsfaktorer; intrinsic (inre) och 
extrinsic (yttre) faktorer. Dessa härstammar båda från klassisk motivationsteori (Deci & 
Ryan, 1985; Deci, Koestner & Ryan, 1999) och ligger bland annat som grund för den 
kategorisering Janzik och Herstatt  (2008) utför när de kategoriserar upp användares 
motivationsfaktorer för bidragande av UGC. Vidare menar Janzik och Herstatt (2008) att 
en kategorisering av faktorer kan ge ökad förståelse för ämnet.

Vilka faktorer som motiverar användare att skapa innehåll är av stort intresse för 
utvecklare av webbplatser vars innehåll baseras på UGC och det behövs enligt Nov (2007) 
mer forskning inom området. Janzik och Herstatt (2008) menar även de att det även behövs 
mer forskning på området och föreslår kvantitativ forskning för att utforska samband 
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mellan olika typer av faktorer, något som stärks av att vi inte funnit någon tidigare 
forskning som studerar detta.

Genom att förstå samband mellan motivationsfaktorer och dess kategoriseringar får 
utvecklare möjligheten att stödja grupper av faktorer istället  för enskilda faktorer. Om 
målgruppen för en tjänst motiveras av ökad status och det exempelvis finns ett  identifierat 
samband mellan status och monetära ersättningar kan utvecklaren fokusera på att  ge stöd åt 
båda dessa och teoretiskt sett öka motivationen för användarna att skapa UGC.

Detta leder till vår frågeställning: Vilka faktorer motiverar till UGC och vilka samband 
finns mellan dessa?

Uppsatsens syfte är att:

1. Utifrån befintlig teori, kartlägga vilka motivationsfaktorer som ligger till grund för 
skapande av UGC.

2. Kategorisera motivationsfaktorer efter befintlig teori för att skapa en överblick och 
ökad förståelse för området.

3. Identifiera samband mellan motivationsfaktorer och dess kategorier.
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2.Teoretisk referensram

2.1. UGC och UGCS

På senare år har webbplatser som använder sig av UGC ökat markant. Denna ökning beror 
enligt Kaplan och Haenlein (2010) på att webben har blivit  allt  mer social och att 
användarmönstret har ändrats, något som även har kommit att kallats för den sociala 
webben och Web 2.0. Termen Web 2.0 och det ökande användandet av UGC på senare år 
har skapat illusionen av att det är en ny  företeelse. Kaplan och Haenlein (2010) betonar 
dock att användargenererat innehåll inte är något nytt, något som de styrker genom att 
bland annat peka på användandet av systemet Usenet som redan 1979 gav användare 
möjlighet att  posta publika meddelanden och delta i diskussioner online. Men det är först 
nu det  slagit igenom på bred front då fler har tillgång till Internet (OECD, 2007; Brandzæg 
& Heim, 2008) samt tack vare nya tekniker som har gjort det enklare att skapa, redigera 
och presentera information på ett sätt som tidigare inte var möjligt (Kaplan och Haenlein, 
2010). Vidare förutspår Obrist (2008) att användare i framtiden kommer vara de största 
producenterna av innehållet på internet.

Ökningen av innehåll skapat av användare har på senare år lett till ett flertal olika begrepp 
för fenomenet användargenererat innehåll. Vanliga begrepp är User- Generated Content, 
User-Created Content och User-Generated Media. Dessa termer är direkta synonymer för 
samma sak och en av de vanligare termerna är User-Generated Content (OECD, 2007). 
Enligt OECD (2007) kan innehåll definieras som UGC om följande kriterier uppfylls:

1. Det måste vara publicerat på internet. Det  publicerade innehållet ska vara publikt 
eller endast för en grupp av användare, privata meddelanden som exempelvis mail 
räknas därför inte som UGC.

2. Det ska vara resultatet av en, av användaren, egen insats som involverar kreativitet. 
Att endast kopiera och klistra in information definieras inte som UGC.

3. Det skapade innehållet ska inte vara framställt som en del av användarens 
profession, dvs utan professionellt förfarande. Skaparen förväntar sig varken vinst 
eller lön för sitt bidrag.

Dessa tre punkter ska dock inte ses som definitiva då de, enligt OECD (2007), troligen 
kommer förändras med tiden. Framförallt menar de att punkt tre kan komma att förändras 
då det finns tendenser att det sker en ökning av tjänster som erbjuder monetära belöningar 
för bidrag. Ett exempel på detta är ett försök av Google att  motivera användare att besvara 
andra användares frågor på tjänsten Google Answers. Genom tjänsten fick användare som 
besvarade en på en fråga en monetär belöning (Raban, 2008; Rafaeli el at., 2007).
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UGC kan ta olika former beroende på var det används. Det finns tjänster vars innehåll 
nästan enbart består av UGC, men även de som endast låter användare skapa UGC i liten 
grad som ett  komplement till annat innehåll (OECD, 2007). Nedan presenteras exempel på 
UGCS och hur dessa använder sig av UGC.

Bloggar
En blogg är en form av UGCS som oftast är begränsad till endast en producent av 
innehållet, bortsett från möjligheterna att  kommentera inlägg (Nardi et al., 2004). 
Moderering av innehåll i en blogg sköts av bloggskaparen och denne kan välja vilka 
kommentarer som ska visas samt i vilken grad det ska vara möjligt för läsare att skapa 
UGC. Bloggaren modererar ofta sitt eget innehåll och användarnas kommentarer med stor 
medvetenhet om vilka läsarna är och vad som lämpar sig att skriva (Nardi et al., 2004).

Facebook
Sociala tjänster som till största del består av UGC är något som växt fram allt mer på 
senare tid. Ett exempel på detta är Facebook som i dagsläget är världens största sociala 
nätverk med över 600 miljoner användare [2]. Användare på facebook kan bland annat  bli 
vänner med varandra, skriva statusuppdateringar, ladda upp bilder, bli fans på sina idolers 
facebooksidor eller använda applikationer och spel.

Bild 1. Bilden visar en Facebookgrupp för Högskolan i Halmstad. Här kan medlemmar i 
gruppen ta del av nyheter samt själva dela med sig av tips på vad som händer. Det går att 
kommentera alla inlägg. Facebook startades 2004 [3] och har i skrivande stund över 600 
miljoner användare [2].

Stack Overflow
Det finns tjänster som bygger på att användare ställer frågor och svarar på andra 
användares frågor. Ett exempel på detta är Stack Overflow [4] där över 600,000 [5] 
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användare ställt  mer än 1,600,000 [6] frågor sedan tjänsten grundades 2008. Användarna 
på Stack Overflow hjälps åt att värdera varandras svar och ger poäng till varandra för att 
premiera bra och kvalitativa svar. Användare får genom ett  aktivt deltagande mer poäng 
och då även fler rättigheter i form av att exempelvis kunna premiera vissa frågor och svar.

Wikipedia
Tjänster där UGC fyller en central roll är exempelvis Wikipedia vars innehåll nästan enbart 
består av UGC (Rafaeli och Ariel, 2008; Nov, 2008). Wikipedia är en så kalla “Wiki” och 
är ett öppet uppslagsverk där användare tillsammans kan skapa nya och moderera gamla 
artiklar. Grundtanken med en wiki är att användare öppet kan bidra med kunskap och 
korrigera varandras misstag samt fylla kunskapshål (OECD, 2007). 

Bild 2. Bilden visar en artikel om Wikipedia, på Wikipedia, skapad av dess användare. 
Wikipedia startades 2011 och innehåller över 17 miljoner artiklar som alla består av UGC 
[7].

En genomsnittlig användare som bidrar med innehåll på Wikipedia spenderar 8,27 timmar i 
veckan på att  skapa och redigera innehåll. Nov (2007) pekar på vikten av att  förstå vad det 
är som motiverar dessa användare till ett sådant engagemang. För att  UGCS ska krävs det 
enligt Nov (2007) att användare är motiverade att bidra med sin tid och energi (Nov, 2007).

2.2. Generella teorier kring motivationsfaktorer

Frågan om vad det är som motiverar användare att bidra har behandlats i många artiklar. 
Janzik och Herstatt  (2008) studerar vilka faktorer som motiverar användare att  bidra med 
UGC och sammanställer och kategoriserar dessa i en tabell. I tabellen delas 
motivationsfaktorerna upp  i intrinsic (inre) och extrinsic (yttre). Denna primära 
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kategorisering återfinns även i de artiklar presenterade av Rafaeli (2008) och Raban 
(2008). Indelningen i inre och yttre motivation härstammar från klassisk motivationsteori 
(Deci & Ryan, 1985; Deci, Koestner & Ryan, 1999). 

Människor som drivs av inre motivationfaktorer förväntar sig inte förmåner, belöningar 
eller annat utifrån (Raban, 2008). De drivs exempelvis av att  ha roligt, må bra, känna 
gemenskap, ett passionerat intresse, känslor, åsikter och att  få feedback från andra 
människor eller för att de känner att insatsen är av värde för andra (Raban, 2008; OECD, 
2007; Obrist et al., 2008; Ling et al., 2005; Nov, 2007). Andra vanliga faktorer är att det är 
roligt att bidra, att man har ideologiska övertygelser så som att information ska vara fri 
eller att  informationen man delar med sig kan vara användbar för andra (Nov, 2007). 
Vidare har Nardi et al. (2008) utifrån studier av varför användare bloggar identifierat 
ytterligare motivationsfaktorer som ligger i linje med beskrivningen av inre faktorer. De 
motivationsfaktorer som användare uppgav var att  de bloggar för att dokumentera sitt liv, 
att  de bloggar för att förmedla sina åsikter, för att  kommentera och beskriva sin synvinkel i 
aktuella frågor eller att blogga för att bearbeta sina problem. Inre motivationsfaktorer är 
enligt Janzik och Herstatt  (2008) nyckelfaktorer och centrala för deltagande och 
medverkan, ett påstående som stärks av Olsson et. al (2008) som menar att inre faktorer är 
de viktigaste för att motivera användare att bidra med UGC.

