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Abstrakt 

På senare år har organisationer börjat samarbeta med konsumenter för att 
tillsammans ta fram idéer och skapa nya produkter. Organisationen samskapar då 
ett värde tillsammans med konsumenterna, även kallat Co-Creation. Detta 
tillvägagångsätt har blivit allt vanligare tack vare utvecklingen av webbteknologin. 
Organisationer kan nu skapa innovation tillsammans med konsumenter online 
genom bland annat innovation communities. Syftet med studien var att undersöka 
vad som motiverar användare i organisationsdrivna communities att delta i Co-
Creation. Detta för att ge en ökad insikt kring hur ett innovation community kan 
skapas för att motivera konsumenter att bidra till Co-Creation. För att svara på detta 
genomförde vi en netnografisk studie bestående av observationer och intervjuer. 
Studien visade att användare motiveras av både inre och yttre motivationsfaktorer 
och att dessa är samverkande. Som bekräftat av tidigare studier ser vi också vikten 
av interaktion från organisationen sida. I uppsatsen tas problem upp som kan 
påverka användares motivation till att bidra. Vi tar även upp vilken betydelse de 
yttre motivationsfaktorer har och hur dessa påverkar användarens inre motivation.   

Nyckelord: Co-Creation, Motivation, Online Community, Innovation Community. 

In recent years, organizations have begun to work with consumers to jointly 
develop ideas and create new products. The organization co-create a value with 
consumers, also known as co-creation. This approach has become increasingly 
common, thanks to the development of Web technology. Organizations can now 
create innovation together with consumers online, for example through innovation 
communities. The aim of the study was to examine what motivates users in the 
organization driven online communities to participate in co-creation. This is to give 
greater insight into how an innovation community can be created to motivate 
consumers to contribute to co-creation. To answer this research question, we 
conducted a netnographic study consisting of observations and interviews. The 
study showed that users are motivated by both intrinsic and extrinsic motivational 
factors and that they co-operate. As confirmed by previous studies we also see the 
importance of interaction from the organization. In this thesis we address issues 
that can affect users' motivation to contribute. We also discuss the importance of the 
extrinsic motivational factors and how they affect the users’ intrinsic motivation. 

Keywords: Co-Creation, Motivation, Online Community, Innovation Community. 
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1 Introduktion 

Under 2000-talet har det uppstått en paradox som innebär att konsumenterna har 
blivit mindre nöjda trots ett större utbud av produkter och tjänster (Prahalad & 
Ramaswamy, 2004a). Traditionellt sätt ses värdeskapande och innovation som en 
organisationscentrerad verksamhet där kommunikationen med konsumenterna 
endast flödar i en riktning (Sawhney, Verona & Prandelli, 2005). Ramaswamy 
(2008) skriver att dagens konsumenter har blivit alltmer uppkopplade och 
välinformerade tack vare sökmotorer och framväxten av internetbaserade forum. 
Värdet skapas tillsammans mellan konsumenten och organisationen. Prahalad och 
Ramaswamy, (2004b) kallar den nya typen av värdeskapande process för Co-
Creation. Den tekniska utvecklingen inom webb-teknologin har möjliggjort ett 
dubbelriktat kommunikationsflöde med olika former av samarbete, både 
sinsemellan konsumenter och mellan konsumenter och organisationer (Filieri, 
2013). Genom att använda internet som en plattform kan organisationer möjliggöra 
det dubbelriktiga kommunikationsflödet som Co-Creation förespråkar. Arakji och 
Lang (2007) skriver att spelindustrin var pionjärer gällande samarbete mellan 
konsument och organisation. De var tidiga med att uppmana sina konsumenter till 
att delta i produktutvecklingen.   

Ett exempel på en plattform som möjliggör Co-Creation är ett innovation 
community. Füller, Jawecki och Mühlbacher (2007) definierar ett innovation 
community som en plats där användare aktivt diskuterar, vidareutvecklar och testar 
idéer eller enbart  ttr c  r sina a si t r.  ta    ro st oc    r va  - a r  orn (2011) 
skriver att det finns en stor variation av innovation communities tillgängliga på 
internet. Hau och Kim (2011) skriver att organisationer som utvecklat ett nytt spel 
måste kontinuerligt uppgradera spelets innehåll och tjänster för att tillfredsställa 
sina konsumenters växande behov. Konsumenternas kunskaper är nödvändiga för 
att kunna genomföra uppgraderingsprocessen. Majoriteten av idéerna som 
genererades till spelet som författarna studerade kom ifrån spelets community. 
Arakji och Lang (2007) skriver att onlinespelens populäritet underlättar bildandet 
av communities.  

Det har genomförts ett flertal studier gällande användarmotivation i olika former av 
online communities (Jeppesen & Frederiksen, 2006; Füller, Matzler & Hoppe, 2008; 
Antikainen, Mäkipää & Ahonen, 2010; Hau & Kim, 2011; Ståhlbröst & Bergvall-
Kåreborn, 2011; Hossain, 2012). Det är en utmaning att förstå vad som motiverar 
användare, ett communities kontext och typ påverkar användares motivation 
(Antikainen, Mäkipää & Ahonen, 2010; Ståhlbröst och Bergvall-Kåreborn, 2011). 
Detta innebär att det blir svårt att generalisera vad som motiverar användare i ett 
community. För att utnyttja ett communities fulla potential så är det viktigt för 
organisationen att förstå vad som motiverar användarna i den specifika kontexten 
samt se till att det uppfylls (Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn, 2011).  

Det finns ett behov av fortsatt forskning för att förstå vad som motiverar 
konsumenter att involvera sig i olika typer av innovation communities i dess 
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specifika kontext (Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn, 2011). Hau och Kim (2011) 
påtalar behovet av vidare forskning om vad som motiverar användare i en 
innovation community inom spelbranschen. Vi kommer i vår undersökning att 
studera vad som motiverar användare att involvera sig i Co-Creationprocessen på 
ett innovation community som drivs av en organisation inom spelindustrin. Studien 
kommer att genomföras på spelföretaget Dynamics community Dynamic Center. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att undersöka vad som motiverar de användare som deltar i 
Co-Creationprocessen via en innovation community. Detta för att ge en ökad insikt 
kring hur innovation communities i en specifik kontext kan skapas för att motivera 
konsumenter att bidra till Co-Creation. Studien kommer därför att utgå ifrån 
följande frågeställning: 

Vad motiverar konsumenter till att delta i Co-Creation via en innovation community? 

1.2 Begrepp 

Beroende på kontext kommer vi i denna uppsats att varva begreppen konsument 
och användare gällande individers interaktion med produktutveckling. Konsument 
kommer användas i samband med organisation och användare kommer att 
användas i samband med community. 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Co-Creation 

Prahalad och Ramaswamy (2004a) skriver att en paradox har uppstått under 2000-
talet som innebär att konsumenterna är mindre nöjda trots ett större utbud av 
produkter och tjänster. Organisationsledare kan inte längre förlita sig på kostnads-, 
produkt- och processkvalitet, hastighet och effektivitet. För att kunna öka vinsterna 
måste ledningen sträva efter nya källor till innovation och kreativitet. Di Gangi och 
Wasko (2009) skriver att innovation idag är kritiskt för en organisations överlevnad 
och de bör vara mer öppna till att komplettera den interna innovationsprocessen. 
Organisationer i dagens konkurrenskraftiga miljö måste ha en öppen inställning till 
användarinvolvering i innovationsprocessen för att tillsammans kunna skapa 
konkurrensfördelar. Den nya verkligheten tvingar oss att se över det traditionella 
organisationscentrerade sättet att skapa värde som varit oss troget i hundratals år 
(Prahalad & Ramaswamy, 2004a). Det behövs en ny referensram för värdeskapande 
och Prahalad och Ramaswamy (2004a) skriver att de tror detta innefattar en 
samverkan för att skapa värde vilket de valt att kalla för Co-Creation. Piller, Ihl och 
Vossen (2011) beskriver Co-Creation som en aktiv, kreativ och social 
samverkansprocess mellan konsument och producent. Konsumenterna blir aktiva 
deltagare i innovationsprocessen hos organisationer genom att medverka i 
utvecklingen av nya produkter eller tjänster. 

Den största förändringen som inträffat är att konsumenterna har gått från att vara 
isolerade till att vara uppkopplade, från ovetande till informerade och från passiva 
till aktiva (Prahalad & Ramaswamy, 2004a). Konsumentens förändrade roll innebär 
att organisationer inte längre kan agera självständigt och utesluta konsumenterna i 
design- och utvecklingsprocessen av produkter. Värde måste skapas gemensamt 
mellan organisationen och konsumenten. Värdeskapandeprocessens centrala del är 
konsumenten och dess Co-Creationupplevelse. Interaktionen mellan organisationen 
och konsumenten blir kärnan till värdeskapandet. Organisationsledare måste vårda 
kvaliteten på Co-Creationupplevelsen och inte bara på dess produkter och tjänster. 
Kvaliteten beror på interaktionsinfrastrukturen mellan konsumenten och 
organisationen med inriktning på förmågan att skapa olika upplevelser. Det är dock 
viktigt att uppmärksamma att Co-Creation inte är ett sätt att outsourca eller flytta 
över olika aktiviteter till konsumenterna. Prahalad och Ramaswamy (2004a) skriver 
att förändringen som de föreslår är betydligt mer fundamental och innebär att Co-
Creation av värde sker genom personliga interaktioner som blir meningsfulla för 
varje specifik konsument. Det är själva upplevelsen som är grunden till det unika 
värdeskapandet för varje konsument. Marknaden börjar likna ett forum som är 
organiserat runt konsumenter och deras Co-Creationupplevelse snarare än runt 
efterfrågan på en organisations produkter. 
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2.1.1 DART  

För att Co-Creation ska skapa värde behövs interaktion mellan konsumenten och 
organisationen (Prahalad & Ramaswamy, 2004a). Författarna har skapat ett 
ramverk bestående av fyra byggblock som de bedömer är viktiga för att möjliggöra 
värdeskapandet mellan konsumenten och organisationen. De kallar ramverket 
DART och det består av byggblocken Dialogue (dialog), Access (tillgänglighet), Risk 
Assessment (riskbedömning) och Transparency (transparens) (Prahalad & 
Ramaswamy, 2004b). 

Prahalad och Ramaswamy (2004a) skriver att Dialogue innebär interaktion, djupt 
engagemang och en förmåga samt vilja att agera från både konsumentens och 
organisationens sida. För att skapa en aktiv dialog och utveckling av en gemensam 
lösning måste organisationen och konsumenten vara lika viktiga problemlösare. Det 
är svårt att tänka sig en dialog mellan två ojämlika parter. Dialogen måste kretsa 
kring frågor som är av intresse för båda parterna, det måste finnas tydliga 
interaktionregler och det måste finnas en plattform där dialogen kan äga rum 
(Prahalad & Ramaswamy, 2004b). 

Det andra byggblocket Access handlar om tillgänglighet. Prahalad och Ramaswamy 
(2004b) skriver att organisationers traditionella fokus för en värdekedja var att 
skapa produkter och överföra ägandet till konsumenterna. Numera är 
konsumenternas mål att få tillgång till önskvärda upplevelser och inte 
nödvändigtvis ägandet av produkten. En person behöver inte äga något för att få 
tillgång till en upplevelse. Uppfattningen att tillgänglighet kommer från ägandeskap 
måste förändras. En privatperson kan välja att leasa en bil istället för att köpa den, 
vilket innebär att privatpersonen inte äger bilen men ändå får tillgång till 
upplevelsen av att äga en bil. 

Risk Assessment handlar om sannolikheten att konsumenten kommer till skada 
(Prahalad & Ramaswamy, 2004b). Traditionellt sett har organisationsledare antagit 
att organisationen kan uppskatta och hantera risker bättre än sina konsumenter, 
vilket har inneburit att marknadsförare har fokuserat på att förtydliga fördelar och 
ignorera risker. Idag råder det emellertid en växande debatt om risker och 
avvägningen mellan risker och fördelar. Frågan är om konsumenten har något 
riskansvar ifall de är delaktiga i en Co-Creationaktivitet med en organisation. 
Organisationsledare måste försäkra konsumenterna om att deras fokus för 
riskhantering och skadereduktion inte kommer att leda till en defensiv mentalitet 
inom företaget. Riskhantering erbjuder snarare organisationen motsatsen genom 
nya möjligheter att särskilja sig ifrån andra. En öppen dialog om risker och fördelar 
vid användningen av produkter och tjänster kan leda till en högre nivå av tillit 
mellan konsumenten och organisationen. 

Det sista byggblocket Transparency innefattar transparens och öppenhet av data. 
Traditionellt har företag tjänat på en informationsasymmetri mellan konsumenter 
och organisationen. Prahalad och Ramaswamy (2004b) skriver att den asymmetrin 
håller på att minska. Organisationer kan inte längre anta att konsumenter är 
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ovetande om priser, kostnader och vinstmarginaler. Genom att information om 
produkter, teknologier och affärssystem blir mer lättillgänglig skapar det en önskan 
av en högre nivå av transparens och öppenhet från organisationen. 

Prahalad och Ramaswamy (2004b) skriver att kombinationen av de fyra 
byggblocken ger organisationen en bättre möjlighet att engagera konsumenterna 
som samarbetspartners. Transparens underlättar en samverkande dialog med 
konsumenter. Tillgänglighet och dialog förbättra möjligheten att utveckla och 
underhålla temainriktade communities. Transparens i kombination med 
riskhantering förbättra möjligheten att skapa tillit mellan organisationen och 
konsumenten. Tillgänglighet och transparens utökar konsumentens förmåga att 
göra kvalificerade val.  

Hur en Co-Creationprocess ser ut varierar från organisation till organisation, men 
den gemensamma nämnaren är att organisationen och konsumenterna samskapar 
ny innovation. Ett sätt att tillämpa Co-Creation är genom online communities som 
på ett eller annat sätt inriktar sig på att skapa innovation. Genom att använda 
konsumenternas kollektiva kreativitet kan nya produkter och tjänster utvecklas 
efter deras behov och efterfrågan. Kommunikationen via ett online community är 
enkel och kostnadseffektiv samt har blivit ett attraktivt sätt att involvera 
konsumenter närmare i innovationsprocessen (Antikainen, Mäkipää & Ahonen, 
2010).  

