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SAMMANFATTNING 

Titel: Hur gott är gratis? - En studie om gratisekonomi 

Författare: Hugo Norqvist och Fredrik Wahlsten 

Handledare: Urban Ljungquist 

Nivå: Kandidatuppsats, Marknadsföring (15hp), VT 2011 

Nyckelord: Gratisekonomi, freeconomics, freemium, premium, trepartsmarknad, 

internetprissättning, prispsykologi. 

Problemformulering: Vilka fördelar respektive nackdelar medför gratisekonomin samt hur 

kan den appliceras på branscher där den idag inte används? 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för gratisekonomin. Vi vill även se 

vad för fördelar och nackdelar valet av gratisekonomi medför. Vidare vill vi även utifrån 

analysen utveckla en modell som ämnar ta reda på om gratisekonomin kan lämpa sig för 

branscher som idag inte använder sig av den. 

 

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen är indelad i tre huvudkapitel. Vi har 

valt att använda oss av redan skriver teori angående gratisekonomi. Då den tidigare teorin är 

tämligen begränsad har vi utöver gratisekonomin valt att undersöka omkringliggande ämnen 

som prissättning och viral spridning.  

Metod: Vi har använt oss av en deduktiv forskningsansats där vi utgått från tidigare skriven 

teori för att sedan göra kvalitativa intervjuer med fyra internetbaserade företag. De fyra 

företagen är; Bambuser, Lissly, Tampons for free och Google som på ett eller annat sätt 

använder sig av gratisekonomin. 

Empirisk studie: I empirin presenteras de djupintervjuer som gjorts med de fyra valda 

fallföretagen. 

Slutsats: Uppsatsen påvisar att gratisekonomin är en väl fungerande affärsmodell som kan 

appliceras på olika typer av företag. Studien visar även fördelar och nackdelar med 

gratisekonomi samt en modell som identifierar de kritiska faktorer som bör uppfyllas av 

företag som arbetar eller planerar att arbeta med gratisekonomi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Title: How good is free? - A study about free economy 

Authors: Hugo Norqvist and Fredrik Wahlsten 

Advisor: Urban Ljungquist 

Level: Bachelor thesis is Marketing (15 Swedish credits), Spring 2011 

Keywords: Free economy, freeconomics, freemium, preemium, third party market, internet 

pricing, price psychology. 

Question: What are the advantages and disadvantages with free economy and can it be 

applied to industries where it is currently not being used? 

Purpose: The purpose of this paper is to create a better understanding of the free economy. 

We would also like to see what the advantages and disadvantages of the free economy entails. 

Furthermore, we also want to use the information from the analysis to develop a model that 

intends to find out if the free economy may be suitable for industries that is not currently 

using it. 

Teoretical framework: The theoretical framework is divided into three main sections. We 

have chosen to use the already written theory about free economy. Whereas the former theory 

is rather limited, we also investigate different types of pricing and viral effects. 

Method: We have used a deductive research approach meaning that we gained information 

from previously written theory about the subject. We’ve also collected some primary data thru 

qualitative interviews with four internet-based companies. The four companies are Bambuser, 

Lissly, Tampons for free and Google, wich all in one way or another, make use of the free 

economy. 

Empirical framework: In our empirical framwork we present the answears given by the 

representatives for the choosen companies. 

Conclusion: The paper shows that the free economy is an effective business model that can 

be applied to different types of businesses. The study also shows the advantages and 

disadvantages of free economy and a new model that shows the critical factors that should be 

met by companies who work with or plan to work with the free economy.
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1. INLEDNING 

 

I det inledande kapitlet presenterar vi bakgrunden till vårt ämnesval, en introduktion till 

ämnet och uppsatsen. Första kapitlet innehåller även problemformulering, syfte, 

avgränsningar, definition samt centrala begrepp. 

 

1.1 Introduktion 

 

Enligt Ariely (2008) har talet noll en lång historia som börjar redan under Babyloniernas tid. 

Författaren menar vidare att nollan debatterades flitigt hos grekerna som förundrades över hur 

ingenting kunde vara någonting. Ariely (2008) hävdar att talet noll användes i både romarnas 

och mayafolkets siffersystem och har förekommit hos flera indiska läromästare. Nollan spreds 

vidare till arabvärlden och sedan till västvärlden för att få en central roll i vårt datorsamhälle 

tillsammans med talet ett. Ariely (2008) anser att ”gratis” och talet noll idag har en alldeles 

speciell påverkan på oss människor.  

 

Ordet gratis kommer från början ur det latinska ordet gratiis som kan översättas till ”av nåd”, 

det vill säga att varan eller tjänsten som tas emot inte kräver någon motprestation [1]. Den 

svenska förklaringen till ordet gratis är - ”som inte kostar något” [2]. Förr i tiden var det 

vanligt med gratis måltider på de amerikanska saloonerna i samband med att gästen köpte 

något att dricka. Måltiden var oftast mer värd än drickat kunden var tvungen att betala för. 

Hela tanken bakom den gratis måltiden var att de flesta kunder ändå skulle köpa mer än ett 

glas när de väl slagit sig ner på saloonen. Besökarna insåg att någon alltid har ett intresse av 

att du får en gratis måltid, därav myntades uttrycket ”There’s no such thing as a free lunch” 

[3]. 

 

Att använda gratismetoder för att locka kunder har alltså funnits länge. I slutet av 1800-talet 

använde sig rakhyvelstillverkaren King Gilette sig av kraftigt rabatterade priser på rakhyvlar 

för att locka till sig kunder och sedan tjäna pengar på rakbladen (Anderson, 2009). Metoden 

har sedan kommit att kallas ”bait and hook” då tanken är att locka kunden till ett grundköp 

som oftast är kraftigt rabatterat och sedan tjäna pengar på merförsäljning (Osterwald och 

Pigneur, 2010). 

 

Anderson (2009) menar att det skett en explosionsartad ökning av gratis information på 

internet över de senaste åren.  Idag har nio av tio svenskar tillgång till internet och besöker det 

frekvent [4]. Den höga åtkomsten och användandet har idag gjort internet till en viktig 

marknad för många företag. Finansiell information som bara för ett par år sedan var relativt 

kostsam kan idag laddas ned helt gratis. Även produkter och tjänster som tidningar, mjukvara 

och musiktjänster kan idag laddas hem och konsumeras utan kostnad. Uppslagsverket 

Encyclopaedia Britannica sågs tidigare som en livslång investering, idag är lexikonet gratis 

för användarna och bekostas istället helt av annonsörer (Anderson 2009). Även för säljarna 

har internet medfört stora förändringar då företag som idag arbetar med e-handel har lägre 

start- och distributionskostnader än traditionella handelsföretag (Daripa och Kapur, 2001). De 

låga kostnaderna har medfört att e-handelsföretag kan erbjuda ett större utbud av produkter 

och tjänster och tjänar således mer pengar på att sälja mindre av mer. Dagens konsumenter 

kan välja från en ändlös butikshylla och blir inte begränsade till storsäljare och hits som varit 

vanligare innan e-handelns uppkomst (Anderson 2006).  
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Daripa och Kapur (2001) samt Anderson (2009) är överens om att internet har skapat en ny, 

mer konkurrensutsatt marknad. Detta beror enligt författarna till stor del på företagens låga 

distributionskostnader och kundernas allt mer priskänsliga beteende.  

 

Enligt Ström (2010) och Tufvesson (2009) är det eftersträvande att uppnå viral spridning på 

sin marknadsföringskampanj då användarna själva talar gott om produkten eller tjänsten. 

Forresters studier (refererad i Chaffey, Ellis-Chadwick, Johnston och Mayer, 2006) visar att 

rekommendationer från vänner, familj och även andra internetanvändare har stor påverkan på 

våra köpbeslut.  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Gratis är något som alltid lockat kunder och är ett välkänt marknadsföringsknep. Sedan 

uppkommsten av internet har gratismodeller blivit ett allt större forum för företag att bedriva 

och marknadsföra sin verksamhet. Företag som erbjuder internetrelaterade produkter blir allt 

vanligare och behovet av dessa tjänster ökar ständigt. Fysiska produkter har en tendens att bli 

dyrare att tillverka medan produkter som bygger på den så kallade bit-ekonomin tenderar att 

bli billigare att tillverka, och priset går allt närmare noll. Då priset på internetrelaterade 

produkter blir allt lägre ökar även konkurrensen mellan företagen som agerar på marknaden 

vilket även det leder till en ökad prispress (Anderson, 2009). Vidare menar Anderson (2009) 

att gratisekonomin inte tagits på tillräckligt stort allvar och forskningen kring ämnet är 

begränsad, storleken och värdet av gratisekonomin är svår att mäta men författaren menar att 

den skulle kunna jämställas med ett medelstort lands ekonomi. 

 

Lundén (2008) menar att priset är en faktor som har stor inverkan på människors val av 

produkt eller tjänst och att prissättning tillhör ett av företagets viktigaste beslut. Vidare menar 

Lundén (2008) samt Daripa och Kapur (2001) att i och med internet har kunder blivit allt mer 

prismedvetna och möjligheten att jämföra priser har blivit lättare. Anderson (2009) anser att 

även vid ett lågt pris krävs det en prestation för kunden och steget att göra denna prestation 

kan ibland vara för stor för att verkligen leda till köp. Är något däremot helt gratis blir 

beslutet lättare att fatta. Shampanier, Mazar & Ariely (2007) menar att människor inte är 

rationella i sitt val av produkt eller tjänst och tenderar att välja det som erbjuds till lägst pris 

istället för de som ger högst värde för lägst pris. På internet är kvalitén på en produkt eller 

tjänst svår att bedöma innan köp, något som leder till att gratis många gånger ses som ett 

säkrare alternativ än att betala för en vara eller tjänst (ibid). 

 

Gratisekonomin tillämpas i hela världen och används av några av världens mäktigaste företag 

som exempelvis Google och Facebook. Sverige är ett land som har flera väletablerade företag 

inom bit-ekonomin och många av dem använder sig av olika typer av gratis som affärs- och 

marknadsföringsmodell [5]. Tidigare teorier påvisar även vikten av att sprida sin produkt för 

företag som tillämpar gratisekonomin, Chaffey, Ellis-Chadwick, Johnston och Mayer (2006) 

menar att viral spridning är centralt på internet och bland företag som tillämpar 

gratisekonomin och menar vidare att det kan likställas vid en digital word of mouth. 

 

Tidigare forskning kring ämnet och om hur gratisekonomin används bland företag är 

knapphändig. Informationen kring ämnet i sin helhet är begränsad både i svensk och utländsk 

litteratur. Utifrån detta ämnar vi öka förståelsen kring gratisekonomin och utröna varför 

företag väljer att använda sig av den. Tidigare teorier ser främst övergripande på 

gratisekonomin och dess historia, därav ser vi att det finns ett behov av att se närmare på de 
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för- och nackdelar som gratisekonomin medför. Vidare kan vi att döma av tidigare studier 

kring ämnet se att det inte finns några tydliga hörnstenar kring vad som symboliserar ett 

företag som verkar inom gratisekonomin.  

 

1.3 Problemformulering 

 

Vilka fördelar respektive nackdelar medför gratisekonomin samt hur kan den appliceras på 

branscher där den idag inte används? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för gratisekonomin. Vi vill även se vad 

för fördelar och nackdelar valet av gratisekonomi medför. Vidare vill vi även utifrån analysen 

utveckla en modell som ämnar ta reda på om gratisekonomin kan lämpa sig för branscher som 

idag inte använder sig av den. 

 

1.5 Definition av gratisekonomi 

 

Med gratisekonomi syftar vi till affärsmodeller som på något sätt delar ut sin produkt eller 

tjänst gratis till slutanvändaren. I definitionen ingår affärsmodellen som bygger på att 

annonsörer betalar för att tjänsten eller produkten kan ges ut gratis till kunden. Detta 

affärstänk benämner vi framöver som trepartsmarknaden. I begreppet gratisekonomi 

inkluderar vi även freemium/premium-modellen som innebär att det finns en gratisversion 

som finansieras genom en utökad betaltjänst, en så kallad premiumversion.  

 

Anderson (2009) räknar även in direkta korssubventioner och den icke-monetära marknaden i 

sin definition av gratisekonomi. Med direkta korssubventioner syftar Anderson (2009) till 

produkter som lockar kunder till att köpa något annat, exempelvis att köpa två och betala för 

en. Författaren förklarar den icke-monetära marknaden som en version av gratis där utgivaren 

inte kräver någonting tillbaks mer än bekräftelse eller ryktbarhet, exempelvis Wikipedia som 

ger ut all sin information gratis utan att kräva något i utbyte. 

 

1.6 Avgränsningar 

 

Vi har valt att endast se till hur gratisekonomin används bland internetbaserade företag 

verksamma på den svenska marknaden. Anledningen till att vi valt företag verksamma i 

Sverige är därför att det finns begränsad litteratur och forskning inom ämnet trots att Sverige 

har flera framgångsrika företag som använder sig av gratisekonomin. Vi har valt att se till 

företag som verkar på internet då det är  är där gratisekonomin främst tillämpas. 

 

Enligt Anderson (2009), framstående forskare inom ämnet, defineras gratisekonomin utifrån 

fyra olika affärsmodeller. Vi har valt att endast fokusera på trepartsmarknaden samt 

freemium/premium då dessa är vanligast bland internetbaserade företag. 

 

Gratisekonomin tillämpas business-to-business, business-to-consumer eller i en kombination 

av dem båda. Vi har valt att främst fokusera på business-to-consumer-marknaden då vi anser 

att den ligger längst fram i utvecklingen av gratisekonomin. Det är även vår uppfattning att 
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det blir allt för omfattande att undersöka båda marknaderna under den tid vi har till vårt 

förfogande.  

 

Vi har i uppsatsen valt att inte skriva någon teori kring traditionella affärsmodeller. 

Anledningen till vårt val beror på att vi inte har för avsikt att jämföra gratisekonomin med 

traditionella affärsmodeller utan vill öka kunskapen om gratisekonomin samt se om den kan 

lämpa sig för andra branscher.  

 

1.7 Centrala begrepp 

 

Atom-ekonomi: Syftar till produkter som går att ”ta på”. Alltså fysiska produkter (Anderson, 

2009). 

 

Bit-ekonomi: Syftar till tjänster som erbjuds via internet och som produceras och konsumeras 

digitalt (Anderson, 2009). 

 

Freemium: Produkt eller tjänst som delas ut gratis, finns alltid en utökad variant som företaget 

tar betalt för, en premiumversion (Andersson, 2009). 

 

Gratisekonomi: Bygger på de två affärsmodellerna; freemium/premium samt 

trepartsmarknaden, se definition av gratisekonomi, 1.5. (Anderson, 2009).  

 

Korssubventionering: Pengar eller värde flyttas från ett ställe till ett annat (Anderson, 2009). 

 

Premium: Betalversion av en produkt eller tjänst som ett företag erbjuder, finns även en 

enklare gratisversion, en freemiumversion (Anderson, 2009).  

 

Trepartsmarknad: Innebär att tre parter är inblandade i en affär - producent, konsument samt 

annonsör. Annonsören betalar producenten för att få synas mot konsumenten som i sin tur får 

ta del av produkten eller tjänsten utan kostnad (Anderson, 2009).  

 

Viral spridning: Handlar om att skapa material som användaren är intresserad av. På så vis 

delar denna själv med sig av materialet till vänner och bekanta och det sprids likt ett virus 

(Chaffey, Ellis-Chadwick, Johnston och Mayer, 2006). 

 

Monetär marknad: Ekonomisk marknad med vinstdrivande syfte (Anderson, 2009). 

 

Icke-monetär marknad: Se motsats till monetär marknad (Anderson, 2009). 

 

 

 

 



 

5 

 

2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

Den teoretiska referensramen behandlar teori kring gratisekonomin, hur traditionell 

prissättning görs, vilken påverkan priset har på människor samt prissättning på internet. 

Kapitlet avhandlar även hur produkter och tjänster sprids på internet. Valda huvudområden 

är alla viktiga för att öka förståelsen kring gratisekonomin och hjälpa oss besvara vår 

problemformulering samt syfte. 

 

2.1 Gratisekonomi 

 

2.1.1 Gamla och nya gratis 

 

De flesta har någon gång fått en vara på köpet eller fått gratisprodukter hemskickade med 

posten. Det har inom marknadsföringen alltid funnits en vilja och strävan efter att omdefiniera 

företagets marknad för att kunna erbjuda en produkt eller tjänst gratis för att sedan tjäna 

pengar på en annan. Detta är oftast inte gratis utan betalningen kommer att ske förr eller 

senare. Vad som skiljer dåtidens gratisekonomi från nutidens är att idag kan produkter och 

tjänster faktiskt vara gratis i den mån att de inte kostar pengar. Internet och bit-ekonomin som 

kommit med den har skapat helt nya möjligheter (Anderson, 2009). 

 

Förr användes gratis främst som marknadsförinsmodell, idag går gratisekonomin mer till att 

vara en affärs- och marknadsföringsmodell (Anderson, 2009). Osterwalder och Pigneur 

(2010) menar att den största anledningen till att internetbaserade företag kan ge ut sin produkt 

eller tjänst gratis beror på att kostnaderna för bit-produkter blivit väsentligt billigare under de 

senaste åren. Anderson (2009) menar att företag i större utsträckning borde prissätta sin 

produkt eller tjänst för vad den kommer att kosta imorgon istället för idag. Genom att göra det 

ökar efterfrågan och produktionskostnaden sjunker ännu lägre än vad den gjort utan åtgärd. 

Osterwalder och Pigneur (2010) menar att även om företagen idag kan ge ut sin produkt eller 

tjänst gratis måste det samtidigt komma in pengar till företaget på något sätt, det måste finnas 

någon som betalar. 

 

Tapscott och Williams (2008) anser att utvecklingen på internet idag går snabbare än 

någonsin. Genom att använda sig av gratisekonomin menar författarna att företag kan få 

fördelar som inte är möjliga för traditionella företag. Bland annat kan företag som väljer att 

erbjuda sin produkt eller tjänst gratis på internet lättare få engagerade användare som hjälper 

till att utveckla företagets produkter och tjänster. På samma sätt kan företagen också kraftigt 

minska sina utvecklingskostnader och kan på ett bättre sätt följa med den allt snabbare 

utvecklingen. Tapscott och Williams (2008) är också av åsikten att många företag som 

erbjuder gratis produkter eller tjänster skapar en goodwill vilket enligt författarna ofta leder 

till starka varumärken som företaget kan använda sig av vid försäljning av komplementvaror. 

Enligt Tapscott och Williams (2008) är digitala produkter lätta att dela, att reproducera och 

även lätta att mixa. Detta innebär enligt författarna att branscher med låg eller ingen 

marginalkostnad kan vinna stordriftsfördelar gentemot sina konkurrenter. 