Människor som drivs av yttre motivationsfaktorer motiveras av yttre orsaker så som 
materiella belöningar i form av exempelvis lön eller indirekta finansiella 
motivationsfaktorer i form av kuponger, rabatter, priser eller gratiserbjudanden. Vidare 
finns även immateriella faktorer så som ökad status och rykte, virtuell medlemsstatus, 
kunskap och erfarenhet, tillit och stärkta sociala band (Janzik & Herstatt, 2008; Nov, 2007; 
Kuznetsov, 2006). Det kan även vara fler rättigheter i den community man verkar eller 
avancemang i karriären. Ökad kunskap och färdighet är något som Janzik och Herstatt 
(2008) menar är nyckelmotiv för deltagande. Om användaren känner att  bidraget går att 
identifiera som hans/hennes i efterhand är även det en viktig motivationsfaktor för 
innehållsskapande (Ling et al., 2008).

Raban (2008) och Rafaeli och Ariel (2008) skriver att användandet av yttre 
motivationsfaktorer kan vara kontraproduktivt då forskare har visat på att monetära 
motivationsfaktorer kan minska motivationen att göra frivilligt arbete. Detta fenomen 
kallas the crowding-out effect och har dokumenterats i en rad olika experiment med 
monetära incitament (Raban, 2008). Forskningen pekar på att monetära belöningar ökar 
ansträngningen och är en fungerande motivationsfaktor i ekonomiska situationer. I sociala 
marknader där det finns inre motivationsfaktorer sker däremot inte denna ökade 
ansträngning. Raban (2008) poängterar att  pengar kan vara ett lockmedel, men att man för 
en längre ekonomisk relation även behöver inre motivationsfaktorer.

Dricks är en form av yttre motivationsfaktor. Det är en frivillig gåva i en social kontext till 
någon man uppskattar och dricks kan då upplevas som mer positivt än en monetär lön 
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(Raban, 2008). Dricks som motivationsfaktorer är ovanligt på Internet (Raban, 2008), men 
det återfinns exempelvis i tjänster som Flattr (se Bild 3).

Bild 3. Tjänsten Flattr är ett exempel på ett verktyg för att ge dricks till skapare av UGC i 
form av små mikrobetalningar. Genom att klicka på “Flattr”-knappen brevid ett 
blogginlägg sickas automatiskt en mikrobetalning till skaparen.

Utöver kategoriseringen av inre och yttre motivivationsfaktorerna finns det i litteraturen 
ytterligare kategorier som behandlas i mindre utsträckning. Dessa kategoriseringar 
återfinns bland annat i artiklarna presenterad av Janzik och Herstatt (2008), Peddibhotla 
och Subramani (2007) samt Bruns (2009). De presenterade kategoriseringarna skiljer sig åt 
i viss mån. Janzik och Herstatt (2008) beskriver endast en ytterligare kategorisering sociala 
motivationsfaktorer som en underkategori till yttre i kontrast till de övriga författarna som 
utöver sociala föreslår en indelning i personliga faktorer där kategorierna är fristående utan 
hierarkisk struktur (se Figur 1). 
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Figur 1: Bruns (2009) motivationsmatris

Bruns (2009) föreslår i sin rapport kategorierna altruistic (communal needs) samt och 
egocentric (individual needs). Bruns illustrerar även detta i sin motivationsmatris (se figur 
1) där kategorierna intrinsic och extrinsic ställs mot altruistic och egocentric. I relation till 
detta presenterar Peddibhotla & Subramani (2007) self-oriented (personlig utveckling, eget 
uttryck, egen vinning och nöje) samt other-oriented (social tillhörighet och altruism). 
Kategorierna saknar ett konsekvent begrepp och därför har nya begrepp tagits fram utifrån 
författarnas egna beskrivningar. Dessa kategorier benämns hädanefter som sociala 
(altruistic och other-oriented) samt personliga (egocentric och self-oriented). Indelningen i 
sociala och personliga kategorier skiljer sig mot kategoriseringen presenterad av Janzik 
och Herstatt  (2008) där endast den personliga kategorin återfinns. I litteraturstudien har vi 
valt att se den sociala kategoriseringen av Janzik och Herstatt (2008) som en indikator på 
ytterligare indelningar, men valt att  följa de kategoriseringar presenterade av Bruns (2009) 
och Peddibhotla och Subramani (2007). Med denna kategorisering ges en ny dimension till 
de inre och yttre motivationsfaktorerna. En inre motivationsfaktor kan därmed vara inre 
social eller inre personlig. Genom att innefatta dessa kategorier i vår studie ämnar vi att 
diskutera dessa kategoriers validitet samt att skapa ökad förståelse för området.

Människor som drivs av sociala motivationsfaktorer kan exempelvis motiveras av en 
känsla av ökad social tillhörighet och en altruistisk syn på deltagande där bidraget  kan vara 
av värde för andra (Peddibhotla och Subramani, 2007). Personliga motivationsfaktorer 
motiverar en användare för att det  skapar ett personligt värde i form av exempelvis 
kunskap, monetära belöningar eller att man mår bättre.
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Kategori Beskrivning

Inre

Inre faktorer grundar sig i en inre motivation och lust att bidra.

Inre Exempel: En användare ser en artikel på Wikipedia som saknar viktig information 
och vill bidra sin expertis på området. Användaren motiveras av att kunna bidra med 
kvalitativt innehåll.

Yttre

Yttre faktorer är faktorer som på olika sätt ger ett värde utifrån till användaren, det 
kan vara i form av status, monetär ersättning eller

Yttre Exempel: En användare ser ett erbjudande om att användare som skriver ett 
omdöme om en produkt har chans att vinna ett pris och motiveras att skapa UGC av 
möjligheten att vinna priset.

Personliga

Personliga motivationsfaktorer är de som motiverar en användare för att det skapar 
ett personligt värde. Det kan vara i form av pengar, priser eller att användaren mår 
bra av att bidra.

Personliga Exempel: En användare ser att en annan person har ställt en fråga på ett 
diskussionsforum  och bestämmer sig för att hjälpa till och besvara frågan. 
Motivationsfaktorn är att  användaren känner att denne lär sig genom att berätta för 
andra hur något fungerar.

Sociala

Sociala motivationsfaktorer är faktorer som i relation till andra motiverar en 
användare. Det kan vara altruism, att vilja dela med sig, få ut sin åsikt eller att öka 
sitt personliga varumärke.

Sociala
Exempel: En användare har kommit på en spännande lösning på ett vanligt 
problem och skapar UGC för att berätta för andra om hur man kan lösa det. Det är 
lusten att dela med sig som driver användaren.

Tabell 1. Sammanställning och beskrivning av kategorierna av motivationsfaktorer.

De kategorier och motivationsfaktorer som beskrivs ovan baseras på den litteratur som 
utgör litteraturstudien (se tabell 1). Motivationsfaktorer som är snarlika och nämns i olika 
artiklar har grupperats och omformulerats för att  ge en tydligare mening och är 
sammanställda i en tabell (se tabell 2).

9



Motivationsfaktor Referens

F1

Förhöjd status
Förhöjd status kan vara förhöjd virtuell status (i form av exempelvis poäng), 
användarnivå eller en förhöjd social status i form av erkännande/
omnämnande.

Kuznetsov (2006)
Nielsen (2006)
OECD (2007) 
Janzik & Herstatt (2008)

F2

Vill bidra med kunskap när bidraget anses vara av hög kvalitet och tillför 
experthjälp
En del användare vill endast bidra med innehåll om de själva bedömmer 
innehållet som såpass bra att det tillför vad som kan anses vara 
expertkunskap. När de lyckats ta fram ett sådant bidrag blir de motiverade att  
publicera det.

Bowman & Willis (2005)

F3

Vill dela med sig av kunskap, Altruism
En vilja att dela med sig av kunskap som grundar sig i altruism.

Kuznetsov (2006)
Nov (2007)
Obrist et al (2008)
Olsson et al (2008)
Janzik & Herstatt (2008)
Ling et al. (2005)

F4

Övertygelse om att information ska vara gratis
Motivationen att delta grundar sig i övertygelsen om att information ska vara 
gratis, därför är det ok för användaren själv att bidra utan att förvänta sig 
någon belöning

Nov (2007)

F5
Få ut sin åsikt eller övertygelse
Användaren drivs av möjligheten att få ut sin åsikt. Detta kan exempelvis 
vara i form av en blogg, en kommentar eller en video.

Nardi et al. (2004)

F6
Tillhörighet / Gemenskap
Genom att bidra känner användaren en ökad gemenskap med de personerna 
som tar del av innehållet.

Kuznetsov (2006)
Nov (2007)
OECD (2007)

F7
Må bra genom att bidra
Användaren motiveras av den positiva känsla som kommer efter att ha 
bidragit

Raban (2008)
Janzik & Herstatt (2008)
Nov (2007)

F8
Bidraget ökar den personliga förståelsen och kunskapen inom ämnet
Användaren motiveras av att resultatet från att bidra leder till ökad personlig 
förståelse och kunskap

Nov (2007)
Janzik & Herstatt (2008)

F9
Monetär ersättning för bidraget
Användaren får någon sorts ekonomisk ersättning för det arbete han/hon har 
lagt ner.

Janzik & Herstatt (2008)
Raban (2008)
Rafaeli & Ariel (2008)

F10
Ökad tillit och stärkta sociala band
Genom att bidra med innehåll får användaren en ökad tillit från andra och 
därmed stärkta sociala band.

Janzik & Herstatt (2008)

F11 Ersättning i form av dricks
Genom att bidra kan har användaren en chans att få dricks.

Raban (2008)

F12 Möjlighet att påverka andra
Exempelvis genom att influera andra.

Janzik & Herstatt (2008)

F13 Ökad trovärdighet
Genom att bidra ökar användaren sin trovärdighet.

Janzik & Herstatt (2008)

F14 Mer rättigheter och tillgång till funktioner.
(Självförklarande?)

Janzik & Herstatt (2008)

F15
Öka det personliga varumärket
Genom att bidra får användaren ett ökat varumärke som kan leda till nya 
karriärsmöjligheter och avancemang.