2.2 Innovation communities  

Ett online community är grupp människor som kommunicerar och delar idéer 
genom datorstödd kommunikation såsom diskussionsforum och sociala nätverk på 
internet. Precis som alla andra gemenskaper är de en samling människor som ingår i 
ett löst socialt kontrakt och delar vissa specifika intressen (Rheingold, 2008). 
Ståhlbröst och Bergvall-Kåreborn (2011) skriver i sin artikel att det har skett en 
ökning av teknologier som stödjer användarinteraktion på internet som till exempel 
sociala nätverk och communities. Dessa kommunikationsverktyg erbjuder 
människor nya och varierade sätt att påverka och ha ett inflytande, samtidigt som 
de erbjuder möjligheter för organisationer att involvera konsumenter i 
innovationsprocessen. Denna form av communities kan även benämnas som 
innovation communities. 

Füller, Jawecki och Mühlbacher (2007) definierar ett innovation community som en 
plats där användare aktivt diskuterar, vidareutvecklar och testar idéer eller enbart 
uttrycker sina åsikter. Ståhlbröst och Bergvall-Kåreborn (2011) skriver att det finns 
en stor variation av innovation communities tillgängliga på internet, men att som 
organisation skapa ett innovation community räcker inte för att generera framgång. 
Problemet är att deltagande är avgörande inom Co-Creation, konsumenter måste 
vara villiga att bidra med sina kreativa idéer för att det ska generera ett märkbart 
bidrag till produktutvecklingen (Füller, Hutter & Faullant, 2011). Det är viktigt att 
veta vad som motiverar och driver användare att involvera sig i innovation 
communities (Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn, 2011). Det vanligaste sättet att 
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studera motivation är att göra en skillnad på inre och yttre motivation (Ryan & Deci, 
2000). När konsumenter deltar i innovation communities kan det antingen bero på 
inre motivation det vill säga för att det exempelvis är roligt och intressant, eller yttre 
motivation som till exempel monetära belöningar eller erkännande (Antikainen, 
Mäkipää & Ahonen, 2010; Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn, 2011).  

2.3 Olika typer av motivation  

Ryan och Deci (2000) definierar motivation som en handling att göra något. 
Individer har inte bara olika mycket motivation utan också olika typer av 
motivation. En student kan till exempel ha en stark motivation att göra sin hemläxa 
på grund av nyfikenhet eller intresse alternativt på grund av en önskan av att få 
uppskattning ifrån en lärare. Samma uppgift kan alltså motivera studenter av olika 
anledningar. Dessa går att dela upp i två kategorier av motivation som kallas inre 
och yttre motivation (Ryan & Deci, 2000). Den första studenten hade en inre 
motivation och Ryan och Deci (2000) definierar detta som att göra en aktivitet för 
sin inre tillfredsställelse istället för en avskild konsekvens. När en individ är inre 
motiverad drivs personen av underhållningen eller utmaningen som aktiviteten ger 
istället för externa drivkrafter som belöningar eller påtryckningar. Att genomföra 
aktiviteten i sig är en belöning. En del personer är inre motiverade av att göra vissa 
saker och en del är inte det, vad som driver en persons motivation är individuellt. 

Även om inre motivation är viktigt så är de flesta aktiviteterna som vi genomför inte 
drivna av en inre motivation utan av en yttre. Ryan och Deci (2000) skriver att yttre 
motivation driver en person att genomföra en aktivitet i syfte att uppnå ett avskilt 
utfall. Dessa utfall kan vara av olika karaktär, om vi åter tar ett exempel med 
läxläsning kan två studenter genomföra uppgifterna med yttre motivation men av 
olika yttre motivationer. Den ena studenten kan genomföra läxan för hon tycker det 
är värdefullt för hennes utbildning och den andra studenten kan genomföra läxan på 
grund av en rädsla för vad dennes föräldrar hade tyckt och gjort om läxan inte 
genomfördes. Studenterna genomför inte läxan för att det tycker det är roligt eller 
intressant utan för att det får någon form av separat utfall. Den första studenten får 
värdefull kunskap till sin utbildning och den andra får inte utegångsförbud. 

Amabile (1997) skriver i sin artikel om hur vissa former av yttre motivation kan 
kombineras och samverka med inre motivation och då öka de positiva effekterna av 
den inre motivationen. Yttre motivationsfaktorer så som belöning och erkännande 
för kreativa idéer, tydligt definierade mål och att frekvent ge konstruktivt feedback 
kan påverka kreativiteten positivt. Amabile (1997) skriver att olika faktorer som 
exempelvis personens initiala motivation och vilken typ av yttre motivation som 
används kan vara avgörande. Om en person motiveras av sitt intresse så kan en 
yttre motivation vara förstärkande. Samverkande yttre motivationsfaktorer kan 
vara vissa typer av belöningar, erkännande och feedback som då kan förbättra vissa 
aspekter av prestationen. Två varianter av de yttre motivationsfaktorerna kan leda 
till positiva utfall. När belöning, erkännande och feedback används för att bekräfta 
kompetens eller ge information för att förbättra prestationen kallas dessa för 
informativa yttre motivationsfaktorer. Den andra varianten är de som kallas 
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möjliggörande yttre motivationsfaktorer, det är när belöning, erkännande och 
feedback ges för att öka personens engagemang. Ändra t xt ti  : “För att     tt 
exempel inom Co- r ation via innovation comm niti s sa   an  n  ons m nt som 
genererar idéer motiveras av sitt intresse för produkten eller tjänsten. Den inre 
motivationen kan i sin tur förstärkas när konsumenten får ett erkännande utav 
organisationen som då är en yttre motivation.  

2.3.1 Motivation för deltagande i ett community 

En användares motivation till att delta i ett community online är olika beroende på 
situation och vilken typ av community det gäller (Antikainen, Mäkipää & Ahonen, 
2010; Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn, 2011). Användare i ett community med fokus 
på programmering kan därför motiveras av en helt annan anledning jämfört med 
användare i ett community för ny produktutveckling. Ståhlbröst och Bergvall-
Kåreborn (2011) skriver att det är en utmaning att förstå vad som motiverar 
användare. För att utnyttja hela potentialen av ett community är det viktigt att veta 
vad som användarna specifikt motiveras av samt se till att dessa 
motivationsfaktorer blir uppfyllda. Communities uppfyller olika syften för olika 
typer av användare, därför har de också olika förväntningar, engagemang och 
avsikter med sitt community deltagande (Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn, 2011). 
Antikainen, Mäkipää och Ahonen (2010) har utifrån tidigare forskning gällande vad 
som motiverar användare att besöka, bli medlemmar samt delta i online 
communities sammanställt en lista på 16 motivationsfaktorer.  Med listan går det 
inte att urskilja vad som motiverar användare i en viss typ av community men den 
innehåller motivationsfaktorer som är viktiga att beakta (Antikainen, Mäkipää & 
Ahonen, 2010). De 16 identifierade motivationsfaktorerna i deras litteraturstudie 
redovisas i tabell 1. 
 
Altruism  Avkoppling  

För att man bryr sig om communityn  Rykte och förbättring av yrkesstatus 

Underhållning  Känslan av förpliktelse att bidra 

Vänskap  Företagserkännande  

Ideologi  Erkännande från likasinnade 

Ömsesidighet   Monetära belöningar 

Kunskapsutbyte och personligt lärande Egna behov 

För att det är intressant och stimulerar de 
intellektuella 

Känslan av att ha en påverkande effekt 

Tabell 1 Sammanställning av motivationsfaktorer (Antikainen, Mäkipää och Ahonens 2010). 

2.4 Organisationsdrivna communities  

Communities som drivs utav organisationer brukar benämnas som brand 
communities. Dessa kan vara en värdefull källa till innovation då användare i brand 
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communities har ett djupt intresse för produkten och organisationen (Füller, 
Matzler & Hoppe, 2008). Användarna har ofta en omfattade kunskap och engagerar 
sig i produktrelaterade diskussioner, hjälps åt för att lösa problem och generar nya 
prod  tidé r. En i t M niz oc  O’G inn (2001) är  tt  rand comm nit   tt 
specialiserat och icke-geografiskt bundet community som bygger på en uppsättning 
sociala relationer bland beundrare av ett specifikt varumärke. Füller, Matzler och 
Hoppes (2008) studie om innovation på brand communities visade att kreativa 
komponenter som motivation till uppgiften, kompetens, innovationsförmåga och 
uppgiftsengagemang är avgörande för användarnas motivation att engagera sig i 
innovationsaktiviteter. Füller, Matzler och Hoppe (2008) studie kommer fram till att 
användare i ett brand community som har goda kunskaper om organisationen och 
deras produkter är inte automatiskt villiga att dela med sig av sina kunskaper med 
organisationen. Detta gäller åtminstone inte om organisationen ber användarna att 
bidra till ett mycket specifikt ämne, vilket i detta fall innefattar innovation. 
Användarnas motivation drivs snarare av en kreativ personlighet och ett intresse 
för innovationsaktiviteter. Füller, Matzler och Hoppe (2008) föreslår att ansvariga 
för organisationsdrivna innovation communities som är tänkta att ha en större 
mängd användare bör tänka på ytterligare användarstimulerande åtgärder för att 
öka motivationen hos användarna som deltar. Annars kan endast ett mindre antal 
kreativa användare attraheras till att bidra. 

Jeppesen och Frederiksen (2006) gjorde en studie om varför användare bidrar med 
innovation i ett brand community. Studien visade att användarnas motivation till 
deltagande är relaterad till deras önskan att bli erkända utav organisationen vilket 
är en yttre motivationsfaktor. Användarna har i allmänhet en beundran för 
produkten, organisationen och dess utvecklare. Innovativa användare känner därför 
en stolthet när organisationen erkänner deras bidrag öppet i communityn. Jeppesen 
och Frederiksen (2006) kommer med två förklaringar till varför användarna ser 
organisationserkännande som viktigt. Den första anledningen är att användarna 
som bidrar ofta har en större kunskap om produkten och vill därför hellre 
identifiera sig med utvecklarna än med andra användare. Den andra anledningen är 
att erkännande ifrån organisationen även innefattar erkännande ifrån andra 
användare. Ett erkännande ifrån organisationen som ett communities övriga 
användare kan se leder indirekt även till ett erkännande ifrån de andra användarna. 
En organisation som exempelvis skriver om en användarens innovationsidé på sin 
hemsida signalerar för de andra användarna om idéskaparens kompetens. Detta 
leder till att idéskaparen får ett erkännande från de andra användarna baserat på 
erkännandet ifrån organisationen. Även om det inte framkom att användarna i deras 
studie motiverades av erkännande från andra användare gjorde författarna 
bedömningen att detta kunde ha en indirekt effekt på motivationen.  

Ståhlbröst och Bergvall-Kåreborn (2011) genomförde en studie om vad som 
motiverade användare till att delta i innovationsaktiviteter i ett medlardriven 
community. Studien visade att de viktigaste motivationsfaktorerna var lärande, 
nyfikenhet och att bli underhållen. Hau och Kim (2011) genomförde 2010 en studie 
gällande vad som motiverade användare att dela med sig av innovationsidéer i ett 
community inom spelbranschen. Studien visade att användarna motiverades av inre 
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motivationsfaktorer som lycka, glädje, stolthet och tillfredsställelse. Yttre 
motivationsfaktorer som till exempel belöningar, komplimanger samt rykte och 
status hade en negativ effekt på användarna och dess vilja att dela innovation (Hau 
& Kim, 2011). Deras resultat skiljer sig därför från Jeppesen och Frederiksens 
(2006) studie där användarna motiverades av yttre motivationsfaktorer så som 
erkännande från företaget.  

Pisano och Verganti (2008) skriver att en organisation måste ta ställning till vilka 
som får vara med och delta i ett community. Deltagande i ett community kan 
antingen vara öppet för alla som vill, vilket innebär ett större antal idéer eller så kan 
användarna vara speciellt utvalda av organisationen, vilket medför de bästa 
lösningarna från expertanvändare. Organisationen bakom ett community måste 
även ta ställning till hur den ska styras (Pisano & Verganti, 2008). Det finns två olika 
typer av styre för ett community, ett platt styre innebär att alla deltagare i ett 
community är jämbördiga och delar på makten att fatta viktiga beslut. Om en 
organisation efterfrågar mer kontroll kan det använda ett hierarkiskt styre. Detta 
innebär att organisationen bestämmer vilka problem som är viktigast, hur de ska 
lösa, vad som är en acceptabel lösning samt vilka lösningar som ska implementeras. 

Dahlander och Wallin (2006) skriver att en organisation får tillgång och legitimitet 
till ett community genom att de anställda interagerar med användarna. Ett 
community går inte att köpa utan det kräver delaktighet, samverkan och lärande. 
Organisationsdrivna communities kan använda sig av boundary spanning-agenter 
för att länka och samordna interaktionen mellan organisationen och användarna 
(Bartel, 2001). Ahearne, Bhattacharya och Gruen (2005) skriver att användare som 
lockas av egenskaperna hos en boundary spanning-agent är villiga att göra mer för 
att stödja organisationen. Detta innebär att organisationen måste fatta ett viktigt 
beslut gällande valet av agent samt deras interaktionskaraktär och -frekvens med 
konsumenterna (Nambisan & Baron, 2010). Det är nödvändigt för en organisation 
att agera olika på ett community beroende på vilken typ av användare de söker 
bidrag ifrån. Ett fokus på användarbidrag till organisationen kräver mekanismer 
som gör att användaren känner sig som en del av organisationen (Nambisan & 
Baron, 2010). Det kan innefatta allt från organisatoriska processer som ramar in 
omfattningen och frekvensen av informationsutbytet med användare i ett 
community till hur användarbidrag hanteras av produktutvecklarna och andra 
representanter i organisationen. Organisationer som investerar i communities med 
användare bör därför ta reda på exakt vad de vill få ut av det och sedan tillämpa 
lämpliga åtgärder för att maximera sannolikheten att de får användarbidragen som 
de efterfrågar (Nambisan & Baron, 2010).  
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3 Metod 

För att samla in vårt empiriska material genomförde vi en netnografisk studie som 
bestod av en förstudie för att identifiera en plats att undersöka, en netnografisk 
observation för att förstå platsens kultur samt identifiera lämpliga respondenter till 
en intervjustudie. Det empiriska materialet samlades in genom kvalitativa 
datainsamlingsmetoder. Kozinets (2011) skriver att netnografi är en kvalitativ 
undersökningsmetod som innebär studier av människors beteende online utifrån 
ett etnografiskt perspektiv. Netnografisk studie bygger på fältarbete på internet och 
använder datorstödda kommunikationer som källa (Kozinets, 2011).  