 

2.1.2 Korssubventionering 

 

Anderson (2009) menar att dagens gratisekonomi bygger på affärsmodeller som alla handlar 

om korssubventionering. Med korssubventionering menas att pengar eller värde flyttas från en 

person till en annan, från en produkt till en annan, mellan nutid och framtid eller från en icke-
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monetär marknad och tillbaks ut till en monetär marknad. Affärsmodeller som tydligt växt 

fram ur gratisekonomin och bland internetbaserade företag är trepartsmarknaden samt 

freemium-/premium-modellen (Anderson, 2009).  

 

Anderson (2009) och Lundén (2008) beskriver direkt korssubventionering som en metod för 

att psykologiskt öka köpviljan hos en konsument. Enligt författarna innebär direkt 

korssubventionering att företaget erbjuder flera produkter till ett lägre pris, att erbjuda kunden 

att exempelvis köpa tre och endast betala för två. 

 

Ett vanligt förekommande uttryck är ”There ain't no such thing as a free lunch”. Uttrycket 

syftar till att även om du får något gratis finns det alltid en bakomliggande tanke med detta 

[3]. Anderson (2009) menar att när exempelvis ett köpcentrum erbjuder gratis 

parkeringsplatser är detta ett sätt för att locka till sig fler kunder, kostnader för dessa 

parkeringsplatser läggs då som en procentsats på produkterna och denna form av betalning 

används frekvent. Gratis tidningar och bloggar betalas ofta med annonser, och även de 

bloggar som inte har reklam tjänar på de besök de får. Uppmärksamhet och trafik till sajten 

gör att bloggaren kan skapa sig ett namn eller varumärke som företag vill förknippas med och 

pengarna kan tjänas i framtiden (ibid). 

 

2.1.3 Trepartsmarknad 

 

Inom en trepartsmarknad menar Anderson (2009) att det finns tre intressenter: producent, 

konsument och annonsör. Trepartsmodellen är den vanligaste affärsmodellen när man talar 

om nollprissättning. Anderson (2009) samt Rudzki och Li (2007) är överens om att  modellen 

är vanligt förekommande inom medie- och dotcom-branschen där företagen kan förse sina 

annonsörer med en stor grupp användare. Anderson (2009) anser att en tidning säljer läsare 

och potentiella kunder till sina annonsörer och alltså inte själva tidningen. Rudzki och Li 

(2007) menar att konceptet bakom trepartsmarknaden går ut på att en aktör erbjuder 

annonsören information om dennes målgrupp. Ju mer detaljerad information som kan 

erbjudas, desto mer värdefull är den för annonsören som på så vis kan rikta sin 

marknadsföring mot en målgrupp som är troligare att påverkas av reklamen (ibid).  

 

Rudzki och Li (2007) menar att de flesta företag i en trepartsmarknad inte betalar för 

produkten de erbjuder till slutkonsumenten, betalningen görs oftast av annonsören. Anderson 

(2009) anser att i en trepartsmarknad är innehållet gratis för alla som är villiga att exponeras 

för reklam eller andra former av budskap. 



 

7 

 

 
 

Figur 1: Beskrivande modell för hur trepartsmarknaden är uppbyggd (Anderson, 2009). 

 

2.1.4 En version gratis, en version betald (freemium/premium) 

 

Anderson (2009) beskriver hur begreppet freemium från början uttrycktes av riskkapitalisten 

Fred Wilson som en allt vanligare affärsmodell bland internetbaserade företag. Freemium är 

den delen av en tjänst eller produkt som är gratis för användaren. Modellen kompletteras med 

en premiumversion som erbjuder kunden en utökad produkt eller tjänst mot betalning. Tanken 

är att användarna skall lockas till att vilja ha en premiumversion. Modellen eftersträvar en 

högre vinstmarginal för en lägre försäljningsvolym. Modellen fungerar genom att 

premiumtjänsten subventionerar gratisversionen (ibid).  

 

 
 

Figur 2: Beskrivande modell för hur freemium/premium-modellen är uppbyggd (Anderson, 

2009). 
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En vanlig regel inom marknadsföring och försäljning är 80/20-regeln, att 20 procent betalar 

för resterande 80 procent av kunderna. Det har även varit vanligt bland företag som delar ut 

en del av sina produkter och tjänster gratis att ge bort 5 procent av denna och tjäna pengar på 

resterande 95 procent. Bland digitala produkter är det tvärtom, då talas det också om 95/5-

regeln, skillnaden är att 5 procent av kunderna betalar för övriga 95 procent som nöjer sig 

med att använda gratisversionen. Anledningen till att detta fungerar är att kostnaden för en 

extra användare är så nära noll att den nästan är obefintligt (Anderson 2009), (Osterwalder 

och Pigneur 2010).  

 

Enligt Anderson (2009) finns det olika sätt att använda sig av en freemium-modell. Vanligast 

är idag att företag erbjuder en tjänst med begränsade funktioner där användaren behöver 

uppgradera till premiumtjänsten för att kunna ta del av hela tjänsten. Företagets förhoppning 

är då att kunden ska inse fördelarna med den utökade tjänsten och sedermera övergå till 

betalande kund. En annan modell inom freemium är att erbjuda en fullständig tjänst eller 

produkt under en begränsad tid. Företag använder sig av detta för att få användaren att inse att 

denne behöver tjänsten eller produkten. Vid testperiodens slut är företagets förhoppning att 

användaren har skapat sig ett beroende och denne tvingas då välja mellan att avstå tjänsten 

eller uppgradera sig till betalande premiumkund (ibid). Tapscott och Williams (2008) menar 

att för att konkurrera med gratis krävs en produkt eller tjänst som är bättre än gratisversionen. 

En som är mer tilltalande, mer lättillgänglig eller en som ger mer värde till konsumenten än 

gratisversionen. 

 

 
 

Figur 3. Förklarande modell för hur fördelningen av användare vanligen ser ut på en 

freemium/premium-marknad 

 

2.1.5 Fysiska- kontra digitala produkter 

 

De flesta produkter omkring oss består av atomer och kan således räknas till något som 

Anderson (2009) kallar atom-ekonomin. En ökad efterfrågan och minskade resurser gör att 

priset på många fysiska produkter stiger. I och med internets uppkomst har en ny ekonomi 

skapats, en ekonomi som Anderson (2009) väjer att kalla bit-ekonomin. Det hela bygger på att 

lagringsutrymmet på internet är näst intill gratis, det har en deflatorisk tillväxt, alltså att ju 

längre tid som går desto billigare blir det. Moores lag hävdar att priset på en enhet av 

dataprocessor-kraft halveras vartannat år, precis samma sak gäller priset på lagringsutrymme 

(ibid). Anderson (2009) och Daripa och Kapur (2001)  hävdar att det som är gratis i den 
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traditionella världen av atom-ekonomi måste betalas av någon, men i den nya bit-ekonomin är 

tillverkningskostnaden så nära 0 att produkter och tjänster på internet faktiskt kan vara gratis. 

Daripa och Kapur (2001) menar vidare att företag verksamma på internet har lägre start- och 

tillverkningskostnad och att dessa kan finansieras av andra än slutanvändarna. 

 

2.1.6 The long tail 

 

Anderson (2006) hävdar att medieutbudet tidigare var begränsat till ett fåtal TV-kanaler, ett 

fåtal radiostationer och att dessa visade och spelade ett begränsat antal serier och låtar. 

Författaren menar att det då inte fanns utrymme för mindre nischer eftersom det inte var 

ekonomiskt hållbart att erbjuda ett allt för brett utbud. Anderson (2006) menar att bokhandlare 

och videobutiker valde att lagerhålla och erbjuda produkter som de var säkra på att få sålt. 

Detta ledde enligt författaren till att utbudet blev begränsat till bästsäljare och hits. 

 

Anderson (2006) menar att företag tidigare var besatta av att producera produkter som slog 

världen över och att denna målsättning lever kvar än idag. Författaren menar vidare att de 

flesta låtar inte blir hits, de flesta böcker inte hamnar på topplistorna och de flesta filmer drar 

inte in mångmiljonbelopp men enligt författaren finns det ändå en efterfrågan efter dessa 

produkter. Att kunna erbjuda en produkt som enbart säljs ett fåtal gånger och som ändå är 

vinstdrivande, det är vad ”the long tail” handlar om. Anderson (2006) samt Osterwalder och 

Pigneur (2010) anser att det i och med internet nu är vinstgivande att erbjuda en stor variation 

av produkter och tjänster då kostnaden för att lagerhålla och distribuera dessa är låg. 

Osterwalder och Pigneur (2010) menar att företag bör utnyttja long tail-modellen som strategi 

för att sälja mindre kvantiteter av mer.                                                                           

 

Den danska leksakstilverkaren LEGO är ett företag som anammat long tail-modellen. Då 

konkurrensen till en början inte var speciellt hård fungerade LEGOs strategi bra och 

försäljningen var stabil. I takt med att konkurrensen ökade producerade företaget flera olika 

modeller och började tillverka LEGO från kända filmer som Batman och Indiana Jones. Detta 

var något som var väldigt dyrt och innebar låga marginaler. Företaget bestämde sig då för att 

anpassa sina produkter mer efter enskilda kunder och startade ”LEGO-Factory” där kunderna 

fick välja mellan tusentals olika mönster och färger och designa sina egna LEGO-produkter. 

Den nya modellen gjorde att det fick in få ordrar på specifika LEGO-produkter men från 

väldigt många kunder. Den stora skillnaden blev att företaget inte var beroende av enskilda 

hits eller bästsäljare utan kunde tjäna pengar på hela spektrat (Osterwalder och Pigneur, 

2010). 
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Figur 4: Modell beskrivande the long tail 

 

2.2 Prisstrategi 

 

2.2.1 Traditionell prissättning 

 

Lundén (2008) menar att hur en produkt eller tjänst prissätts tillhör ett av företagets viktigaste 

beslut. När ett företag väljer vilket pris det skall ta finns det ett antal olika utgångspunkter för 

att komma fram till rätt pris. De vanligaste metoderna för att bestämma ett pris är utifrån 

företagets egna kostnader, hur konkurrenterna prissatt liknande produkter eller en prissättning 

utifrån kundens reaktioner (ibid). Lundén (2008), Kotler, Wong, Saunders, och Armstrong 

(2005) samt Hinterhuber (2008) sammanfattar dessa till kostnader, konkurrenter och kunder. 

Då de flesta företag har alla tre komponenter är det vanligast förekommande att en 

kombination av strategierna används. 

 

2.2.2 Kostnadsbaserad prissättning 

 

Vid en kostnadsbaserad prissättning ser företaget till de kostnader som förknippas med att 

framställa produkten. Efter att alla kostnader är summerade väljer företaget ett visst pålägg på 

sin produkt, summan av de kostnader produkten medför samt pålägget blir produktens pris 

(Lundén, 2008). Metoden är den samma som Kotler el al. (2005) beskriver som 

påläggsmetoden. Schäder (2006) menar att kostnadsbaserad prissättning är av fördel att 

använda när marknaden handlar om stora volymer och företaget verkar på en marknad som 

befinner sig i en stagneringsfas. Metoden används för att skapa ett kostnadsledarskap och att 

producera stora volymer vilket leder till stordriftsfördelar och lägre produktionskostnad (ibid).  

 

2.2.3 Konkurrentbaserad prissättning 

 

Schäder (2006) menar att vid en konkurrentbaserad prissättning ser företaget till hur 

konkurrenter prissätter liknande produkter. Schäder (2006) anser att en konkurrentbaserad 

prissättning främst skall användas när priset är den viktigaste indikatorn på kundnyttan som 

erbjuds och kvalitén på produkten är svår att förutspå innan köp. Om produkten är av liknande 
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kvalité bör priset sättas lägre eller i samma prisklass som konkurrerande företags produkter 

(Lundén, 2008). 

 

2.2.4 Kundbaserad prissättning 

 

För att en produkt skall sälja på en marknad är det av största viktigt att det finns en efterfrågan 

som motsvarar utbudet. Företag som tillämpar en kundbaserad prissättning ser till det värdet 

som kunden ser hos företagets produkt eller tjänst (Lundén, 2008). Den kundbaserade 

prissättningen bygger på att sätta kundens behov och resurser i centrum. Vid en kundbaserad 

prissättningsstrategi är det viktigt att företaget har insyn i kundens köpbeteende (Schäder, 

2006). Den produkt eller tjänst som företaget erbjuder skall vara utformad för att möta 

kundens behov, priset blir en funktion av värdet (Hinerhuber, 2008). När en ny produkt eller 

tjänst lanserar idag är det vanligaste att en kundbaserad prissättning tillämpas. Nylanseringar 

som anammat denna typ av prissättning har visat sig ha bättre framgång än nya produkter 

eller tjänster som använt sig av en kostnads- eller konkurrentbaserad prissättning (ibid). 

 

2.2.5 Internetprissättning 

 

Daripa och Kapur (2001) menar att även om e-handeln bara står för en marginell del av alla 

transaktioner som görs så har det ändå haft en stor påverkan på hur dagens produkter prissätts. 

Författarna menar att den hårda konkurrensen som råder på internet har gjort att priset på 

homogena produkter som böcker och skivor har pressats ner. Även information som för några 

år sedan varit kostsamt finns enligt författarna idag tillgängligt helt gratis på internet.  

 

Daripa och Kapur (2001), DaCosta och Yelkur (2001) samt Anderson (2009) menar att 

internet har skapat en ny, mer konkurrensutsatt miljö för dagens företag. Anderson (2009) 

anser att internet är den mest konkurrensutsatta marknaden som förekommit och menar att det 

beror på att marginalkostnaderna för tekniken drar sig allt närmare noll för varje år som går. 

Daripa och Kapur (2001) menar att den hårdnande konkurrensen till största del beror på två 

saker. Den första, att företag på internet har lägre kostnader, bland annat anser författarna att  

marginal- och startkostnaderna för internetbaserade företag är lägre än hos traditionella 

företag. För det andra är Daripa och Kapur (2001) övertygade om att internet dramatiskt 

reducerar tiden kunderna behöver lägga på att söka efter produkter och tjänster. Dessutom 

menar författarna att kundlojaliteten har minskat då det har blivit lättare för konsumenter att 

byta mellan rivaliserande företag. Enligt DaCosta och Yelkur (2001) har kunden i och med 

internet fått det enklare att göra pris- och produktjämförelser. Daripa och Kapur (2001) menar 

att internet minimerar friktionen på marknaden och gör att det blir så nära perfekt konkurrens 

som möjligt. 

 

Däremot är Daripa och Kapur (2001) osäkra på om denna konkurrens kommer stå sig även i 

framtiden. Författarna anser nämligen att även om det är billigt att starta upp en webbplats är 

det kostsamt att driva den då det ständigt behövs nya investeringar i både teknologi och 

organisatorisk infrastruktur. Detta kan komma att avsevärt minska antalet nya aktörer som har 

råd att ge sig in på marknaden menar Daripa och Kapur (2001). Författarna anser att det 

utöver detta även tillkommer höga kostnader för att etablera och bibehålla varumärken på 

internet, aspekter som kan komma att göra att framtidens e-handelsbolag begränsas till ett 

fåtal och konkurrensen på så vis minskar. 
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Daripa och Kapur (2001) menar att penetrationsprissättning där företag säljer sin produkt till 

ett kraftigt rabatterat pris eller helt gratis, är en vanligt förekommande strategi bland 

internetbaserade företag. Dock menar författarna att denna modell är kostsam och kortlivad.  

 

Även om många produkter säljs till lägre pris på internet menar Daripa och Kapur (2001) att 

detta är långt ifrån hela sanningen. Författarna menar nämligen att även om kunderna fått 

tillgång till mer information hade säljarnas informationstillgång ökat i samma takt. Säljarna 

kan i och med internet snabbare ändra sina priser för att matcha och konkurrera med sina 

konkurrenter. Daripa och Kapur (2001) samt Magnusson och Forsblad (2009) är av 

uppfattningen att säljarnas allt större informationstillgång om kunden har lett till att 

prisdiskriminering tillämpas i en allt större grad på internet. Något de anser tyder på att priset 

inte alltid är lägst på internet. Strauss och Frost (1999) väljer att kalla denna typ av 

prissättning för segmenterad eller differentierad prissättning. Enligt DaCosta och Yelkur 

(2001) är det vanligt förekommande att internetbaserade företag använder sig av varierande 

priser för olika kunder. Bland annat ser DaCosta och Yelkur (2001) att kunderna ofta delas in 

demografiskt. Författarna summerar det hela genom att påstå att prisdiskriminering kan 

baseras på tre faktorer: kundtyp, platsen och slutligen själva produkten eller tjänsten. 

 

Enligt Kotler et al. (2005) tas beslut om hur ett pris skall sättas genom ett antal steg. Först 

måste målet med prissättningen fastställas, exempel på mål kan vara vinstmaximering eller 

volymtillväxt. Andra steget handlar om att bedöma produktens efterfrågan där det ingår att se 

till produktens priselasticitet. Vidare måste företaget bedöma de kostnader som produkten 

kommer medföra. Som fjärde steg bör företaget enligt Kotler et al. (2005) utföra en 

konkurrentanalys, se till vilken prisklass liknande produkter ligger inom. Likt Lundén (2008) 

lägger Kotler et al. (2005) stor vikt vid val av prissättningsmetod, kostnads-, konkurrent- eller 

kundprissättning. Sista steget vid en prissättning är enligt Kotler et al. (2005) att se till 

ytterligare aspekter så som psykologisk prissättning samt andra konkurrensmedels påverkan. 

 

2.2.6 Psykologisk prissättning 

 

Lundén (2008) menar att psykologisk prissättning används i princip i alla branscher. Vanligt 

förekommande är att billigare produkter syns i företagets annons och sedan introduceras 

kunden för en dyrare produkt när denne är närmare sitt köpbeslut. Lundén (2008) beskriver 

lockpriser som något som är förbjudet enligt marknadsföringslagen, trots detta är det vanligt 

förekommande i flera olika branscher. Enligt Lundén (2008) och Kotler et al. (2008) brukar 

företag även locka kunder till köp genom att presentera en billigare produkt bredvid en dyrare 

produkt av samma typ, detta skapar känslan av att den billigare varianten är mer prisvärd.  

 

2.2.7 Prispsykologi 

 

Anderson (2009), Lunden (2008), Kotler et al. (2008) och Shampanier, Mazar & Ariely 

(2007) menar att människan ofta uppfattar pris som en indikator på produktens kvalitet. 

Lundén (2008) och Kotler et al. (2008) anser att produktens kvalitet ofta avgörs genom priset 

då produkten inte kan undersökas innan köp, något som författarna menar sker vid köp över 

internet. Anderson (2009) menar att en produkt eller tjänst som kostat pengar för att sedan bli 

gratis i många fall uppfattas som att kvaliteten har sjunkit. Anderson (2009) anser inte att det 

är ett problem för produkter som alltid varit gratis då kunderna inte har någon anledning att 

tro att kvaliteten har blivit lidande på grund av det reducerade priset. Anledningen till att 

produkter kan ges ut gratis på internet är enligt Anderson (2009) den låga 

distributionskostnaden. Författaren menar att då kostnaden är så pass låg väljer många företag 
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helt enkelt att inte ta betalt av sina användare då företaget ändå kan tjäna pengar på annonser 

som gott och väl täcker kostnaderna. 