Janzik & Herstatt (2008)

Tabell 2. Sammanställning och beskrivning av motivationsfaktorer i litteraturen.
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Utifrån motivationsfaktorerna och kategorierna som presenterats ovan placeras alla 
faktorer i en matris (se figur 2) inspirerad av Bruns (2009) motivationsmatris. 
Kategoriseringen av faktorerna baseras på de beskrivningar som litteraturen gett för 
respektive kategori och motivationsfaktor. Motivationsfaktorerna blir utifrån detta 
placerade i en av fyra kategorier; inre sociala, yttre sociala, inre personliga och yttre 
personliga.

Figur 2. Matris med kategorier och motivationsfaktorer

Motivationsmatrisen (se figur 2) och faktorernas kategoriseringar prövas i slutet av studien 
för att se om det finns det finns stöd från insamlad empiri att dela upp motivationsfaktorer 
för UGC i dessa fyra kategorier. Eventuella tecken på att någon faktor borde placeras 
annorlunda diskuteras också.
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3.Metod

I metodavsnittet presenterar vi utförandet av studien och de val vi gjort avseende metoder 
och tillvägagångsätt. Avsnittet avslutas med en diskussion kring trovärdighet och 
metodkritik.

3.1. Metodansats

Inom forskning finns det två ansatser som är dominerande; den kvalitativa och den 
kvantitativa (Backman, 1998; Kvale, 1997). Det finns väsentliga skillnader mellan dessa 
där den stora skillnaden ligger i vilken data som samlas in och hur den samlas in. 
Denscombe (2009) beskriver att den kvantitativa forskningsansatsen syftar till att förklara 
fenomen med hjälp  av siffror och statistik i stället för, som i kvalitativa ansatser, ord och 
bilder. En kvalitativ ansats kan vara lämplig för att få en djupare förståelse för ett fenomen 
genom användandet av djupintervjuer med öppna frågor, medans en kvantitativ 
forskningsansats främst kan lämpa sig för studier vars resultat matematiskt och statistiskt 
ska kunna påvisa samband och sannolikheter (Denscombe, 2010). Enligt Bryman (2009) är 
även en kvantitativ metod fördelaktig när man ämnar att undersöka betydelser mellan olika 
orsaker i en social företeelse.

Vår frågeställning syftar till att identifiera vad som motiverar användare att skapa UGC 
samt vilka samband det finns mellan dessa motivationsfaktorer. Då litteraturstudien pekade 
på att människor motiveras av ett  flertal olika faktorer och att varje individ i sin tur drivs 
av olika faktorer såg vi ett behov i att få data från ett större antal respondenter. Detta var 
viktigt för att säkerställa att urvalet representerade olika typer av användare. Vi valde 
därför en kvantitativ ansats med stöd av Jacobsen (2009) och Denscombe (2010), som 
menar att en kvantitativ ansats lämpar sig bättre än en kvalitativ ansats om det finns ett 
behov av att samla in en stor mängd data. En stor mängd data kan även hjälpa till att 
säkerställa trovärdigheten i resultatet. Datan kan sedan underlätta en statistisk jämförelse 
och kan ge ett resultat med hög generaliserbarhet. Med hjälp av den kvantitativa ansatsen 
gavs större möjligheter att snabbt se och analysera samband mellan variabler genom 
statistikprogram.

En kvalitativ ansats hade kunnat lämpa sig för den här studien om det fanns ett behov av 
att  identifiera vad som motiverar användare att skapa UGC. Då detta redan hade 
behandlats i tidigare forskning valde vi att ta rygg på dessa studier och ta vara på de 
tidigare identifierade motivationsfaktorerna. Fokus i vår studie låg på att  identifiera 
sambanden mellan de olika faktorerna och en kvalitativ ansats blev då inte resursmässigt 
gångbar.
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3.2. Litteraturstudie

För att skapa en helhetsbild över tidigare insamlad kunskap  är det enligt Backman (1998) 
rekommenderat att genomföra en litteraturstudie. Syftet med vår litteraturstudie var att 
sammanställa de motivationsfaktorer för UGC och dess kategoriseringar som tidigare 
forskning identifierat samt att få ökad förståelse kring begreppet UGC. Litteraturstudien 
har även gett ökad kunskap för eventuella kunskapsluckor och förslag på tidigare 
forskning.

I enighet med Backman (1998) har vi använt oss av artikeldatabaser för att hitta relevant 
litteratur. De artikeldatabaser som har använts är ACM Digital Library [8], IEEE Xplore 
Digital Library [9] samt Google Scholar [10]. Databaserna valdes ut då de lämpar sig väl 
för att  hitta artiklar inom området informatik. I sökningarna har termerna “user generated 
content”, “UGC”, “user created content”, “UCC”, “user motivation” samt “motivational 
factors” använts som sökord. Utöver att söka i de utvalda databaserna har vi även följt 
referenser från de artiklar vi tagit del av.

3.2.1. Analys av litteraturstudie
En viktig del av litteraturstudien var att se vilka motivationsfaktorer tidigare forskning 
identifierat och om de etablerat någon generell kategorisering av dessa faktorer. 
Litteraturen beskriver olika kategorier som vi analyserade och sammanställde till en tabell 
(tabell 1). För att  sammanställa de identifierade motivationsfaktorerna skapades en tabell 
(tabell 2) över identifierade faktorer samt i vilka artiklar dessa nämndes. Faktorerna från 
denna tabell utgör sedan grunden för att  kunna analysera sambanden mellan 
motivationsfaktorer för UGC.

För att visualisera hur de identifierade motivationsfaktorerna fördelar sig mellan inre, yttre, 
sociala och personliga faktorer placerades alla motivationsfaktorer i en motivationsmatris 
inspirerad av Bruns (2009). Matrisen består av fyra fält: inre sociala, inre personliga, yttre 
sociala och yttre personliga. Motivationsfaktorerna analyserades var för sig. I denna analys 
kodades alla faktorer efter de av tidigare forskning beskrivna inre, och yttre kategorierna 
och därefter efter kategorierna personliga och sociala. Utifrån olika författares 
beskrivningar av såväl motivationsfaktorerna som kategoriseringarna gjorde vi en egen 
bedömning av hur faktorerna borde kategoriseras.

3.2.2. Datainsamling
Tidigare forskning har pekat på att få användare skapar UGC. Eftersom vår frågeställning 
syftar till att studera samband mellan motivationsfaktorer var det centralt för oss att 
komma i kontakt med personer som faktiskt skapat UGC. För att göra detta behövde vi nå 
ett  stort antal potentiella respondenter. Av praktiska, såväl som resursmässiga skäl, såg vi 
inte intervju som ett lämpligt alternativ. 

Denscombe (2009) rekommenderar att om många respondenters åsikter fordras är 
enkätundersökningar den minst tidskrävande metoden. Detta lämpar sig väl i relation till 
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den begränsade tidsram som fanns för vår studie. Då enkätundersökningar, enligt 
Denscombe (2009), är vanliga inom kvantitativa metodansatser och kan ge ett mer 
kvantifierbart resultat än exempelvis intervjuer valde vi att använda oss av en 
enkätundersökning. Enkäten publicerades på Internet för att göra det möjligt att enkelt 
analysera datan i ett statistikprogram och spara ytterligare tid kopplat till hanteringen av 
insamlad empiri.

3.2.3. Enkät
Vid användandet  av en kvantitativ ansats är det viktigt att kategorisera och precisera 
centrala begrepp innan en empirisk undersökning genomförs (Jacobsen, 2009). Ett vanligt 
sätt är att använda sig av ett  operationaliseringschema för att skapa struktur bland olika 
begrepp och hur dessa kan användas i en analys (Denscombe, 2009). I 
operationaliseringsschemat (se bilaga 1) specificerades indikatorer för varje 
motivationsfaktor. Indikatorerna formulerades därefter om till enkätfrågor, vilket  gav varje 
motivationsfaktor ett antal delfrågor. Svaren kunde sedan användas i analysfasen genom att 
koppla svar till rätt faktorer genom att se på vilken indikator som hade använts. 
Operationaliseringen av de identifierade motivationsfaktorerna ledde till totalt 34 
indikatorer som därefter konkretiserades i 34 frågor (se bilaga 4).

Då undersökningen ämnade att identifiera samband mellan motivationsfaktorer fanns en 
risk i att ställa hypotetiska frågor så som “Jag skulle motiveras av...”. Hypotetiska frågor är 
enligt Wärneryd (1990) riskabla att använda i kvantitativa undersökningar då de ger 
respondenten en möjlighet att resonera kring eventuella normer för hur man borde agera 
och inte hur man egentligen skulle ha agerat. Undersökningsresultatet skulle kunna 
påverkas negativt då det fanns en risk att respondenter resonerade sig fram till i vilken grad 
de, teoretiskt sett, skulle kunna motiveras av något, istället för vad som faktiskt motiverat 
dem. Utifrån detta valde vi att  utforma frågorna på ett sådant sätt att  de riktade sig till 
personer som tidigare har motiverats att skapa UGC, exempelvis “Jag har motiverats 
av...”. Detta ansåg vi skulle resultera i mer konkreta samband mellan faktorer som visade 
på att en person som motiverats av faktor X har även motiverats av faktor Y, snarare än att 
påvisa ett teoretiskt samband.

Då enkäten ämnade att se i vilken grad användare har motiverats av varje faktor användes 
en gradskala för varje fråga. Wärneryd et al. (1990) skriver att det i vissa fall kan vara 
lämpligt att undvika mittenalternativ i skalbaserade frågor. Genom att inte tillåta ett 
mittenalternativ eller ett “Vet ej”-alternativ minskar risken att respondenter ställer sig 
neutrala till frågor de antingen inte vill svara på eller ta ett ställningstagande till. Då vi såg 
att  ett mittenalternativ inte skulle tillföra något utöver möjligheten att ställa sig neutral till 
huruvida man har motiverats av en faktor eller inte föll beslutet på att utesluta denna 
möjlighet. Utan ett mittenalternativ blev respondenterna tvungna att reflektera och ta 
ställning till om de motiverats av en viss motivationsfaktor. Den skala som användes i den 
slutgiltiga enkäten gick från 1 till 6 där en etta innebär att användaren aldrig har motiverats 
av en faktor och där en sexa innebär att användaren till stor del har motiverats av en faktor.
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För att minska risken att  respondenterna feltolkade enkätfrågorna valde vi, i enighet med 
Jacobsen (2009) och Denscombe (2010), att använda oss av en pilotstudie av enkäten. 
Pilotstudien bestod av fyra respondenter som öppet fick svara på och reflektera över 
frågorna i enkäten. Under pilotstudien upptäcktes bland annat att  många frågor blev 
repetitiva, att vissa frågor var svårtolkade samt att respondenterna hade bristande 
förkunskaper om vad UGC innebär. Frågorna formulerades då om och förenklades så att 
även respondenter som inte har någon förkunskap  inom området kunde svara på enkäten 
utan problem.

