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Sammandrag 

Idag lever vi i ett tekniksamhälle, ständigt uppkopplade mot varandra genom olika digitala 

sociala plattformar. Dessa sociala nätverksplattformar bygger värde genom användarantal. 

Detta borde innebära att en nystartad social nätverksplattform som inte redan har användare 

har svårt att locka nya initiala användare. Studiens syfte är att undersöka hur ett företag i 

egenskap av skapare av en ny social nätverksplattform arbetar inför lansering och hur de ser på 

kommande arbetet med plattformen. Detta undersöks genom fyra kvalitativa intervjuer och 

resultatet visar att företaget jobbat nära en testgrupp i syfte att förstå värdeskapandeprocessen 

och involverat dessa i produktutvecklingen. Företaget har gjort många medvetna val kring 

utvecklingen av deras sociala nätverksplattform för att den ska ha så stor värdepotential som 

möjligt. De har bland annat efterliknat redan populära sociala nätverksplattformar i utformning 

för användarvänlighet och även byggt in funktioner som ska underlätta spridningen av 

produkten och uppbyggandet av nätverk. 
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1. Introduktion 

I januari 2019 kunde Facebook stoltsera med 1,52 miljarder dagliga och 2,32 miljarder 

månatliga användare (helagotland.se, 2019). År 2018 bröt Instagram igenom 9-siffrigt när de 

nådde över 1 miljard månatliga användare (Dagens Analys, 2018). I april 2018 hade Reddit 

och Twitter delad 11:e plats bland världens största sociala medietjänster med 330 miljoner 

månatliga användare vardera (Feber, 2018). Det är svindlande siffror för många men faktum är 

att vi nu lever i högt digitaliserade samhällen i stora delar av världen. Fler har tillgång till 

mobiltelefon än toalett som världen ser ut idag; 2013 hade 4,5 miljarder tillgång till toalett i 

jämförelse med att 6 miljarder hade tillgång till en mobiltelefon (OmVärlden, 2013) och 2017 

kom det siffror på att endast 30% hade tillgång till toalett medan 93% hade tillgång till 

mobiltelefon i 35 undersökta länder i Afrika (Syre, 2017). Teknik och sociala 

nätverksplattformar är en stor del av mångas liv idag vilket vi kan sluta oss till från ovanstående 

siffror.  

 Sociala nätverksplattformar som t.ex. Facebook är digitala plattformar som hjälper till 

att forma och främjar social interaktion och byggandet av sociala relationer i digitala miljöer. 

Individer kan använda sociala nätverksplattformar för att finna nya vänner, skapa nya sociala 

grupper och nätverk eller ta del av redan etablerade sociala grupper och nätverk, vilket i sin tur 

skapar större och större sociala formationer. Dessa nätverk kan skapas kring vad användarna 

själv önskar, såsom hobbys, intressen, organisationer eller evenemang. (McArthur, Lam-

McArthur & Fontaine, 2018) Sociala nätverksplattformar används på många olika sätt idag, för 

olika syften, av olika grupper och med olika resultat. Twitter, Facebook etc. används ofta som 

ett sätt att uppmärksamma och skapa engagemang kring specifika eller mer generellt upplevda 

problem i samhället. Särskilt unga engagerade människor med stora sociala nätverk använder 

sociala nätverksplattformar för att skapa sådana kampanjer. (Matthews, 2016) Det kan även 

vara ett sätt att utvecklas och hitta sig själv. I en artikel av Yerbury (2010) diskuteras och 

analyseras identitetsskapande utifrån sociala nätverksplattformar. Människor, i artikeln mer 

specifikt “generation X och Y”, använder sociala nätverksplattformar för att testa nya idéer. 