 

Magasin och tidningar som säljs i butik och via prenumerationer är enligt Anderson (2009) en 

förlustbringande affär som blir lönsam tack vare annonser. Anderson (2009) menar att priset 

för en prenumeration är helt grundat i hur den mänskliga hjärnan fungerar. Kostnaden för att 

producera prenumerationsnumren är långt över vad kunden får betala, om man sedan räknar 

med kostnaden för att värva nya läsare blir denna ännu högre. Anderson (2009) menar att 

detta helt finansieras av annonser och anledningen till att företagen inte väljer att helt lägga 

kostnaden på annonsörerna beror på att kunden visar en viljeförklaring varje gång denne utför 

en trasaktion. Anderson (2009) är av uppfattningen att även om det är en obetydlig summa 

visar det för annonsörer och tidningsproducenten att den betalande kunden är intresserad av 

tidningen och kommer läsa vad som skrivs. Prissättningen av prenumerationer blir således ett 

sätt för företaget att försöka skaffa sig en jämvikt menar Anderson (2009). Författaren är av 

uppfattningen att företaget kommit fram till att detta är ett pris de räknade med att många 

läsare skulle vara villiga och betala, samtidigt är det tillräckligt högt för att övertyga 

annonsörerna om att de som läser tidningen är genuint intresserade av dess innehåll. 

 

Shampanier et als. (2007) undersökning visar att ”gratis” ofta leder till att kunden inte är 

rationell i sitt beslutsfattande. Då kunden ställdes för valet mellan flera produkter väljer denne 

oftast det alternativ som ger högst upplevt värde till lägst pris. Undersökningen bestod av att 

två sorters choklad erbjöds till rabatterat pris, den ena chokladen var av ett premiummärke 

och såldes för 15 cent medan den andra var en billigare variant som såldes för 1 cent. 73 % av 

deltagarna gjorde det rationella beslutet och valde den dyrare chokladen då de räknade ut att 

skillnaden i kvalitet översteg prisskillnaden. När priset sedan sänktes med 1 cent för båda 

sorterna eskalerade efterfrågan för den billiga chokladen som nu var gratis och 

beteendemönstret ändrades till att 69% nu istället valde den billigare chokladen (ibid). Ariely 

(2008) menar att enligt den traditionella ekonomiska teorin borde en lika stor prissänkning 

inte förändra något i kundernas beteende. Shampanier et al. (2007) menar att gratis påverkar 

oss på ett alldeles speciellt sätt och får oss att handla irrationellt. Anderson (2009) menar att 

det är på samma sätt internetföretag resonerar då de erbjuder gratis frakt då kunden handlar 

över en viss summa. Enligt Anderson (2009) hoppas företaget då att kunden ska lockas av den 

fria frakten så denne köper en extra vara. Ariely (2008) anser att det uppstår ett problem då 

gratis konkurrerar med en produkt som kostar något. Författaren uppfattar då att gratis ofta 

lockar in människor i ett irrationellt beslut. 

 

Ariely (2008) tror att kunders irrationella handlande beror på att vi glömmer nackdelarna när 

någonting är gratis. Författaren menar att alla beslut har för- och nackdelar, även alternativ 

som inte kostar något i pengar. När något erbjuds gratis har det enligt författaren en så pass 

stark känslomässig laddning att konsumenten upplever värdet högre än vad det egentligen är. 

Ariely (2008) anser att människan till naturen är rädd för förlust, en rädsla som elimineras då 

vi inte betalar för produkten. Även Kotler et al. (2008) anser att människan är rädd för att fatta 

dåliga beslut, speciellt om beslutet har stor ekonomisk påverkan eller om det handlar om en 

produkt som konsumeras offentligt. Författarna väljer att kalla ångesten som en kund kan 

uppleva efter ett köp för kognitiv dissonans. En ångest som Kotler et al. (2008) anser att vi 

människor försöker undvika i största möjliga mån. Ariely (2008) anser att skillnaden mellan 

20 och 10 cent inte är så stor, skillnaden mellan 10 och 0 cent ser han däremot som enorm. 

Ariely (2008) menar att företag som vill dra till sig en stor användarbas bör använda sig av 

gratis. 
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2.3 Viral spridning 

 

Enligt Chaffey, Ellis-Chadwick, Johnston och Mayer (2006) kan viral spridning liknas vid 

digital word of mouth. Enligt Chaffey et al. (2006) samt Bell, McNaughton och Fletcher 

(2004) handlar viral spridning om att skapa material som användare är intresserade av. På så 

vis delar de själva med sig av materialet till vänner och bekanta. Detta brukar enligt Chaffey 

et al. (2006) vanligen ske genom communities, bloggar och forum. Forresters studie 

(refererad i Chaffey et al., 2006) visar att rekommendationer från vänner, familj och även 

andra internetanvändare, har stor påverkan på våra köpbeslut.  

 

Likt Chaffey et al. (2006) menar även Bell et al. (2004) att viral marknadsföring kan jämföras 

med word of mouth, Bell et al. (2004) påpekar dock att det är enklare att kontrollera viral 

marknadsföring än word of mouth. Chaffey et al. (2006) anser att viral spridning är till fördel 

att använda sig av för att nå ut till en stor målgrupp under en kort tid. Författarna menar 

vidare att spridningen kan liknas vid den som sker när ett virus överförs mellan människor. 

Joel (2009) liknar viral spridning vid ringar på vattnet. Om man slänger en stor sten får man 

stora ringar som snabbt avtar, det bättre alternativet är enligt författaren att använda sig av 

små stenar som ger små ringar under en längre tid och på sikt genererar stora vågor. Joel 

(2009) menar vidare att vågorna är metaforer för konversationer som skapas på forum, 

nätverk och bloggar.  

 

Chaffey et al. (2006) anser att viral spridning brukar ske på två sätt, via e-mail där mottagarna 

vidarebefordrar mailet till bekanta eller som diskussioner på sociala nätverk. Vidare kan 

också viral spridning startas av användarna själva genom att de lägger upp information på sin 

blogg, hemsida eller sociala nätverk. Bell et al. (2004) menar att viral spridning kan ske 

frivilligt, då är materialet tilltalande och konsumenterna vill gärna sprida det. Författarna 

menar också att spridningen kan ske ofrivilligt eller tvingande. Alltså behöver konsumenten 

då sprida informationen vidare för att själv få tillgång till något. Chaffey et al. (2006) menar 

att den virala effekten kan förstärkas genom uppmärksamhet i traditionell media som radio, tv 

och tidningar. Författarna anser därför att det är viktigt att planera sina traditionella 

marknadsföringskampanjer så att de stimulerar den virala spridningen.  

 

Tapscott och Williams (2008) menar att genom att ge ut en produkt eller tjänst gratis kan detta 

ge upphov till en spridning som inte annars vore möjlig. De exemplifierar sin åsikt genom 

Brian Behlendorf som tillsammans med sina vänner utvecklade mjukvaran för webservrar 

som idag används av 70% av alla internetanvändare. Kritiker menar att Behlendorf kunde sålt 

sin mjukvara för samma pris som Microsoft tar ut för sin liknande produkt och på så vis tjänat 

upp mot en miljard USD. Tapscott och Williams (2008) avfärdar detta och menar att om inte 

produkten delats ut gratis hade inte Behlendorf fått speciellt många användare och således 

inte kunnat göra någon förtjänst på sin mjukvara. Tapscott och Williams (2008) menar vidare 

att Behlendorf genom utvecklandet av mjukvaran gjort sig ett namn inom branschen och att 

hans företag CollabNet nu kan dra fördel av detta. 
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2.4 Gratisekonomins hörnstenar 

 

 

 
 

Figur 5: Modell beskrivande gratisekonomins hörnstenar som identifierats utifrån den 

teoretiska referensramen. 
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3. METODIK 

 

I detta kapitel redogör vi för hur vi gått tillväga för att genomföra vår rapport. Vi 

argumenterar för de beslut vi tagit och granskar kritiskt vår egen rapport. Vi redovisar hur vi 

samlat in den data som ligger till grund för rapporten och motiverar även varför vi gjort 

dessa val. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

 

Anledningen till valet att undersöka ämnet gratisekonomi bygger på att det finns begränsat 

med tidigare teorier som berör ämnet. Vi började att diskutera kring begreppet freemium och 

målet var från början att skriva en rapport för att öka kunskapen om ämnet. Efter mycket 

sökande efter teori och flera diskussioner insåg vi att ämnesvalet skulle bli smalt och 

resultatet för knapphändigt vilket ledde till beslutet att se något bredare på gratisekonomin. 

 

Fler företag väljer idag att ge bort hela eller delar av sina produkter eller tjänster gratis och 

istället tjäna pengar på andra sätt. Trots att många företag använder sig av gratis som affärs- 

och marknadsföringsmodell finns det lite teori att tillgå kring ämnet. Vi såg det därför 

intressant att bredda vårt tidigare syfte och istället undersöka hur företag använder sig av 

gratisekonomin. Vi ville beskriva ämnet på ett lätt och informativt sätt som förhoppningsvis 

kunde ge fler människor en god insikt om gratisekonomin. Vi ville också se om den 

information vi fick fram kunde bidra med att möjliggöra gratisekonomin i branscher där den 

idag inte används. Syftet mynnade sedan ut i vår problemformulering. Vidare skrevs den 

teoretiska referensramen kring ämnet där kategorierna berörde gratisekonomi, prissättning 

samt om hur produkter och tjänster sprids på nätet. Därefter samlade vi in primärdata genom 

intervjuer med fyra valda fallföretag som sedan analyserades och jämfördes med den 

teoretiska referensramen. Vi valde även att göra en mellanfallsanalys för att jämföra företagen 

sinsemellan. Detta för att urskilja kritiska framgångsfaktorer för gratisekonomin som vi sedan 

använde i vårt arbete med att analysera och utifrån en modell undersöka om gratisekonomin 

kunde appliceras på nya branscher. 

 

3.2 Ämnesval 

 

Ett flertal av de tjänster som idag erbjuds på internet är gratis. Detta är en ekonomi som växer 

och många av de stora aktörerna är från Sverige eller verksamma här. Trots den kraft iga 

tillväxten menar Anderson (2009) att litteraturen inom ämnet är begränsad. Vi kände från 

början att vi ville skriva om ett nytt ämne som inte var vidare utforskat och där vi såg 

utrymme att öka förståelsen. Vi ville också välja ett ämne som var rätt i tiden, något som har 

potential att bli viktigt för framtiden inom försäljning och marknadsföring. 

 

Utifrån detta har vi valt att undersöka hur företag valt att arbeta med gratisekonomi. Vi vill 

undersöka om den teoretiska referensramen är relevant bland dessa företag samt vilka för- och 

nackdelar gratisekonomin medför. Då gratisekonomin breder ut sig allt mer vill vi även 

undersöka om det finns branscher där den idag inte används och där den skulle kunna 

appliceras. 
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3.3 Undersökningssyfte 

                                                                                                                                            

Jacobsen (2002) menar att en undersökning har som grundläggande mål att utveckla någon 

form av ny kunskap. Kunskapen kan delas upp i två olika huvudtyper, beskrivande eller 

förklarande. Jacobsen (2002) menar vidare att en undersökning som har som mål att få en 

bättre förståelse och insikt för ett valt ämne bör utgå från en beskrivande ansats. I enighet med 

den problemformulering och det syftet vi tagit fram passar ett beskrivande mål bäst för vår 

rapport. Detta därför att gratisekonomin inte är vidare utforskad i Sverige och vi har för avsikt 

att få en ökad förståelse för hur gratisekonomin används bland internetbaserade företag som 

är verksamma i Sverige. Vi vill även identifiera fördelar och nackdelar med gratisekonomin, 

något Jacobsen (2002) anser görs bäst genom kvalitativa intervjuer då dessa ger en djupare 

förståelse för ämnet. Med intervjuer vill vi utröna kritiska faktorer för företagens framgång. 

Något som vi vidare hoppas kunna använda för att utforma en modell där de viktigaste 

hörnstenarna inom gratisekonomin kan urskiljas för att således se vilka företag eller branscher 

gratisekonomin kan appliceras på. 

 

3.4 Övergripande metod 

 

Jacobsen (2002) beskriver två sätt att samla in data, via en induktiv respektive en deduktiv 

ansats. Jacobsen (2002) menar vidare att det induktiva förhållningssättet innebär att forskaren 

undersöker verkligheten utan att påverkas av vad som tidigare skrivits inom det valda ämnet. 

Forskaren tar då fram sin egen teoretiska referensram som ligger till grund för rapporten. Den 

deduktiva ansatsen bör enligt Jacobsen (2002) användas då forskaren istället vill utgå från vad 

som tidigare skrivits inom ämnet, utifrån detta skaffa sig sedan forskaren en föreställning som 

sedan jämförs med den egna datainsamlingen.  

 

Då vårt syfte är att öka förståelsen inom ämnet känns det relevant att utgå från tidigare 

skriven teori och sedan addera den data vi själva samlar in för att på så vis uppnå rapportens 

syfte. Vi har således valt att använda oss av en deduktiv ansats. Enligt Jacobsen (2002) är det  

vid deduktiva ansatser oundvikligt att färgas av tidigare information, vilket leder till att 

deduktiva ansatser ofta ger forskaren de resultat han eller hon vill ha. Vi finner kritiken 

relevant och medger att vi troligen påverkats av tidigare skriver teori. Dock menar Jacobsen 

(2002) att det även med en induktiv ansats kan vara svårt att ha ett helt öppet sinne. 

 

3.4.1 Metodansats 

 

Enligt Jacobsen (2002) är en kvalitativ ansats att föredra då målet är att få en klarare bild och 

förståelse för ett ämne. Backman (2010) beskriver den kvalitativa forskningsprocessen som 

mer flexibel, vilket också ger större utrymme för ändringar under rapportens gång. Jacobsen 

(2002) och Trots (2010) menar att en kvalitativ studie är bra att använda sig av när 

informationen inom det det valda ämnet är knapphändig och målet är att ge en tydligare 

förklaring av detta.  

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats vid insamlingen av vår empiri då den 

tidigare skrivna teorin om gratisekonomin är begränsad. Anledningen till detta val är också att 

vårt syfte är att ge läsaren en ökad förståelse om ämnet något som lämpar sig bra med den 

kvalitativa forskningsansatsen. Backman (1998) menar att en rapport med en förklarande 

infallsvinkel bedöms vara av en deskriptiv art och då vi vill förklara gratisekonomin på ett 

lättförståeligt och intresseväckande vis har vi valt att använda oss av ett deskriptivt 
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förhållningssätt. Vi har gjort en tvärsnittsstudie som enligt Backman (1998) innebär att vi 

studerat företagen vid enskilda, specifika tillfällen. Detta ger enligt författaren en bild av 

företaget under en specifik period. Vi anser dock inte att vi fått andra svar om vi frågat vid ett 

annat tillfälle. 

 

3.5 Datainsamling 

 

Vår datainsamling består av primär- och sekundärdata. Primärdatan har vi valt att samla in via 

intervjuer med företag som på ett eller annat sätt använder sig av gratisekonomin. 

Sekundärdatan har vi valt att anskaffa via artiklar, litteratur och internetkällor. 

 

3.5.1 Primärdata 

 

Enligt Trots (2010) kännetecknas kvalitativa intervjuer av enkla och tydliga frågor som ger 

utrymme för komplexa svar med relevant innehåll. Primärdatan är insamlad genom intervjuer 

med fyra valda fallföretag. Vi har valt att genomföra intervjuerna via telefon och Skype då 

geografiska avstånd samt rapportens tidsaspekt begränsat möjligheten till att utföra 

besöksintervjuer. Trots (2010) anser att det är en fördel att använda sig av inspelning av 

intervjun för att i efterhand kunna skriva ner allt så ingen information försvinner, vidare är det 

en fördel då intervjuaren slipper att anteckna under hela intervjun och kan koncentrera sig på 

vad respondenten säger. Vi har i enlighet med Trots (2010) valt att spela in intervjuerna och 

har på så sätt kunnat hålla en högre koncentration på intervjun samt kunnat ställa relevanta 

följdfrågor. Inspelningen har även hjälpt oss att transkribera och sammanställa intervjuerna i 

efterhand och vi anser att vi på så vis eliminerat risken att komma ihåg svaren fel eller 

snedvridet.   

 

De företag vi valt att intervju är Bambuser, Lissly, Tampons for free samt Google. Dessa 

tillämpar alla på något sätt gratisekonomin. Bambuser och Lissly tillämpar 

freemium/premium-modellen och Tampons for free samt Google utgår från trepartsmodellen. 

Av de personer vi intervjuat på valda företag har alla haft en ledande position inom företaget 

samt haft god insyn i företagets uppbyggnad och val av affärsmodell. Detta har varit viktigt 

för att säkerställa kvalitén på intervjupersonernas svar. Alla företagen har till en början 

kontaktats via e-post eller sociala medier och sedan har vi gått vidare med kontakt via telefon 

eller Skype.  

 

3.5.2 Urval för primärdata 

 

Vår utgångspunkt har varit att de företag vi haft för avsikt att intervju skall bedriva en 

verksamhet som använder sig av någon av gratisekonomins affärsmodeller, det vill säga 

antingen utnyttja en trepartsmodell där annonsörer betalar för användarna eller en 

freemium/premium-modell där det finns en betalversion som finansierar gratisversionen. Vi 

har även valt att endast intervjua företag som bedriver merparten av sin verksamhet via 

internet då det är på internet gratisekonomin är mest etablerad. Lissly, Bambuser och 

Tampons for free är svenska företag med hela eller en stor del av sin verksamhet baserad i 

Sverige. Google är amerikanskt men har ett svenskt kontor och en svensk hemsida. Dessutom 

är företaget välkänt och ledande bland globala trepartsföretag, något som gjort att vi anser att 

deras åsikter är intressanta för vår uppsats.  
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Vi har valt att intervjua fyra olika företag då vi är av uppfattningen att det ger en överskådlig 

bild av gratisekonomin. Fyra företag lämpar sig också väl med den tid vi haft till vårt 

förfogande. Jacobsen (2002) menar att oavsett förhållningssätt är det viktigt att kritiskt 

granska den insamlade datan. Vidare menar Jacobsen (2002) att ju fler som kommer fram till 

samma slutsats, desto större chans är det att informationen är tillförlitlig. 

  

Vi måste dock poängtera att de fyra fallföretagen skiljer sig åt genom att de använder sig av 

två olika versioner av gratisekonomin. Detta måste beaktas vid analysen och således kan det 

försvåra en generalisering av den insamlade primärdatan då vissa svar bara stödjer 

freemium/preemium-marknaden respektive trepartsmarknaden. Denna påverkan har vi försökt 

minimera genom en öppen dialog och likartade frågor. 