Då det under pilotstudien förekom osäkerhet om definitionen av UGC valde vi att inte 
använda förkortningen i enkätfrågorna. Problematik med att i frågeformulär använda 
facktermer är något  som även diskuteras av Wärneryd (1990) och Denscombe (2010) där 
de skriver att detta bör undvikas till så stor grad som möjligt. I enighet med detta användes 
i stället  förkortningens betydelse “användargenererat innehåll” tillsammans med en kort 
förklaring av termen i början av enkäten för att ge respondenten en ökad förståelse. 

Problematik kring att innefatta många frågor i en enkät är enligt  Wärneryd (1990) och 
Denscombe (2010) en fråga utan ett definitivt svar. De pekar därmed på att det är viktigt att 
reflektera över detta under utformning av enkäten för att på så sätt inte riskera minskad 
kvalitet i de svar som ligger mot slutet i enkäten. Vid utformningen av enkäten såg vi inga 
problem med mängden frågor. Utifrån den feedback som kom från pilotstudierna valde vi 
däremot att  dela upp enkäten i flera sidor där varje sida börjar med frasen “Jag har skapat 
innehåll på Internet för att...” följt av mellan sex och sju underfrågor. Genom denna 
uppdelning såg vi att frågorna inte blev lika repetitiva och att enkäten inte uppfattades som 
lika lång (se bilaga 4).

3.2.4. Urval av respondenter
För att det ska gå att hysa tilltro till det resultat som genereras av urvalet av respondenter är 
det enligt Denscombe (2009) viktigt att urvalet genomförs med omsorg. Vidare pekar 
Denscombe på att det finns två vanliga urvalstekniker inom samhällsvetenskaplig 
forskning; sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att 
forskaren gör en bedömning att ett visst urval av respondenter utgör ett representativt 
tvärsnitt av människorna i hela populationen som studeras. Icke-sannolikhetsurval bygger 
likt namnet beskriver, i kontrast till sannolikhetsurval, inte på kunskap  om huruvida urvalet 
är representativa för populationen som helhet eller inte.

I vår studie har vi valt att fokusera på vad som har motiverat användare att bidra med UGC 
snarare än vad som skulle kunna motivera dem. För att respondenterna ska kunna besvara 
frågor angående varför de motiveras att bidra med UGC har vi valt att begränsa oss till 
respondenter som någon gång har bidragit med UGC. Detta urval sker genom frågor i 
formuläret som kan göra det enkelt under analysen att sortera bort de respondenter som 
inte har bidragit med UGC.

15



Med 90-9-1 regeln presenterad av Nielsen (2006) i åtanke kan det  finnas en problematik 
med vårt urval i termer av att det kan vara svårt att nå denna lilla grupp  av respondenter 
som bidrar med UGC då 1% står för majoriteten av allt innehåll. För att hantera denna 
problematik har vi valt att försöka nå respondenterna via den UGCS de befinner sig i 
(exempelvis Facebook, Twitter eller YouTube). Beroende på UGCS kontaktade vi enskilda 
personer direkt eller genom publika meddelanden synliga och tillgängliga för alla.

3.2.5. Bortfall av enkätsvar
För att  kunna bedöma om de enkätsvar vi mottagit är korrekta genomfördes en djupgående 
kontroll. Detta gjordes genom att vi strukturerat gick igenom varje enkätsvar och 
kontrollerade att det inte fanns några uppenbara motsägelsefulla svar. Ett exempel på ett 
motsägelsefullt svar hade kunnat  vara att en respondent svarar en 6a på frågan om att ha 
skapat UGC för att denne gärna delar med sig, samtidigt som denne svarade en 1a på 
frågan om att ha skapat UGC för att det känns bra att dela med sig. Vi hittade inga 
motsägelsefulla svar eller några tecken som pekade på att kvaliteten på svar blev sämre 
mot slutet av enkäten. Vi gjorde även ett aktivt val att inte tillåta tomma svar i enkäten, 
vilket gjorde att det inte skedde några bortfall på grund av ofullständiga enkäter.

3.3. Analys av data

För att mäta om det finns något samband mellan olika motivationsfaktorer valde vi att 
använda oss av korrelationsanalys som statistisk metod. I en korrelationsanalys jämförs 
alla variabler parvis för att skapa en så kallad korrelationskoefficient (r) som sträcker sig 
mellan -1 och +1. En korrelation är starkare ju längre bort  från noll den ligger 
(Denscombe, 2009). Positiv korrelation menar att  en ökning i ena variabeln även ger en 
ökning i andra variabeln, och om korrelationen är negativ betyder det att en ökning i ena 
variabeln ger en minskning i andra variabeln. 

För att ge en indikation på hur tillförlitlig en korrelation är används ett signifikansvärde (p) 
som sträcker sig från 0 till 1. Samhällsforskare eftersträvar vanligtvis en signifikansnivå 
mindre än 5% (p<0,05) för att påvisa att korrelationen är tillräckligt signifikant 
(Denscombe, 2009). I denna undersökning accepterades en signifikansnivå på 95 procent, 
alltså förkastades de fall där p-värdet översteg 0,05 då risken att dra en felaktig slutsats 
blev för hög.

För att  möjliggöra korrelationsanalyser på motivationsfaktorerna grupperades frågorna 
efter vilken faktor de representerade (enligt  operationaliseringsschemat, se bilaga 1). För 
att  analysera korrelationer mellan faktorerna i SPSS skapades variabler för varje 
motivationsfaktor. Värdena i dessa variabler baserades på medelvärdet av de frågor som 
hörde till respektive faktor. Det är dessa medelvärden som sedan användes i 
korrelationsanalyserna, då det var samband mellan faktorerna som skulle undersökas.
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3.4. Validitet och reliabilitet

Denscombe (2010) pekar på att det  är av mycket stor vikt att  ett forskningsarbete har hög 
reliabilitet för att kunna leverera ett  bra resultat. Hög grad av reliabilitet  innebär att 
mätningar och beräkningar som gjorts genom studien är korrekt genomförda. Med hög 
reliabilitet fås även en hög generaliserbarhet. 

Genom att använda en programvara för att analysera det datamaterial insamlat från 
enkätundersökningen minskar risken att resultatet förvrids efter en persons subjektivitet 
(Denscombe, 2010). Full objektivitet är dock svår att uppnå då de resultat som skapas i en 
datorbaserad analys ändå måste utsättas för en subjektiv bedömning av forskarna. För att 
analysera den kvantitativa datan från enkäterna användes analysmjukvaran SPSS. Genom 
att exportera enkätsvaren direkt från enkätresultaten i Google Documents och importera 
dem i Excel-format till SPSS minskades risken att felinmatning hade skett. Trots detta 
genomfördes kontroller för att säkerställa att svar inte förskjutits eller på annat sätt blivit 
felaktiga. I SPSS gavs alla variabler rätt namn och datatyp  för att  möjliggöra statistiska 
tester.

För att  ytterligare säkerställa reliabiliteten av vår undersökning utfördes pilotstudier på 
enkäten. Pilotstudierna syftade till att utvärdera enkätens frågor för att reda ut eventuella 
missförstånd, identifiera dubbla negationer, precisera tids- och rumsangivelser samt att 
identifiera ledande frågor. Eventuell irrelevant data eller avsaknad av frågor behandlades 
också. I pilotstudien deltog fyra personer utan tidigare kunskap inom det område vi 
undersöker, men med kravet att de tidigare ska ha skapat  UGC. Utöver pilotstudien 
genomfördes en expertutvärdering av två personer med stor erfarenhet inom forskning och 
då främst inom området informatik. Fokus i denna utvärdering låg på att  säkerställa att 
enkätens utformning och frågor var tillräckligt omfattande för att generera ett resultat som 
kunde anses tillförlitligt.

Den enkät som distribuerades var identisk över alla tillfrågade och deltagande var valfritt. 
Enkäten distribuerades primärt via olika UGCS för att  på så sätt enklare nå en målgrupp 
som tidigare motiverats av att bidra med UGC.

Validitet handlar om att den empiri som samlas in och studeras måste vara korrekt och 
relevant för studien (Denscombe, 2009). Enkätens frågor utformades därför utifrån de 
motivationsfaktorer och kategoriseringar som identifierats i den litteratur som innefattats i 
litteraturstudien. Frågornas validitet kopplat  till undersökningens frågeställning anser vi 
därför vara hög.

17



3.5. Metodkritik

Vi har valt att  inte ta med personer som inte skapat UGC innan vilket vi tror hade kunnat 
färga resultatet negativt. Personer som tidigare skapat UGC kan ha en mindre kritisk 
hållning mot UGC som koncept och därmed svara mer positivt i form av högre värden på 
de olika svarsalternativen. Vi anser dock att urvalet var motiverat då det hade varit 
problematiskt att formulera frågor om vad som motiverar att skapa UGC till någon som 
aldrig skapat UGC. Eftersom vår frågeställning rör samband mellan motivationsfaktorer 
bör dessa gå att urskilja trots en mer positiv inställning till att bidra.