De kan utge sig för att vara någon helt annan än de är i verkligheten eller vara sig själva, de 

kan välja att engagera sig i samhällsproblem eller nya intressen och utveckla sin 

argumentationsförmåga. De testar helt enkelt gränserna för sina egna identiteter vilket skapar 

både nya insikter och förvirring. (Yerbury, 2010) 

 En undersökning från 2013 diskuterar liknande saker då ungdomars användning av en 

mindre social nätverksplattform studerades (Whittaker & Gillespie, 2013). Artikeln undersöker 
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ett trettiotal skotska ungdomars användning av plattformen Bebo och kan där se hur 

ungdomarna har skapat egna communities, mötesplatser på internet (SAOL, 2015; NE 1, u.å.), 

där de använder det engelska språket på ett väldigt annorlunda sätt. Trots att de kan skriva 

konventionell engelska väljer de att föra in sin skotska accent när de bloggar vilket resulterar i 

inlägg nästintill omöjliga att läsa för den oinvigde. Detta hjälper till att bygga upp en social 

gemenskap och är ett sätt för ungdomarna att stärka sina identiteter och att få utöva en annan 

sida av dem själva på en plattform där de kan bekräfta varandra. Artikelförfattarna 

sammanfattar diskussionen med att sociala nätverksplattformar är ett nytt och kraftfullt sätt att 

utforska relationen mellan jaget och gruppen och även för att utveckla och stärka sitt eget jag 

genom att få möjlighet att testa olika sidor av sig själv. (Whittaker & Gillespie, 2013) 

Som ovanstående exempel beskriver handlar det ofta om att bygga upp och vara 

delaktiga i så kallade communities kring gemensamma intressen eller frågor. Communities 

låter grupper av människor interagera och kommunicera med andra, många gånger likasinnade, 

kring olika ämnen, samhällsproblem, hobbies och annat man kan tänkas samlas kring (NE 1, 

u.å.; Oxford English Dictionary, 2019). 

 

1.1 Problematisering 

 Inom marknadsföring kan ett sorts immateriellt värde definieras genom termen value-in-use, 

eller värde-genom-användning, dvs. att det är när kunder brukar en tjänst eller vara som värde 

skapas / uppstår (Grönroos 2006; Vargo & Lusch 2004). En stor del av värdet för användarna 

av sociala nätverksplattformar finns i det sociala nätverket och community:n / de communities 

som skapas på plattformen (Grönroos, 2017). Detta leder till ett fenomen som kallas för social 

network effect eller en social nätverkseffekt. Sociala nätverkseffekten beskriver den effekt som 

mängden användare av ett socialt nätverk har på tjänstens värde, ju fler användare desto högre 

värde. (Doyle, 2016) En social nätverkseffekt kan ha olika innebörd beroende på kontext. 

Denna nätverkseffekt innebär att ett nätverk ökar i värde ju fler användare det har. Sociala 

nätverksplattformar bygger på idén om det sociala nätverket och därmed bygger sociala 

nätverksplattformars företagsmodell främst på sociala nätverkseffekter som drivkraft. 

(Kemper, 2010) En social nätverksplattforms värde är med andra ord mycket starkt förknippat 

med dess aktiva användarbas. Dessutom innebär det att ju större aktiv användarbas en social 

nätverksplattform har desto lättare blir det att locka nya användare eftersom ett redan stort 

användarantal ökar nyttan för den potentiellt nya användaren. (Kemper, 2010) 
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Forskning kring värdeskapande på sociala nätverksplattformar fokuserar ofta på 

värdeskapande i ett redant befintligt nätverk (ex. Matthews, 2016; Yerbury, 2010; Whittaker 

& Gillespie, 2013). Det finns däremot mycket lite forskning på värdeskapande i uppstarten av 

sociala nätverksplattformar innan nätverket är på plats. Därmed vore det intressant att studera 

värde i uppstarten av sociala nätverksplattformar ur ett marknadsföringsperspektiv. 

Skapare av sociala nätverksplattformar måste hålla i åtanke att sociala 

nätverksplattformar möjliggör användarnas medskapande av värde, och endast genom att 

tillhandahålla oklanderliga tjänster för användarna kan användarnas värdemedskapande frodas. 