 

3.5.3 Urvalsmetod 

 

Då vi till viss del hade klart för oss vilken information vi ville få fram och litteraturen vi hade 

att tillgå var begränsad skedde vårt urval ändamålsorienterat. Jacobsen (2002) menar att det är 

av stor vikt att veta vad för slags information man vill få ut av intervjun. Vår avsikt var även 

att belysa företag som tydligt arbetar utifrån de affärsmodeller som ingår i vår definition av 

gratisekonomi. Våra kriterier för valda intervjuföretag bestod i att de skulle använda sig 

antingen av freemium/premium-modellen eller trepartsmodellen. Företagen skulle också vara 

verksamma på internet och ha en stark anknytning till den svenska marknaden. Vårt val av 

intervjupersoner på de valda företagen kan likställas med Jacobsens (2002) resonemang kring 

informationsurval. Detta innebär att valet av uppgiftslämnare sker utifrån att personen i fråga 

kan ge god information och är väl insatt i ämnet. Författaren påpekar dock att det är svårt att 

veta hur goda kunskaper uppgiftslämnaren faktiskt har, en faktor vi försökt minimera genom 

att intervjua personer med god inblick i användandet av gratisekonomi. 

 

3.5.4 Intervju 

 

I enlighet med Jacobsens (2002) och Kvales (1997) råd inledde vi våra intervjuer med att 

informera intervjupersonen om oss själva och uppsatsens syfte. Jacobsen (2002) och Kvale 

(1997) menar att det är svårt, näst intill omöjligt att skapa en form av förtroenderelation till 

intervjuobjektet på kort tid och därför är det svårt att få denne att öppna sig. Vi försäkrade 

inledningsvis våra källor om deras möjlighet till anonymitet och att vi skulle spela in 

intervjun, det senare endast i syfte att kunna gå tillbaka till inspelningen för mer information.  

Av de företag vi valt att intervjua godkände samtliga inspelning av intervju och hade inget 

krav på anonymitet. Kvale (1997) påpekar att det finns flera sätt att registrera intervjuer. 

Författaren föredrar att spela in intervjuer då personen som utför intervjun i efterhand kan gå 

tillbaka och lyssna på inspelningen. Fördelen är enligt Kvale (1997) att personen som utförde 

intervjun kan höra pauser och tonlägen.  

 

Jacobsen (2002) menar att målet med en intervju är att få ut så mycket information som 

möjligt och att detta görs bäst genom att ställa öppna frågor. Därför var vi konsekventa med 

att inleda frågor med ”hur” och undvika ledande- samt ja- och nejfrågor, något som enligt 

Jacobsen (2002) kan ge önskade svar. Kvale (1997) påpekar att en ledande fråga har en 

dokumenterad påverkan på svaret och att det kan göra hela intervjun ogiltig. Kvale (1997) 

menar att utfallet av en intervju ofta beror på förarbetet och hur påläst personen som utför 

intervjun är. Innan intervjuerna ägde rum såg vi till att läsa på om företagen på deras 

hemsidor för att kunna ställa relevanta följdfrågor och undvika att intervjupersonen skulle 

behöva lägga tid och energi på att förklara saker om verksamheten som vi själva kunde ta reda 
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på. Vi var också medvetna om att hur frågorna ställdes kunde färga respondenten, vi lade 

därför stor vikt vid att kritiskt granska våra frågor och respondentens svar. 

 

3.5.5 Intervjuguide 

 

Vid utformningen av vår intervjuguide var det viktigt för oss att den speglade uppsatsens syfte 

samt att frågorna skulle vara till hjälp att besvara vår problemformulering. Kvale (1997) anser 

att varje intervjufråga ska relateras till teorin inom ämnet samt kunna bidra till den följande 

analysen. Vi valde i enlighet med Kvale (1997) att utgå från de olika delarna i vår insamlade 

teori när vi skapade vår intervjuguide. Intervjuguiden bestod av tre huvudkategorier; frågor 

som berörde gratisekonomin, frågor rörande prissättning och frågor som handlade om 

företagets syn på marknaden och spridningen av deras produkt eller tjänst. Att använda sig av 

få huvudkategorier är något som Trots (2010) anser bidrar till en bättre intervju då 

möjligheten till mer relevanta svar ökar.  

 

Vi valde att ha samma intervjuguide till alla fallföretagen då vi ansåg att det skulle ge större 

möjlighet att jämföra svaren med varandra och med den teoretiska referensramen. En del av 

följdfrågorna var annorlunda då vi inte vill låsa våra svarsalternativ utan få så givande och 

uttömmande svar som möjligt. En kortare sammanfattning om vilka huvudämnen intervjun 

skulle beröra presenterades för fallföretagen, vi valde att inte skicka hela intervjuguiden då vi 

ansåg att detta kunde ge allt för genomtänkta svar och ge ett mindre korrekt resultat. Vi 

meddelade även valda företag att intervjun skulle ta cirka en timme för att underlätta deras 

planering för en eventuell intervju. Av de fyra intervjuer vi genomfört varierade tiden mellan 

50- och 70 minuter. 

 

Trots (2010) menar att frågor kan ställas med hög eller låg grad av standardisering, där frågor 

och situation är samma för intervjuobjekten. Vidare beskriver Trots (2010) att frågor kan vara 

av strukturerade eller ostrukturerad karaktär där de strukturerade frågorna har fasta 

svarsalternativ medan de ostrukturerade ger möjlighet till öppna svar. Vi har valt att ha en 

relativt hög standardisering för våra intervjuer men ostrukturerade frågor som har öppnat upp 

svarsmöjligheterna. Vi valde att ha en hög standardisering för att lättare kunna jämföra 

företagen samt de ostrukturerade frågorna för att få mer uttömmande svar. 

 

3.5.6 Intervjupersoner 

 

Bambuser, Måns Adler, personlig kommunikation, 2011-03-16 

All empiri är hämtad från intervjun med Måns Adler. Personen kommer framöver endast 

benämnas som Adler. 

 

Tampons for free, Sophia Fahlén och Diana Solarz, personlig kommunikation, 2011-04-21 

All empiri är hämtad från intervjun med Sophia Fahlén och Diana Solarz. Personerna kommer 

framöver endast benämnas som Fahlén och Solarz. 

 

Lissly, Simon Sundén och Therese Mannheimer, personlig kommunikation, 2011-04-29 

All empiri är hämtad från intervjun med Simon Sundén och Therese Mannheimer. Personerna 

kommer framöver endast benämnas som Sundén och Mannheimer. 

 

Google, Charlotte Påhlman, personlig kommunikation, 2011-05-02 

All empiri är hämtad från intervjun med Charlotte Påhlman. Personen kommer framöver 

endast benämnas som Påhlman. 
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3.5.7 Sekundärdata 

 

Den sekundärdata vi har använt oss av i vår rapport baseras främst på litteratur och 

vetenskapliga artiklar. Litteraturen är lånad på Högskolebiblioteket i Halmstad, Göteborgs- 

och Stockholms stadsbibliotek samt universitetsbibliotek i Göteborg. Vi har även 

kompletterat med litteratur som vi själva haft sedan tidigare. De artiklar vi använt oss av har 

vi funnit genom Högskolan i Halmstads samsök och främst använt information från 

databaserna Academic Search Elite samt ABI/Inform. Vi har även funnit artiklar genom 

sökning på Google och Google Scholar. Vi har hela tiden försökt använda oss av så ny och 

relevant information som möjligt, de gångerna vi använt oss av äldre litteratur har det skett då 

vi ansett att denna fortfarande är relevant och tillförlitlig. För att rapporten skall ha så hög 

relevans som möjligt har vi försökt att begränsa internetreferenser i största möjliga mån, de 

flesta internetreferenserna syftar till att förklara ord eller begrepp. 

 

För att hitta relevant information till vår uppsats har vi använt oss av ett antal sökord. De som 

varit mest givande i vår informationssökning är följande: freeconomics, freemium, free 

business models, gratisekonomi, gift economy, the long tail, trepartsmarknad, internet pricing, 

viral spridning, viral marknadsföring, prissättning samt prispsykologi. 

 

3.6 Analysmetod 

 

Analysen grundas på den information vi samlat in genom utförda intervjuer. Denna har sedan 

jämförts med den teoretiska referensramen. Backman (1998) menar att kvalitativa ansatser 

mer ses som ”mjukdata” och analyseras ofta i ord snarare än siffror. Backman (1998) menar 

vidare att analysen skall skapa en tolkningsbar och strukturerad form som sedan går att arbeta 

vidare från. Resultatet från intervjuerna har vi valt att sammanställa och redovisa i en löpande 

text där vi redovisar varje företag separat med underkategorier följt av en mellanfallsanalys 

där företagen analyseras sinsemellan. 

 

Jacobsen (2002) menar att citat är en central del i den kvalitativa metoden. Författaren anser 

att citat är för den kvalitativa metoden vad tabeller är för den kvantitativa. Vi har i enlighet 

med Jacobsens (2002) direktiv valt att använda oss av citat då vi tycker det på ett bra sätt kan 

styrka eller tydliggöra avvikelser från tidigare teorier. 

 

Jacobsen (2002) anser att det är fördelaktigt att analysera intervjuerna enskilt för att på så sätt 

få djupare förståelse om varje enskild intervju. Vi har i enlighet med detta resonemang valt att 

analysera varje företag separat för att bättre förstå intervjusvaren. Vidare har vi även valt att 

göra en mellanfallsanalys för att jämföra de olika företagens svar för att se vilka som stämmer 

överens och var i svaren företagen skiljer sig åt. Det är likheterna i mellanfallsanalysen vi 

identifierat som viktiga hörnstenar för gratisekonomin. Jacobsen (2002) menar att genom vårt 

användande av olika analysmetoder har vi använt oss av triangulering och därmed ökat 

rapportens relevans och gett en bättre förståelse för materialet.  

 

3.7 Reliabilitet och Validitet 

 

Trots (2010) och Jacobsen (2002) beskriver validitet och reliabilitet som två viktiga faktorer 

för en undersökning. Trots (2010) menar att reliabilitet innebär att en mätning är stabil och 
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inte slumpmässig. Jacobsen (2002) menar att reliabiliteten är viktigt för undersökningens 

trovärdighet. 

 

Vi försöker genomgående styrka den insamlade sekundärdatan som används i våran teoretiska 

referensram genom att hitta liknande information från oberoende källor. Jacobsen (2002) 

menar att när flera oberoende personer kommit fram till samma slutsats är detta ett tecken på 

en hög intern validitet. Vi har genomgående kritiskt granskat våra källor och bara använt oss 

av de vi finner trovärdiga och relevanta. Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att 

genomgående kritiskt granska den insamlade datan.  

 

De företag som intervjuats har en stark anknytning till ämnet och intervjupersonerna är 

personer med god insyn i företaget och har således en hög trovärdighet. Jacobsen (2002) anser 

att källans närhet till det valda ämnet är av stor vikt, något alla valda intervjupersoner har. 

Fallföretagen är olika stora, detta kan både ha positiva och negativa effekter då det kan vara 

svårt att dra slutsatser mellan företag med så olika förutsättningar. Vi anser dock att denna 

skillnad även kan bidra till att höja rapportens validitet eftersom likheter mellan företag i olika 

storlekar borde tyda på att resultatet inte är specifikt för varken stora eller små företag och 

således kan generaliseras. Genom de intervjuer som genomförts har efterfrågad information 

framkommit, något som ger intervjuerna en hög intern giltighet och tillförlitlighet. Den 

externa giltigheten vägs upp genom att vi löpande styrkt den information vi kommit fram till 

med relevanta teorier kring ämnet. Jacobsen (2002) menar att forskaren ofta kan, medvetet 

eller ej, försöka få fram svar som stämmer med dennes bild av ämnet. I och med att vi varit 

medvetna om denna effekt tror vi att vi kunnat minimera dess påverkan på vår rapport. 

 

Trots (2010) menar att trovärdigheten i en kvalitativ studie är svårare att uppnå än vid en 

kvantitativ studie. Vi har därför valt att använda oss av följdfrågor för att ge respondenten en 

möjlighet att ge mer uttömmande svar och således inte hamna i låsta svarsalternativ. Vi har  

låtit respondenten fritt fått svara på frågorna vilket vi anser gett upphov till en mer öppen och 

uttömmande intervju.  

 

Enligt Jacobsen (2002) syftar validiteten till att mäta det som önskas att mäta. Vi har varit 

noggranna med valet av intervjuföretag och kritiskt granskat varje företag innan vi kontaktat 

dem. De flesta av företagen vi intervjuat är välkända inom sin bransch och har alla en tydlig 

anknytning till gratisekonomin. Alla intervjuer spelades in och transkriberades i efterhand, 

detta för att inte riskera att gå miste om information samt att öka reliabiliteten. 

 

3.8 Metodkritik 

 

Vi är av uppfattningen att det vore bättre om vi genomfört personliga besöksintervjuer då vi 

kunnat få en än mer personlig kontakt med intervjupersonen. Valet att genomföra 

telefonintervjuer är vi således något kritiska till men grundas i begränsad tid och ekonomi. 

Vår fysiska frånvaro har vägts upp genom att flera av intervjuerna genomfördes över Skype, 

alltså kunde vi se personerna som intervjuades. Intervjuguiden har kontrollerats av bekanta 

och handledare. Vi anser dock att den borde ha testats hårdare innan intervjuerna påbörjades 

då vi var tvungna att göra några justeringar i efterhand och därför kontakta företagen igen för 

kompletterande frågor som av naturliga själ inte blev lika uttömmande. Vi ställer oss också 

kritiska till intervjuformulärets längd och känner att fler frågor kunnat ge en djupare bild av 

hur företagen använder sig av gratisekonomin. Vi intervjuade två företag i respektive 
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gratiskategori och anser att validiteten kunnat bli ännu högre om vi valt att intervjua fler 

företag i varje kategori.  

 

3.9 Källkritik 

 

Då vi har sökt litteratur kring gratisekonomin och ämnen som berör detta, har informationen 

varit knapphändig. Gällande freemium/premium samt trepartsmarknaden har vi inte lyckats 

hitta någon svensk litteratur. Även utländsk litteratur som handlar om kärnämnet har varit 

begränsad. Vi har valt att använda Chris Anderson som huvudkälla. Anderson är guru inom 

ämnet och är den person som återfinns i de flesta böcker och artiklar som berör 

gratisekonomin, han är även en flitigt bokad föreläsare och debattör kring ämnet. Något som 

bevisar hans kunskap inom ämnet. Vi är dock medvetna om att de ibland begränsade källorna 

minskar validiteten i vår rapport.  

 

De artiklar som använts är alla skrivna på engelska. Trots att merparten av litteraturen och 

artiklarna är skrivna på engelska går de att tillämpa även bland företag som är verksamma i 

Sverige. Vi har valt att använda oss av få internetreferenser då det är svårt att säkerställa 

giltigheten bland dessa, de vi använt har främst varit för att förklara eller belysa ett begrepp. 

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang bedöms de källor som använts vara 

relevanta och trovärdiga för rapporten och dess resultat. 

 

3.10 Modellkritik 

 

Vi har i rapporten valt att använda oss av ett antal modeller, anledningen till att vi valt detta är 

då Jacobsen (2002) anser att det förtydligar det som skrivs i texten och ger läsaren en ökad 

förståelse för ämnet. Jacobsen (2002) menar att modeller även underlättar för opponerande 

grupper att ge kritik och vidare förslag. Backman (1998) kritiserar cirkeldiagram och anser att 

dessa bör undvikas då de är lätta att misstolka. Vi har trots detta valt att använda oss av ett 

cirkeldiagram då vi anser att det på ett bättre sätt än stapeldiagram illustrerar skriven teori och 

förhoppningsvis förenklar förståelsen. Vi har valt att redovisa diagrammet rakt ovanifrån för 

att inte göra modellen missvisande. 

 

Vi har i vår rapport konstruerat en egen modell som vi valt att kalla ”Four Pillars of Free”. 

Modellen är inte statistiskt säkerställd utan är framtagen utifrån den teoretiska referensramen 

samt insamlad empirisk data och verkar mer som ett direktiv för företag intresserade av att 

applicera gratisekonomin på sin verksamhet. 
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4. EMPIRI 

 

Nedan presenteras insamlad empiri i en löpande text. Företagen presenteras separat med en 

kort inledande presentation av varje företag. 

 

4.1 Google Sverige 

 

Google är ett av världens mest världefulla varumärken. Företaget grundades i USA i 

september 1998 av Larry Page och Sergey Brin. De blev först kända genom sin söktjänst på 

internet som nu är världens mest använda. Utöver söktjänsten erbjuder Google bland annat 

e-posttjänster, kalendertjänster och karttjänster, de flesta vilka är gratis för användarna [6]. 

 

4.1.1 Gratisekonomi 

 

Google startade som en sökmotor och företagets mission har redan från starten varit att 

organisera all världens information och göra den tillgänglig för alla. Att använda sig av 

gratisekonomi för att sprida tjänsten var då ett naturligt val för Google, om de skulle tagit 

betalt för sin tjänst hade den inte varit tillgänglig för alla. Påhlman menar att den stora 

skillnaden i att ge bort en fysisk kontra digital produkt är produktionskostnaden, att det på 

nätet handlar om betydligt mindre pengar för att nå ut till en stor målgrupp.  

 

Påhlman menar att Google såg att det fanns stora fördelar i skalbarhet och volym när de 

började ge bort sina tjänster gratis. Då Google genererar intäkter från annonser är mängden 

användare av största vikt, ju fler som använder Googles tjänster desto attraktivare blir det att 

annonsera hos dem. Google upplever även fördelar i feedback och övrigt underlag som 

kommer med gratisekonomin. Företaget upplever även att det finns nackdelar med att ge ut en 

produkt eller tjänst gratis. De menar att kunder kan få en bild av att gratis är av sämre kvalité 

jämfört med betalversioner. Påhlman menar att Google sett exempel på detta då vissa av de 

tjänster företaget erbjuder antas vara av sämre kvalité än likvärdiga betalversioner, detta trots 

att skillnaderna är marginella rent funktionsmässigt.  

 

Påhlman anser att det från början inte fanns ett tillräckligt tydligt affärstänk bland 

internetbaserade företag och att det därför blev vanligt med gratis, det var svårt att veta vad 

företagen kunde ta betalt för. Internetanvändarna vande sig tidigt vid gratis och fick stort 

inflytande. Påhlman menar vidare att i och med detta har det blivit svårt att ta betalt för något 

som andra ger ut gratis.  

 

”Googles mission är att organisera all världens information och göra den tillgänglig för alla.” 

(Personlig kommunikation, C. Påhlman, 2 maj, 2011) 

 

4.1.2 Prissättning 

 

Google gör skillnad i kunder och användare. De kallar inte användare för kunder då det inte 

finns någon inlåsningseffekt när något ges ut gratis. Då det inte finns några kontrakt eller 

betalningar är användaren bara ett klick iväg från att lämna företaget. Google ser det därför 

som ytterst viktigt att skapa en attraktiv produkt som skapar en vilja att stanna kvar hos 

företaget. Det finns ingen tydlig skillnad mellan betalande och icke-betalande kunder utan 

Google menar att produktkvalitén är viktigast för att få både användare och annonsörer att 

stanna kvar hos företaget.  