Det kan finnas en risk gällande respondenternas motivationsfaktorer när det kommer till 
deras ställningstagande gällande att bidra med svar i vår enkät. Personer som bidrar med 
UGC och främst motiveras av inre faktorer riskerar att representera fler svar än personer 
som motiveras av yttre faktorer. Denna risk är en konsekvens av att vi, utöver 
undersökningens resultat, inte erbjuder respondenter någon form av yttre motivationsfaktor 
för att delta i enkäten. Då vi söker finna samband mellan motivationsfaktorer ser vi att 
detta inte riskerar att  påverka resultatet negativt eller minska reliabiliteten. Däremot ser vi 
att  det kan finnas en risk i att yttre motivationsfaktorer blir underrepresenterade och därav 
påverkar möjligheten att hitta samband mellan yttre motivationsfaktorer negativt.

Sanningshalten i respondenternas svar i enkäten kan inte helt  säkerställas likt vad som är 
fallet för alla enkätundersökningar. I kontrast till t.ex intervjuer så är det inte möjligt att 
uppfatta subtila ledtrådar som hade kunnat peka på svarens autenticitet. Det går heller inte 
att ställa eventuella följdfrågor om det respondenten uppger motsägelsefulla svar.

Den kategorisering som skett för alla presenterade motivationsfaktorer har oundvikligen 
utsatts för en subjektiv bedömning av oss då de sociala och personliga kategorierna inte 
varit  väl etablerade i den litteratur vi tagit del av. Vi har då själva gjort  en bedömning 
utifrån författarnas beskrivningar av kategorier och dess motivationsfaktorer för att på så 
sätt skapa en kategorisering av alla faktorer.

3.6. Forskningsetik

Under studien gjordes etiska överväganden för att säkerställa att  inga deltagare led någon 
skada av att medverka, att deras rättigheter och värdighet respekterades, samt att vi 
arbetade på ett ärligt sätt och respekterade deltagarnas integritet.

I enighet med de riktlinjer Bryman (2009) och Denscomb (2009) tar upp om forskningsetik 
informerades deltagarna om vad vi ämnar att undersöka, kort information om ämnet samt 
att  alla svar behandlas konfidentiellt och att  eventuella mailuppgifter inte kommer kopplas 
till specifika svar. Genom att redan innan analysen separera svar från mailuppgifter 
riskerades inte deltagarnas integritet.
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4.Resultat och analys

Syftet är att undersöka vad det finns för samband mellan olika motivationsfaktorer och 
dess kategorier för skapande av UGC. Dessa samband presenteras i tabeller som visar 
resultatet från korrelationsanalyser som utförts på den insamlade datan. Tabellerna syftar 
till att synliggöra de eventuella sambanden mellan faktorer. Inledningsvis presenteras 
resultatet av enkätundersökningen med statistik över respondenterna och deras svar på 
enkäten. Därefter analyseras samband mellan motivationsfaktorerna samt kategoriseringen 
av dessa.

4.1. Svarsfördelning

Åldersgrupp Antal Andel UGCS Antal Andel
<20 år 2 3,60 % Facebook 52 93 %

20-30 år 42 75 % Forumsinlägg 41 73 %

> 30 år 12 21,40 % Blogg 30 54 %

Twitter 20 43 %

Kön Antal Andel YouTube 24 39 %

Man 29 52 % Flickr 14 25 %

Kvinna 27 48 % Andra 13 23 %

Kommentarer på onlinetidningar 13 23 %

Prisjakt eller motsvarande 12 21 %

Wikipedia 9 16 %

Tabell 3. Kön och åldersfördelning av respondenterna, samt de UGCS som är vanligast 
bland respondenterna.

Enkäten samlade under de 12 dagar den var tillgänglig in resultat från totalt 56 personer. 
Könsfördelningen i undersökningen är 52% män och 48% kvinnor. Åldern på 
respondenterna är främst  mellan 20 och 30 år, vilket är en åldersgrupp som utgör 75% av 
respondenterna. 93% av respondenterna uppger att de skapat innehåll på Facebook, vilket 
är den UGCS som är vanligast. Utöver Facebook är även Forum (73%) och Bloggar (54%) 
vanliga.
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Tabell 4. Spridning av enkätsvar samt medelvärde för varje fråga.

I resultatet från enkätsvaren finns ett antal frågor som sticker ut från mängden. Det är 
frågor som har fått  låga resultat som sticker ut. Dessa frågor är 1, 18, 22, 27 och 29. De är 
alla kopplade till yttre faktorer och främst till dricks och rättigheter inom communitys. 
85,7% av de tillfrågade svarade det lägsta möjliga alternativet (1) på frågan om de skapat 
UGC för att  kunna få belöning i form av dricks. Detta kan, likt Raban (2008) beskriver, 
grunda sig i att dricks som incitament är ovanligt.
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Medelvärdet av respondenternas svar på respektive fråga visar på att frågor som många 
respondenter svarat  höga värden på relaterar till att dela med sig (Q15, Q7, Q32) och 
sociala värden (Q15, Q8, Q13, Q23, Q21). Frågor med låga medelvärden rör främst 
monetära (Q22, Q18, Q19) och immateriella belöningar (Q1, Q27).

Medelvärde Std. Avvikelse

F7 Må bra genom att bidra 4,12 1,24

F3 Vill dela med sig av kunskap, Altruism 4,10 1,13

F5 Få ut sin åsikt eller övertygelse 3,96 1,39

F2 Vill bidra med kunskap när bidraget anses vara 
av hög kvalitet och tillför experthjälp 3,60 1,31

F13 Ökad trovärdighet 3,54 1,33

F8 Bidraget ökar den personliga förståelsen och 
kunskapen inom ämnet 3,49 1,36

F4 Övertygelse om att information ska vara gratis 3,46 1,30

F15 Ökat personligt varumärke 3,40 1,34

F12 Möjlighet att påverka andra 3,39 1,13

F10 Personliga relationer 3,30 1,33

F6 Tillhörighet / Gemenskap 3,25 1,21

F1 Förhöjd status 2,59 1,24

F9 Monetär ersättning för bidraget 2,15 1,21

F14 Mer rättigheter och tillgång till funktioner 2,00 1,29

F11 Ersättning i form av dricks 1,25 0,79

Tabell 5. De 15 motivationsfaktorer som undersöks och deras respektive medelvärde samt 
standardavvikelse. Sorterad i fallande ordning på medelvärde.

Fyra (F7, F3, F5, F2) av de 5 motivationsfaktorerna med högst medelvärde är inre faktorer. 
Detta går i linje med vad som bland annat har indikerats av Janzik & Herstatt (2008) och 
Olsson et  al. (2008) när de pekar på att inre faktorer är de viktigaste faktorerna för att 
motivera till skapande av UGC. I linje med vad OECD (2007) och Raban (2008)  är de 
monetära motivationsfaktorerna bland de som motiverar användare minst.
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4.2. Korrelationer mellan motivationsfaktorer

Tabell 6. Korrelationstabell motivationsfaktorer (se bilaga 2)

När vi undersöker korrelationer mellan de identifierade motivationsfaktorerna för skapande 
av UGC framkommer det att det finns många signifikanta samband mellan de olika 
motivationsfaktorerna. Värt att  notera är att  det inte finns några signifikanta negativa 
korrelationer mellan de motivationsfaktorer som identifierats. 
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r Motivationsfaktor 1Motivationsfaktor 1 Motivationsfaktor 2Motivationsfaktor 2

K1 0,873 Vill dela med sig av kunskap, altruism F3 F7 Må bra genom att bidra
K2 0,650 Förhöjd status F1 F13 Ökad trovärdighet
K3 0,616 Tillhörighet / Gemenskap F6 F10 Personliga relationer

K4 0,613 Vill bidra med kunskap när bidraget anses 
vara av hög kvalitet och tillför experthjälp F2 F3 Vill dela med sig av kunskap, altruism

K5 0,608 Vill dela med sig av kunskap, altruism F3 F13 Ökad trovärdighet

K6 0,594 Vill dela med sig av kunskap, altruism F3 F8 Bidraget ökar den personliga 
förståelsen och kunskapen inom ämnet

K7 0,579 Ökad trovärdighet F13 F15 Ökat personligt varumärke
K8 0,538 Personliga relationer F10 F15 Ökat personligt varumärke
K9 0,532 Personliga relationer F10 F13 Ökad trovärdighet

K10 0,528 Vill bidra med kunskap när bidraget anses 
vara av hög kvalitet och tillför experthjälp F2 F12 Möjlighet att påverka andra

K11 0,517 Vill bidra med kunskap när bidraget anses 
vara av hög kvalitet och tillför experthjälp F2 F7 Må bra genom att bidra

K12 0,510 Förhöjd status F1 F10 Personliga relationer
K13 0,504 Må bra genom att bidra F7 F13 Ökad trovärdighet
K14 0,503 Vill dela med sig av kunskap, altruism F3 F6 Tillhörighet / Gemenskap

K15 0,502 Må bra genom att bidra F7 F8 Bidraget ökar den personliga 
förståelsen och kunskapen inom ämnet

K16 0,492 Möjlighet att påverka andra F12 F13 Ökad trovärdighet

K17 0,482 Vill bidra med kunskap när bidraget anses 
vara av hög kvalitet och tillför experthjälp F2 F13 Ökad trovärdighet

K18 0,472 Ökad status F1 F9 Monetär ersättning för bidraget
K19 0,472 Vill dela med sig av kunskap, altruism F3 F10 Personliga relationer

K20 0,469 Tillhörighet / Gemenskap F6 F14 Mer rättigheter och tillgång till 
funktioner

K21 0,467 Övertygelse om att information ska vara 
gratis F4 F13 Ökad trovärdighet

K22 0,461 Tillhörighet / Gemenskap F6 F13 Ökad trovärdighet
K23 0,457 Tillhörighet / Gemenskap F6 F7 Må bra genom att bidra
K24 0,452 Få ut sin åsikt eller övertygelse F5 F12 Möjlighet att påverka andra

K25 0,450 Vill bidra med kunskap när bidraget anses 
vara av hög kvalitet och tillför experthjälp F2 F8 Bidraget ökar den personliga 

förståelsen och kunskapen inom ämnet

Tabell 7. De mest signifikanta korrelationerna mellan motivationsfaktorer. En komplett 
tabell över alla signifikanta korrelationer, sorterade efter signifikans återfinns i bilaga 3.