(Grönroos, 2017) Men hur ska värde medskapas om det inte finns några användare att 

samskapa det med? Alla sociala nätverksplattformar måste börja någonstans och när företag 

precis lanserat sin tjänst finns det inga användare och därmed inget nätverk och inga 

communities, dvs. inget värde. Varför skulle då en användare välja att använda sig av denna 

helt nya plattform där det inte finns andra användare som kan delta i aktiviteter och bekräfta 

användaren? Om värdet på en social nätverksplattform höjs med antalet användare som sociala 

nätverkseffekten beskriver borde det också innebära motsatsen, alltså att ju färre användare 

desto mindre värde. En social nätverksplattform utan en användarbas borde vara i princip utan 

värde då den inte kan ge användaren en plattform att skapa värde på genom interaktion med 

andra. Ändå har flera plattformar blivit enorma succéer, ex. Facebook och Instagram om man 

ser till deras aktiva användarbas, trots faktumet att en nystartad social nätverksplattform borde 

vara utan värde då det är utan nätverk. Idag finns det flera stora sociala nätverksplattformar 

men hur skulle en eller flera personer som vill starta en ny social nätverksplattform göra och 

arbeta för att försöka få användare vid uppstarten ur ett värdeperspektiv?  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att från ett värdeperspektiv undersöka hur skapare av sociala 

nätverksplattformar försöker överkomma det faktum att sociala nätverksplattformar till en 

början saknar användare och därmed värde. Studien ämnar undersöka hur ett specifikt företag, 

i egenskap av skapare av en ny plattform, arbetar för att skapa potential till värde för en 

användare på en social nätverksplattform när nätverket inte ännu är på plats, och hur de 

förväntar sig att användarna kommer att skapa värde i framtiden. Detta med intentionen att få 

en aktiv användarbas för plattformen. 
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2. Teoretisk referensram 

För att ge läsaren en kontext över värdelogikens utveckling börjar den teoretiska referensramen 

med en litteraturgenomgång där olika perspektiv på värde tas upp för att slutligen mynna ut i 

den logik som har använts i denna uppsats: tjänstelogiken. Därefter förklaras olika centrala 

delar, för uppsatsens syfte, inom tjänstelogiken vilket slutligen genererar en analysmodell. 

 

2.1 Värde - en litteraturgenomgång 

“Varje ting är värt vad dess köpare är villig att betala.” 

-Publilius Syrus, nollhundratalet före Kristus (övers. 1856) 

Aristoteles kan anses vara en av de första som givit value-in-use en ordentlig definition, så 

kallat bruksvärde eller verktygsvärde, dvs. att varje tings värde kommer ur vad du kan använda 

det till (Gordon, 1964). Marx (1859, översatt 1970) menade att en vara kan ha flera värden, 

såsom ett arbetsvärde (värdet av det arbete som krävdes för att producera den), ett 

användningsvärde (beroende på vad varan kan användas till) eller ett transaktionsvärde (det 

monetära värdet på en vara vid handel). Det råder inget tvivel om att konceptet värde har 

diskuterats flitigt genom åren, och att definitionerna är långt ifrån uniforma (Grönroos, 2017; 

Vargo & Lusch, 2004).  

År 2004 publicerade forskarna Vargo och Lusch en artikel där de försökte utveckla en 

ny förståelse för värde inom ekonomi och marknadsföring (Vargo & Lusch, 2004). De menade 

att ekonomisk och marknadsföringsmässig förståelse av värde, och därav även de teoretiska 

modeller som används än idag, i huvudsak är baserade på idéer från 1800-talet. På denna grund 

vilar teorierna om att varje vara har ett värde, ett värde som blir uppenbart genom handel och 

försäljning, en så kallad varubaserad logik. (Ibid) Vargo och Lusch (2004) föreslog istället en 

ny logik som fokuserar på service och har sin grund i det moderna samhällets utveckling, där 

färdigheter, information och kunskap står i fokus. Istället för produktion och 

produktionseffektivitet är det viktiga hur färdigheter, information och kunskap används för att 

gagna konsumenten. Den nya logiken kallades för tjänstedominant logik. (Vargo & Lusch, 