 

25 

 

 

Google upplever gratisekonomin som en av de viktigaste faktorerna till varför företaget 

lyckats så bra. Då de hela tiden utvecklar sina tjänster och släpper dem i ett tidigt stadie kan 

de använda sin stora användarbas till att testa dem och göra tjänsterna ännu bättre, något som 

hade varit svårt om de valt att ta betalt. Google kan då se vad som är bra och vad som är 

mindre bra med tjänsten och behöver utvecklas vidare. Företaget ser aldrig sina tjänster som 

perfekta eller färdiga utan utnyttjar ständigt sina användare för att förbättra tjänsten.  

 

”Vi utvecklar inte en produkt som är perfekt, vi använder hela tiden användarna för att slipa 

på produkterna.” (Personlig kommunikation, C. Påhlman, 2 maj, 2011) 

 

4.1.3 Marknad 

 

Google använder sig inte i någon större utsträckning av traditionell marknadsföring utan 

sprider främst sin tjänst genom interna sidor och sprider information i deras egna befintliga 

tjänster. Påhlman menar att Google har privilegiet att ha en stor grupp människor som är 

intresserade av företagets tjänster, dessa människor hjälper ofta till att sprida nyheter om 

Google i press och sociala medier. Google ser gratis i sig som en starkt 

marknadsföringsverktyg och att de tack vare gratis fått en större spridning än vad de själva 

hade kunnat åstadkomma. 

 

Google ser utöver de internetrelaterade företagen alla företag som erbjuder annonsering som 

konkurrenter. Även TV, print och radio ses som konkurrenter då de konkurrerar om samma 

annonseringspengar som Google. Påhlman menar att det i Sverige är en liten del av all 

annonsering som sker på nätet i jämförelse med exempelvis länder som England och USA där 

den digitala annonseringen växt sig stark. Google upplever inte konkurrensen på 

internetmarknaden som vidare hård men har genom sina kunder sett att konkurrensen på 

internet har ökat och ser att det är med priset de flesta konkurrerar. De menar dock att då 

Google erbjuder sina tjänster gratis upplevs inte konkurrensen på riktigt samma sätt utan 

företaget har främst konkurrenter bland deras företagslösningar och inte på de tjänster som 

erbjuds gratis. 

 

Påhlman menar att tjänsten i sig är viktigare än själva affärsmodellen, Google utvecklar flera 

tjänster där det inte skapat något affärsmodellen utan ser det som viktigare att först ha en 

fungerande tjänst och sedan kommer affärsmodellen i andra hand. Påhlman poängterar även 

här att Google i första hand måste skapa en populär produkt som skapar en viral spridning och 

sedan i den mån det är möjligt koppla på affärstänktet och skapa en vinstgivande tjänst. 

 

“User comes first, the rest will follow.” (Personlig kommunikation, C. Påhlman, 2 maj, 2011) 

 

4.2 Lissly 

 

Lissly lanserades i oktober 2010. Företaget erbjuder en bevakningstjänst där kunderna kan se 

vad som skrivs om deras företag eller varumärke på sociala nätverk runt om på internet. 

Tjänsten kan även användas för att se respons av marknadsföringsaktiviteter och kampanjer 

av olika slag. Utöver att hålla koll på sitt eget företag kan användarna även se vad som skrivs 

om deras konkurrenter och på så vis hålla sig uppdaterade kring utvecklingen på marknaden 

[7].  
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4.2.1 Gratisekonomi 

 

Att Lissly skulle använda sig av någon form av gratismodell var redan från början en 

självklarhet. Mannheimer och Sundén menar att ge bort smakprov är ett överlägset sätt för att 

få folk att testa en produkt eller tjänst och inse värdet av denna. Eftersom Lissly var en ny 

aktör med en oprövad tjänst valde företaget att använda sig av freemiummodellen. Genom 

den fick Lissly genast en stor grupp användare och företaget märkte att de skapat en 

nyfikenhet kring tjänsten. På Lissly är de övertygade om att det hade varit mycket 

tidskrävande och kostsamt att få samma genomslag utan dragkraften företaget fick genom 

gratisversionen. En annan bidragande faktor till att företaget valde en gratismodell var att 

verksamheten bedrivs på internet. Det var en investering vid starten men efter det uppger 

Mannheimer och Sundén att resterande kostnader är väldigt låga. Mannheimer och Sundén 

menar vidare att fysiska produkter kräver mer distribution och att de begränsas i valet av 

affärsmodell. De anser att när en fysisk produkt ges bort går kunden iväg med denna och 

företaget har då tappat kontrollen över sin produkt och användaren. Men när en digital 

produkt eller tjänst ges ut av Lissly har företaget fortfarande kontroll. De bestämmer själva 

hur mycket som ska ges bort och hur de ska begränsa användandet.  

 

Lisslys tjänst är inte svår att kopiera, kunderna kan göra jobbet själva men genom att använda 

tjänsten sparar kunderna mycket tid. Lissly ser det inte som att de genom freemiumvarianten 

ger bort sin tjänst, de ger snarare bort ett smakprov. Precis som matbutiker vill att gratis 

smakprov ska leda till köp vill Lissly att deras freemiumvariant ska få kunderna att inse att de 

behöver premiumversionen och således övergå till att bli betalande kunder. 

 

En tjänst som Lisslys kan vara svår att förstå i och med att den förser användarna med 

avancerad data från bland annat sociala medier, ett område som är relativt nytt och outforskat. 

Företaget har märkt att mycket klarnar när kunden fått testa tjänsten och tror att det skulle 

vara svårt att knyta an kunder utan gratisversionen där många utvecklar sitt behov av tjänsten.  

 

Lissly har även sett fördelarna med att använda gratisversionen som marknadsföringsverktyg.  

Företaget har inte köpt någon marknadsföring utan förlitar sig helt och hållet på den virala 

spridning som sker då nöjda kunder berättar om Lissly för sina vänner. Bland annat gör gratis 

att fler människor testar tjänsten än om den hade kostat pengar, något som idag har lett till 

företagets stora kundbas. I och med användandet av gratisekonomin får företaget alltså en stor 

grupp användare som kan berätta för företaget vad de tycker om tjänsten, på så vis utvecklas 

Lissly ständigt. Företagets nöjda gratiskunder brukar även prata positivt om tjänsten och på så 

vis sprida den vidare, utöka kundbasen och vissa av dessa nya användare kommer i slutändan 

bli betalande kunder. 

 

Mannheimer och Sundén är dock övertygade om att det även finns mindre positiva aspekter 

med att ge bort sin produkt eller tjänst gratis. Bland annat är det en svår balansgång att 

bestämma hur mycket företaget faktiskt ska ge bort till sina gratiskunder. Det finns en ständig 

risk över att användarna blir mätta på tjänsten eller att de inser att gratisversionen täcker deras 

behov och därför inte uppgraderar till betalversionen. Mannheimer och Sundén är av 

uppfattningen att gratisprodukter också kan uppfattas som av lägre kvalitet än produkter 

kunden behöver betala för, speciellt produkter eller tjänster som är reklamfinansierade. De 

tror dock att Lisslys användare förstår att gratisversionen är en begränsad tjänst och i och med 

det får göra avkall på funktionalitet och kvalitet. 
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På Lissly är man övertygade om att gratisversionen är här för att stanna. Dock ser företaget att 

trenden går allt mer mot microbetalningar, att företagen kommer kunna ta betalt för mindre 

bitar, köpa rättigheter och utvecklade produkter och tjänster som är skräddarsydda för 

användarens behov. Lissly ser även tendenser till att mer gratisalternativ kommer användas 

för varumärkesuppbyggande syfte.  

 

”Ger man bort ett par skor kan man inte uppgradera eller begränsa användningsområdet” 

(Personlig kommunikation, T. Mannheimer och S. Sundén, 29 april, 2011) 

 

4.2.2 Prissättning 

 

På Lissly finns det ingen tvekan om att företagets betalande kunder är mer lojala än 

gratisanvändarna. Dock vill man inte använda ordet lojalitet utan tycker engagemang passar 

bättre in då de som har betalat för tjänsten är engagerade och vill se resultat av sin investering.  

 

Företaget får också bäst feedback av sina betalande kunder då dessa i och med betalningen 

har gjort en prestation och kräver således en fungerande tjänst tillbaka. Är det något som inte 

fungerar som det ska får Lissly direkt höra det från sina premiumanvändare. Engagerade 

användare gör tjänsten bättre och är de nöjda berättar de även det för sina vänner, på så sätt 

sprids varumärket. 

 

”Jag tror precis som med allt så värderar man det som man har betalat för mer”  

(Personlig kommunikation, T. Mannheimer och S. Sundén, 29 april, 2011) 

 

4.2.3 Marknad 

 

Då Lissly lanserades i oktober 2010 har företaget inte börjat arbeta aktivt för att få lojala och 

återkommande kunder. De har inget lojalitetsprogram utan tror att alla deras kunder i nuläget 

är nöjda med tjänsten som erbjuds och således kommer fortsätta använda den. Under 

uppstartsfasen anser Mannheimer och Sundén att det är viktigt att vara ärliga och tillgängliga 

mot kunderna och på så vis skapa ett förtroende. Det är även av största vikt att företaget 

hjälper kunderna att förstå hur de ska använda tjänsten, på så vis kommer de inse värdet av 

tjänsten och återkomma. Detta gör Lissly genom att erbjuda sina stora betalande kunder 

workshops och utbildningar för att bättre förstå tjänsten. Utöver detta håller företagets fyra 

anställda även i föreläsningar och deltar på seminarier för att sprida kunskap om ämnet och 

tjänsten. 

 

Lissly är inte det enda internetbaserade företaget som erbjuder bevakning av sociala medier.  

Det finns andra aktörer som är intresserade av marknaden men konkurrensen är inte att anses 

som hård. Lissly menar att de är unika i sitt sätt att arbeta och på de sätt de valt att angripa 

marknaden. Istället för att analysera möjlig konkurrens väljer företaget att koncentrera sig på 

sin egen tjänst. De är övertygade om att den är konkurrenskraftig och en av marknadens 

främsta tjänster inom segmentet. 

 

”Vi fokuserar mer på att utveckla vår produkt så må bäste man vinna” 

(Personlig kommunikation, T. Mannheimer och S. Sundén, 29 april, 2011) 
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4.3 Tampons for free 

 

Tampons for free lanserades våren 2011 av Sophia Fahlén och Diana Solarz, båda med flera 

års erfarenhet av försäljning och marknadsföring till kvinnor. Företaget erbjuder tamponger 

helt gratis till slutkonsumenten, något som är möjligt på grund av nära samarbete med 

partners som sätter skräddarsydd reklam på tampongboxarna och på så vis finansierar 

produkten. Med varje utskick följer även ett par frågor som konsumenten måste besvara för 

att få nästa månads försändelse [8]. 

 

4.3.1 Gratisekonomi 

 

Fahlén och Solarz menar att det var en självklarhet att erbjuda sin produkt gratis redan från 

början. Tamponger är en oönskad produkt som konsumenterna inte vill betala för, därför 

lämpar den sig att ge bort gratis. Fahlén och Solarz menar att så mycket annat i vårt samhälle 

är gratis för konsumenten, radio och tidningar finansieras av reklam, varför kan då också inte 

en sådan sak som mensskydd finansieras på samma sätt? Tampongboxar passar bra för reklam 

då tamponger är ett återkommande behov hos kvinnor, de kommer således se boxen varje 

månad och varje gång en av de åtta medföljande produkterna används. Tampons for free 

använder sig av ett stort kundnät och kan tack vare att de erbjuder produkten gratis be om 

något annat än pengar av sina slutkonsumenter - information. Fahlén och Solarz menar att de 

fått mycket god kunskap om sina kunder, vilken ålder, sysselsättning, familjestatus, vad de 

gillar och ogillar. Detta gör att Tampons for free kan välja sponsorer som de vet att många av 

kunderna är genuint intresserade av och på så sätt öka genomslagskraften av varje utskick.  

 

Tampons for free upplever att deras fysiska produkt får en mycket större spridning än vad de 

flesta digitala produkter får. Till stor del tror de detta beror på att bloggare och tidningar gärna 

lägger upp bilder på tampongboxen, något som inte är lika lätt för digitala produkter. 

Kunderna talar gärna om produkten för sina vänner och bloggare skriver om Tampons for free 

i positiva ordalag. Den uppskattning som visas tror Fahlén och Solarz till stor del beror på att 

det är en fysisk produkt som erbjuds kunderna gratis. Fahlén och Solarz tycker sig se 

tendenser till att många inte uppskattar värdet av digitala produkter som ges ut gratis. Fahlén 

och Solarz tror detta beror på att det är lätt att glömma bort allt jobb som faktiskt ligger 

bakom även digitala produkter då de blivit lätta att tillgå, legalt eller inte. Annat tror de att 

kunderna känner när de får en fysisk produkt, att det då är lättare att inse värdet i produkten 

och därför uppskatta den. Anledningen till att gratisekonomin blivit så vanligt förekommande 

på internet tror Fahlén och Solarz beror mycket på de låga startkostnader som 

internetbaserade företag har. När det sedan gäller digitala produkter så kräver de ingen 

lagerhållning och företagen slipper då lagerkostnader och dylikt. Vidare anser grundarna att 

internet är en bra kanal för att sprida sitt företag och dess produkter.  

 

Tampons for free upplever att en produkt som erbjuds gratis sprids och rekommenderas till 

andra på ett mycket starkare och snabbare sätt än produkter som kostar pengar. Tampons for 

free upplever att gratisprodukter kan skapa goodwill, alltså att kunderna blir mer positiva till 

företaget och gärna ser att det går bra för dem. Tampons for free har upplevt en kraftigt ökad 

efterfrågan sedan starten av företaget och påpekar att det kan vara ett problem att distribuera 

fysiska produkter till alla när spridningen sker så fort. Samtidigt har de märkt att kunderna 

börjar ställa krav och anser sig ”ha rätt till” saker och ting, vissa tycker att de borde få 16 

tamponger istället för åtta, och så vidare. Fahlén och Solarz menar att människor lätt vänjer 
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sig vid gratis och tar det för givet, något som kan vara omotiverande när det ligger mycket 

arbete och energi bakom. 

 

Fahlén och Solarz säger sig sett att den brittiska marknaden drabbades hårt av finanskrisen. 

Under den tiden fick gratisekonomin ett rejält uppsving då människor faktiskt tog sig tid att 

svara på frågor och lämna information i utbyte mot att få produkter gratis. Tampons for free 

upplever att det är viktigt att vara observant på marknaden omkring sig och ständigt se vad 

som efterfrågas. Fahlén och Solarz menar att gratisekonomin var rätt i tiden när den kom och 

även fast finanskrisen är så gott som över fungerar gratistänket, därför tror de att 

gratisekonomin är här för att stanna. En bidragande faktor till detta tror de är att företag idag 

efterfrågar mer precis marknadsföring, för att lyckas med denna måste de ha god information 

om konsumenterna och dessa vill i sin tur ha något i utbyte. Fahlén och Solarz tror att många 

är okej med att lämna information om sig själva eller sitt beteendemönster så länge de får 

något i utbyte. Faran tror Fahlén och Solarz finns för företag som inte är konsekventa i sitt 

gratistänk.  

 

”Reklamen gör att man kan be om något annat än pengar från slutanvändaren, i vårt fall 

information.” (Personlig kommunikation, D. Solarz, S. Fahlén, 21 april, 2011) 

 

4.3.2 Prissättning 

 

Tampons for free upplever att kunder som får en produkt eller en tjänst gratis är mer lojala än 

de som måste betala för sig. Många irriteras över att behöva lägga pengar på något som 

faktiskt är oundvikligt, när de sedan erbjuds detta gratis skapas en lojalitet och när de 

dessutom kan ha en dialog med företaget kan de bindas samman på ett djupare plan. 

Betalande kunder känner nog att de redan gett något i utbyte mot varan och därför får göra 

vad de vill med den, de har ingen anledning till att vara lojala annat än om de gillar 

produkten. 

 

Fahlén och Solarz tror inte att en prisreduktion av tamponger skulle få försäljningen att öka 

nämnvärt, det blir helt enkelt inte uppseendeväckande nog. Om produkten istället erbjuds 

gratis får det en helt annan effekt då det sprider sig snabbt mellan konsumenterna och de 

slipper kostnaden för produkten. Tampons for free har dock insett vikten av att inte bara 

förlita sig på ”gratis” eftersom någon annan kan göra precis samma sak. Därför är det viktigt 

att ha ett mervärde, något som särskiljer företaget mot dess konkurrenter. Tampons for free 

försöker hela tiden leverera mer än vad deras kunder förväntar sig. Både slutkonsumenten och 

annonsören ses som kunder av Tampons for free och grundarna påpekar att man inte hade 

klarat sig utan varken den ena eller den andra. För slutkonsumenten är det viktigt att 

informationen de lämnar behandlas på ett korrekt sätt och inte lämnas ut till andra 

intressenter. Det är också viktigt att inte överösa dessa med mail och information, något som 

kan uppfattas som spam. I annonsörens fall försöker Tampons for free alltid ge dessa bra 

erbjudanden, leverera några paket extra och bra avtal med mediepartners. 

 

I uppstartsfasen av Tampons for free stod grundarna inför valet mellan två sorters produkter, 

en billigare som skulle gett företaget högre marginal och en lite dyrare variant men som var 

välkänd. Till sist föll valet på den dyrare varianten av välkänt märke då grundarna insåg 

vikten av att inte tumma på kvalitén, något en konkurrent direkt hade kunnat använda sig av. 

De tror nämligen att många konsumenter uppfattar gratisprodukter som av lägre kvalitet, 

därför var det viktigt att påvisa motsatsen. Speciellt viktigt blir det givetvis när det gäller 
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intimprodukter, därför kan användarna läsa allt om produkten på hemsidan innan de själva 

använder den. 

 

”Tror inte att skillnaden hade varit jättestor om man valt att sänka priset lite under sina 

konkurrenter, men när man däremot erbjuder något gratis är det en helt annan sak.”  

(Personlig kommunikation, D. Solarz, S. Fahlén, 21 april, 2011) 

 

4.3.3 Marknad 

 

Tampons for free började informera om sin existens på Facebook och blev imponerade av det 

mottagande företaget fick. Deras familj, vänner och vännernas bekanta började ”gilla” 

företagets profil och länkade till Facebooksidan. Mindre bloggare började tipsa sina läsare om 

företaget som erbjöd gratis tamponger. Även bilder på förpackningarna började synas runt om 

på internet och hjälpte till att skapa en nyfikenhet kring företaget. Fahlén och Solarz menar att 

det var tur att ingen stor bloggare skrev om företaget till en början då de hade blivit svårt att 

hantera alla utskick. En bloggare med runt 100 000 unika läsare i veckan hade gjort att 

efterfrågan inte kunnat mötas och företaget inte kunnat leverera som förväntat. Företaget vill 

växa i en lagom takt och vara säkra på att de kan förse sina medlemmar med produkten. 