3.1 Val av community 

Dynamic Center blev den community vi valde att genomföra vår netnografiska 
studie på. Det är ett community som drivs av spelförlaget Dynamic där majoriteten 
av interaktionerna sker i diskussionsforumet. Forumet har över 700 000 unika 
användare, 750 000 startade trådar med sammanlagt 18 000 000 miljoner inlägg 
varav 3000 tillkommit de senaste 24 timmarna (2015-02-19). Kozinets (2011) 
skriver att diskussionsforum är en av flera platser på internet som är lämpliga att 
använda sig av i netnografiskt arbete. De bygger på textbaserade användarutbyten 
vilket vanligtvis kretsar kring ett gemensamt intresseområde och är även en av de 
äldsta och mest innehållsrika typerna av communities. Vi motiverar vårt val av 
diskussionsforum med att det var en innehållsrik plats vilket gav oss goda 
förutsättningar för att samla in empiriskt material. Dynamic Center var även en 
plats med koppling till både en organisation och användare vilket är en 
förutsättning för Co-Creation. För att säkerställa att vi samlade in empiri från ett 
community där Co-Creation skedde mellan användare och organisationen 
genomförde vi en förstudie. 

Namnet på den community som studien genomfördes på kommer att vara fingerat, 
samma sak gäller organisationen som står bakom den samt spelen som nämns i 
uppsatsen.  

3.2 Förstudie 

Syftet med förstudien var att säkerställa att det var en lämplig community att 
genomföra vår studie på. Vi ville även identifiera vilken plats i forumet som var 
lämpligast att samla in empiri ifrån. Dynamic Center är ett community vars forum är 
uppdelat i underforum, det inledande steget var att identifiera den plats som 
erbjuder mest data. Nästan hälften av alla inlägg och trådar fanns i underforumet för 
Dynamics egna utvecklingsenhet Dynamic Development. För att avgränsa platsen 
ytterligare tittade vi på vilken del i detta underforum som hade mest inlägg och 
trådar. Det fanns två platser som stack ut, underforumet för spelen Medieval 
Strategy II (MS II) och Grand Strategy IV (GS IV). Vi såg båda som likvärdiga 
kandidater men valde att studera underforumet för GS IV då en av skribenterna har 
tidigare kunskap om det spelet. GS IV är även Dynamic Developments 
flaggskeppsspel vilket innebär att det är organisationens viktigaste spel. 
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För att bedöma lämpligheten av Dynamic Center utvärderade och observerade vi 
utifrån Kozinets (2011) riktlinjer för vad som är en relevant plats att undersöka. 
Kozinets (2011) skriver att valet av plats ska ha fokus på det området som ska 
undersökas. Den måste erbjuda utförlig och beskrivande data. Deltagarna ska 
kommunicera med varandra. Platsen måste vara aktiv vilket innebär att det måste 
finnas regelbunden kommunikation. Användarkretsen måste vara varierad och den 
måste ha passerat en kritisk massa av användare. För att avgränsa oss ytterligare 
och för att säkerställa att vi samlar in empiri från en plats som är relevant för att 
besvara vår frågeställning så genomförde vi en strukturerad observation och 
använde oss utav ett observationsschema (se bilaga 1).   

Forumdelen för GS IV innehöll åtta egna underforum samt ett huvudforum. 
Observation visade att underforumet för Suggestions (Förslag) var det mest 
lämpliga alternativet. Underforumets syfte är att forumanvändare själva kan dela 
med sig av sina idéer eller förbättringsförslag för spelet till organisationen. 
Underforumet uppfyllde samtliga punkter i vårt observationsschema vilket 
bekräftade att det var en lämplig plats för insamling av empiri. 

Observationsschemats punkter var utformade efter Prahalad och Ramaswamys 
(2004a; 2004b) DART-ramverk för Co-Creation samt Kozinets (2011) riktlinjer för 
användarvariation. Valet av punkter motiverades genom att vi efterfrågade en plats 
med användarvariation samt där Co-Creation mellan organisationen och 
användarna förekommer. Denscombe (2011) skriver att två observatörer som 
betraktat samma händelse kan återspegla den på helt olika sätt. Andersen (2012) 
kallar detta fenomen selektiv perception. För att hantera detta problem använde vi 
oss av den strukturerade observationen och ett observationsschema. Dess syfte är 
att minimera och eventuellt eliminera de variationer som kan uppstå i data 
baserade på individuella uppfattningar av händelser och situationer. Schemat 
fungerar som en checklista som medför att observatörerna letar och har 
uppmärksamheten riktad mot samma saker (Denscombe, 2011). 

3.3 Observationsstudie 

Efter att vi hade identifierat den platsen i forumet som vi skulle genomföra en mer 
detaljerad studie på påbörjade vi en strukturerad observation med ett 
observationsschema och inslag av fri tolkning. Vi förde även fältanteckningar genom 
hela observationen för att dokumentera våra resonemang och tolkningar. Det första 
steget i observationen var att identifiera de forumtrådarna där användare och 
organisationen hade interagerat med varandra. Detta för att säkerställa att vi 
studerade trådar där Co-Creation skedde. Efter det kategoriserade vi trådarna 
genom att läsa igenom trådarna och tolka dess syfte. Ett syfte för en tråd kan till 
exempel vara att trådstartaren vill förändra eller förbättra ett redan existerande 
attribut i spelet. Vi noterade även användarnamnen på trådstartarna för att kunna 
identifiera vilka som är mest aktiva på forumet. Genom denna process identifierade 
vi ett antal trådar och användare som verkade intressanta och vi genomförde en 
mer omfattande tolkning av trådarna. Med tanke på att forumtrådarna hade en 
varierad karaktär och syfte valde vi att använda oss av en friare tolkningsmetod av 
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innehållet som vi noterade i våra fältanteckningar. Vi samlade även in data om 
tänkbara intervjudeltagare som inte krävde någon tolkning. Exempel på detta var: 
när trådstartaren blev medlem, skrev sitt senaste inlägg, antalet inlägg på Dynamic 
Center, antalet trådar skapade på Dynamic Center samt antalet inlägg i 
förslagsforumet. 

Observationens syfte var att förstå forumkulturen, se hur användarna och 
organisationen kommunicerar och interagerar med varandra gällande Co-Creation 
av innehåll till spelet GS IV, för att samla in underlag till intervjufrågor samt 
identifiera lämpliga användare till vår intervjustudie. För att inte påverka 
användarna vi studerade och således resultatet valde vi att vara dolda i 
observationen. Detta innebar att vi inte gav oss till känna eller kommunicerade med 
användarna. Observationen innefattade primärt insamling av kvalitativ data då vi 
inte visste vad vi skulle hitta vilket gjorde att en ren kvantitativ observation inte var 
passande. Detta låg till grund för valet av intervjudeltagare då vi ville hitta aktiva 
användare som hade erfarenhet av forumet. 

Andersen (2012) skriver att vid observationsstudier av större sociala system så 
används oftast ostrukturerade och kvalitativa observationstekniker. Det används 
även ofta för att få en inblick i de fenomen som ska studeras. Det medför att 
forskaren med egna ögon kan studera fenomenen i deras sociala sammanhang och 
ger forskaren en helhetsförståelse och känsla som annars kan vara svår att få. Ett av 
de största problemen med observationer som datainsamlingsmetod är att de flesta 
personer påverkas av att bli observerade (Andersen, 2012). Denscombe (2011) 
skriver att det kan vara lämpligt att ta sin utgångspunkt i litteraturen för att 
identifiera möjliga inslag som går att observera med hjälp av ett schema. Creswell 
(2009) skriver att tolkning är en form av kvalitativ forskning där forskaren gör en 
tolkning av vad de ser, hör och förstår. Den kvalitativa observationen innebär att 
forskaren för fältanteckningar om beteende och aktiviteter från individerna på den 
studerade platsen. Forskaren kan även notera svaren på förutbestämda frågor som 
hen vill få svaret på. Det mänskliga minnet är bräckligt och forskaren bör således 
dokumentera sina observationer så snart som möjligt genom till exempel 
fältanteckningar (Denscombe, 2011). 

3.4 Intervjustudie 

Av den strukturerade observationen identifierades användare som potentiellt skulle 
kunna vara en del av vår intervjustudie. Dessa användare hade utmärkt sig genom 
att de hade haft flera interaktioner med utvecklarna samt genom att bidra i andra 
användares trådar. Användarna hade skrivit inlägg som vi tyckte var intressanta för 
vår studie och ville förstå resonemangen kring. Den initiala kontakten skedde 
genom ett personligt meddelande på Dynamic Center där vi beskrev vår studie och 
frågade ifall de ville vara en del av studien. Vi kontaktade sex användare varav fem 
svarade att de ville vara med i studien, vi tolkade det uteblivna svaret ifrån den 
sjätte användaren som ett nej. Efter det skickade vi ut ett uppföljande E-mail där vi 
beskrev processen närmare och meddelade att vi skulle återkomma med frågor. 
Med tanke på att Dynamic Centers användare kan komma från hela världen valde vi 
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att genomföra en intervjustudie via E-mail. Av praktiska skäl hade vi inte möjlighet 
att besöka deltagarna personligen. Olika tidzoner gjorde att även Skype- eller 
telefonintervjuer blev olämpligt då detta eventuellt hade inneburit att antingen vi 
eller den intervjuade hade varit tvungna att genomföra intervjun på natten. I vårt E-
mail reserverade vi även oss för att det eventuellt skulle kunna komma följdfrågor 
via uppföljningsmail. Detta gjorde vi för att ha möjligheten att få ett rikare svar ifrån 
användaren ifall vi inte förstod ett svar eller ville få kompletterande uppgifter. 

Intervjustudien genomfördes med ett frågeformulär som hade öppna frågor. 
Frågorna var uppdelade i generella samt användarspecifika frågor (se bilaga 2). De 
skrevs med utgångspunkt från den empiri vi samlade in i den strukturerade 
observationen samt vår litteraturstudie. De generella frågorna ställdes till samtliga 
deltagare och var kopplade deras motivation att bidra, varför de bidrog samt hur de 
andra användarna och utvecklarna motiverar dem. Genom att intervjua användare 
som fått svar från utvecklarna i flera forumtrådar gav det oss en bredare bild av 
användaren och således en bättre grund att ställa specifika frågor till denne. De 
specifika frågorna var kopplade till interaktioner som hade förekommit i trådar som 
de varit delaktiga i eller skapat. Frågorna var uppbyggda med en inledande text så 
att användarna skulle ha lättare att komma ihåg vad som skett i tråden samt en länk 
till den. Efter det ställde vi en eller flera frågor kopplade till tråden. 

Intervjustudien genomfördes mellan den 27:e april och den 2:e maj 2015 och 
innefattade strukturerade intervjuer som hade utformningen av ett frågeformulär 
med öppna frågor. Detta gav deltagarna utrymme och möjlighet att uttrycka sig fritt 
med egna ord (Denscombe, 2011). En fördel med intervjuer via E-mail är att det kan 
generera en bank av noga genomtänkta svar som ofta är bättre än de svaren som 
kommer från en traditionellt genomförd intervju (Denscombe, 2011; Kozinets, 
2011). Arkiveringsfunktionen medför även att forskaren inte behöver föra 
anteckningar och således helt kan koncentrera sig på själva intervjun. Att göra 
intervjuer på internet skiljer sig ifrån vanliga intervjuer genom att transkribering 
(där tal överförs till skrift) inte är nödvändig vid en intervju på internet då detta 
sker direkt (Sveningsson, Bergquist & Lövheim, 2003). Valet av respondenter 
grundade sig även i Denscombes (2011) riktlinjer för val av informatör nämligen 
personer som har något speciellt att bidra med, har en unik inblick eller har en 
särskild position. Denscombe (2011) skriver att intervjuer via internet kan reducera 
intervjueffekten. Detta innebär att den kan minska den effekt som kultur och kön 
har på interaktionerna, avsaknaden av kontakt ansikte-mot-ansikte reducerar även 
risken att den intervjuade känner sig obehagligt till mods när hen besvarar känsliga 
frågor. 

3.5 Beskrivning av analys 

För att analysera vår insamlade empiri valde vi att göra en kvalitativ dataanalys. Det 
första steget i vår analyseringsprocess av observationsstudien och intervjustudien 
var att organisera det empiriska materialet. Detta skedde genom att vi 
sammanställde våra fältanteckningar tillsammans med materialet ifrån vårt 
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observationsschema efter de olika användare och trådar vi studerat. Vi 
säkerhetskopierade även materialet så att det inte skulle försvinna.  

Efter renskrivningen läste vi materialet flera gånger så att vi skulle bli förtrogna 
med materialet. Därefter började vi bearbeta materialet genom att koda och 
kategorisera datan. I observationsstudien skedde detta primärt genom att 
kategorisera olika typer av inlägg i egenkomponerade kategorier. I intervjustudien 
kategoriserades svaren efter de 16 motivationsfaktorerna som Antikainen, Mäkipää 
och Ahonen (2010) identifierat.  

Efter det identifierade vi olika samband och teman i det kategoriserade och 
insamlade materialet samtidigt som vi utvecklade begrepp och kom fram till 
generella uttalanden. Eftersom kvalitativ dataanalys är en iterativ process gjorde vi 
om analyseringsstegen och reviderade våra upptäckter. Vi använde även oss av 
fältanteckningar genom vårt analyseringsarbete, detta för att hjälpa oss att i 
efterhand förstå våra resonemang. 

En stor del av observationsstudierna på internet består av själva analysarbetet 
genom att försöka se teman och skapa ordning i materialet (Sveningsson, Bergquist 
& Lövheim, 2003). Processen att analysera kvalitativ data innefattar ett flertal steg 
där det första steget innefattar en förberedelse av datan (Denscombe, 2011). Nästa 
steg innefattar att forskaren ska bli förtrogen med datan. Andersen (2012) skriver 
att vid analysering av kvalitativ som kvantitativ data så är helhetsförståelsen av det 
utforskade fältet avgörande för att kunna utforska de viktigaste delarna. Om 
forskaren inte har en helhetsförståelse av fältet går det inte att välja ut de relevanta 
delarna för att genomföra en närmare undersökning. De relevanta delarna för en 
undersökning är de delarna som ska ge oss svaret på vår problemformulering. När 
vi behandlar materialet kvalitativt kan vi nå fram till en helhetsförståelse genom att 
göra en samlad genomläsning av det insamlade empiriska materialet från 
exempelvis observationer och intervjuer. Creswell (2009) skriver att kvalitativ data-
analysering är en fortlöpande process som innefattar kontinuerliga datareflektioner 
och minnesnoteringar. Denscombe (2011) skriver att i det tredje steget så ska datan 
tolkas, detta innefattar kodning, kategorisering, framtagningen av teman och 
samband samt utveckling av slutsatser. 