2004) Grundtanken om en tjänstebaserad logik var dock inget nytt utan något som presenterats 

i flertalet artiklar från 1970-talet och framåt. Det Vargo och Lusch gjorde var att sammanfatta, 

strukturera och presentera den tidigare forskningen om tjänsteperspektivet med sin 

tjänstedominanta logik. (Grönroos & Ravald, 2011) 

Den så kallade tjänstelogiken, som är den logik som använts för studien, bygger vidare 

på den tjänstedominanta logiken där tanken att alla varor, både fysiska produkter och tjänster, 
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ska ses på som tjänster. Det som skiljer dem åt är att där den tjänstedominanta logiken ser på 

konsument och leverantör som värdemedskapare i alla situationer bygger tjänstelogiken på 

synen att det är konsumenten som är den egentliga värdeskaparen och att värdemedskapande 

bara kan uppstå på konsumentens villkor. (Grönroos och Ravald, 2011) 

Det beror på att tjänstelogiken, till skillnad från den tjänstedominanta logiken, gör man 

skillnad på direkt och indirekt interaktion. Vid indirekt interaktion interagerar kunden med 

resurser som är ett alster av producentens processer såsom en färdig produkt / tjänst. Direkt 

interaktion däremot innebär att konsument och producent aktivt interagerar sin resurser. Ofta 

innebär det att tjänsten produceras och konsumeras simultant men det kan även referera till 

konsumentens och producentens interaktion under design- och produktutveckling. (Grönroos 

och Voima, 2013) Direkt interaktion är det enda som gör att värdemedskapande kan uppstå då 

producent och konsument interagerar under värdeskapandeprocessen. Producenten får då 

möjlighet att påverka kundens värdeskapandeprocess, även om det är kunden som är drivande, 

och de kan då anses skapa värdet tillsammans. (Dahlgaard-Park, 2015; Grönroos och Voima, 

2013)  

 

 

2.2 Värdets beståndsdelar 

I en artikel från 2013 av Grönroos och Voima använder de sig av tre begrepp för att analysera 

konsumentens upplevda värde (Grönroos och Voima, 2013). Dessa tre aspekter är värdet och 

värdeskapandets omfattning, ursprung och karaktär (ibid). 

Värdets omfattning är en kunddriven process vilket är ett skifte från tidigare teorier som 

ansett det vara upp till producenten. Omfattningen innebär att värdet ackumuleras genom 

kundens erfarenheter. Både sådant som kunden redan varit med om, nutida upplevelser men 

också sådant som kunden tror sig vara med om i framtiden. (Grönroos och Voima, 2013) 

Kundens värde upplevs i relation till alla dess livserfarenheter och kontext och är inte något 

som företaget har någon direkt inverkan på. Värdet som upplevs är temporärt och kan ändras 

beroende på kundens dåtida, nutida och framtida upplevelser då alla påverkar varandra. En 

tidigare erfarenhet kan göra att en framtida upplevs både bättre eller sämre, en nutida 

upplevelse kan göra att man värderar en tidigare upplevelse på ett nytt sätt osv. (Helkkula et al, 

2012) Detta är det som menas med att omfattningen av värde är något temporärt som bestäms 

av kundens ackumulerade erfarenheter (Grönroos och Voima, 2013). 
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 Med värdets ursprung söker man finna vad det är som genererar värde för kunden. 

Värdets ursprung beskrivs som innehavande, användande och / eller mentala/förväntade 

tillstånd (Grönroos och Voima 2013). Värdet kan springa ur vilken som eller flera av dessa 

tillstånd och alltså inte ur resursen som direkt produkt av leverantören. När exempelvis en 

person bjuder på middag eller tar bilen för att träffa en vän är det inte råvarorna till 

matlagningen eller bilen och bensinen i sig som skapar värde utan prospektet och den faktiska 

upplevelsen av att umgås under middagen eller med vännen som skapar värde. (Grönroos och 

Ravald, 2011) Värde upplevs både individuellt men också som ett resultat av social interaktion. 