 

Facebook är fortfarande en viktig kanal för företaget att kommunicera genom, bland annat ser 

grundarna det som ett bra sätt för att föra en tvåvägskommunikation med sina medlemmar. 

Tampons for free förlitar sig inte enbart på att externa personer skall föra deras budskap 

vidare utan de driver även själva en blogg på sin webbplats. Utöver sociala medier ser 

företaget även till att synas i strategiskt viktiga tidningar som Dagens Media som läses av 

många marknadschefer. PR i allmänhet är ett bra sätt att marknadsföra sin produkt, därför 

syntes Tampons for free nyligen i Plaza kvinna.  

 

Fahlén och Solarz upplever inte konkurrensen på internet som speciellt hård. De menar att det 

finns ett fåtal aktörer inom samma bransch men eftersom dessa är så pass små är det inga 

företag som kan dra nytta av skalfördelar. Om man sedan räknar med fraktkostnader resulterar 

det oftast i att konkurrenternas produkter blir dyrare än de som går att köpa i en fysisk affär. 

 

”Vi valde mellan en billigare produkt som hade gett oss en högre marginal och denna, men vi 

beslutade oss för att ta den dyrare då vi insåg att kvaliteten var något våra konkurrenter direkt 

skulle hacka på.” (Personlig kommunikation, D. Solarz, S. Fahlén, 21 april, 2011) 

 

4.4 Bambuser 

 

Bambuser är resultatet av ett examensarbete som fick stor medial uppmärksamhet. Efter en 

48 timmars tv-show skapade Måns Adler och barndomsvännen Jonas Vig 2007 företaget 

Bambuser med syftet att  erbjuda en plattform för livestreaming på internet. Eftersom video 

streamas i realtid kan tittarna interagera via den intilliggande chatten. Idag erbjuder 

företaget både en gratis- och en betaltjänst där den senare ger användaren fulla rättigheter 

till sitt material, en funktion som gjort att tjänsten blivit uppskattad bland företag och 

organisationer. Några av de betalande klienterna är TV4, SVT, Expressen, Telia och norska 

NRK [9]. 
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4.4.1 Gratisekonomi 

 

Bambusers grundtanke var att försöka demokratisera ett verktyg som inte fanns tillgänglig för 

allmänheten, nämligen att livesända ett evenemang eller annan valfri händelse. Bambuser 

lyckades med hjälp av teknologin pressa produktionskostnaderna och kunde på så sätt erbjuda 

tjänsten gratis. Den stora anledningen till att företaget till en början enbart erbjöd sin tjänst 

gratis var att grundarna inte hade tid att bygga upp ett system som kunde hantera betalande 

kunder. Det var viktigare för Bambuser att få ut sin tjänst på marknaden och snabbt knyta till 

sig många användare.  

 

Enligt Adler är en stor anledning till att gratisekonomin blivit så vanligt bland 

internetbaserade företag att marknaden rör sig så fort och företag måste agera för att inte 

någon annan skall ta över deras position. Adler menar att anledningen till att digitala 

produkter sjunkit så lågt i pris och många gånger delas ut gratis är för att det inte blir någon 

större skillnad i att producera tjänsten för en användare eller en miljon. Vidare menar Adler 

att det blir vanligare att företag istället väljer att ta betalt för uppdateringar av tjänsten och på 

så sätt först låser in kunden för att sedan tjänar pengar. 

 

En annan bidragande faktor till de låga kostnaderna på internet beror enligt Bambuser på det 

ökade användandet av öppen källkod. Öppen källkod skapar möjlighet för små företag eller 

enskilda personer att kunna konkurrera med de stora företagen, genom att sedan erbjuda sin 

produkt eller tjänst gratis ökar chansen till en viral spridning, något som Bambuser menar är 

oerhört viktigt.  

 

Bambuser tror starkt på sin freemium/premium-modell och har inga planer på att göra några 

förändringar utan vill fortsätta att ge ut sin tjänst gratis. Företaget tror gratistänket bland 

internetbaserade företag är här för att stanna. Adler menar att vi har haft liknande tänk bland 

fysiska produkter under en längre tid och förklarar hur rakhyvlar säljs billigt men att företagen 

tjänar in det på höga priser på rakbladen. Lite måste företag alltid tänkas ge bort för att sedan 

vinna tillbaks detta på något annat menar han. Detta kan ibland vara svårt och användandet av 

modellen har gjort att Bambuser fått ge avkall på viss ekonomisk vinning, något som 

företaget upplever som en nackdel med modellen. 

 

”Det handlar väldigt mycket om att försöka ta marknaden as quick as possible och försöka få 

någon form av viral spridning, för den är outstanding” (Personlig kommunikation, M. Adler, 

15 mars, 2011) 

 

4.4.2 Prissättning 

 

Trots att Bambuser bedömer att endast tre procent av företagets kunder är betalande menar de 

att gratisanvändarna är viktigare än vad man ibland tror. Bambuser upplever att de som 

utnyttjar gratistjänsten många gånger kan vara mer lojala mot företag än de som betalar, då 

gratisanvändarna på många sätt hjälper till att utveckla tjänsten och känner sig således 

delaktiga i företaget. Denna lojalitet är något som varit centralt i Bambusers affärstänk redan 

från början. Sedan dess har användarnas åsikter och önskningar kring utvecklandet av tjänsten 

ständigt legat i företagets fokus. Adler menar att om användarna engagerar sig i tjänsten är det 

också större sannolikhet att dessa stannar kvar hos företaget. 

 

Det ökade engagemanget i företaget och dess tjänster leder också till att många av Bambusers 

kunder fungerar som ambassadörer för företaget. Adler menar att Bambuser märker av ett 
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stort engagemang hos sina användare och beskriver det som att kunderna upplever sig som 

delaktiga i företaget. Något som gör att användarna är duktiga på att sprida Bambusers tjänst 

till sina vänner och bekanta. 

 

”Teknologi handlar ofta om att kunna dra ner produktionskostnaden, hitta en modell för att 

kunna ta bort produktionskostnaderna.”  (Personlig kommunikation, M. Adler, 15 mars, 2011) 

 

4.4.3 Marknad 

 

Bambuser har ett tydligt marknadstänk och förstod tidigt att de gav sig in på en marknad med 

stor potential. De var fullt medvetna om att de istället för konsumentmarknaden kunde riktat 

sig direkt till företag men de ville skapa en generisk tjänst som kunde användas av alla. 

Företaget valde därför att inkludera vissa restriktioner i användarvillkoren. Bland annat får 

tjänsten inte användas i kommersiella syften. Vidare har företaget äganderätt till allt material 

som sänds av gratisanvändarna. Två faktorer Bambuser ansåg att företag skulle vara villiga att 

betala för att undvika. 

 

Företaget verkar på en global marknad och uppger att det finns flera konkurrenter. Eftersom 

tjänsten är teknikintensiv och utvecklingen sker i ett högt tempo är det svårt för nya utmanare 

att slå sig in och konkurrera med de etablerade företagen. I och med sin freemiummodell har 

Bambuser skapat sig skalfördelar vilket leder till en hög inträdesbarriär för nya aktörer på 

marknaden. 

 

Adler förklarar hur internet blivit en billig kanal att marknadsföra sig i. Tidigare var företag 

tvungna att spendera mycket pengar på att marknadsföra sig i traditionella kanaler, idag kan 

de pengarna spenderas på att ge ut sin produkt eller tjänst gratis eller delvis gratis. Bambuser 

ser freemium som ett effektivt marknadsföringsverktyg och har sedan starten nästan inte lagt 

några pengar på marknadsföring. Den marknadsföring som gjorts har varit för att premiera 

användare som gjort något extra upseendeväckande eller något som givit bra PR till 

Bambuser. Adler menar att det går att se freemium-modellen som ett marknadsföringsverktyg 

i sig. 

 

Bambuser har än så länge valt att inte använda sig av annonsering i deras gratistjänst. 

Tjänsten är i dagsläget helt gratis och finansieras enbart av premiumkunderna. Bambuser gör 

ingen skillnad i gratis- eller betalande kunder utan menar att de är viktiga för företag på olika 

sätt. Dock är de medvetna om att betalande medlemmar ställer högre krav och att det är 

oerhört viktigt att leverera en bra tjänst för att få behålla dem. Adler är övertygad om att 

Bambuser inte hade fått samma genomslag på marknaden om de valt att inte använda sig av 

gratisekonomin. Han tror att de flesta av gratiskunderna är nöjda med freemiumtjänsten och 

att de inte använt sig av tjänsten om den enbart erbjudits i betalversion. Bambusers betalande 

kunder är idag främst företag i behov av utbildning och snabb support. 

 

”Man hamnar ju i en situation där marknadsföringen i stort sett är gratis idag så man har ju en 

väldigt stor budget. Då vi tidigare betalade 200 000 kronor för en helsida i Sydsvenskan eller 

Svenska Dagbladet kan man idag spendera den budgeten på att ge ut gratisgrejer, för att få 

den där virala funktionen att sätta igång istället.”  

(Personlig kommunikation, M. Adler, 15 mars, 2011) 
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5. ANALYS 

 

Vi kommer i detta kapitel presentera en analys för varje enskilt företag där den empiriska 

datan jämförs med den insamlade teorin. Därefter kommer en jämförande analys genomföras 

mellan valda intervjuföretag i en mellanfallsanalys. 

 

5.1 Google Sverige 

 

5.1.1 Gratisekonomi 

 

Google har alltid haft som mål att erbjuda en tjänst och göra den tillgänglig för alla. Genom 

att erbjuda sina tjänster gratis når Google alla potentiella användare vilket således inte varit 

möjligt med en betalversion. Chaffey, Ellis-Chadwick, Johnston och Mayer (2006) menar att 

viral spridning skapar en digital word of mouth där användarna sprider tjänsten vidare inom 

sina kontaktnät. Google uppger att många av deras användare är intresserade av företaget och 

deras tjänster och därför ofta sprider nyheter till andra användare. Den lyckade virala 

spridningen kan i Googles fall bero på att företaget ständigt utvecklar nya produkter och 

tjänster som intresserar användarna. Dessa kan då se ett värde i att sprida produkterna då de i 

sin tur verkar som opinionsbildare. 

 

Google hade redan från början ett tydligt affärstänk och såg möjligheten med att kunna tjäna 

pengar på annonsering. Google kan erbjuda sin tjänst gratis till användarna genom 

annonsintäkter från deras företagskunder. Ju större användarunderlag Google kan erbjuda sina 

företagskunder, ju mer pengar kan de ta ut för sina annonsplatser. Google får genom 

gratisekonomin ett stort fokusunderlag och en bra feedback från användare. Rudzki och Li 

(2007) anser att ju mer detaljerad information om användarna som ett företag kan erbjuda, ju 

värdefullare blir annonsplatsen. Googles kunder får betala i form av exponering, genom att 

använda företagets tjänster exponeras användarna för reklam och annonser. Detta är något 

som Anderson (2009) menar blir kostnaden för användaren i en trepartsmarknad. Här finns en 

tydlig koppling mellan teori och empiri då Googles användare sällan betalar pengar för 

företagets tjänster. 

 

Google upplever en uppenbar nackdel med gratisekonomi då värdet i tjänsten inte alltid 

framkommer och att människor därför har förutfattade meningar om att gratis innebär låg 

kvalité. Googles webbtjänst, Google Analytics, är ett exmpel på en tjänst som företaget ger ut 

gratis medan konkurrenter tar betalt för sina liknande tjänster. Där upplever Google att 

användare inte alltid ser värdet i Googles tjänst. Shampanier et al. (2007) resonerar kring 

kundernas rationalitet då någonting erbjuds gratis. Författarna anser till skillnad från Google 

att gratis ofta minskar graden rationalitet i människans beslutsfattande. Shampanier et als. 

(2007) studier visar att gratis påverkar oss på ett alldeles speciellt sätt och att när valet står  

mellan en gratis och betalande produkt väljer vi oftast den förstnämnda. Vad Shampanier et 

al. (2007) inte nämner är hur den upplevda kvalitén skiljer sig mellan gratis- och 

betalprodukter. När det kommer till mer avancerade produkter och tjänster som har en mer 

betydande funktion för användaren finns en tendens till att kvalitén blir en viktigare faktor än 

priset.  
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5.1.2 Prissättning 

 

Daripa och Kapur (2001) menar att företag som är verksamma på internet utsätts för en hög 

konkurrens. Det beror till stor del på att internets användare lätt kan jämföra och byta mellan 

konkurrerande varumärken. Samtidigt menar Daripa och Kapur (2001) att gratisekonomin gör 

att kunden ofta glömmer att överväga nackdelarna. Google gör skillnad i kunder och 

användare. Anledningen till att de inte väljer att kalla användare för kunder beror på att de 

flesta av Googles tjänster erbjuds gratis och det finns således ingen inlåsningseffekt, 

användarna är bara är ett klick iväg från att lämna tjänsten. Därför är det av största vikt för 

Google är att leverera den bästa produkten så att användarna inte går till ett konkurrerande 

bolag. Trots detta upplever Google inte konkurrensen på sin marknad som speciellt hög. Detta 

anser vi är en intressant aspekt eftersom företaget ses som marknadsledare och således bör 

utsättas för hög konkurrens från olika utmanare. Det kan vara så att företaget har en så pass 

dominerande ställning på marknaden att konkurrerande företag inte ser lönsamheten i att 

konkurrera med Google utan istället väljer en roll som efterföljare.  

 

5.1.3 Marknad 

 

Tapscott och Williams (2008) menar att genom att involvera användarna i produkten eller 

tjänsten kan företaget minska sina utvecklingskostnader och får således en bättre möjlighet att 

konkurrera på den allt hårdare internetmarknaden. Vi kan se att Tapscott och Williams (2008) 

resonemang stämmer väl överens med Google då företaget arbetar med att involvera 

användarna i sina tjänster men lägger förhållandevis lite pengar på marknadsföring. Den 

marknadsföring som görs är främst mot annonsörer och riktar sig således inte direkt mot 

användarna. Googles tjänster sprids främst via användare, tidningar och olika teknikbloggar. 

Vidare har Google privilegiet i att tillhandahålla tjänster som intresserar en stor grupp 

människor. Chaffey et al. (2006) anser att det främsta sättet för att få användare att sprida en 

produkt eller tjänst är genom att leverera en attraktiv och intresseväckande sådan. Google har 

sedan starten haft användarna i fokus och genom att släppa tjänsterna i ett tidigt stadie får 

företaget bra feedback, något som företaget kunnat använda för att utveckla tjänsten 

ytterligare. En aspekt som företaget inte nämner är att även konkurrenter har möjlighet att 

studera Googles nya tjänster i ett tidigt stadie. De kan då utveckla liknande tjänster och på så 

sätt konkurrera med Google. 

 

Google ser inte andra söktjänster och liknande tjänsteleverantörer som sina främsta 

konkurrenter utan menar att företag som arbetar med gratisekonomi och finansierar sin 

verksamhet genom reklam har hela annonsmarknaden som konkurrent. Det finns bara en viss 

summa pengar som företag lägger på annonsering och den vill Google ha så stor del som 

möjligt av. Google märker av att deras kunder (företag) upplever en allt större prispress då det 

är en stor transparens på internet och det blivit enkelt att jämföra konkurrerande företags 

produkter och tjänster. DaCosta och Yelkur (2001) anser likt Google att internet skapat en 

marknad där pris- och produktjämförelse blivit betydligt enklare. Fördelen menar författarna 

är att det med internet skapas en näst intill perfekt konkurrens. Google upplever inte 

konkurrensen på marknaden som speciellt hård, ändå uppger företaget att de konkurrerar med 

hela annonsmarknaden, något som tyder på att konkurrens upplevs indirekt. 
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5.2 Lissly 

 

5.2.1 Gratisekonomi 

 

En av de största anledningarna till att Lissly valde att ge bort sin tjänst gratis redan från början 

var för de behövde visa värdet av den. Tjänsten var relativt ny och få kände till hur den 

fungerade. Anderson (2009) menar att en av de största fördelarna med att använda sig av en 

freemium-modell är att det kan skapa ett behov av något som troligen inte hade uppstått om 

tjänsten eller produkten kostat pengar. Tapscott och Williams (2008) anser att gratis ger 

företaget en möjlighet att nå en marknad som annars varit svår att attrahera. Utan 

gratisekonomin hade Lissly behövt investera stora summor pengar på marknadsföring för att 

knyta till sig användare, något som inte företaget klarat av i en lanseringsfas. Chaffey et al. 

(2006) menar att användandet av gratisekonomin är vanligt bland företag som snabbt behöver 

nå ut till en stor målgrupp. Författarna beskriver viral spridning som ett virus där information 

sprids via sociala medier, bloggar och andra internetkanaler. Chaffey et al. (2006) anser att 

viral spridning måste planeras in i marknadsföringsarbetet, något som Lissly upplevs ha gjort 

i och med valet att använda sig av gratisekonomin.  

 

Lissly ser att distributionskostnaden är den stora skillnaden mellan att erbjuda fysiska och 

digitala produkter. Respondenterna jämför det med ett par skor, där går det inte att begränsa 

användningsområdet och inte heller möjlighet att erbjuda uppgraderingar efter kunden köpt 

produkten. Lissly har själva kontroll över hur mycket de ger ut av sin tjänst, de kan även hålla 

kvar kunden genom att erbjuda en begränsad freemiumtjänst. Hade företaget erbjudit en 

fysisk produkt hade kunden gått iväg med produkten vilket gjort det svårare att sälja mer. Nu 

har Lissly fortfarande kontakt med användaren och kan på så vis påverka denna under en 

längre period som förhoppningsvis leder till att användaren blir betalande kund. Anderson 

(2009) menar likt Lissly att distributionskostnaderna är en stor skillnad mellan bit- och 

atomekonomin. Författaren menar samtidigt att tillverkningskostnaden är en stor skillnad, 

något som även Lissly märker av. Det går att se tydliga kopplingar mellan Andersons (2009) 

och Lisslys resonemang kring skillnaderna mellan fysiska och digitala produkter. Lisslys 

problem med att kunderna bryter kontakten skulle kunna elimineras om företaget erbjuder en 

fysisk förbrukningsvara. Då måste kunden återkomma med jämna mellanrum och kan således 

påverkas oftare. 

 

5.2.2 Prissättning 

 

Lundén (2008) förklarar att pris ofta är en indikator på produkten eller tjänstens kvalité. 

Kotler et al. (2008) och Lundén (2008) menar att detta är vanligt förekommande då det inte 

går att undersöka varan eller tjänsten på förhand. Lissly ser inte bara fördelar med att använda 

sig av gratisekonomi utan tycker det är en svår avvägning att bestämma hur mycket av 

tjänsten som skall vara gratis och hur mycket som skall tas betalt för. Företaget är medvetna 

om att deras gratistjänst kan uppfattas som av lägre kvalitet än likvärdiga betalversioner. 