Vid kodning bryts textavsnitt ner till mindre enheter vilket även kallas för 
meningsenheter. Meningsenheterna grupperas sedan efter lämpliga kategorier, 
varje kategori kan innehålla flera meningsenheter. Efter att vi valt ut relevanta 
textavsnitt bröt vi ner texten till mindre enheter för att underlätta hanteringen av 
texten. Enheterna kunde vara samtliga ord, hela meningar, hela stycken, rubriker 
    r “m nin s n  t r”. And rs n (2012) d fini rar “m nin s n  t r” som 
textavsnitt eller satser som ger mening i sig själva och i relation till varandra. 
Meningar eller satser som är skrivna tillsammans kan få en annan innebörd om de 
läses ur sitt sammanhang eller var för sig. Därför måste satserna föras in 
tillsammans som en meningsenhet så att meningen inte ska gå förlorad. Efter det 
ska teman och samband identifieras bland meningsenheter och kategorier 
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(Denscombe, 2011). Baserat på de samband och teman som identifieras dras 
generella slutsatser och uttrycks som begrepp eller en berättande förklaring. 

Genom hela arbetet med att samla in empiri var vi noga med att inte ställa ledande 
frågor för att påverka resultatet så lite som möjligt. Utgångspunkten för 
intervjufrågorna var att de skulle vara så öppna som möjligt gällande de specifika 
områdena som vi var intresserade av. Detta medförde att de intervjuade berättade 
med sina egna ord hur de kände och vad de tyckte istället för att vi skulle lägga 
orden i deras mun och således påverka resultatet. För att säkerställa att frågorna 
var relevanta för att svara på uppsatsens frågeställning ifrågasatte vi varje fråga 
med relevansen som utgångspunkt. 

Denscombe (2011) skriver att verifiering av kvalitativ forskning är mycket viktigt. 
D tta för att visa att r s  tat t är “ri ti t”, annars finns d t in  n an  dnin  ti   att 
någon ska tro på det. Det finns fyra konventionella grundvalar för bedömning av 
forskningskvaliteten. Validitet hänvisar till noggrannheten och precisionen av datan 
samt hur lämplig datan är för att besvara frågeställningen. Tillförlitlighet vägs också 
in i bedömningen, skulle samma forskningsinstrument ge samma resultat vid andra 
tillfällen. Generaliserbarhet hänvisar till möjligheten att tillämpa forskningsfynden 
på andra exempel av företeelsen. Det vill säga fyndens förmåga att förklara eller 
förekomma i liknande företeelser på en allmän nivå snarare än att det var unikt för 
det särskilda fallet. Sista saken att bedöma är objektiviteten, forskarens inverkan 
ska vara neutral beträffande påverkan av resultatet samt ha en rättvis och ärlig 
analyseringsprocess. 

3.6 Presentation av empiri 

För att redovisa det bearbetade materialet använde vi oss utav 
meningskoncentrerade texter. Dessa hämtades ifrån de kategoriseringar och 
meningsenheter som vi sammanställt. Texterna exemplifierades genom intervjucitat 
eller utdrag från observationen som på ett tydligt sätt sammanfattade textstyckena. 
Vi gjorde även en sammanfattning av spelet i början av presentationen så att läsaren 
lättare skulle kunna förstå sammanhangen i den redovisade empirin. 
Intervjudeltagarnas intresse och bakgrund redovisades också så att läsaren skulle få 
en uppfattning av plattformens användare.  

Kvale (1997) skriver att meningskoncentrering innebär att de svar som 
intervjupersoner uttryckt formuleras mer kortfattat. Detta medför att långa 
uttalande sammanfattas i mindre textstycken i vilka den väsentliga innebörden av 
det som sagt omformuleras i några få ord. Utifrån genomläsningen av de samlade 
materialet väljer vi ut citat och situationer som kan illustrera huvudintrycken 
(Andersen, 2012). Denscombe (2011) skriver att kvalitativ forskning är svårare att 
presentera än kvantitativ forskning som utgörs av statistik och tabeller. Detta utgör 
ett kortfattat och väletablerat sätt för forskaren att sammanfatta studiens fynd. Den 
kvalitativa forskaren måste acceptera det faktum att all data inte kan presenteras. 
En stor datavolym bestående av ord och bilder samt en komplicerad 
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dataanalyseringsprocess medför att forskaren måste anta rollen som redaktör och 
selektivt välja ut de delarna som ska presenteras (Denscombe, 2011). 

3.7 Etiska övervägande 

Etik är en viktig aspekt inom forskning och detta gäller även netnografiska 
undersökningar. Det är en av de viktigaste och mest komplexa delarna av 
netnografin vilket medför att flera frågor väcks samt problem uppstår som kräver 
särskild uppmärksamhet (Denscombe, 2011; Kozinets, 2011). Buchanan och 
Markham (2012) skriver att etiska förhållningssätt online bör behandlas utifrån en 
fall-till-fallprincip baserade på bedömningar utifrån den specifika kontexten snarare 
än en one-size-fits-all mentalitet. För att kunna göra en bedömning av vilka etiska 
principer vi skulle förhålla oss till var vi således tvungna att analysera vårt specifika 
fall. En viktig aspekt som flera forskare tar upp gällande vilka etiska principer som 
bör tillämpas baseras på huruvida det är forskning på människor som bedrivs 
(Bruckman, 2002; Bruckman, 2006; Denscombe, 2011; Kozinets, 2011). 

Forskning på människor bedrivs när interaktion med en annan människa i syfte att 
samla in information förekommer alternativt när information registreras av 
forskaren på ett sätt som gör det möjligt att identifiera källan. Forskning baserad på 
spontana konversationer och inlägg insamlade ifrån allmänt tillgängliga plattformar 
online eller i deras arkiv går inte att klassificera som forskning på människor 
(Bruckman, 2002; Kozinets (2011). Insamlingen av vårt empiriska material 
innefattade således både forskning på människor och inte forskning på människor. 
Den strukturerade observationen som vi genomförde gick inte att klassificera som 
forskning på människor då vi antog en lurker-roll genom att inte interagera med 
några människor utan endast studera deras interaktioner och inlägg. Ridings, Gefen 
och Arinze (2006) definierar en lurker som en användare på ett online community 
som inte postar några meddelande utan endast läser vad andra har skrivit. De 
efterföljande intervjuerna klassificerade vi däremot som forskning på människor då 
vi interagerade med de intervjuade. 

Denscombe (2011) skriver att människor aldrig får tvingas att hjälpa till med 
forskning och att deras deltagande alltid måste vara frivilligt. Men han tillägger att 
det finns undantag när godkännande inte behövs ifrån deltagarna då det inte alltid 
är möjligt att erhålla samtycke. Vid intervjuerna bad vi deltagarna om samtycke i 
samband av genomförandet av intervjuerna där vi även informerade deltagarna om 
studiens syfte och mål. Däremot bad vi inte om samtycke vid våra observationer. 
Detta motiverade vi med att Kozinets (2011) skriver att informerat samtycket 
endast behövs ifall en interaktion med användaren sker. Bruckman (2006) skriver 
att om meddelandena som skrivs på internet är tillgängliga för alla så går det att 
argumentera för att det skulle vara fritt fram att använda citaten utan skribentens 
tillåtelse. Kozinets (2011) skriver även att ifall en forskare inte sticker ut eller gör 
något onormalt i ett community så det finns i allmänhet inget behov av att erhålla 
informerat samtycke. Med tanke på att vi antog rollen som lurker under den 
strukturerade observationen så påverkade vi inte användarna eller dess community. 
Ridings, Gefen och Arinze (2006) skriver att antalet lurker-användare i ett 
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community uppgör en stor del av medlemsantalet. Rollen som lurker går således 
inte att tolka som ovanlig och vår påverkan på deltagarna var minimal då vi endast 
observerade och inte interagerade. 

Användning av material utan samtycke från deltagarna kräver att forskaren tar 
hänsyn till hur materialet ska redovisas. Bruckman (2002, 2006) skriver att namn 
alltid ska maskeras vid forskning på människor och samma sak gäller nätalias. Vid 
användarcitering använde vi därför oss utav anonymisering av skribenternas alias 
och deras benämningar kommer att vara i form av fingerade namn. Vi kom även att 
översätta citaten till svenska vilket medförde att det blev svårare att spåra källan via 
sökmotorer. Våra integritetsåtgärder går att översätta till Kozinets (2011) 
klassificering av en medelmaskering, inga riktiga namn eller alias används samt att 
inga ordagranna citat används. Även om medlemmarna skulle identifieras kan 
påståenden om kränkning av privatlivet undermineras av att ett community 
juridiskt går att betrakta som en offentlig plats (Kozinets, 2011). Vi fick även 
tillåtelse av Dynamic att använda deras community till vår studie. 

3.8 Kritik mot metod 

Antalet intervjudeltagare hade kunnat vara mer än de fem vi hade. Det hade 
potentiellt kunnat ge oss rikare svar och således mer empiri att arbeta med. 
Intervjudeltagarnas köns- och åldersfördelning hade även kunnat innefatta en 
större variation. Även om vi varken kände till deltagarnas ålder eller kön innan de 
blev tillfrågade att delta så hade det potentiellt kunnat ge en bredare bild av 
Dynamics användare och deras åsikter. Samtidigt har intervjudeltagare valts ut efter 
observationer i forumet då deras deltagande varit aktivt. De har då av en slump 
råkat ha en liknande bakgrund. Deras bakgrund har inte påverkat vårt val att 
intervjua dem utan är enbart baserad på deras interaktioner i forumet. Att 
deltagarna har liknande intressen och bakgrund gör samtidigt också att vår studie 
ger en bra bild av den typiska användaren i forumet. De kan därför också ses som 
representanter för en större mängd användare.  
 
Vid intervjuer finns det en risk att intervjudeltagarnas svar inte stämmer överens 
med verkligheten, detta kan bero på att de medvetet eller omedvetet delger oss falsk 
information. Våra intervjudeltagare har varit medlemmar i Dynamic Center under så 
lång tid att vi bedömer deras kunskap som trovärdig. Deltagarnas anonymitet och 
studiens syfte medför även att vi bedömer det som mindre troligt att de medvetet 
skulle delge falsk information. 
 
Vi hade även kunnat göra en mer detaljerad observation genom att studera fler 
trådar i forumet. Även om vi tittade på samtliga trådar där användare och 
utvecklare interagerat med varandra så hade vi kunnat få en bredare förståelse för 
Dynamic Center och dess användare genom att även studera trådarna där 
utvecklarna varit frånvarande. Vi hade även kunnat studera liknande forum som till 
exempel förslagsforumet för MS II och jämfört de olika resultaten. Ett annat 
alternativ hade varit att studera liknande forum ifrån andra organisationer. 
Dataanalyseringsprocessen vid kvalitativ forskning är en komplicerad och 



Co-Creating value 

 20 

tidskrävande process. Med tanke på studiens relativt korta tidsram hade en studie 
av fler forumtrådar alternativt andra forum medfört att vi inte hade kunnat vara lika 
detaljerade i vår datainsamlings- och analyseringsprocess. Styrkan med den 
kvalitativa forskningen är just detaljrikedomen, en mer omfattande studie hade 
potentiellt kunna medföra detaljrikare resultat. Vid kvalitativ forskning måste 
området begränsas för en djupgående analys. Risken med att göra studien mer 
omfattande är att den hade riskerat att bli mindre djupgående i analysen. Ett annat 
alternativ hade varit att genomföra en kvantitativ studie där insamlingen kunnat ske 
genom till exempel frågeformulär. Detta tillvägagångssätt hade underlättat 
insamlingen av data från en större mängd deltagare och fler plattformar. Detta hade 
gett oss ett resultat som hade varit lättare att analysera och presentera men på 
bekostnaden av den kvalitativa forskningens detaljrikedom. Med tanke på att de 
studier som vi tidigare tagit del av har varit kvantitativa motiverar vi beslutet att 
genomföra en kvalitativ studie med att detaljrika svar ger oss ett rikare resultat. 
Tidigare studiers kvantitativa data tillsammans med vår insamlade kvalitativa data 
ger ett rikare svar i jämförelse med om vi hade genomfört ytterligare en kvantitativ 
studie. 
 
Genom att inte genomföra intervjuerna ansikte-mot-ansikte så försvinner också 
möjligheten att uppfatta visuella och verbala ledtrådar som kroppsspråk och tonfall. 
Med anledning av att svaren ifrån våra intervjudeltagare varit detaljerade och 
välformulerade bedömde vi att det inte påverkade studien negativt.  Om vi hade valt 
att genomföra intervjuerna personligen hade vi varit tvingade att genomföra de med 
användare bosatta i Sverige. Detta hade potentiellt kunnat påverka resultatet 
negativt då vi hade valt deltagare efter deras geografiska läge och inte vad de 
potentiellt kan tillföra studien.   
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4 Resultat 

4.1 Grand Strategy IV 

GS IV är ett strategispel som ger spelarna möjlighet att styra ett valfritt land som 
existerade mellan åren 1444 och 1821. Detta innebär att de valbara länderna år 
1444 är helt olika från de länderna som finns att välja på 1821. En spelare kan även 
välja att starta spelet på ett valfritt datum och utgår då ifrån den specifika dagens 
nationer, gränser, ledare, pågående krig, religioner, regenter och generaler. Om en 
spelare till exempel hade valt att spela som Sverige med startdatum 24 maj 1632 så 
hade trettioåriga kriget pågått, regenten hade varit Gustav II Adolf och gränserna 
hade bland annat inkluderat dagens Finland men exkluderat Halland, Blekinge och 
Skåne. Förutom den historiska data så finns det även andra aspekter att hantera 
som till exempel hur spelets handelssystemet ska fungera, hur fredsförhandlingar 
ska vara uppbyggda, vilken påverkan religioner ska ha i spelet, hur krigsföring ska 
gå till och vilka karaktärsdrag de olika statsskicken ska ha. Eftersom spelet är så 
detaljerat är inte all information i spelet helt historiskt korrekt. Genom Dynamic 
Center får spelarna en möjlighet att komma till tals för hur de vill att spelet ska 
utvecklas.   

4.2 Studiens omfattning och deltagare 

Observationen visade att förslagsforumet har öppna riktlinjer och inget specifikt 
efterfrågas. Användare uppmanas publicera sina idéer för hur spelet kan förbättras 
eller vilka funktioner de vill se. Spelets detaljerade omfattning i kombination med 
den breda uppmaningen från organisationen medför att ett stort antal bidrag skrivs 
med varierad komplexitet. Vid genomförandet av observationen hade 
förslagsforumet 1331 trådar, av dessa var 74 kommenterade av utvecklarna. De 74 
trådarna sorterades efter karaktär på förslagen och vem som startat tråden. Där 
upptäcktes de att sex användare figurerade ofta samt att dessa var aktiva även i 
större delen av andras trådar. 15 trådar skapade av dessa sex användare studerades 
närmare för att fungera som ett underlag för intervjufrågorna.   