Det starkaste sambandet (K1) mellan två faktorer är mellan att användare motiveras av att 
vilja dela med sig av kunskap (F3) och att de mår bra av att bidra (F7, r(54)=.873  p<.01). 
Faktorerna F3 och F7 är även de som har de högsta genomsnittliga värdet och är alltså de 
två faktorer som i genomsnitt och i störst utsträckning har motiverat respondenterna att 
skapa UGC. Altruism, att  vilja dela med sig av kunskap  (F3) finns även representerat i 4 av 
de 6 mest signifikanta sambanden, vilket går i linje med resonemanget  framfört av Janzik 
och Herstatt (2008) samt Olsson et al. (2008) att inre motivationsfaktorer är en 
nyckelfaktor för bidragande av UGC. Användare skapar materialet av egen vilja och det är 
därför rimligt att F3 har samband med många andra motivationsfaktorer för UGC.
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Tre motivationsfaktorer (F10,F13,F15) har signifikanta samband (K7,K8,K9) med 
varandra. Användare som motiveras att skapa UGC för att  öka sitt personliga varumärke 
(F15) motiveras alltså också av att förstärka personliga relationer (F10, r(54)=.532 p<.01) 
och att öka sin trovärdighet (F13, r(54)=.579 p<.01). Att dessa faktorer korrelerar med 
varandra anser vi är rimligt då de till stor del relaterar till samma saker. En person som 
skapar UGC för att stärka sitt  personliga varumärke för att exempelvis få fler kunder, borde 
även vara intresserad av ökad trovärdighet och att bygga personliga relationer med andra 
personer. Det är intressant i relation till detta att F15 inte har ett signifikant samband med 
F2 (r(54)=.235 p>.05). En person som motiveras att  skapa UGC för att stärka sitt 
varumärke borde vara motiverad av att skapa kvalitativt innehåll för varumärkets skull.

Flera signifikanta samband kan förklara varför tjänster där användare hjälper varandra att 
besvara frågor är populära och fungerar. Ett exempel på sådan tjänst är Stack Overflow där 
kvalitativt innehåll premieras (F2), användare hjälper varandra och delar med sig (F3), de 
får en chans att visa vad de kan (F13, F15) och får statuspoäng (F1) som visar hur 
uppskattade deras svar är. Användare får även tillgång till fler funktioner och rättigheter 
(F14) baserat på hur många statuspoäng de samlat in. Dessa faktorer korrelerar i K4, K5, 
K7 och K17.

Ett antal faktorer korrelerar med få andra faktorer. Exempel på detta är att användare 
skapar UGC för att de får monetär ersättning för bidraget (F9) eller för att de kan få 
ersättning i form av dricks (F11). F9 och F11 visar endast på samband med två andra 
faktorer vardera och är tillsammans med F14 (att  skapa innehåll för att få mer rättigheter 
inom ett  community) de faktorer som har lägst genomsnittligt svar av alla faktorer. Ett skäl 
till detta kan vara att, som rapporterat i OECD (2007) och Raban (2008), tjänster som 
erbjuder monetära incitament fortfarande är relativt ovanliga. 

En annan faktor som korrelerar dåligt med andra faktorer är att användare skapar UGC för 
att  få ut  sin åsikt eller övertygelse (F5). Till skillnad från de andra faktorerna som har få 
signifikanta samband har F5 fått ett  högt medelvärde (3,96). Det är, trots få samband, en 
vanlig motivationsfaktor bland respondenterna. Användare som motiveras av att få ut sin 
åsikt motiveras även av att kunna påverka andra (F12, r(54)=.452 p<.01), att kunna bidra 
med kvalitet och experthjälp (F2, r(54)=.334 p<.01), att de mår bra av att bidra (F7, r(54)=.
380 p<.01) och att bidraget ökar den personliga förståelsen och kunskapen (F8, r(54)=.354 
p<.01).
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4.3. Korrelationer mellan inre sociala motivationsfaktorer

F2 F3 F5 F6 F12

F2
Vill bidra med kunskap när bidraget anses vara 
av hög kvalitet och tillför experthjälp 1

F3 Vill dela med sig av kunskap, Altruism 613** 1

F5 Få ut sin åsikt eller övertygelse .334* 0,194 1

F6 Tillhörighet / Gemenskap .273 503** 0,032 1

F12 Möjlighet att påverka andra 528** 441** 452** 421** 1

** p < 0.01, * p < 0.05** p < 0.01, * p < 0.05

Tabell 8. Korrelationstabell för inre sociala motivationsfaktorer

Att genom UGC ha en möjlighet att påverka andra (F12) är den enda faktor som korrelerar 
signifikant med alla andra faktorer inom inre sociala motivationsfaktorer, alla dessa 
samband är även relativt starka (r>0.4). En person som motiveras av att kunna påverka 
andra (F12) motiveras även av att vilja bidra med kunskap när bidraget anses vara av hög 
kvalitet (F2, r(54)=.528 p<.01), att få ut sin åsikt (F5, r(54)=.452 p<.01), att vilja dela med 
sig av kunskap (F3, r(54)=.441 p<.01) och av att känna tillhörighet / gemenskap med andra 
användare (F6, r(54)=.421 p<.01). 

Vill bidra med kunskap när bidraget anses vara av hög kvalitet och tillför experthjälp (F2) 
och att vilja dela med sig av kunskap (F3) är den starkaste korrelationen (r(54)=.613 p<.
01) mellan inre sociala motivationsfaktorer. Denna starka korrelation kan vara ett resultat 
av att  faktorerna båda handlar om att dela med sig och bidra med kunskap, fast med olika 
kriterier.

4.4. Korrelationer mellan inre personliga motivationsfaktorer

F4 F7

F4 Övertygelse om att information ska vara gratis 1

F7 Må bra genom att bidra .329* 1

** p < 0.01, * p < 0.05** p < 0.01, * p < 0.05

Tabell 9. Korrelationstabell för inre personliga motivationsfaktorer

De två inre personliga motivationsfaktorer som identifierats korrelerar signifikant med 
varandra. Detta kan ses som ett logiskt utfall då F4 är ett ideologiskt  ställningstagande 
som, vid uppfyllande, kan skapa ett välmående hos användaren.
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4.5. Korrelationer mellan yttre sociala motivationsfaktorer

F1 F10 F11 F13 F15

F1 Förhöjd status 1

F10 Personliga relationer .510** 1

F11 Ersättning i form av dricks −0,088 0,082 1

F13 Ökad trovärdighet .650** .532** −0,009 1

F15 Ökat personligt varumärke .446** .538** 0,168 .579** 1

** p < 0.01, * p < 0.05** p < 0.01, * p < 0.05

Tabell 11. Korrelationstabell för yttre sociala motivationsfaktorer

Inom de yttre sociala motivationsfaktorerna finns det signifikanta samband mellan alla 
faktorer bortsett  från F11. En användare som motiveras av att skapa UGC för att få ökad 
trovärdighet (F13) motiveras även av att få förhöjd status (F1, r(54)=.650 p<.01), få ökat 
personligt varumärke (F15, r(54)=.579 p<.01) och stärka personliga relationer (F10, r(54)
=.532 p<.01). Att dessa faktorer korrelerar med varandra är rimligt då de relaterar till 
liknande saker. En person som skapar UGC för att stärka sitt personliga varumärke för att 
exempelvis få jobb, kan därför även vara intresserad av ökad trovärdighet, att bygga 
personliga relationer samt att höja sin status, vilket resultatet visar på.

De låga korrelationsvärden som syns för F11 kan ses som ett resultat av att dricks är 
ovanligt på Internet, något som även påpekats av Raban (2008). Vidare är F11 den faktor 
som har lägst medelvärde (1.25) och som då har motiverat användare i lägst grad.

4.6. Korrelationer mellan yttre personliga motivationsfaktorer

F8 F9 F14

F8 Bidraget ökar den personliga förståelsen och kunskapen inom ämnet 1

F9 Monetär ersättning för bidraget 0,037 1

F14 Mer rättigheter och tillgång till funktioner 0,103 0,216 1

** p < 0.01, * p < 0.05** p < 0.01, * p < 0.05

Tabell 10. Korrelationstabell för yttre personliga motivationsfaktorer

Det finns ingen signifikant korrelation mellan motivationsfaktorer i den yttre personliga 
kategorin. Detta återspeglas även i de medelvärden för respektive faktor som presenterades 
i tabell 5. F8 har ett medelvärde på 3,49 medas F9 och F14 har bland de lägsta 
medelvärdena av alla faktorer med 2,15 respektive 2,0. Det  är avsevärt vanligare att 
respondenter motiverats av att bidraget ökar den personliga förståelsen jämfört med 
monetär ersättning eller fler rättigheter.
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4.7. Analys av korrelationer i och mellan kategorier

Figur 3: Illustrerar signifikanta korrelationer i och mellan kategorier. Rödmarkerade 
korrelationer innebär extra starka korrelationer (r>0.5).

För att illustrera hur motivationsfaktorerna korrellerar med varandra i och mellan 
kategorier har alla faktorer placerats i motivationsmatrisen. Positionen inom en kategori 
syftar endast  till att  synliggöra korrelationerna på ett tydligt sätt utan någon indikation på 
hur social, personlig, inre eller yttre en faktor är. Alla streck representerar signifikanta 
korrelationer och röda streck indikerar de starkaste korrelationerna (r>0.5). 