Dock väljer Lissly att minimera denna risk genom att inte fylla sin gratistjänst med reklam 

som skulle kunna få kunden att uppfatta tjänsten som av lägre kvalitet. Företaget erbjuder 

dessutom en mer avancerad tjänst som kostar pengar och tror därför att användarna har viss 

förståelse för att gratistjänsten är avskalad. Lissly anser att dessa åtgärder hjälper till att 

motverka att kunderna upplever företagets tjänst som sämre än de konkurrerande. 
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Lissly har ända sedan starten räknat med att en majoritet av deras användare kommer välja 

gratisversionen. Att internetbaserade företag idag kan överleva och även vara vinstdrivande 

med en liten del betalande kunder beror enligt Anderson (2009) på att bit-ekonomin blivit 

billigare och billigare och kostnaden sjunker allt närmare noll. Författaren menar vidare att att 

det inte kostar mycket mer för företag som Lissly att erbjuda sin produkt till en person eller 

tusen personer, skillnaden i pris är marginell. Osterwalder och Pigneur (2010) förklarar detta 

som 95/5-regeln där 5 procent av användarna står för kostnaden för övriga 95 procent. Lissly 

är osäkra på hur många procent av deras användare som är betalande kunder men uppger att 

en klar majoritet är gratisanvändare. Lissly ser det dock inte som att de går bort sin tjänst utan 

snarare som att de erbjuder ett smakprov.  

 

5.2.3 Marknad 

 

Lissly anser att en freemium/premium-modell är bra att använda sig av i 

marknadsföringssyfte. Den ger också användarna goda möjligheter att se nyttan med tjänsten 

utan att behöva betala för sig. Anderson (2009) beskriver att gratis länge använts som 

marknadsföringsmodell men att det i och med internet blivit en kombination av 

marknadsförings- och affärsmodell. Det är något som stämmer bra överens med Lissly då de 

använder freemium dels i syftet att sprida tjänsten men även som en tydlig hörnsten i 

företagets affärsmodell.  

 

Lissly ser en skillnad i engagemang hos gratis- och betalande kunder. De betalande kunderna 

ställer högre krav på tjänsten och engagerar sig således mer. De menar att de som använder 

Lisslys gratistjänst inte lägger lika stort värde i tjänsten då de inte heller investerat något i 

den. Daripa och Kapur (2001) menar att kundlojaliteten sjunkit i och med att internet skapat 

ett enkelt klimat för prisjämförelse. Trots detta menar alltså Lissly att de ser en viss lojalitet, 

ett engagemang hos de betalande kunderna. Detta engagemang är troligen begränsat under 

bindningstiden och när den är slut måste företaget erbjuda den bästa tjänsten på marknaden 

för att behålla kunderna.  

 

Lissly är ett relativt nystartat företag vars tjänst har inte funnits tillgänglig i mer än drygt ett  

år. De upplever redan att marknaden präglas av en hög konkurrens och att nya företag ser 

stora möjligheter med att slå sig in på marknaden. Gratismodeller har blivit ett populärt sätt 

att snabbt skaffa sig en stor grupp användare och många företag vill ha del av kunderna. 

Daripa och Kapur (2001) anser likt Lissly att internet är en marknad utsatt för hård 

konkurrens, mycket till följd av de låga kostnaderna. Även Tapscott och Williams (2008) ser 

de låga produktionskostnaderna som en av fördelarna med internet gentemot den traditionella, 

fysiska marknaden. 

 

5.3 Tampons for free 

 

5.3.1 Gratisekonomi 

 

Tampons for free hade, precis som namnet indikerar, redan från början tänkt att ge ut sina 

produkter gratis. Respondenterna menar att gratis produkter och tjänster förekommit under en 

lång tid och att samma tänk borde kunna appliceras på tamponger. På samma sätt resonerar 

Anderson (2009) då han menar att det sedan länge funnits en önskan hos företag att ge bort 

produkter och tjäna pengar på något annat. Anderson (2009) menar vidare att det sällan är helt 

gratis utan att produkten eller tjänsten måste finansieras på annat sätt. Eftersom Tampons for 
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free inte tar betalt av sina användare kan företaget be om något annat i utbyte mot produkten. 

Det är informationen företaget får från, och om användarna som utgör motbetalningen. Denna 

information är i sin tur Tampons for frees annonsörer villiga att betala för. Modellen företaget 

använder sig av är densamma som Anderson (2009) samt Rudzki och Li (2007) väljer att 

kalla trepartsmodellen. Den är enligt författarna den vanligaste modellen inom 

gratisekonomin och fungerar därför att företag kan erbjuda sina kunder (annonserande 

företag) tillgång till en stor grupp användare. Rudzki och Li (2007) menar att en aktör 

erbjuder information till sina kunder. Vidare anser författarna att det är av stor vikt att 

informationen är detaljrik då den kan användas för att rikta aktiviteter mot en grupp som är  

troliga att påverkas och på så sätt få bättre genomslag på marknadsföringen. Tampons for free 

har god kunskap om sina användare och ser det som en fördel då de kan välja reklam från 

varumärken användarna troligen är intresserade av vilket också ger deras annonsörer bättre 

genomslag på sina kampanjer och skapar en ökad relevans hos användarna. Att erbjuda 

användarna rabatter och erbjudanden till produkter och tjänster de troligen är intresserade av 

tror vi kan ge positiva effekter. Att exempelvis få en rabattkod till ett par joggingskor 

användaren ändå tänkt köpa kan istället för att kännas påtvingat skapa ett upplevt mervärde. 

 

5.3.2 Prissättning 

 

Istället för att ge ut sin produkt gratis hade Tampons for free kunnat utmana sina konkurrenter 

genom att erbjuda sin produkt till ett lägre pris. Företaget är dock av åsikten att det inte hade 

gett någon nämnvärd effekt på försäljningen och är övertygade om att de inte fått lika stor 

kundkrets som de har idag när de ger ut tampongerna gratis. Deras åsikt stärks av Shampanier 

et als. (2007) undersökning som påvisar att gratis påverkar oss människor på ett alldeles 

speciellt sätt och får oss att handla irrationellt. 

 

Ariely (2008) menar att alla beslut kring gratisekonomi har fördelar och nackdelar. Tampons 

for free ser några klara nackdelar med användandet av trepartsmodellen. Bland annat har de 

märkt att användarna snabbt vänjer sig vid att få produkten gratis. Dessutom upplever 

grundarna av företaget att många användare anser sig ha rätt till produkten. Vidare uppger 

Tampons for free att många kunder till en början tror att produkten är av sämre kvalitet än 

betalversioner, ett iakttagande vi anser stämmer väl överens med Kotler et als. (2008) teori 

kring att priset ofta är en indikator på produktens kvalitet. Lundén (2008) menar att priset 

fungerar som indikator av produktens kvalitet då konsumenten inte själv kan undersöka 

produkten innan köp, något som stämmer överens med produkter och tjänster som erbjuds 

över internet. För att motverka detta försöker Tampons for free ha utförlig information om 

produkten på deras hemsida så att många frågetecken på så vis ska kunna elimineras. Att 

insamlad teori inte behandlar användarnas upplevda rätt till gratisprodukter och inte heller att 

de snabbt vänjer sig vid gratis kan bero på att teorin behandlar gratis ur ett stort perspektiv 

och inte för en specifik bransch. Tampons for frees upplevda nackdelar kan således vara en 

reaktion på att många användare upplever att mensskydd bör vara gratis eller subventionerat. 

 

5.3.3 Marknad 

 

Tampons for free har bara gratisanvändare men tror att dessa är mer lojala än om de också 

haft betalande kunder som erbjudits en likvärdig produkt utan annonsering. Detta anser de 

beror på att tamponger är ett nödvändigt ont som av många anses borde subventioneras precis 

som p-piller. Daripa och Kapur (2001) menar att internetföretag har mindre lojala kunder då 

möjligheten att byta mellan varumärken och produkter på ett enklare sätt än innan. Detta är 

inget som Tampons for free har märkt av då de har en hög andel återkommande kunder. För 
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att öka lojaliteten uppger företaget att de försöker ge kunden mer än vad denne förväntar sig. 

Daripa och Kapur (2001) hävdar att den lägre produktions- och distributionskostnaden samt 

den ökade transparensen har gjort internet till en marknad med hårdare konkurrens än i den 

fysiska världen. Tampons for free har däremot inte märkt av någon hård konkurrens på 

internet utan uppger att konkurrensen består av mindre företag som bedriver verksamhet som  

mer kan liknas vid hobbyverksamhet. Dessutom blir de konkurrerande företagens produkter 

ofta dyrare än att köpa tampongerna på klassiskt vis via butik då internetföretagen måste 

addera fraktkostnader. Vi ser här stora skillnader mellan tidigare insamlad teori och Tampons 

for frees intervjusvar. Avsaknaden av riktig konkurrens kan bero på att företaget är relativt 

nystartat och att några konkurrenter därför inte hunnit etablera sig. Företaget verkar dessutom 

enbart på den svenska marknaden och bejakar därför inte konkurrens från internationella 

aktörer. 

 

Bell et al. (2004) menar att genom skapandet av material som intresserar kunderna eller 

användarna kan företaget med stor sannolikhet åstadkomma viral spridning. Chaffey et al. 

(2006) menar att viral spridning är bra för att nå ut till en stor målgrupp på en kort tid. 

Tampons for free uppger att tamponger är en produkt kvinnor inte vill betala pengar för, något 

som leder oss till att tro att konsumenterna borde vara intresserade av att få tamponger gratis. 

Tampons for free har märkt att fördelarna med att erbjuda en produkt gratis är att användarna 

gärna rekommenderar den till sina vänner. Vid lanseringen av Tampons for free märktes ett 

tydligt engagemang från människor och hur dessa sedan spred varumärket till vänner och 

vänners bekanta. Forresters studier (refererad i Chaffey et al., 2006) visar att människor starkt 

påverkas av personer i sin närhet vilket leder oss till att tro att många testar Tampons for frees 

produkter till följd av rekommendationer av närstående. Företaget uppger även att bloggare 

var en viktig kanal vid lanseringen då dessa la upp bilder på produkten på sina sidor och på så 

vis tipsade sina läsare om det nya företaget. Chaffey et al. (2006) nämner att bloggar är en av 

de vanligaste kanalerna för viral spridning. Författarna uppger vidare att viral spridning kan 

ske på två olika sätt. Antingen sprids det via e-mail eller genom diskussioner på sociala 

nätverk och bloggar. Av intervjusvaret att döma är sociala nätverk och bloggar de 

dominerande kanalerna vid spridningen av Tampons for free och teorin stämmer således väl 

in på företaget. 

 

5.4 Bambuser 

 

5.4.1 Gratisekonomi 

 

Bambuser lanserades till en början enbart som gratistjänst eftersom företaget inte hade 

möjlighet att hantera och administrera betalande kunder i uppstartsfasen. Företagets grundare 

uppger dock att det redan innan starten fanns en tanke kring att kunna erbjuda tjänsten gratis 

till privatpersoner och ta betalt av främst företag. Enligt Osterwalder och Pigneur (2010) är 

detta vanligt förekommande inom marknadsföring och försäljning där 20 procent står för 80 

procent av intäkterna. Författarna menar vidare att på internet finansieras 95 procent  

gratisanvändare oftast av 5 procent betalande kunder, något som stämmer väl in på Bambuser 

som uppger att de uppskattningsvis har 3 procent betalande kunder och således 97 procent 

som använder tjänsten gratis. 

 

Bambuser arbetar inte aktivt med att få freemiumanvändare att övergå till betalande kunder 

utan tror att freemium/premium-modellen skapar en naturlig övergång och att de som behöver 

den utökade tjänsten märker av det själva och således betalar. Anderson (2009) menar att hela 
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tanken med freemium/premium-modellen är att försöka få gratisanvändarna att skapa ett 

behov av produkten eller tjänsten  under en tidsbestämd period eller genom en begränsad 

tjänst för att sedan introducera dem för den utökade betaltjänsten. Däremot försöker 

Bambuser skapa lojala kunder genom att släppa in gratiskunderna i utvecklandet av tjänsten. 

Internet har annars skapat en miljö där lojalitet är sällsynt menar Daripa och Kapur (2001). 

Detta därför att internet gjort det enklare för användarna att hitta konkurrerande produkter 

eller tjänster och lättare kan jämföra priser.  

 

5.4.2 Prissättning 

 

Bambuser ser att den teknologiska utvecklingen ofta handlar om att minska 

produktionskostnader. Företaget strävade efter att hitta en modell som närmast eliminerade 

kostnaderna och fann den på internet. Lundén (2008) menar att kostnadsbaserad prissättning 

handlar om att utgå från produktionskostnaderna och addera önskad vinst. Schäder (2006) 

anser att denna sorts prissättning med fördel används av företag som säljer stora volymer, 

något som överensstämmer väl med Bambuser. Däremot menar Schäder (2006) att detta ofta 

är i marknader som har stagnerat. Marknaden för strömmande video är attraktiv och relativt 

ny något som gör att den inte kan räknas som stagnerad. Dessutom upplever Bambuser en 

ökad konkurrens, främst från internationellt verksamma företag. Detta stämmer väl med 

Daripa och Kapurs (2001) teori där författarna hävdar att internet skapat hårdare konkurrens.  

 

Bambuser märker av  de ekonomiska nackdelarna med att använda sig av freemium/premium-

modellen. Tapscott och Williams (2008) menar i enlighet med Bambuser att företag kan få 

svårt att nå ekonomisk framgång vid användandet av gratismodeller.  Kotler et al. (2008) samt 

Shampanier et al. (2007) ser utöver de ekonomiska nackdelarna även problem med kundernas 

uppfattning om produktens kvalitet. Författarna menar att kvalitén kan uppfattas som 

bristfällig om produkten eller tjänsten är gratis. Dock påpekar Anderson (2009) att produkter 

eller tjänster som varit gratis sedan starten inte behöver uppfattas som sämre än liknande 

betalversioner. En teori som skulle vara positiv för Bambuser och förklara företagets 

framgång då deras tjänst sedan starten erbjudits utan ekonomisk- eller annan motprestation. 

Att företagets kunder inte verkar uppleva Bambusers tjänst som av låg kvalitét kan också bero 

på att företaget ligger i framkant gällande strömmande video och således erbjuder en tjänst 

som på många sätt är bättre än konkurrenternas. 

 

5.4.3 Marknad 

 

Bambuser är övertygade om att internetmarknadens utveckling går så fort så att om företag 

inte väljer att ge bort sin produkt eller tjänst gratis kommer någon annan göra det istället. 

Tapscott och Williams (2008) menar att utvecklingen på internet idag går snabbare än 

någonsin. Enligt Daripa och Kapur (2001) är konkurrensen på internet dessutom hårdare än 

hos den traditionella ekonomin. Bambuser ser det därför som fundamentalt att ta marknaden 

så fort som möjligt och försöka uppnå viral spridning. En spridning som är Bambusers 

främsta sätt att marknadsföra företaget och ett sätt som dessutom visat sig vara framgångsrikt. 

Det finns här stora likheter mellan Bambusers uppfattning om marknaden och den tidigare 

insamlade teorin. 

 

Bambuser var redan från början övertygade om att de hade en bra produkt och att de var på 

väg att entra en attraktiv marknad. Att vara först ut och få användarna att prata om Bambuser 

var grundläggande för att få en stor användarbas. Detta är något som stämmer väl överens 

med Chaffey et als. (2006) teori som hävdar att viral spridning genererar en snabbare 
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spridning än traditionell marknadsföring. Att Bambusers tjänst är gratis har varit en 

bidragande faktor till att folk valt att prata om den, således kan vi dra slutsatsen att samma 

spridning inte skulle skett utan användandet av gratisekonomin. Bambuser kan idag 

marknadsföra sig praktiskt taget gratis med internet som kanal. Respondenten menar att 

företag som innan hade 200 000 kronor i marknadsföringsbudget kan nu använda dessa 

pengar till att dela ut gratisprodukter för att starta eller öka sin virala spridning. Anderson 

(2009) styrker detta resonemang då författaren menar att internets låga kostnader gjort att 

företag har mer pengar över att spendera på bland annat gratisprodukter eller gratistjänster. En 

tanke som anses fungerar bra i teorin, vi ställer oss dock kritiska till om företag i praktiken 

lägger de pengar de sparar in på att dela ut mer gratis produkter eller tjänster. 

 

5.5 Mellanfallsanalys 

 

I matrisen nedan presenteras en sammanfattning av de likheter och skillnader vi identifierat 

hos valda fallföretag. 

 

 
 Google Bambuser Lissly Tampons for free 

Konkurrensnivå 

 
Medel Hög Hög Låg 

Kundlojalitet  

hos gratisanvändare 

 

Hög Medel Hög Hög 

Fördel med  gratisekonomi 

 
Skalbarhet Spridning Spridning Spridning 

Nackdel med gratisekonomi 

 
Upplevt värde  
hos kund 

Lönsamhet Konvertering  
till betalande 

Vänjer sig  
med gratis 

 

 
    

 

Tabell 1. Sammanställning av likheter och skillnader mellan fallföretag. 

 

5.5.1 Fördelar och nackdelar med gratisekonomin 

 

I den teoretiska referensramen står att läsa både fördelar och nackdelar med användandet av 

gratisekonomin. En av nackdelarna med gratisekonomin kan enligt tidigare teori vara att 

produkter och tjänster som går från att kosta något till att bli gratis upplevs som av lägre 

kvalitet. Teorin hävdar dock inte att gratisprodukter över lag ska upplevas som sämre än 

motsvarande betalversioner. Trots att inget av intervjuföretagen gått från betalande till gratis 

visar våra studier att tre av fyra företag upplever att deras kunder har förutfattade meningar 

om lägre kvalitet på företagets produkt eller tjänst. En annan intressant aspekt är företagens 

uppfattning om att kunder snabbt vänjer sig vid att något är gratis och att det då blir svårt för 

företaget att ta betalt. Både Google och Tampons for free uppger att kunderna snabbt vänjer 

sig vid att få produkten eller tjänsten gratis. Vi vill poängtera att företagen använder sig av var 

sin sorts gratisekonomi och att Tampons for free erbjuder fysiska produkter till skillnad från 

övriga företag och det därför blir svårt att dra en generell slutsats angående detta. Vi kan alltså 
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inte se några skillnader mellan de olika gratismodellerna i detta fall men tycker oss kunna 

påvisa att kunderna snabbt vänjer sig vid gratis och snabbt vill ha mer. 

 

Freemium/premium-företagen verkar ha ett problem som trepartsmarknaden slipper, nämligen 

problemet med hur mycket som ska ingå i gratistjänsten för att inte mätta användarna. Lissly 

är medvetna om detta och uppger det som ett problem. Bambuser menar att de flesta av deras 

användare är nöjda med gratistjänsten och inte har för avsikt att uppgradera till 

betalversionen. Dock ser Bambuser främst affärsmöjligheterna i företagskunder och inte den 

vanliga privatanvändaren. Vi anser oss här ha identifierat ett problem för företag som 

använder sig av freemium/premium-modellen. Vi ser att Bambuser möjligen ger bort för 

mycket av sin tjänst då de själva uppger att de flesta av gratisanvändarna är nöjda med det 

som ingår och inte har för avsikt att börja betala för tjänsten. 