Efter att ha fått en deltagandebekräftelse från fem utav sex användare påbörjades 
intervjuerna via e-post. Kompletterande frågor om deras ålder, kön, intressen och 
sysselsättning ställdes. Utöver detta ställdes frågan vad deras främsta anledning till 
att registrera sig på Dynamic Center var. Svaren visade likheter på samtliga punkter. 
Deltagarnas ålder var mellan 19-26, samtliga var män. Majoriteten var studerande, 
förutom intresset för spel så hade deltagarna intresse för historia, filosofi och 
litteratur. Deltagarna hade även ett intresse för programmering, vilket även 
återspeglade sig i anledningen att registrera sig på communityn. Samtliga deltagare 
registrerade sig på Dynamic Center för att få tillgång till underforumet för 
användargenererade modifikationer till föregångaren för GS IV (Grand Strategy III).  
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4.3 Empiri 

Resultatet av observationen och intervjuerna visar att användarna motiveras till att 
bidra till förslagsforumet för att kunna påverka utvecklingen av spelet och därmed 
förbättra den egna spelupplevelsen. Användare undviker att skriva ett förslag om 
idéen antingen är för komplicerad för att implementeras eller om den inte förbättrar 
spelupplevelsen. Vilket till stor del är fallet med idéförslagen som en av 
intervjudeltagarna skriver: 

Brian - "För det mesta är dessa idéer antingen alltför komplicerade att faktiskt 
genomföras i spelet eller så tillför de inte något till upplevelsen av att spela 
spelet. [...]"  

Desto större chans ett förslag har att bli implementerat desto mer motiverande är 
det för användarna att dela det. Därför skriver inte användarna ett inlägg om det 
inte tror att förslaget har någon chans att implementeras:  

Brian - “[...] Jag delar bara idéer eller tankar om jag tror det är tänkbart att 
det kan läggas in i spelet.”  

Empirin pekar på att användarna är medvetna om hur troligt det är att få sin idé 
implementerad. Om idéen stämmer överens med Dynamics filosofi för spelet och 
har en chans att bli implementerad så kan användare tänka sig att dela med sig av 
de i förslagsforumet:  

Nick - “[...] Om jag känner att en av mina idéer inte kolliderar med Dynamic 
designfilosofi för spelet (och därmed har en rimlig chans att komma med i 
spelet), då kan jag tänka mig att lägga upp den på förslagsforumet.” 

Användare visar tecken på att ha kännedom om vilka bidrag ifrån användare som 
blivit implementerade i spelet: 

Nick - “[...] Jag visste även att liknande förslag med historiska korrigeringar 
som gjorts på forumet hade kommit med i spelet.”  

Användaren uppger att han brukar tänka på om ansträngningen det tar att skriva ett 
förslag är värt det om chansen för förslaget blir uppmärksammat eller 
implementerat i spelet är liten. Om användaren inte tycker det är värt det så kan de 
påverka hans val om huruvida han gör det:  

Nick - [...] Chanserna för ett förslag att bli sett och komma med i spelet är 
förmodligen inte värt ansträngningen för att skriva ett inlägg.”  

Eftersom det är långt ifrån alla förslag som blir lästa, besvarade eller ens använda så 
har det resulterat i att användaren skriver förslag mer sällan:  

Nick - “Eftersom jag har märkt att svarsfrekvensen från Dynamic anställda på 
förslagsforumet har minskat [...] Jag har kommit att posta där mer sällan. [...]“ 

En viktig motivationsfaktor för användarna är bekräftelse ifrån organisationen. Om 
en utvecklare har varit inne och läst en tråd så kan inte användarna se detta, för att 
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det ska synas krävs det en kommentar. Detta framkom tydligt vid intervjuerna där 
liknande svar till detta citat förekom: 

Nick - “Feedback från Dynamic ökar definitivt min motivation. Det påminner 
dig om att utvecklarna läser i forumet; Det gör att du vet att ditt förslag i 
synnerhet har setts [...] det ökar ditt ego [...]”  

En kommentar från någon i organisationen oavsett om den är positiv eller negativ är 
en bekräftelse på att inlägget har blivit läst. Att få en kommentar från Dynamic 
motiverar användarna att fortsätta bidra med förslag:  

Howie - “[...] Att få någon form av svar från Dynamic är alltid kul, även om det 
bara är "Nej", att föreslå något och att bli avvisad utan att de förklarar 
resonemanget är långt ifrån idealiskt, men du vet åtminstone att de faktiskt 
tog sig tid att läsa förslaget [...] det inspirerar ganska mycket för att föreslå 
ännu mer.” 

Vid observationen uppmärksammades det att en utav intervjudeltagarna fått sitt 
förslag besvarat med beröm samt erkännandet att ändringarna som föreslagits 
kommer att bli implementerade i spelet. Utvecklaren efterfrågade även 
rekommendationer på källor om ämnet ifrån användaren. Användaren skrev 
därefter ett långt och väldigt detaljerat inlägg med allt ifrån historisk fakta till 
vidareutveckling av funktioner till spelet baserade på egna idéer. Det främsta som 
observerades var följande citat i början på inlägget:  

Kevin - "Eftersom en utvecklare själv svarat så utvidgar jag mitt svar [...]"  

Användaren ombads förtydliga vad han menade med det. Användaren gav ett 
förtydligande svar där han utvecklade sitt resonemang kring hur det specifikt hade 
påverkat hans motivation. 

Kevin - "Det påverkade verkligen min motivation. Den pånyttfödda 
motivationen var dock kortlivad. Jag trodde till slut att jag hade fått en 
utvecklare som lyssnar efter att (utvecklare) meddelade att de namn som jag 
föreslog kommer att implementeras, så när han skrev att han ville ha källor 
som visade om min teori att Makuria var kristet 1444 stämde så bestämde jag 
mig för att göra ett mer omfattande inlägg som visar den detaljerade 
situationen i Makuria (under eran 1317-1484), Alodia och Etiopien. Jag skrev 
mycket eftersom jag trodde att jag kommer att få ett svar och en åsikt om 
dessa frågor, så jag skrev det från min själ. Jag föreslog också ett system som 
skulle kunna ersätta (spelattribut), men kanske jag var lite för girig med den 
punkten. Dock fick jag inget svar alls och jag blev ensam kvar med massor av 
material som jag hade delat. Tråden dog och med den min 
motivation/entusiasm." 

Användarna fokuserar på att få uppmärksamhet av utvecklarna. Feedback ifrån 
användarna påverkar motivationen positivt men är inte av lika stor betydelse då det 
är Dynamic som i slutändan ska påverkas:  

Brian - "Feedback från själva Dynamic är det viktigaste i förslagsforumets 
trådar, eftersom de är de som gör de slutgiltiga besluten och avgör vad som 
kommer in i spelet eller inte."  
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Kommentarer ifrån andra användare fungerar därför mer som ett bollplank för 
idéer. En tråd med kommentarer ifrån andra användare anses också öka chansen att 
få sitt förslag uppmärksammat av Dynamic, en av användarna sammanfattade det i 
följande citat:  

Howie “[...] utan dem skulle förslagstråden förmodligen ignoreras av 
utvecklarna [...] Sammantaget är det bra att höra flera yttranden [...] ibland 
inspirerar det till fler förslag och får en att tänka klarare, medan andra 
gånger visar det problemen med förslagen.” 

Användarna värderar utvecklarnas feedback olika beroende på vilken roll de har. 
Dynamics Studio Manager är någon som har stor auktoritet rörande Dynamic 
produkter. Hans åsikter väger därför tyngre och påverkar chanserna för huruvida 
ett förslag ska bli implementerat eller inte. Skulle han inte gilla ett förslag inser 
användarna att detta påverkar förslagets chanser negativt. Tror användarna inte att 
deras förslag kommer att komma med i spelet så minskar deras motivation till att 
fortsätta diskutera och utveckla det:  

Howie - “Jag känner att när utvecklaren har kommit till slutsatsen att 
förslaget inte kommer att hända och är så säker på sitt beslut att han har 
bestämt sig för att tillkännage att det ärendet har avslutats och att debattera 
om det inte kommer att ändra hans beslut [...] Kanske skulle fallet varit 
annorlunda om den som avfärdat det inte skulle varit projektledaren, som tar 
de slutgiltiga besluten [...]”  

Användaren har själv observerat hur meningslöst det är att fortsätta diskutera ett 
förslag som Project Studio Managern redan avfärdat:  

Howie - "Inte alltför länge sedan svarade projektledaren i en tråd [...] när en 
forummedlem hade gjort narr av projektledarens svar som varit kort och 
saknade resonemang svarade projektledaren [...] Det fungerar verkligen inte 
när du har inte har någon makt över spelet." 

Användarna påtalar vikten av interaktion med utvecklarna, men de påtalar även att 
det finns problem med hur kommunikationen i forumet hanteras. Observationen 
visade att fyra olika utvecklare hade kommenterat förslagen i förslagsforumet. Det 
vanligaste var att en tråd fick ett enskilt svar ifrån en utvecklare, studien visade 
aldrig någon tråd som hade kommenterats utav flera utvecklare. Utvecklarnas 
kommentarer var oftast väldigt kortfattade och omfattade oftast en mening eller ett 
fåtal ord. De vanligaste typerna av kommentarer var att de berömde idéen, att de 
avfärdade den, meddelade att den skulle implementeras i en kommande 
uppdatering av spelet eller att det fanns med på en att göra-lista. Utvecklarna deltog 
mycket sparsamt i forumtrådarnas diskussioner och vid tiden för studien var endast 
74 av 1331 trådar kommenterade av en utvecklare. Generellt visade observationen 
tecken på att svar från utvecklare till största del var något som användarna 
uppskattade. Användarna hade för de mesta en vänlig framtoning gentemot 
representanter från Dynamic Center. Användarna har förståelse för att de inte kan 
kommentera allt och att de är väldigt upptagna:  

Nick - “[...] Jag förstår att utvecklarna har massor av saker att göra [...]“  
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Men omfattningen på kommentarerna har också visat sig skapa frustration bland 
användarna vilket framkom under intervjuerna, en av intervjudeltagarna uttryckte 
det på följande vis:  

Kevin - “[...] Jag har märkt att inläggen utav utvecklarna består till 95 % av 
one-liners. Om du har tur skriver de en hel mening, om inte får du ett enkelt 
"Ja" eller "Nej" [...] det ser mycket ovänligt ut, även om du har i åtanke att de 
är upptagna män [...]”  

En användare vars idéförslag blivit avfärdat menar att det mest frustrerande med 
diskussionerna på förslagsforumet är att inte få någon ytterligare feedback ifrån 
utvecklarna. Han skriver att utan någon uppföljning ifrån utvecklarna så är det svårt 
att veta ifall hela idéen var avfärdad eller om det bara var användarnas lösningar 
som inte varit tillräckligt bra:  

Brian - “Detta är förmodligen det mest frustrerande [...] vi fick inte någon 
ytterligare input från utvecklingsteamet [...] Jag vet inte om de har skrivit av 
hela tråden efter att ha beslutat att det ursprungliga förslaget inte var bra 
eller om ingen av förslagen var praktiska nog för att genomföras [...]”  

Användaren skriver även att det värsta är att inte få någon kommentar 
överhuvudtaget och att kommentarer ifrån Dynamic är en nödvändighet för att 
forumet inte ska dö ut:  

Brian - “[...] Det värsta är när de inte säger någonting alls. För några månader 
sedan var förslagsforumet helt dött av att det inte alls fanns någon interaktion 
ifrån Dynamic, som nästan dödade forumet.”   

Användarna poängterar att hela tanken med att ha ett förslagsforum är att det sker 
en dialog med utvecklarna, levs detta inte upp till så är det meningslöst att ha det 
överhuvudtaget. Under observationen i forumet noterade vi följande citat från en av 
intervjudeltagarna: 

Kevin - “[...] Vad är det poängen med att göra ett förslagsforum om 
utvecklarna ändå inte kommenterar trådarna? [...]”  

Han påpekade även i samma inlägg att Dynamic skulle ha mer kontakt med sina 
fans, båda sidor hade något att vinna. Därför vädjade han att användarna inte skulle 
bli lämnade med sina idéer, speciellt med hänsyn till hur mycket tid han och andra 
har lagt på det:  

Kevin - “[...] Ta kontakt med oss fans. Vi vill ha ett roligt spel [...] och ni vill sälja 
spel, så båda sidor vinner något av detta. Öppna konversationer gör oss fans 
glada, speciellt om vi tillbringar mycket tid att fundera på de. Snälla lämna oss 
inte ensamma med våra idéer.”  

Flertal användare påpekade under intervjuerna hur viktigt det var med 
kommunikationen ifrån Dynamic för att förslagsforumet ens ska fungera. Följande 
citat kommer ifrån en utav intervjuerna med användarna:  

Brian - “[...] Utan att någon från Dynamic faktiskt uttalar sig och säger vilka 
förslag de gillar eller att saker och ting inte kan läggas till spelet, skulle det 
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inte finnas något mer att säga i tråden. För att förslagsforumet ska fungera 
måste någon inblandad i spelets utveckling delta [...]”  

Observationen visade att trådar med kommentarer ifrån utvecklarna genererade 
mer intresse hos användarna. Efter att en utvecklare kommenterat ett förslag ökar 
antalet förbättringsförslag och idéer i samma tråd utav andra användare. Om 
användare tidigare har skapat förslag som berör samma ämne försökte de 
marknadsföra den egna tråden genom att hänvisa till den med en länk. I en av de 
observerade trådarna hade Dynamics Studio Manager uttalat sig positivt om en 
användares förslag varpå en annan skrev följande i samma tråd:  

Kenny - "[...] Här är mitt förslag till nya typer av statsskick (länk)” 

En kommentar ifrån utvecklarna ger även användarna en indikator på när de är 
aktiva i förslagsforumet. Användarna ser detta som det bästa tillfället att fånga deras 
uppmärksamhet och skriva ett eget förslag:  

Alexander James - “Jag har märkt att utvecklarna tenderar att svara på trådar 
i forumet i tidsomgångar, så jag tänkte att den bästa tiden att lägga ett 
förslag är när de har den högsta chansen att bli lästa och besvarade.”  