Kunden kan uppleva värde ensam och helt subjektivt i stunden och sedan försöka sätta in det i 

ett sammanhang genom att dela med sig av och diskutera upplevelsen socialt med andra. Värdet 

som kunden upplever kan vara både reellt och föreställt, dvs. värde kan uppkomma både genom 

faktiskt utnyttjande eller genom tanken på att utnyttja. (Helkkula et al, 2012) Ett exempel på 

föreställt värde kan vara då en person går på ett nöjesfält med väldigt mycket åkturer. Även om 

personen inte kommer åka alla åkturer och faktiskt uppleva dem bidrar mängden av 

valmöjligheter och eventuella åkupplevelser till det upplevda värdet av att gå på nöjesfältet. 

 Karaktären på värde är ett resultat av den ackumulerade värdeskapandeprocessen. I 

värdeskapandeprocessen har både leverantör och kund olika roller och mål. Den ackumulerade 

processen är det som ger kunden upplevelsen av att vara och den grad av hur mycket bättre 

kunden har det som ett resultat av värdeskapandeprocessen. Kunden behöver dock inte alltid 

ha det bättre som resultat av processen utan kan också känna att den hade det bättre innan, alltså 

att resultatet gjorde att kunden har det sämre. Denna upplevelse av karaktären är liksom 

omfattningen temporär och fluktuerande. Leverantören påverkar karaktären genom att skapa 

resurser och processer med potentiellt värde som kan underlätta kundens värdeskapande. 

(Grönroos och Voima, 2013) 

 

2.3 Värdeskapandeprocessen 

Värdeskapandeprocessen beskriver hur och av vem/vilka värdeskapandet sker. Grönroos-

Voima värdemodellen är en modell som sprungit fram ur teorin om tjänstelogiken och dess syn 

på värdeskapande där kunden är den enda som kan skapa reellt värde och eventuellt bjuda in 

leverantören att värdemedskapa. Den presenterades först i en artikel av Grönroos och Voima 

från 2013 och igen som en uppdaterad version av Grönroos 2017. I modellen illustreras tre 

sfärer: leverantörsfären, kundsfären och den gemensamma sfären. Dessa sfärer är ett sätt att 

dela upp dels värdeskapandeprocessen och dels produktionsprocessen och båda processerna 
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bygger på direkt och indirekt interaktion. Denna process behöver inte gå i en linjär ordning och 

processen kan även innebära upprepning, dvs. värdeskapandeprocessen kan t.ex. gå fram och 

tillbaka mellan kundsfären och den gemensamma sfären. (Grönroos, 2017) 

Värdeskapandeprocessen och produktionsprocessen delas upp då produktionen är det som 

leverantören, och eventuellt även kunden som medproducent, gör för att skapa resurser. Värde 

kan däremot inte produceras utan bara skapas / uppstå i och med användning av de producerade 

resurserna och detta görs av kunden och eventuellt även leverantören som värdemedskapare. 

(Grönroos och Ravald, 2011) 

 

Figur 1. The Grönroos-Voima Value Model (egen översättning) (Grönroos, 2017, p. 129) 

 

2.3.1 Leverantörsfären 

Leverantörsfären representerar det som leverantören gör i förberedelse för det faktiska 

värdeskapandet som endast kan skapas av kunden eller eventuellt gemensamt enligt 

tjänstelogiken. Leverantören står för produktionsprocessen, dvs. design, utveckling, 

tillverkning, leverans samt back- och front-officeprocesser. Leverantören kan erbjuda dessa 

resurser, men i och med att allt värde skapas av kunden räknas detta endast som ett potential 

till värde. Leverantörens roll blir därför som värdeunderlättare och det sker endast en indirekt 

interaktion mellan leverantör och kund i och med kundens användning av leverantörens 

resurser. (Grönroos, 2017)  
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2.3.2. Kundsfären 