Figur 3 visar att det finns många signifikanta samband mellan motivationsfaktorer i olika 
kategorier. Det finns inga tydliga mönster i hur de starkaste korrelationerna förhåller sig i 
relation till om de sker inom kategorier eller mellan. Exempelvis har den inre sociala 
kategorin fler starka korrelationer med faktorer i andra kategorier än inom kategorin 
medans den yttre sociala har fler starka korrelationer inom kategorin än med andra. Både 
inre personliga och yttre personliga har endast  starka korrelationer med faktorer i andra 
kategorier. Alla inre sociala faktorer har även signifikanta samband med F8 i den 
diametrala kategorin yttre personliga. Två faktorer (F3, F7) har starka signifikanta 
samband med faktorer i alla övriga kategorier.
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Kategorin yttre personliga har inga signifikanta korrelationer inom kategorin och är den 
kategori med minst korrelationer med andra. Att bidraget ökar den personliga förståelsen 
och kunskapen för ämnet (F8) är den enda faktorn i yttre personliga kategorin som 
korrelerar starkt med andra faktorer. Korrelationerna är dock inte inom kategorin yttre 
personliga utan sträcker sig både diametralt till alla faktorer i den inre sociala kategorin 
samt alla faktorer i inre personliga kategorin och tre av fem faktorer i sociala personliga.
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5.Diskussion

Det finns många samband mellan motivationsfaktorer för skapande av UGC. Det  är tydligt 
att  användare motiveras av flera olika motivationsfaktorer i olika kategorier. Inre och 
sociala motivationsfaktorer är framträdande vilket vi anser går i linje med att Internet blir 
allt mer socialt, något som vidare kan stärkas av att 93% av respondenterna uppger att  de 
använder sig av Facebook som till mycket stor del är socialt. Det är rimligt att  sociala 
motivationsfaktorer spelar en viktig roll då material publiceras i allt mer sociala kontexter 
och i relation till eller i samarbete med andra människor.

När vi studerar sambanden mellan motivationsfaktorer framkommer det att det finns 
många signifikanta samband. 12 av 15 faktorer har signifikanta samband med 9 eller fler 
andra faktorer (se tabell 6). Att  det finns så många samband tror vi grundar sig i att en 
användare som skapar UGC generellt sett har en mer positiv inställning till att skapa UGC 
och därför känner igen sig i att motiveras av många olika faktorer. Ett stöd för denna teori 
finns i det faktum att vi endast hittat positiva signifikanta samband mellan faktorer. Det 
finns alltså inga signifikanta samband där användare som motiverats av en faktor har en 
minskad motivationsgrad för en annan. Att utifrån detta generalisera genom att säga att det 
inte finns risker med att  använda sig av alla motivationsfaktorer i en UGCS är dock 
riskabelt då undersökningsresultatet ska ses som är ett tvärsnitt över flera olika UGCS.

Vår studie pekar på att användare till liten utsträckning motiveras av monetära 
motivationsfaktorer såsom pengar, priser eller dricks. Detta är något som även har 
behandlats i tidigare forskning som pekar på att det finns få UGCS som använder sig 
monetära belöningar som incitament för deltagande. För att  vidare kunna undersöka dessa 
motivationsfaktorer kan ett smalare urval av respondenter var nödvändigt. Förslagsvis bör 
urvalet av repondenter styras av om de är användare av UGCS där monetära incitament är 
vanliga.

Vi har studerat de kategoriseringar som tidigare litteratur beskrivit med inre, yttre, 
personliga och sociala och i resultatet sett vad vi menar är tecken på att indelningen är 
rimlig. Motivationsmatrisen kan fungera som en modell för att strukturera upp och 
illustrera de olika motivationsfaktorerna för UGC och på så sätt ge en ökad förståelse för 
ämnet. I och med att vi inte kunnat visa på att en användare motiveras betydligt mer av 
faktorer från en specifik kategori går det inte att använda matrisen som ett verktyg för att 
välja ut motivationsfaktorer att stödja. Matrisen bör ses som ett stöd i diskussioner kring 
motivationsfaktorer för UGC, och en visualisering av att  det finns olika kategorier av 
faktorer. För att kunna välja ut vilka faktorer att stödja bör istället den kompletta 
korrelationstabellen (se tabell 6) användas, i kombination med beskrivningarna av 
motivationsfaktorerna (se tabell 2), då korrelationstabellen gör det möjligt att  se vilka 
andra faktorer som motiverar en användare som motiveras av en specifik faktor. 
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Analysen visar på att motivationsfaktor F8 (bidraget ökar den personliga förståelsen och 
kunskapen för ämnet) är den enda faktorn i yttre personliga kategorin som starkt korrelerar 
med andra faktorer. Att F8 sticker ut på detta sätt kan vara en konsekvens av den 
bedömning vi gjorde när vi placerade faktorn i yttre personliga. I kontrast till F13 (ökad 
trovärdighet) och F15 (ökat  personligt varumärke) gjorde vi bedömningen att ökad 
kunskap inte var socialt  då kunskapen nödvändigtvis inte behöver fungera i relation till 
andra människor. I vår bedömning gick vi emot Janzik och Herstatt (2008) som placerar 
ökad kunskap i en yttre social faktor utan valde istället att placera kunskap som något 
personligt. Detta val kan ha varit felaktigt baserat på de korrelationer som framkommit.
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6.Slutsats
Uppsatsen avsåg att besvara frågan: Vilka faktorer motiverar till UGC och vilka samband 
finns mellan dessa?

För att identifiera vilka faktorer som motiverar till UGC studerades och sammanställdes 
tidigare forskning inom området. Detta resulterade i totalt 15 motivationsfaktorer som 
presenteras i en tabell (se tabell 2). Vidare identifierades fyra kategorier av 
motivationsfaktorer (se Tabell 1); inre sociala, inre personliga, yttre sociala samt inre 
personliga. Denna kategorisering illustreras i en matris (se Figur 2) inspirerad av tidigare 
forskning.

För att möjliggöra en korrelationsanalys över de identifierade motivationsfaktorerna 
utfördes en enkätundersökning där de tillfrågade ombads att svara på i vilken grad de 
motiverats av varje motivationsfaktor. Korrelationsanalysen pekar på att det finns flera 
starka och signifikanta samband mellan motivationsfaktorer för bidrag av UGC. Vidare 
genomfördes en analys över hur dessa samband fördelar sig mellan de identifierade 
kategorierna (se Figur 3). Analysen av kategoriseringen pekar på att det inte finns starkare 
korrelationer mellan faktorer inom en viss kategori jämfört med deras korrelationer med 
faktorer i andra. Kategoriseringen kan med anledning av detta endast ses som ett  sätt  att 
strukturera upp faktorerna för att underlätta förståelse och diskussion.

Den motivationsmatris som använts i undersökningen har legat till grund för att tydliggöra 
hur kategorisering skett samt för att undersöka vilka samband som finns mellan olika 
motivationsfaktorer. Vi har med vår undersökning även presenterat en korrelationsanalys 
över motivationsfaktorer och dess kategorier. Vi ser både användandet av 
motivationsmatrisen samt resultatet från korrelationsanalysen som relevanta och teoretiska 
bidrag för vidare forskning inom området.

6.1. Vidare forskning
Vad som motiverar människor att skapa UGC är ett spännande ämne som vi hoppas 
kommer studeras vidare. Vi ser ett behov av att fortsätta på den forskning vi har påbörjat 
då samband mellan olika motivationsfaktorer för bidrag av UGC inte tidigare har 
behandlats i den litteratur vi har tagit del av i vår studie. Vi kan se ett  behov av att  studera 
hur exempelvis demografiska aspekter så som ålder och kön påverkar hur 
motivationsfaktorer förhåller sig till varandra och i vilken mån de motiverar en användare 
till att skapa UGC. Även skillnader mellan vad som motiverar användare till att skapa 
UGC beroende på vilka UGCS de använder är något vi tror kan vara intressant  då en ökad 
kunskap om detta bland annat  kan ge utvecklare en ökad förståelse för hur målgruppen kan 
motiveras för att bidra med UGC. Något som indikerats i den litteratur som studien 
innefattat är att monetära motivationsfaktorer blir allt vanligare. Att följa och ge stöd till 
denna utveckling genom forskning ser vi som en klar fördel.

Kanske går det med hjälp av ökad kunskap  inom området att invalidera Nielsens 90-9-1-
regel för deltagande på internet?
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Bilaga 1 – Operationaliseringsschema
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Bilaga 2 – Korrelationstabell
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Bilaga 3 – Signifikanta korrelationer
r Motivationsfaktor 1Motivationsfaktor 1 Motivationsfaktor 2Motivationsfaktor 2

K1 0,873 Vill dela med sig av kunskap, altruism F3 F7 Må bra genom att bidra
K2 0,650 Förhöjd status F1 F13 Ökad trovärdighet
K3 0,616 Tillhörighet / Gemenskap F6 F10 Personliga relationer

K4 0,613 Vill bidra med kunskap när bidraget anses 
vara av hög kvalitet och tillför experthjälp F2 F3 Vill dela med sig av kunskap, altruism

K5 0,608 Vill dela med sig av kunskap, altruism F3 F13 Ökad trovärdighet

K6 0,594 Vill dela med sig av kunskap, altruism F3 F8 Bidraget ökar den personliga 
förståelsen och kunskapen inom ämnet

K7 0,579 Ökad trovärdighet F13 F15 Ökat personligt varumärke
K8 0,538 Personliga relationer F10 F15 Ökat personligt varumärke
K9 0,532 Personliga relationer F10 F13 Ökad trovärdighet

K10 0,528 Vill bidra med kunskap när bidraget anses 
vara av hög kvalitet och tillför experthjälp F2 F12 Möjlighet att påverka andra

K11 0,517 Vill bidra med kunskap när bidraget anses 
vara av hög kvalitet och tillför experthjälp F2 F7 Må bra genom att bidra

K12 0,510 Förhöjd status F1 F10 Personliga relationer
K13 0,504 Må bra genom att bidra F7 F13 Ökad trovärdighet
K14 0,503 Vill dela med sig av kunskap, altruism F3 F6 Tillhörighet / Gemenskap

K15 0,502 Må bra genom att bidra F7 F8 Bidraget ökar den personliga 
förståelsen och kunskapen inom ämnet

K16 0,492 Möjlighet att påverka andra F12 F13 Ökad trovärdighet

K17 0,482 Vill bidra med kunskap när bidraget anses 
vara av hög kvalitet och tillför experthjälp F2 F13 Ökad trovärdighet

K18 0,472 Ökad status F1 F9 Monetär ersättning för bidraget
K19 0,472 Vill dela med sig av kunskap, altruism F3 F10 Personliga relationer

K20 0,469 Tillhörighet / Gemenskap F6 F14 Mer rättigheter och tillgång till 
funktioner