Intervjudeltagarnas intresse för användargenererade modifikationer av spelet har 
även inneburit att en del bifogar färdig kod till sina förslag. Den bifogade koden 
kopieras vanligtvis över ifrån existerande modifikationer som användarna redan 
har skapat:  

Howie - “Som en moddare hade jag redan gjort förslaget i min egen personliga 
modifikation […]” 

När det vill få med sin idé i spelet bifogar därför samtliga koden med argumentet att 
underlätta arbetet för Dynamic vid en eventuell implementation, följande citat bland 
liknande:  

Alexander James - “Jag inkluderar kod för att om utvecklarna skulle vilja 
implementera mina idéer, detta underlättar för dem att göra det [...] allt de 
behöver göra är att kopiera/klistra in min kod och det är klart.”  

Intervjudeltagarna ombads att fundera ifall de någonsin tänkt skriva ett förslag och 
sedan ångrat sig. Deras svar handlade ofta om huruvida ett förslag är komplicerat 
eller inte. För komplicerade förslag minskar chanserna att ens få ett svar. En av 
intervjudeltagarna svarade följande:  

Howie - ”Ja, åtminstone tre gånger har jag börjat skriva ett förslag, men jag 
ville inte avsluta dem, eftersom jag inte var nöjd med dem och med det menar 
jag att de var för rörigt och poängens förklaring var alldeles komplicerad, en 
gång publicerade jag ett förslag som var just detta och det ignorerades av 
alla.” 

Förslagen som användare kommer med är ofta baserade på historia. För att styrka 
sina historiska argument och för att understryka vikten av den föreslagna 
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förändringen hänvisar en del av användarna till externa källor. Detta kan vara i form 
av historisk litteratur eller wikipedia-artiklar:  

Alexander James - “Jag postar wikilänkar när mitt förslag avser historiska 
omständigheter. Om jag påstår att mitt förslag är mer i linje med historia, så 
bör jag backa upp det med en källa [...]”   

En av användarna försökte även belysa sin historiska kunskap genom att hänvisa till 
litteratur och sina egna studier om det föreslagna ämnet:  

Kevin - “[...] Det finns några trevliga källor [...] Förmodligen bokserien om 
Etiopien och jag är stolt över att kunna säga att det skrevs och publicerades i 
universitetets som jag besöker [...] Jag pratade även personligen med vissa 
författare om Etiopien i GS4 tid.” 

Dessa varianter av tillvägagångsätt vid skrivning är även något som 
uppmärksammats utav andra användare. Ett av exemplen är när en användare 
reagerade förvånat på att en annan användare fått svar då detta innebar att 
Dynamic läser förslagen. Han påpekade att bifogande utav kod i kombination med 
hänvisning till källor verkade vara en fungerande strategi för att öka chanserna att 
få ett svar:  

Darin - "Herregud, förslagen blir lästa! Notering till sig själv: skriv 
(spelattribut) i kodform och gör en bra historiskt förankring för att öka 
chansen för svar" 
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5 Analys 

Vår empiriska studie visar att viljan att göra den personliga spelupplevelsen bättre 
är en motiverande faktor till varför användarna bidrar med innovation. Dynamic 
Centers förslagsforum har öppna direktiv för vilken typ av förslag de efterfrågar 
från användarna. Utan tydliga direktiv på vad som efterfrågas måste användarnas 
bidrag baseras på något annat. Användarnas förslag grundar sig därför ofta i ett 
personligt intresse och egna behov. Spelets omfattning medför att vad som 
värdesätts i spelet är individuellt för varje användare. Användarnas förslag kan 
därför också variera i omfattning. Den motiverande faktorn blir alltså inte 
aktiviteten i sig utan snarare tillfredsställandet av användarens behov. Hau och 
Kims (2011) studie gällande användarmotivation på ett community inom 
spelbranschen kom fram till samma sak. Utöver att de motiverades av 
tillfredsställelse så motiverades användarna i deras även av lycka, glädje och 
stolthet vilket vi inte såg några tecken på hos användarna i vår studie. Vårt resultat 
skiljer sig också ifrån Füller, Matzler och Hoppes (2008) studie då våra användare 
inte visade några tecken på att vara motiverade av själva innovationsaktiviteten.  

Observationen visade att utvecklarna på Dynamic Center sällan kommenterade 
användarnas förslag. Empirin visade att även om användarna hade en förståelse för 
att utvecklarna inte kan kommentera alla förslag hade de en önskan på ökad 
interaktion med Dynamic. Om en användare får ett nej från en utvecklare så är det 
mer önskvärt än att inte få en kommentar överhuvudtaget. Oavsett vilken 
kommentar de får så värdesätter användarna utvecklarnas kommentarer, då detta 
är de enda sättet som de kan få en bekräftelse på att utvecklarna har läst ett förslag. 
Användare känner då också att deras förslag i synnerhet har setts, vilket ökar deras 
självkänsla och vilja att bidra mer. Om utvecklarnas svar blir mindre under en 
period så minskar även antalet delade förslag från användarna. Vikten av en 
kommentar tyder på att bekräftelse ifrån Dynamic är en betydande 
motivationsfaktor för användarna. Detta stämmer överens med tidigare forskning 
till varför användare bidrar med innovation i ett organisatonsdrivet community. 
Jeppesen och Frederiksens (2006) studie visade att användarnas motivation till 
deltagande är relaterad till deras önskan att bli erkända utav organisationen vilket 
är en yttre motivationsfaktor. Användarna har i allmänhet en beundran för 
produkten, organisationen och dess utvecklare. Detta medför att användarna känner 
en stolthet när organisationen öppet erkänner deras bidrag. 

Trots att det är svårt för användarna att få utvecklarnas bekräftelse så fortsätter de 
att komma med sina bidrag. Vi tolkar att utvecklarnas sporadiska kommentarer gör 
att användare fortsätter att bidra i förslagsforumet i hopp om att tillgodose sina 
egna behov och kunna bidra till förändringar i spelet. Vi tolkar att användarna drivs 
av både inre och yttre motivationsfaktorer samt att dessa inte är isolerade ifrån 
varandra utan snarare är samverkande. Den inre motivationen kan antingen öka 
eller minska beroende på yttre motivationsfaktorer. Detta bekräftar tidigare studier 
om hur yttre motivationsfaktorer såsom bekräftelse kan förstärka den inre 
motivationen (Amabile, 1997). 
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Bekräftelse ifrån andra användare har inte någon större inverkan på motivationen, 
då bekräftelse från Dynamic är betydligt viktigare. Andra användare har däremot en 
betydelsefull roll på förslagsforumet. Användarna kan bolla idéer fram och tillbaka 
med varandra. Deras primära roll blir att stödja och diskutera förslagen, vilket kan 
leda till att originalidén förfinas tack vare användarnas synpunkter. Med tanke på 
att utvecklarna är så sparsamma med sina kommentarer så sker majoriteten av 
interaktionen i forumet mellan användarna. Detta medför att en majoritet av 
samskapandet i Co-Creationprocessen endast utgörs av användarna själva. Tack 
vare interaktionen mellan användarna så hålls förslagsforumet vid liv. Utöver detta 
blir användarnas kommentarer en indikator för utvecklarna att det finns ett intresse 
för forumtråden. En förklaring till varför användarna motiveras av utvecklarna i en 
högre utsträckning än av de andra användarna kan kopplas till Prahalad och 
Ramaswamys (2004a) teorier för Co-Creation. De skriver att värdet av Co-Creation 
måste skapas gemensamt mellan organisationen och konsumenteten. Kärnan i 
värdeskapandet sker genom interaktionen mellan organisationen och konsumenten. 
Det är själva upplevelsen som är grunden till det unika värdeskapandet för varje 
konsument.  

För att mäta värdeskapande av Co-Creation har Prahalad och Ramaswamy (2004a) 
tagit fram ramverket DART. Om vi ser på värdeskapandet i förslagsforumet utifrån 
ett DART-perspektiv kan vi se att det sker en interaktion mellan utvecklarna och 
användarna. Utsträckningen på interaktionen är dock inte optimal ur ett Co-
Creationperspektiv. Med tanke på att majoriteten av interaktionerna på forumet 
sker mellan användarna vilket även är en viktig del av Co-Creation så är 
värdeskapandet för användarna dialogen med utvecklarna. Det går inte heller att 
säga att användarna och utvecklarna är likvärdiga problemlösare. Om en utvecklare 
säger nej till något förslag så är det de som gäller. Detta tyder på en ensidig 
beslutsprocess vilket gör det svårt att argumentera för att de skulle vara likvärdiga 
problemlösare. I Co-Creation måste det även finnas tydliga interaktionsregler och en 
plattform där dialogen kan äga rum (Prahalad & Ramaswamy, 2004b). 
Förslagsforumet i sig är plattformen, däremot så finns det inga tydliga 
interaktionsregler.   

Prahalad och Ramaswamy (2004b) skriver att användarnas mål är att få tillgång till 
önskvärda upplevelser och inte nödvändigtvis ägandet av produkten. Genom 
förslagsforumet får användarna en tillgång till utvecklarna och möjligheten av att 
vara deltagande i utvecklingsprocessen. På grund av den sparsamma interaktionen 
från utvecklarna och med tanke på att de inte är lika viktiga problemlösare så 
uteblir däremot användarnas önskade upplevelse vilket skapar frustration. 
Användarna motiveras av dialogen med utvecklarna, därför är orsaken till 
frustrationen bristen på kommunikation ifrån utvecklarna. Vi bekräftar därför också 
vikten av att organisationen måste vårda kvaliteten på Co-Creationupplevelsen och 
inte bara på dess produkter och tjänster i enlighet med Prahalad och Ramaswamy 
(2004a).  

På samma sätt har de i vår studie framkommit i både observationer och intervjuer 
att användarna har en viss förståelse för att utvecklarna inte alltid har möjlighet att 
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svara på allt eller implementera allt som användarna föreslår. Även om det har 
förståelse så efterfrågar de utökad dialog och öppenhet ifrån utvecklarna. 
Användarna har påtalat vikten av kommunikation, positiv som negativ. Problemet 
som användarna upplever är när de inte får något svar alls. Prahalad och 
Ramaswamy (2004b) skriver också om en önskan från användarna om mer 
öppenhet hos organisationerna. Användarna vill veta vad som har blivit 
implementerat, vad utvecklarna tycker om deras bidrag och hur det eventuellt 
skulle kunna förbättras. En utökad öppenhet från utvecklarna skulle förbättra 
Dynamic Centers Co-Creationprocess genom klarare direktiv för användarna. Co-
Creation är inte ett sätt att outsourca eller flytta över en del av aktiviteterna till 
konsumenterna (Prahalad & Ramaswamy, 2004a), vilket det i princip har blivit i 
fallet med Dynamic Center.  

Interaktion mellan olika användare är ingen drivande motivationsfaktor, det är 
snarare ett redskap för att förfina sina idéer så att de ska generera interaktion 
mellan användarna och utvecklarna. Bristfällig Co-Creation kan vara en bidragande 
faktor till sviktande motivation bland användarna. Användarnas uppgift blir att 
producera innovation och utvecklarna kan välja bland förslagen som de gillar. Detta 
innebär att användarnas motivation minskar då den innoverande delen i Co-
Creationupplevelsen blir autonom. När utvecklarna inte är aktiva i Co-
Creationprocessen bidrar det till att användarna blir hämmade i deras kreativitet 
och omfattning på förslag. Vi tolkar att detta kan leda till att användarna undviker 
att lägga ner tid på att skriva detaljerade förslag då de inte anses vara värt besväret. 
Användarna tycker inte att utvecklarna tar tillvara på deras bidrag, vilket gör att de 
till större del inte skriver alla förslag de har. Även om användarnas deltagande inte 
upphör så blir de potentiella bidragen mindre. 

Pisano och Verganti (2008) skriver att en organisation som har ett community 
måste ta ställning till hur det ska hanteras. Co-Creation förespråkar ett platt styre 
där alla deltagare i ett community är jämbördiga. Användarna upplever att 
förslagsforumet har ett hierarkiskt styre där organisationen bestämmer vilka 
problem som är viktigast, hur de ska lösas, vad som är en acceptabel lösning samt 
vilka som ska implementeras. Användarna får inte mycket att säga till om och deras 
uppgift blir därför att försöka komma förbi utvecklarna och få in sina idéer i spelet. 
Utvecklarnas roll blir likt en grindvakt då de helt och hållet bestämmer vad som ska 
implementeras eller inte. Det första en användare måste göra för att komma förbi en 
grindvakt blir att få dennes uppmärksamhet. Detta bekräftar betydelsen av att ha en 
boundary spanning-agent då dennes roll är att länka och samordna interaktionen 
mellan organisationen och användarna (Bartel, 2001). Ett fokus på användarbidrag 
till organisationen kräver mekanismer som gör att användaren känner sig som en 
del av organisationen (Nambisan & Baron, 2010). Oklarheter beträffande roller och 
ansvar i förslagsforumet på Dynamic Center har medfört att användarna har skapat 
strategier i ett försök att hantera detta och fånga utvecklarnas uppmärksamhet.  

Strategierna som användarna tillämpar har olika karaktär och syfte. Varje förslag 
som en användare delar med sig av måste bedömas av en utvecklare. För att 
underlätta denna process för utvecklarna och samtidigt öka förslagets chans till 
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implementering så kan användarna tillämpa en förenklingsstrategi. Detta innebär 
att användarna vill öka förslagens chans till implementering genom att förenkla 
dem. Användarna tror att ett förslag som är mer mottagligt av en utvecklare medför 
att chanserna till implementering ökar. Användarna kan bifoga kod till förslaget så 
att det ska bli lättare för utvecklarna att implementera deras idé. Genom att 
användarna själva skriver koden så medför det mindre arbete för utvecklarna då de 
inte behöver lägga ner lika mycket arbete med förslaget. En mindre arbetsbörda för 
utvecklarna skulle medföra att implementeringschanserna för förslaget skulle öka. 
Användarna undviker även att skriva förslag som de själva bedömer är för 
komplicerade för att bli mottagliga av utvecklarna. Det innebär att de förslag som 
användarna skriver har utgångspunkten att vara mindre omfattande och så 
lättförståeliga som möjligt för att underlätta för utvecklarna. Desto lättare det är för 
utvecklarna att förstå förslagen ju större chans har de att få det uppmärksammat av 
utvecklarna.  

En annan strategi som användarna tillämpar innefattar tidpunkten för att dela med 
sig av bidraget. Målet med detta är att välja en så fördelaktig tid som möjligt för att 
maximera chansen att få förslaget uppmärksammat av utvecklarna. Användare har 
uppmärksammat att när utvecklarna väl svarar så sker det inte kontinuerligt utan 
snarare i tidsomgångar. Användarna väljer därför att publicera sina förslag när de 
sett att utvecklarna har varit aktiva. Eftersom antalet inlägg är så omfattande så blir 
hanteringen av förslagsforumet svårt för utvecklarna. För att veta vad som är 
möjligt att implementera brukar användarna utgå ifrån tidigare förslag som gått 
igenom, övervägningen görs med ansträngningen det tar att skriva förslaget och om 
det bidrar med något särskilt värde för den egna spelupplevelsen. 