 

Både Bambuser och Google involverar sina användare i tjänsten och kan således dra nytta av 

användarnas kunskap och engagemang i utvecklandet av sina tjänster. Här ser vi ett problem 

för företag som erbjuder fysiska produkter som Tampons for free, det blir uppenbarligen 

svårare att involvera användarna i utvecklingen av produkten. Användarna kan komma med 

feedback, men till skillnad från digitala produkter och tjänster kan Tampons for frees 

användare inte hjälpa till att utveckla produkten åt företaget. 

 

En ytterligare identifierad fördel för företag som använder gratisekonomin är de låga 

marknadsföringskostnaderna. I enlighet med den teoretiska referensramen ser samtliga företag 

den virala spridningen som en av de stora fördelarna med att använda sig av en gratismodell. 

Bambuser och Lissly uppger båda att de inte lägger några pengar alls på marknadsföring utan 

helt förlitar sig på viral spridning. Tampons for free förlitar sig också på viral spridning men 

har även börjat arbeta aktivt med PR, något som dock inte kan ses som betald 

marknadsföring. Google är enda företaget som uppger att de betalat för marknadsföring men 

menar att de sker sällan och poängterar att de främst förlitar sig på att användare hjälper till 

med att sprida företagets tjänster. 

 

5.5.2 Konkurrens bland internetbaserade gratisföretag 

 

Den teoretiska referensramen hävdar att det skett en ökad konkurrens bland företag som är 

verksamma på internet. Enligt tidigare teori har internet också medfört att kundlojaliteten 

minskat. Lissly och Bambuser anser båda att de verkar på marknader med hög konkurrens. 

Google som är det största av intervjuföretagen upplever inte konkurrensen på samma sätt men 

uppger att deras betalande kunder märker av en allt hårdare konkurrens på internet. Tampons 

for free har inga tydliga konkurrenter då kostnaden för konkurrenternas produkter brukar 

överstiga priset kunden får betala i butik. Vi kan med dessa svar således inte bekräfta teorin 

fullt ut utan måste vara öppna för möjligheten att gratisföretag inte utsätts för lika hård 

konkurrens som traditionella internetbaserade företag. 

 

Lissly uppger att deras kunder är lojala och engagerade mot företaget i den mån att de ställer 

högre krav och har ett större intresse i att tjänsten skall utvecklas till det bättre. De är däremot 

övertygade om att deras betalande kunder är mer lojala än gratisanvändarna då dessa inte 

ställer samma typ av krav. Bambuser har lojala kunder och arbetar ständigt för att öka denna 

lojalitet. Ett sätt företaget arbetar är genom att involvera användarna i utvecklandet av 

produkten. Detta kan likställas vid Lisslys synsätt även om de inte i samma utsträckning 

involverar sina användare i utvecklandet av tjänsten. Bambuser ser dock till skillnad från 

Lissly att deras gratisanvändare är mer lojala än de betalande kunderna som även de uppger 
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kräver mer. Genom att ha den bästa tjänsten anser Google att de får lojala användare. 

Företaget har märkt av detta mycket genom den virala spridning de lojala användarna bidrar 

med. Tampons for free är övertygade om att de har lojala kunder, något företaget tror beror på 

att de erbjuder en lågengagemangsprodukt som då uppskattas än mer när den är gratis. 

Företaget uppger att det skapas en viss lojalitet eftersom många av användarna anser att 

tamponger borde subventioneras av staten, när de istället erbjuds gratis av Tampons for free 

anser företaget att det skapar lojalitet. Teorin hävdar att internet gjort kunder mer illojala då 

de har lättare att byta mellan produkter och varumärken. Detta är dock inget som stämmer 

överens med vår insamlade empiri där majoriteten av tillfrågade företagen upplever sina 

kunder som lojala. En intressant aspekt är också att det hos merparten av företagen verkar 

vara gratisanvändarna som är mest lojala mot företaget. 

 

5.5.3 Från användare till betalande kunder. 

 

I den teoretiska referensramen som berör freemium/premium står det att läsa att företag bör 

arbeta aktivt för att få gratisanvändare att övergå till betalande kunder. Denna punkt i 

mellanfallsanalysen berör således endast Bambuser och Lissly eftersom övriga företag inte 

använder sig av freemium/premium-modellen. 

 

Att få sina gratisanvändare att börja betala för tjänsten och övergå till premiumanvändare, det 

är ingenting Bambuser jobbar aktivt med i nuläget. Företaget tror att det sker en naturlig 

övergång och är nöjda med den övergång som sker. Teorin menar att tanken med 

freemium/premium-modellen är att gratisversionen ska få användaren att skapa ett behov av 

företagets tjänst och att användaren sedan ska känna ett behov av den utökade tjänsten som 

användaren då behöver betala för. Lissly väljer att se sin freemium-tjänst som ett smakprov på 

den fulla tjänsten men har sedan starten varit medvetna om att en hög procentsats av 

användarna kommer välja gratisversionen framför betalversionen. Lissly menar att de i och 

med gratistjänsten kan påverka användarna under en längre tid och över sikt är 

förhoppningen, precis som teorin, att göra dessa till betalande kunder. Bambuser och Lissly 

skiljer sig alltså åt på denna punkten trots att båda vänder sig till företag som sin primära 

intäktskälla är det bara Lissly som aktivt arbetar för att skapa mer betalande kunder. 

Anledningen till skillnaden kan bero på att Bambuser inte från början haft en tydlig 

betalmodell och därför inte kommit lika långt i arbetet med att skapa betalande kunder. 
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6. MODELL 

 

Detta kapitel behandlar den modell vi utformat och valt att kalla ”Four Pillars of Free”. Vi 

kommer här presentera hur och varför modellen skapats samt illustrera den. En vidare 

förklaring till hur modellen bäst appliceras står att läsa i kapitel 7. 

 

6.1 Modellens uppbyggnad 

 

Modellen bygger på två hörnstenar vi kunnat identifiera med hjälp av den teoretiska 

referensramen samt två hörnstenar vi identifierat genom vår empiriska data. Modellen syftar 

till att på ett enkelt sätt identifiera om valda branscher eller företag lämpar sig för att använda 

gratisekonomin. Genom att bejaka de fyra hörnstenarna kan företaget få en god bild av 

huruvida gratisekonomin skulle fungera att använda som affärsmodell. Uppfylls alla dessa 

kriterier anser vi att företaget har en god möjlighet att lyckas med användandet av 

gratisekonomin.  

 

 

 
 

Figur 5: Four Pillars of Free. Modell beskrivande de fyra hörnstenar gratisekonomin bygger 

på. 

 

6.2 Modellens fyra hörnstenar 

 

Bred målgrupp: Enligt Anderson (2009), Osterwalder och Pigneur (2010) samt Rudzki och 

Li (2007) bör företag verksamma inom gratisekonomin rikta sig mot en bred målgrupp då 

stort antal användare attraherar annonsörer som kan verka som en stor inkomstkälla.  
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Produktutveckling i fokus: Företag verksamma inom gratisekonomin bör ha fokus på 

produktutveckling och vara pionjärer inom sin bransch. Detta kan leda till ett first mover 

advantage som brukar resultera i stora marknadsandelar. 

 

Låga distributions- och tillverkningskostnader: Enligt Anderson (2009), Tapscott och 

Williams (2008) samt Daripa och Kapur (2001) krävs låga distributions- och 

tillverkningskostnader för att kunna erbjuda en produkt eller tjänst gratis. 

 

Interaktion: Företag verksamma inom gratisekonomin bör skapa och arbeta för en tydlig 

interaktion med sina användare och kunder. En nyckel är att få dessa att verka som 

ambassadörer för varumärket och sprida företagets produkter och tjänster vidare. 
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7. SLUTSATS 

 

I följande kapitel besvaras vår problemformulering. Vi redovisar fördelar och nackdelar med 

gratisekonomin samt vilka faktorer vi anser krävs för att tillämpa den. Vidare exemplifierar vi 

också en bransch vi anser möter dessa krav och därför borde kunna använda sig av 

gratisekonomi. 

 

Slutsatsen har för avsikt att besvara uppsatsens problemformulering, vilken är följande: 

 

Vilka fördelar respektive nackdelar medför gratisekonomin samt hur kan den appliceras på 

branscher där den idag inte används? 

 

Gratisekonomi handlar om att erbjuda en produkt eller tjänst gratis till slutkonsumenten. I den 

teoretiska referensramen gällande gratisekonomin råder det delade meningar kring huruvida 

en produkt eller tjänst faktiskt kan erbjudas gratis. Gratisekonomin, precis som alla andra 

ekonomier, handlar om att tjäna pengar. Vi har kommit fram till att det som skiljer 

gratisekonomin från de traditionella ekonomierna är att gratisekonomin tillåter betalningar att 

ske flera led bort, ibland så långt bort att det är svårt att se vem som faktiskt betalar, och hur 

de betalar. Vi ser att inom trepartsmarknaden är det annonsörerna som betalar företaget som i 

sin tur delar ut produkten eller tjänsten gratis till dess användare. I motprestation från 

användaren får företaget ett informationsunderlag och en kundbas som de således kan sälja till 

annonsören och därmed tjäna pengar. På freemium/premium-marknaden handlar det om att 

begränsa sin produkt eller tjänst och få människor att vilja ha mer och således betala för den 

utökade produkten. I vår empiriska studie liknas detta vid de gratis varuprover kunder får ta 

del av i matbutiker där målet också är att introducera en produkt, skapa ett behov och 

slutligen få användaren att betala för produkten. Det har även framkommit att 

gratisanvändarna inte enbart har som funktion att konverteras till betalande utan de hjälper 

ofta till att sprida tjänsten och öka kundbasen. 

 

Nackdelarna med användandet av gratisekonomin handlar mycket om att användarna 

förväntar sig att produkter och tjänster som är gratis ska vara av lägre kvalitet än 

betalversioner. Troligen beror det på att konsumenter är vana vid att saker och ting kostar 

pengar att tillverka, därför bör en kvalitetsprodukt eller tjänst inte kunna erbjudas gratis. Vi 

tror det beror på att det kan vara svårt att förstå att någon är villig att ge bort en produkt för att 

få information i utbyte. Internet har gjort att handel kan bedrivas på ett helt annat sätt, pengar 

är inte längre det enda finansmedlet. Betalningar görs, men de görs vid andra tidpunkter och 

ibland med andra medel. En annan nackdel som identifierats är att det upplevs som svårt att 

konvertera användare till att betala för något som tidigare varit gratis. Vår studie visar att 

användare ofta nöjer sig med gratisversioner. Problemet upplevs främst inom 

freemium/premium-marknaden då det inom trepartsmarknaden oftast inte finns någon 

begränsad gratistjänst utan hela tjänsten erbjus gratis. För att lösa problemet visar det sig vara 

viktigt att tänka på hur mycket som skall placeras i gratis- kontra premiumversionen. 

 

Genom vår empiriska studie kan vi konstatera att spridningen är en av fördelarna med 

användandet av gratisekonomin. Kunder som är intresserade av produkten eller tjänsten 

sprider gärna denna vidare till vänner och bekanta. Den snabba spridningen gör att företag 

som använder sig av gratisekonomin snabbt får en stor användarbas och stora 

marknadsandelar. Då företag som tillämpar gratisekonomin ofta verkar på marknader där 

utvecklingstakten är hög har vi kunnat identifiera vikten av att snabbt ta marknadsandelar. 

Om företaget inte lyckas med detta finns det stor risk att någon annan tar dess plats. Eftersom 
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förväntningarna på gratisprodukter och tjänster är bevisat låga anser vi att alla företag som får 

konsumenter att testa företagets produkt eller tjänst har goda möjligheter att överträffa 

kundernas förväntningar som således får en positiv inställning till företaget och dess produkt 

eller tjänst. 

  

Vi har i vår studie försökt identifierat fyra hörnstenar på vilken gratisekonomin vilar. Det har 

visat sig att dessa hörnstenar inte lämpar sig för alla företag och därför anser vi inte att 

gratisekonomin är applicerbar på alla marknader. I teorin framkom att en gemensam kritisk 

faktor hos företag som använder sig av gratisekonomin är att de alla har, eller är ute efter, en 

stor grupp användare eller kunder. Dessa hjälper till att sprida företagets produkt eller tjänst 

men kan också fungera som en målgrupp för företagets annonsörer som då betalar för 

information om användarna. Ju större målgrupp ju mer är annonsörerna villiga att betala. 

Vidare påvisar den teoretiska referensramen att företag som använder gratisekonomin 

symboliseras av låga distributions- och tillverkningskostnader. När plattformen för 

affärsmodellen är uppbyggd blir kostnaden för varje ny användare låg. Det leder oss till 

slutsatsen att företagen då kan tjäna mer pengar på varje kund eftersom deras marginal blir 

högre och högre. Vidare har det framkommit ur den empiriska studien att det är av största vikt 

för företag verksamma inom gratisekonomin att fokusera på produktutveckling, vilket oftast 

är företagens största kostnad. Med produktutveckling menas att utveckla en befintlig produkt 

eller tjänst eller skapa en innovation, något som kännetecknas bland många av de företag som 

deltagit i den empiriska studien. Företagens stora användarbas kan användas som en 

testmarknad för nya produkter och tjänster samtidigt som användarna kan bidra med åsikter 

och idéer på hur produkten eller tjänsten kan förbättras. Genom att ständigt ligga i framkant 

av utvecklingen kan företagen dra nytta av ett first mover advantage som brukar leda till stora 

marknadsandelar och top of mind. Slutligen har även interaktion identifierats ur empirin som 

en viktig hörnsten för företag som använder eller har för avsikt att använda sig av 

gratisekonomin. Interaktionen syftar till att skapa ett samspel mellan konsument och företag. 

Detta kan ske genom sociala medier och support. Användaren eller kunden bör känna sig 

delaktig i företaget och därmed bli engagerad i att sprida dess produkt eller tjänst. 

 

Företag som uppfyller dessa fyra kriterier har enligt oss goda möjligheter att applicera 

gratisekonomin på sin verksamhet. För att exemplifiera detta har vi valt att se till 

mobiloperatörer som enligt oss har stora möjligheter att använda sig av trepartsmodellen. 

Genom en bred och lättsegmenterad målgrupp kan företagen erbjuda sina annonsörer god och 

precis kunskap om användarna. Kostnaden för samtal har sjunkit drastiskt under senare år och 

går idag att utföra gratis via exempelvis Skype. Mobiloperatörer arbetar ständigt med att 

utveckla sitt tjänsteutbud med allt från videosamtal till mobil internetuppkoppling. 

Möjligheten att skapa en interaktion är god då de redan från början har en tydlig kanal att 

kommunicera genom, nämligen kundens mobila enhet. Vi anser att ett segmenterat 

telefonabonnemang som exempelvis Telia Max 25, en tjänst som riktar sig till ungdomar 

under 25 år skulle lämpa sig väl för gratisekonomin. Att erbjuda kunderna att ringa fritt under 

ett visst belopp mot att i utbyte exponeras för kortare reklammeddelanden innan varje 

utgående samtal eller att kunden får reklam-sms anser vi är en affärsmodell som utifrån våra 

slutsatser skulle fungera väl. 

 

Vi anser att vår rapport på ett tydligt sätt visat att gratisekonomin är en modell som fungerar. 

Vi anser även att vi lyckats besvara vår problemformulering och syfte genom att identifiera 

för- och nackdelar med gratisekonomin samt utvecklat en modell som kan vara till stöd för att 

undersöka om branscher eller specifika företag lämpar sig för gratisekonomin. 
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7.1 Implikationer 

 

Vår teoretiska referensram om gratisekonomin är tämligen begränsad, något som gjort att vi 

kan fått en begränsad bild av ämnet. De valda intervjuföretagen är alla organisationer som 

lyckats implementera gratisekonomin på ett lyckat sätt. Detta kan lett till att vår bild av 

gratisekonomin är aningen vinklad åt det positiva hållet. Om vi valt att intervjua företag som 

misslyckats med användandet av gratisekonomin skulle vi troligen fått en än mer objektiv bild 

av gratisekonomin. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Vi har under uppsatsprocessen kommit fram till en del punkter som vi anser vore intressant att 

undersöka vidare. Vår uppsats handlar om att se hur företag använder sig av gratisekonomi 

och vad de ser för fördelar och nackdelar med detta. Vi anser att en studie utifrån 

konsumentens perspektiv är en intressant aspekt att undersöka, vad de har för syn på 

produkter och tjänster som är gratis och hur det upplever kvalitén hos dessa. 

 

Vi har inte heller i vår empiriska studie i någon vidare utsträckning undersökt lönsamheten 

hos företag som använder sig av gratisekonomin. En aspekt som vi anser vore intressant att 

undersöka är hur lönsamheten skiljer sig mellan företag som tillämpar olika typer av 

affärsmodeller där gratisekonomin är en av dem.  

 

De fyra valda intervjuföretagen har alla lyckats väl med användandet av gratisekonomin. Det 

vore således intressant att se en studie där även företag som misslyckats med gratisekonomin 

undersöks. På så sätt skulle vår modell kunna utökas eller ytterligare styrkas. 
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INTERVJUGUIDE 

 

Personuppgifter & grundläggande frågor 

 

Namn: 

 

Befattning: 

 

Godkänner du att vi använder ditt namn i vår uppsats: 

 

Gratisekonomi 

 

1. Hur kommer det sig att ni tog beslutet om att använda er av gratisekonomi och därmed ge 

ut er produkt/tjänst gratis?  

 

2. Vad anser du är de stora skillnaderna med att ge bort en digital produkt jämfört med en 

fysisk produkt?  

 

3. Vad ser ni som de största fördelarna respektive nackdelarna med att erbjuda er 

tjänst/produkt gratis? 

 

4. Varför tror du att ”gratis” har blivit så vanligt förekommande bland internetbaserade 

företag? 

 

5. Åt vilket håll tror ni utvecklingen kommer att gå gällande gratis- kontra betaltjänster? 

 

Prissättning 

 

6. Hur skiljer sig kundlojaliteten mellan gratis- och betalande kunder? 

 

7. Anser ni att er produkt/tjänst fått samma genomslag om den kostat pengar men haft en 

högre kundnytta? 

 

8. Tror ni konsumenter uppfattar er produkt som av lägre kvalitet än likvärdiga 

betalversioner? 

 

Marknad 

 

9. Hur går ni tillväga för att nå ut med er produkt/tjänst på marknaden? 

 

10. Hur arbetar ni för att få lojala och återkommande kunder? 

 

11. Hur upplever ni konkurrensen inom er bransch? 

 

12. Vilka ser ni som era främsta kunder, användarna eller annonsörerna? 

 

 

 

 