K21 0,467 Övertygelse om att information ska vara 
gratis F4 F13 Ökad trovärdighet

K22 0,461 Tillhörighet / Gemenskap F6 F13 Ökad trovärdighet
K23 0,457 Tillhörighet / Gemenskap F6 F7 Må bra genom att bidra
K24 0,452 Få ut sin åsikt eller övertygelse F5 F12 Möjlighet att påverka andra

K25 0,450 Vill bidra med kunskap när bidraget anses 
vara av hög kvalitet och tillför experthjälp F2 F8 Bidraget ökar den personliga 

förståelsen och kunskapen inom ämnet
K26 0,449 Ökad status F1 F6 Tillhörighet / Gemenskap
K27 0,446 Ökad status F1 F15 Ökat personligt varumärke
K28 0,441 Vill dela med sig av kunskap, altruism F3 F12 Möjlighet att påverka andra
K29 0,441 Må bra genom att bidra F7 F12 Möjlighet att påverka andra

K30 0,438
Ökad status

F1 F2
Vill bidra med kunskap när bidraget 
anses vara av hög kvalitet och tillför 
experthjälp

K31 0,432 Vill dela med sig av kunskap, altruism F3 F15 Ökat personligt varumärke

K32 0,423 Vill bidra med kunskap när bidraget anses 
vara av hög kvalitet och tillför experthjälp F2 F4 Övertygelse om att information ska vara 

gratis
K33 0,421 Tillhörighet / Gemenskap F6 F12 Möjlighet att påverka andra

K34 0,417 Ersättning i form av dricks F11 F14 Mer rättigheter och tillgång till 
funktioner
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r Motivationsfaktor 1Motivationsfaktor 1 Motivationsfaktor 2Motivationsfaktor 2

K35 0,416 Övertygelse om att information ska vara 
gratis F4 F12 Möjlighet att påverka andra

K36 0,413 Må bra genom att bidra F7 F10 Personliga relationer

K37 0,410 Vill dela med sig av kunskap, altruism F3 F4 Övertygelse om att information ska vara 
gratis

K38 0,402 Ökad status F1 F12 Möjlighet att påverka andra
K39 0,380 Få ut sin åsikt eller övertygelse F5 F7 Må bra genom att bidra

K40 0,366 Bidraget ökar den personliga förståelsen 
och kunskapen inom ämnet F8 F15 Ökat personligt varumärke

K41 0,366 Monetär ersättning för bidraget F9 F15 Ökat personligt varumärke

K42 0,365 Bidraget ökar den personliga förståelsen 
och kunskapen inom ämnet F8 F10 Personliga relationer

K43 0,357 Bidraget ökar den personliga förståelsen 
och kunskapen inom ämnet F8 F12 Möjlighet att påverka andra

K44 0,355 Tillhörighet / Gemenskap F6 F15 Ökat personligt varumärke

K45 0,354 Övertygelse om att information ska vara 
gratis F4 F15 Ökat personligt varumärke

K46 0,354 Få ut sin åsikt eller övertygelse F5 F8 Bidraget ökar den personliga 
förståelsen och kunskapen inom ämnet

K47 0,351 Personliga relationer F10 F14 Mer rättigheter och tillgång till 
funktioner

K48 0,334 Ökad status F1 F3 Vill dela med sig av kunskap, altruism

K49 0,334 Vill bidra med kunskap när bidraget anses 
vara av hög kvalitet och tillför experthjälp F2 F5 Få ut sin åsikt eller övertygelse

K50 0,332 Bidraget ökar den personliga förståelsen 
och kunskapen inom ämnet F8 F13 Ökad trovärdighet

K51 0,329 Övertygelse om att information ska vara 
gratis F4 F7 Må bra genom att bidra

K52 0,324 Övertygelse om att information ska vara 
gratis F4 F6 Tillhörighet / Gemenskap

K53 0,321 Tillhörighet / Gemenskap F6 F8 Bidraget ökar den personliga 
förståelsen och kunskapen inom ämnet

K54 0,315 Ökad status F1 F7 Må bra genom att bidra

K55 0,309 Övertygelse om att information ska vara 
gratis F4 F11 Ersättning i form av dricks

K56 0,302 Övertygelse om att information ska vara 
gratis F4 F8 Bidraget ökar den personliga 

förståelsen och kunskapen inom ämnet

K57 0,287 Ökad status F1 F4 Övertygelse om att information ska vara 
gratis

K58 0,283 Personliga relationer F10 F12 Möjlighet att påverka andra

K59 0,282 Vill bidra med kunskap när bidraget anses 
vara av hög kvalitet och tillför experthjälp F2 F10 Personliga relationer

K60 0,273 Vill bidra med kunskap när bidraget anses 
vara av hög kvalitet och tillför experthjälp F2 F6 Tillhörighet / Gemenskap
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Bilaga 4 – Enkät

Enkät - Vad motiverar dig att skapa innehåll (UGC) på internet?

Den här enkäten ingår i en C-uppsats av Mathias Amnell och Martin Öhman vid Högskolan i Halmstad. Vi vill se vad som motiverar människor att bidra 
med innehåll samt se om det kan finnas några samband mellan de olika motivationsfaktorerna.

Innehåll som är skapat av användare på internet kallas för User Generated Content (Hädanefter UGC). För att innehåll ska klassificeras som UGC finns 
vissa kriterier. Ha gärna dessa i åtanke när du svarar på enkäten.
1. Det publicerade innehållet ska vara publikt eller endast för en grupp av användare, privata meddelanden såsom email räknas därför inte som UGC.
2. Det ska vara resultatet av en egen insats som involverar kreativitet och eget tänkande. Att endast kopiera och klistra in information definieras därför 
inte som UGC.
3. Det skapade innehållet ska inte vara framställt som en del av skaparens yrke. Om en journalist skriver en artikel på nätet räknas inte detta som UGC.

För att svara på frågorna vill vi att du tänker tillbaka på vad som faktiskt har motiverat dig tidigare och inte vad som skulle kunna motivera dig.

Exempel på UGC är:
En statusuppdatering, ett inlägg på en grupp eller att lägga upp foton på Facebook
En statusuppdatering på Twitter
En bloggpost
En kommentar på en bloggpost
En kommentar på en nyhetsartikel
En recension på en produkt

Alla svar hanteras konfidentiellt. Svar lämnas frivilligt och ingen ersättning i form av pengar eller priser utlovas. I slutet av enkäten finns en möjlighet att 
lämna din email om du vill ta del av resultatet av studien.

Enkäten består av 35 frågor och tar ca 3-5 minuter.

Ålder *

Kön *

 Man

 Kvinna

Var har du skapat innehåll tidigare? *

 Blogg

 Facebook

 Twitter

 Flickr

 YouTube

 Wikipedia

 Prisjakt eller motsvarande tjänst

 Kommentarer på t.ex Aftonbladet, Expressen eller andra tidningar.

 Forumsinlägg i något community

Övrigt: 

Jag har skapat innehåll på internet för att ..

.. få poäng. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. jag tycker att information ska vara gratis. *

Redigera formulär – [ Enkät - Vad motiverar dig att skapa inn... https://spreadsheets.google.com/gform?key=0At88ohueCgP...

1 av 5 2011-05-17 19.40
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1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. förbättra mina karriärsmöjligheter. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. jag lär mig genom att berätta för andra. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. bli (mer) känd. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. sprida min kunskap. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

Sidan 2 Efter sida 1 Fortsätt till nästa sida  

Jag har skapat innehåll på internet för att ..

.. jag gärna hjälper andra. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. få betalt för bidraget. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. visa vad jag kan. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. dela med mig av kunskap som annars kostar pengar. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. få uppmärksamhet. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

Redigera formulär – [ Enkät - Vad motiverar dig att skapa inn... https://spreadsheets.google.com/gform?key=0At88ohueCgP...

2 av 5 2011-05-17 19.40
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.. sprida mina åsikter. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

Sidan 3 Efter sida 2 Fortsätt till nästa sida  

Jag har skapat innehåll på internet för att ..

.. känna gemenskap med andra. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. jag har expertkunskap. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. det känns bra att dela med sig. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. lära mig mer om ämnet. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. delta i en aktuell debatt. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. få nya vänner. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

Sidan 4 Efter sida 3 Fortsätt till nästa sida  

Jag har skapat innehåll på internet för att ..

.. kunna vinna ett pris. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

Redigera formulär – [ Enkät - Vad motiverar dig att skapa inn... https://spreadsheets.google.com/gform?key=0At88ohueCgP...

3 av 5 2011-05-17 19.40
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.. stärka mitt personliga varumärke. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. jag vill dela med mig. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. få fler rättigheter inom ett community. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. stärka mina relationer med andra människor. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. vara "en i gänget". *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

Sidan 5 Efter sida 4 Fortsätt till nästa sida  

Jag har skapat innehåll på internet för att ..

.. det ger mig en möjlighet att påverka andra. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. öka förtroendet för mig. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

..kunna få belöning i form av dricks. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. andra kan uppskatta mitt bidrag. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. bli medlem i ett community. *

1 2 3 4 5 6

Redigera formulär – [ Enkät - Vad motiverar dig att skapa inn... https://spreadsheets.google.com/gform?key=0At88ohueCgP...

4 av 5 2011-05-17 19.40
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Stämmer inte alls Stämmer helt

.. andra lyssnar på vad jag säger. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

Jag har skapat innehåll på internet för att ..

.. knyta nya kontakter. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. jag tycker om att skapa något av värde för andra. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. jag känner en communitykänsla. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

.. få förhöjd social status. *

1 2 3 4 5 6

Stämmer inte alls Stämmer helt

Email (inte obligatoriskt)
Vill du ta del av resultatet? Vi skickar gärna resultatet av studien till dig, tack igen för att du svarade på frågorna!

Sidan 6 Efter sida 5 Fortsätt till nästa sida  

Redigera formulär – [ Enkät - Vad motiverar dig att skapa inn... https://spreadsheets.google.com/gform?key=0At88ohueCgP...

5 av 5 2011-05-17 19.40
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