För att övertyga utvecklare kan användare försöka att inte framhäva deras 
personliga intresse med förslaget utan snarare försöka styrka relevansen. Eftersom 
spelet har en historisk anknytning så handlar många av förslagen om att göra spelet 
mer historiskt korrekt. För att få utvecklarna att stödja idéen försöker en del backa 
upp det med externa källor såsom referenser till hur de sett ut historiskt. Istället för 
att påpeka att de är ens egna behov som användaren vill tillfredsställa, så trycker de 
på att det är såhär de bör vara. Oftast med ett argument om att de skulle förbättra 
spelupplevelsen. Vi har även sett att användare försökte styrka förslagen genom att 
påtala sina egna kunskaper inom ämnet.  
 
Dessa strategier har haft inflytande då de som bifogade kod och referens ofta fick 
igenom sina förslag. Detta är något som uppmärksammats av andra användare med. 
De fanns exempel på när användare ironiskt påpekat att någon annan fått svar. Vi 
såg i observationerna tendenser på att det kunde finnas missnöje hos användarna 
kring kommunikationen med utvecklarna, men det var först under intervjuerna som 
detta tydligt framkom. Vi tolkar att det kan vara en del i de strategiska 
tillvägagångsätt som användarna har. Det var något som även uppmärksammades i 
observationerna då användare oftast visade tacksamhet för utvecklarnas svar. 
Användarna är medvetna om att utvecklarna sitter på makten, att kritisera dem är 
ingen bra strategi då målet är att få ett erkännande ifrån organisationen och 
samtidigt bidra till utvecklingen av spelet. Det är heller ingen idé att kritisera 
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utvecklarnas svar, då detta var något som snarare hade en negativ effekt. Under en 
utav intervjuerna framkom det att detta särskilt gällde Dynamics Studio Manager då 
han har en betydande auktoritet över utvecklingen av spelet. 
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6 Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka vad som motiverar konsumenter till att 
delta i Co-Creation via ett innovation community. Tidigare studier om varför 
konsumenter deltar i innovation communities har kommit fram till att de motiveras 
av inre motivationsfaktorer som kreativa komponenter, lycka, glädje, nyfikenhet, 
lärande och tillfredsställelse (Füller 2006; Füller, Matzler & Hoppe, 2008; Hau & Kim 
2011; Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn 2011). Jeppesen och Frederiksens (2006) 
studie kom fram till att konsumenter motiveras av yttre faktorer som 
företagserkännande samtidigt som Hau och Kims (2011) studie visade att yttre 
motivationsfaktorer hade en negativ effekt på motivationen. Vår litteraturstudie 
pekade på väldigt olika motivationsfaktorer, en bidragande orsak kan vara att 
kontexten spelar en avgörande roll för vad som motiverar användarna. En 
användares motivation till att delta i ett community online är olika beroende på 
situation och vilken typ av community det gäller (Antikainen, Mäkipää & Ahonen, 
2010; Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn, 2011). 

Vår studie visade att användare i ett community för spel motiverades av att delta i 
Co-Creation av både inre och yttre motivationsfaktorer. Dessa var inte isolerade 
utan samverkade med varandra. Till skillnad från Hau och Kim (2011) visade vår 
studie att yttre motivationsfaktorer snarare hade en positiv effekt på användarnas 
inre motivation. Detta stämmer överens med Amabiles (1997) studier om att 
positiva effekter av inre motivation kan förstärkas av yttre motivationsfaktorer. Om 
den inre motivationen är ett intresse som det är i vårt fall så kan yttre 
motivationsfaktorer såsom erkännande och konstruktiv feedback påverka 
kreativiteten och motivationen positivt.  

Fokuset för studierna i tidigare litteratur har varit att undersöka vad användare i 
innovation communities motiveras av. Genom att förstå användarnas 
motivationsfaktorer kan organisationer skapa ett innovation community som bättre 
tillgodoser användares behov. Ståhlbröst och Bergvall-Kåreborn (2011) skriver att 
det är viktigt att veta vad användarna specifikt motiveras av samt se till att dessa 
blir uppfyllda för att utnyttja hela potentialen av ett community. Vår studie hade ett 
Co-Creationperspektiv för innovationsskapande, Co-Creation handlar om att värde 
måste skapas gemensamt mellan organisationen och konsumenten (Prahalad och 
Ramaswamy, 2004a). Studien bekräftar vikten av en interaktion mellan 
organisationen och konsumenterna.  

Problemet kring innovation communities bör inte bara fokuseras på konsumenters 
motivation utan även på motivationen ifrån organisationen. En förutsättning för 
organisationsdrivna innovation communities är att de själva visar engagemang. 
Dahlander och Wallin (2006) skriver att det inte går att köpa ett community utan 
det kräver delaktighet, samverkan och lärande från organisationen. För att länka 
och samordna interaktionen mellan utvecklare och användare finns boundary 
spanning-agenter (Bartel, 2001). Deras roll blir att agera medlare mellan användare 
och organisationen. Vår studie visar att det kan uppstå problem ifall denna typ av 
kommunikation inte sker. En grundläggande del av Co-Creation är att 
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organisationen och konsumenten ska vara lika viktiga problemlösare. När en 
organisations representanter agerar grindvakter istället för medlare så omöjliggörs 
den grundläggande delen av Co-Creation. För att hantera det här visade vår studie 
att användare utvecklat olika strategier för att nå utvecklare. Strategierna är av tre 
olika karaktärsdrag:  

 Förenklingstrategi: Att förenkla presentationen samt arbetet åt utvecklarna.  
 Delningsstrategi/Tidsstrategi: Användare bidrar med förslag när och var det 

är störst chans att fånga utvecklarnas uppmärksamhet. 
 Argumentationsstrategi: Användare styrker bidragens relevans med hjälp av 

externa källor. 

Bristfällig Co-Creation kan vara en bidragande orsak till att användare i ett 
community motiveras av både inre och yttre motivationsfaktorer. Studien visar att 
den primära motivationen är att förbättra produkten som i sin tur tillfredsställer det 
egna behovet. Detta är en inre motivationsfaktor då de förbättrar den egna 
upplevelsen av produkten. En förutsättning för att nå de önskade utfallet är att 
organisationen lyssnar på konsumenten. Detta medför att konsumenten motiveras 
av ett erkännande ifrån organisationen då detta möjliggör att den primära 
motivationen till varför de deltar tillfredsställs. Det enda sättet för användarna att 
veta om de lyssnar är om de sker en interaktion ifrån organisationens sida.  

Anledningen till att vi får detta utfallet kan vara för att förutsättningarna varit 
annorlunda mot litteraturstudiens exempel. En förutsättning för att en organisation 
skapar ett innovation community är att de drivs av ett intresse för utfallet och vill ta 
tillvara på innovationen som skapas. Detta medför att organisationen är motiverad 
till att delta i Co-Creationprocessen med användarna. Vår studie tyder snarare på att 
utvecklarna hade ett bristande intresse för att delta i Co-Creationprocessen med 
användarna. Användare i den här typen av community är redan motiverade på 
grund av sitt intresse för produkten som i sin tur kan ge en förklaring till varför de 
tillämpar olika strategier för att nå fram till utvecklarna. Strategierna går ut på att få 
uppmärksamhet från utvecklarna som är den enda vägen till de slutgiltiga målet: att 
få en förbättrad produkt.  

En annan bidragande orsak kan vara att tidigare studier gjorts med andra 
tillvägagångsätt för att veta vad som motiverar konsumenter att delta i innovation 
communities. Våra intervjuer har endast varit med användare som har bidragit och 
varit i en dialog med utvecklare. För att veta vad som specifikt motiverar dem har vi 
därför valt att prata med de användare som varit motiverade mer än en gång. Detta 
är delvis som kritik mot vår studie då vi inte kan svara på vad som skulle motivera 
de konsumenter som inte bidrar. Samtidigt är vår studies frågeställning att veta vad 
som motiverar konsumenter att bidra till Co-Creation, detta för att veta hur ett 
innovation community kan skapas i en specifik kontext. Därför kändes det naturligt 
att ställa frågorna till de som har deltagit i någon form av Co-Creation. Vi kan därför 
inte svara på hur en organisation kan motivera alla konsumenter men vi kan belysa 
vad som kan upplevas vara problematiskt för de konsumenter som har deltagit. Vår 
studie bygger på rik data ifrån observationer och intervjuer som tydligt pekar mot 
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samma håll. Resultatet ger insikt kring hur Co-Creation i ett community kan 
förbättras för att uppnå värde ifrån konsumentens perspektiv. 
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7 Slutsatser 

Syftet med vår studie var att ge en ökad insikt kring hur organisationer kan skapa 
innovation communities för att motivera konsumenter att bidra till Co-Creation. 
Genom att undersöka vad som motiverar de användare som deltar i ett innovation 
community och tillämpa principerna för Co-Creation kunde vi svara på 
frågeställningen: Vad motiverar konsumenter till att delta i Co-Creation via ett 
innovation community? 

Tidigare studier har pekat på utmaningar med att veta vad som motiverar 
konsumenter beroende på vilken typ av kontext och syfte som ett community har. 
Därför valde vi att titta på ett innovation community driven av ett spelföretag. 
Studien kom fram till att användare i ett innovation community motiverades av att 
delta i Co-Creation av både inre och yttre motivationsfaktorer. Studiens resultat 
visade även att motivationsfaktorerna inte är isolerade ifrån varandra utan 
samverkar till stor del. De yttre motivationsfaktorerna hade en positiv effekt på de 
inre motivationsfaktorerna. Tidigare studier kring användares motivation i liknande 
kontext har pekat på att yttre motivationsfaktorer skulle ha en negativ effekt på 
användares villighet att bidra (Hau & Kim, 2011). Vår studie visar motsatsen då den 
pekar på att yttre motivationsfaktorerna har en stor betydelse för deras deltagande i 
Co-Creation. Användare i vår studie hade skapat strategier för att få utvecklarnas 
uppmärksamhet då interaktion ifrån dem är en bekräftelse på att användarens 
bidrag hade setts. Utan interaktion ifrån organisationen skapas inget värde då 
användares mål är att tillsammans med organisationen skapa ett förbättrat spel och 
indirekt förbättra den egna spelupplevelsen. Bristen på yttre motivationsfaktorer 
såsom erkännande eller konstruktiv feedback visar att det framförallt kan ha en 
negativ effekt på användarnas motivation till att fortsätta bidra. 

Det som däremot väcker frågor är när användarnas motivation är så hög att de 
tillämpar strategier som begränsar kreativiteten för att kunna samskapa med 
organisationen. Vidare forskning bör undersöka hur stor påverkan utvecklarnas 
engagemang har på kreativiteten hos användarna. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Deltagande observation 

Kontext 
   

Datum: 2015-03-10 
  

Subforum: GSIV: FAQ & Strategy Guides   

    Indikatorer 

   Dialog Stämmer helt Stämmer ej Vet ej 

Användarna interagerar med 
producenter för att skapa innovation 

  X   

Användarna interagerar med varandra för 
att skapa innovation 

  X   

Företaget och användarna lika viktiga parter     X 

Access       

Användarna har tillgång till information om 
produkter som de är intresserade av 

X     

Användarna har tillgång till verktyg för att 
uttrycka sig 

X     

Risk        

Det en risk att användarna kommer till skada 
genom sitt innovationsdeltagande 

  X   

Det förs en dialog mellan användarna och 
företaget om risker och fördelar vid 
användningen av produkter och tjänster 

  X   

Transparans       

Företaget ger användarna tillgång till den 
datan som de har 

X     

Användarna delar med sig av datan som de 
har med community deltagarna 

X     

Användarvariation       

Det finns en variation av användare X     

   



 

 

Kontext 
   

Datum: 2015-03-10 
  

Subforum: 
GSIV: FAQ & Technical 
Support   

    Indikatorer 

   Dialog Stämmer helt Stämmer ej Vet ej 

Användarna interagerar med 
producenter för att skapa innovation 

X    

Användarna interagerar med varandra för 
att skapa innovation 

 X   

Företaget och användarna lika viktiga parter X    

Access       

Användarna har tillgång till information om 
produkter som de är intresserade av 

X     

Användarna har tillgång till verktyg för att 
uttrycka sig 

X     

Risk        

Det en risk att användarna kommer till skada 
genom sitt innovationsdeltagande 

X    

Det förs en dialog mellan användarna och 
företaget om risker och fördelar vid 
användningen av produkter och tjänster 

X    

Transparans       

Företaget ger användarna tillgång till den 
datan som de har 

X     

Användarna delar med sig av datan som de 
har med community deltagarna 

X     

Användarvariation       

Det finns en variation av användare X     

 
  



 

 

Kontext 
   

Datum: 2015-03-10 
  

Subforum: GSIV: Bug Reports   

    Indikatorer 

   Dialog Stämmer helt Stämmer ej Vet ej 

Användarna interagerar med 
producenter för att skapa innovation 

X    

Användarna interagerar med varandra för 
att skapa innovation 

X    

Företaget och användarna lika viktiga parter X    

Access       

Användarna har tillgång till information om 
produkter som de är intresserade av 

X     

Användarna har tillgång till verktyg för att 
uttrycka sig 

X     

Risk        

Det en risk att användarna kommer till skada 
genom sitt innovationsdeltagande 

   X 

Det förs en dialog mellan användarna och 
företaget om risker och fördelar vid 
användningen av produkter och tjänster 

   X 

Transparans       

Företaget ger användarna tillgång till den 
datan som de har 

X     

Användarna delar med sig av datan som de 
har med community deltagarna 

X     

Användarvariation       

Det finns en variation av användare X     

 
  



 

 

Kontext 
   

Datum: 2015-03-10 
  

Subforum: GSIV: Suggestions   

    Indikatorer 

   Dialog Stämmer helt Stämmer ej Vet ej 

Användarna interagerar med 
producenter för att skapa innovation 

X    

Användarna interagerar med varandra för 
att skapa innovation 

X    

Företaget och användarna lika viktiga parter X    

Access       

Användarna har tillgång till information om 
produkter som de är intresserade av 

X     

Användarna har tillgång till verktyg för att 
uttrycka sig 

X     

Risk        

Det en risk att användarna kommer till skada 
genom sitt innovationsdeltagande 

  X   

Det förs en dialog mellan användarna och 
företaget om risker och fördelar vid 
användningen av produkter och tjänster 

X    

Transparans       

Företaget ger användarna tillgång till den 
datan som de har 

X     

Användarna delar med sig av datan som de 
har med community deltagarna 

X     

Användarvariation       

Det finns en variation av användare X     

 
  



 

 

Kontext 
   

Datum: 2015-03-10 
  

Subforum: GSIV: Multiplayer   

    Indikatorer 

   Dialog Stämmer helt Stämmer ej Vet ej 

Användarna interagerar med 
producenter för att skapa innovation 

  X   

Användarna interagerar med varandra för 
att skapa innovation 

  X   

Företaget och användarna lika viktiga parter     X 

Access       

Användarna har tillgång till information om 
produkter som de är intresserade av 

X     

Användarna har tillgång till verktyg för att 
uttrycka sig 

X     

Risk        

Det en risk att användarna kommer till skada 
genom sitt innovationsdeltagande 

  X   

Det förs en dialog mellan användarna och 
företaget om risker och fördelar vid 
användningen av produkter och tjänster 

  X   

Transparans       

Företaget ger användarna tillgång till den 
datan som de har 

 X   

Användarna delar med sig av datan som de 
har med community deltagarna 

 X   

Användarvariation       

Det finns en variation av användare X     

 
  



 

 

Kontext 
   

Datum: 2015-03-10 
  

Subforum: GSIV: User Mods   

    Indikatorer 

   Dialog Stämmer helt Stämmer ej Vet ej 

Användarna interagerar med 
producenter för att skapa innovation 

X    

Användarna interagerar med varandra för 
att skapa innovation 

X    

Företaget och användarna lika viktiga parter   X  

Access       

Användarna har tillgång till information om 
produkter som de är intresserade av 

X     

Användarna har tillgång till verktyg för att 
uttrycka sig 

X     

Risk        

Det en risk att användarna kommer till skada 
genom sitt innovationsdeltagande 

   X 

Det förs en dialog mellan användarna och 
företaget om risker och fördelar vid 
användningen av produkter och tjänster 

   X 

Transparans       

Företaget ger användarna tillgång till den 
datan som de har 

X     

Användarna delar med sig av datan som de 
har med community deltagarna 

X     

Användarvariation       

Det finns en variation av användare X     

 
  



 

 

Kontext 
   

Datum: 2015-03-10 
  

Subforum: 
GSIV: AAR’s, L t’s P a s, and 
Fan Fiction   

    Indikatorer 

   Dialog Stämmer helt Stämmer ej Vet ej 

Användarna interagerar med 
producenter för att skapa innovation 

  X   

Användarna interagerar med varandra för 
att skapa innovation 

  X   

Företaget och användarna lika viktiga parter   X   

Access       

Användarna har tillgång till information om 
produkter som de är intresserade av 

X     

Användarna har tillgång till verktyg för att 
uttrycka sig 

X     

Risk        

Det en risk att användarna kommer till skada 
genom sitt innovationsdeltagande 

  X   

Det förs en dialog mellan användarna och 
företaget om risker och fördelar vid 
användningen av produkter och tjänster 

  X   

Transparans       

Företaget ger användarna tillgång till den 
datan som de har 

 X   

Användarna delar med sig av datan som de 
har med community deltagarna 

 X   

Användarvariation       

Det finns en variation av användare X     

 
  



 

 

Kontext 
   

Datum: 2015-03-10 
  

Subforum: 

GSIV: Alternate History 
Short Story Contest 
Contribution   

    Indikatorer 

   Dialog Stämmer helt Stämmer ej Vet ej 

Användarna interagerar med 
producenter för att skapa innovation 

X    

Användarna interagerar med varandra för 
att skapa innovation 

X    

Företaget och användarna lika viktiga parter   X  

Access       

Användarna har tillgång till information om 
produkter som de är intresserade av 

X     

Användarna har tillgång till verktyg för att 
uttrycka sig 

X     

Risk        

Det en risk att användarna kommer till skada 
genom sitt innovationsdeltagande 

  X   

Det förs en dialog mellan användarna och 
företaget om risker och fördelar vid 
användningen av produkter och tjänster 

  X   

Transparans       

Företaget ger användarna tillgång till den 
datan som de har 

 X   

Användarna delar med sig av datan som de 
har med community deltagarna 

X     

Användarvariation       

Det finns en variation av användare X     

 
  



 

 

Kontext 
   

Datum: 2015-03-10 
  

Subforum: 
GSIV: Grand Strategy IV 
(allmänt)   

    Indikatorer 

   Dialog Stämmer helt Stämmer ej Vet ej 

Användarna interagerar med 
producenter för att skapa innovation 

X    

Användarna interagerar med varandra för 
att skapa innovation 

X    

Företaget och användarna lika viktiga parter X    

Access       

Användarna har tillgång till information om 
produkter som de är intresserade av 

X     

Användarna har tillgång till verktyg för att 
uttrycka sig 

X     

Risk        

Det en risk att användarna kommer till skada 
genom sitt innovationsdeltagande 

  X   

Det förs en dialog mellan användarna och 
företaget om risker och fördelar vid 
användningen av produkter och tjänster 

  X   

Transparans       

Företaget ger användarna tillgång till den 
datan som de har 

X    

Användarna delar med sig av datan som de 
har med community deltagarna 

X     

Användarvariation       

Det finns en variation av användare X     

 
  



 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor 

Intervjudeltagare: Alexander James 

Age: 

Sex: 

Occupation: 

Personal interests: 

 

Question 1 

What are your main reasons for becoming a member on Dynamic Center? 

Question 2 

Why do you participate and contribute in the suggestion forum? 

Question 3 

Have you ever thought about writing a suggestion or posting feedback and then 
decided not to? 

If yes, what is the main reason/reasons for not posting it? 

Question 4 

R  ardin  t   t r ad “Ara an was  istorica      rm s ,   dd ist, and (ma   ) a 
vassa  of   n a ” post d    *user* on 09112014 

https://Dynamiccenter.com/forum/index.php?threads/arakan-was-historically-burmese-
buddhist-and-maybe-a-vassal-of-bengal.815427/ 

You edited one of you posts in the thread an added this comment: “ inc  s    stions 
are actually being responded to, I've posted one of my own.”   

T   comm nt was add d aft r  o  start d t   t r ad “[   mission] Forma      an” 
in the suggestionforum. 

What is your reason for adding that comment? 

Question 5 

What’s your opinion about feedback from Dynamic and how does their feedback 
affect your motivation? 



 

 

 

Question 6 

What’s your opinion about feedback from other members and how does their 
feedback affect your motivation? 

Question 7 

In a   s    stion t r ads  o ’v  start d  o  contri  t d wit  cod  a on  wit   o r 
id a, in som  cas s  o ’v  a so add d  in s to Wi ip dia. 

What’s your reason/reasons to include code and links to Wikipedia in your 
suggestions? 

 

Intervjudeltagare:  Kevin 

Age: 

Sex: 

Occupation: 

Personal interests: 

 

Question 1 

What are your main reasons for becoming a member on Dynamic Center? 

Question 2 

Why do you participate and contribute in the suggestion forum? 

Question 3 

R  ardin   o r t r ad “En anc  t   c i nt stat   ditor” post d on 9t  nov m  r 
2014 you wrote: 

https://Dynamiccenter.com/forum/index.php?threads/enhance-the-client-state-
editor.815455/ 

“And i wi   writ  it a ain: W ats t   point of making a suggestion forum, if the devs 
dont comment its threads anyway? Go in contact with us fans. We want a fun game 
and are proposing (mostly) meaningful suggestions, and you want to sell games, so 
both sides are gaining something by this. Open conversations make us fans happy, 



 

 

especially if we spend much time by making thoughts about it. Please dont leave us 
a on  wit  o r id as.” 

What’s your opinion about feedback from Dynamic and how does their feedback 
affect your motivation? 

Question 4 

What’s your opinion about feedback from other members and how does their 
feedback affect your motivation? 

Question 5 a, b and c 

R  ardin   o r t r ad “M di va  n  ian nam s” post d on 18t  d c m  r 2014 
you wrote: 

https://Dynamiccenter.com/forum/index.php?threads/medieval-nubian-names.824672/ 

 “I  av  to commit t at i  ost m  motivation on r s arc in  a  istorica  N  ia and 
Ethiopia because ROTW nations still have no unique gameplay mechanics, but i can 
atleast offer you historical accurate Christian Nubian names for Alodia and Makuria 
(Yes, Makuria was still Christian and not Shia Muslim, but i wont waste my time 
discussing that with anyone now just as i did in the previous thread) so you dont 
 av  to  s  t  s  awf   Ara ic i   nam s an mor .” 

Question 5a 

What would have motivated you to continue discussing that “Makuria was still 
Christian and not Shia Muslim”? 

Question 5b 

What motivated you to suggest new nubian names? 

Question 5c 

Your nubian name suggestion got implemented in the game. 

Did it affect your motivation that the suggestion formed the basis of changes 
made to the game? 

    If yes, to what extent did it affect your motivation? 

    If no, why did it not affect your motivation? 

 

 



 

 

Question 6 

Have you ever thought about writing a suggestion or posting feedback and then 
decided not to? 

If yes, what is the main reason/reasons for not posting it? 

 

Intervjudeltagare: Brian 

Age: 

Sex: 

Occupation: 

Personal interests: 

 

Question 1 

What are your main reasons for becoming a member on Dynamic Center? 

Question 2 

Why do you participate and contribute in the suggestion forum? 

Question 3 

Have you ever thought about writing a suggestion or posting feedback and then 
decided not to? 

If yes, what is the main reason/reasons for not posting it? 

Question 4 a, b and c 

Regarding your t r ad “P t Nort  Africa in t   E rop an contin nt” post d on 7t  
november 2014 

https://Dynamiccenter.com/forum/index.php?threads/put-north-africa-in-the-european-
continent.814633/ 

Your thread results in a discussion amoung other users about the continent system 
in the game. After a while a developer writes that there is a problem with oversea 
system but this is not the way to solve it. The developer then ask for new ideas on 
how overseas could be reworked in a sensible way. 

 



 

 

Your reply is: Well, maybe we should look at this from another perspective? What 
stuff shouldn't  be distant overseas, what stuff should be? Then see how we can 
calculate this. 

Question 4a 

How did the developers response impact your motivation to solve the problem 
when he wrote that your idea wasn’t the solution for the problem? 

Question 4b 

When you write “we”, whom are you referring to? 

Question 4c 

How does it affect your motivation when the developer doesn’t try to help you 
find a solution for a problem they have acknowledged? 

Question 5 

What’s your opinion about feedback from Dynamic and how does their feedback 
affect your motivation? 

Question 6 

What’s your opinion about feedback from other members and how does their 
feedback affect your motivation? 

 

Intervjudeltagare: Howie 

Age: 

Sex: 

Occupation: 

Personal interests: 

 

Question 1 

What are your main reasons for becoming a member on Dynamic Center? 

Question 2 

Why do you participate and contribute in the suggestion forum? 



 

 

Question 3 

Have you ever thought about writing a suggestion or posting feedback and then 
decided not to? 

If yes, what is the main reason/reasons for not posting it? 

Question 4 

R  ardin   o r t  ads “ azani  onq  st of Moscov  (1438-1445)” and “R strict 
" onv rt R   r To G n ra "” 

https://Dynamiccenter.com/forum/index.php?threads/kazani-conquest-of-moscovy-1438-
1445.828105/ 

https://Dynamiccenter.com/forum/index.php?threads/restrict-convert-ruler-to-
general.817912/ 

Your participation in both of these threads stopped after the developers made 
comments. Why did you not continue to participate in the discussion in these 
threads? 

Question 5 

What’s your opinion about feedback from Dynamic and how does their feedback 
affect your motivation? 

Question 6 

What’s your opinion about feedback from other members and how does their 
feedback affect your motivation? 

Question 7 

R  ardin   o r id a in t   t  ad “R strict " onv rt R   r To G n ra "”,  o  didn’t 
receive much support from the other users. 

https://Dynamiccenter.com/index.php?threads/restrict-convert-ruler-to-general.817912/ 

Did it affect your motivation to contribute any further in this specific thread? 

If yes, to what extent did it affect your motivation? 

Question 8 

R  ardin   o r t r ad “ azani  onq  st of Moscov  (1438-1445)”  o  contri  t d 
with code along with your idea. 

What’s your reason/reasons to include code in your suggestion? 
Intervjudeltagare: Nick 



 

 

Age: 

Sex: 

Occupation: 

Personal interests: 

 

Question 1 

What are your main reasons for becoming a member on Dynamic Center? 

Question 2 

Why do you participate and contribute in the suggestion forum? 

Question 3 

Have you ever thought about writing a suggestion or posting feedback and then 
decided not to? 

If yes, what is the main reason/reasons for not posting it? 

Question 4 

R  ardin   o r t  ad “Ara an was  istorica      rm s ,   dd ist, and (maybe) a 
vassa  of   n a ” post d on 9t  nov m  r 2014 

https://Dynamiccenter.com/forum/index.php?threads/arakan-was-historically-burmese-
buddhist-and-maybe-a-vassal-of-bengal.815427/ 

The suggestion that you posted in the suggestion forum contributed to a change 
implemented in the game. 

Did it affect your motivation that the suggestion formed the basis of changes 
made to the game? 

    If yes, to what extent did it affect your motivation? 

    If no, why did it not affect your motivation? 

Question 5 

What’s your opinion about feedback from Dynamic and how does their feedback 
affect your motivation? 

Question 6 



 

 

R  ardin  o r t  ad “A  ow Prot stants in HRE to join t   Prot stant L a   ,  v n 
wit  tr c  wit   ais r” post d on 9t  nov m  r 2014 

https://Dynamiccenter.com/forum/index.php?threads/allow-protestants-in-hre-to-join-the-
protestant-league-even-with-truce-with-kaiser.815418/ 

The suggestion you posted was regarding a problem that you had noticed within the 
game. Your notification was acknowledge by the developer. After that you and 
another user named *user* tried to find a solution for the problem without any 
further input from the developer. 

How does it affect your motivation when the developer doesn’t try to help you 
find a solution for a problem they have acknowledged? 

Question 7 

What’s your opinion about feedback from other members and how does their 
feedback affect your motivation? 

Question 8 

R  ardin  t   t r ad: “P t Nort  Africa in t   E rop an contin nt” post d    *user* 
posted on 7th november 2014 

https://Dynamiccenter.com/forum/index.php?threads/put-north-africa-in-the-european-
continent.814633/ 

After your discussion with *user* in  o r t r ad “A  ow Prot stants in HRE to join 
the Prot stant L a   ,  v n wit  tr c  wit   ais r”  o  start d ma in  
contributions in a thread that *user* started 4 days earlier.   

Does your previous interactions with users impact your decision to contribute in 
their threads?  
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