I kundsfären skapas värde för och av kunden oberoende av leverantören och denne kan inte 

påverka värdeskapandeprocessen. Det sker endast en indirekt interaktion mellan leverantör och 

kund i och med kundens användning av leverantörens resurser. Antingen skapar kunden aktivt 

värde själv med medel som leverantören erbjudit tillsammans med andra resurser eller så 

upplevs värdet snarare än skapas aktivt av konsumenten. I kundsfären kan kunden också vara 

en social värdemedskapare, som illustrerat i figur 1, om värde skapas genom social interaktion 

mellan jämlikar och alltså fortfarande oberoende av leverantören. (Grönroos, 2017) 

2.3.3 Gemensamma sfären 

Leverantörsfären och kundsfären är stängda sfärer där leverantör och kund inte direkt 

interagerar med varandra till skillnad från den gemensamma sfären som är den sfär där 

värdemedskapande kan ske mellan leverantör och kund. I den gemensamma sfären kan 

leverantör och kund mötas och interagera i direkta möten eller med hjälp av teknologi. När 

leverantören tillåts vara delaktig och aktivt kan påverka värdeskapandeprocessen blir 

leverantör och kund värdemedskapare. I alla andra situationer kan leverantören endast vara en 

värdeunderlättare och då sker endast en indirekt interaktion genom kundens användning av 

leverantörens resurs. Dock kan leverantör och kund byta roller inom den gemensamma sfären 

i vissa fall t.ex. när en kund blir leverantör av feedback, fortfarande i en direkt interaktion. 

(Grönroos, 2017) 

 

2.4 Analysmodell 

Då syftet är att undersöka hur en skapare av en social nätverksplattform, i detta fall ett företag, 

arbetar inför lansering och planerar framtida arbete ur ett värdeperspektiv syftar 

analysmodellen till att undersöka det förväntade värdet för kunden och den förväntade 

värdeskapandeprocessen. Analysmodellen utgår således ifrån värdet och värdeskapandets 

beståndsdelar vilka är omfattning, ursprung och karaktär (Grönroos & Voima, 2013), såsom 

de presenterats tidigare. Dessa tre begrepp är de som har använts för att analysera värdet för 

kunden, dvs. användaren av den sociala nätverksplattformen. Begreppet interaktion, som kan 

vara både direkt och indirekt som beskrivet tidigare, har använts för att kunna förstå hur värdet 

uppkommer, av vem /vilka och för att kunna förstå värdeskapandeprocessen och dess sfärer 

som presenterat av Grönroos (2017). Interaktion är en del av analysmodellen eftersom det är 
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kritiskt att analysera interaktion mellan leverantör och kund för att kunna förstå hur 

värdeskapandeprocessen ser ut (Grönroos, 2017; Grönroos & Voima, 2013). 

 

3. Metod 

För att studera hur skapare arbetar med värde inför lanseringen av en social nätverksplattform 

har ett företag i processen att lansera en social nätverksplattform i formen av en 

mobilapplikation undersökts. Som metod tillämpas en kvalitativ fallstudie för att undersöka 

perioden från att företaget började arbeta med den sociala nätverksplattformen fram tills den 

genomförda studien, endast ett fåtal månader innan planerad lansering. Även företagets 

planerade arbete med den sociala nätverksplattformen i framtiden har analyserats eftersom det 

har påverkat utvecklingen av plattformen under arbetets gång. För att samla in datamaterial har 

det genomförts fyra stycken semistrukturerade intervjuer med fyra anställda på företaget, med 

olika befattningar. Analysmodellen som tillämpats är baserad på Grönroos (2017) och 

Grönroos och Voimas (2013) teorier om värde och värdeskapande. I uppsatsens analysdel 

analyseras det insamlade materialet utifrån analysmodellens olika punkter, för att till sist passas 

in i Grönroos och Voimas värdemodell. 

 

3.1 Metodval 

Denna uppsats har sökt en djupare förståelse och mer förklarande svar. Därför tillämpas 

kvalitativ metod, då kvalitativ metod till skillnad från tex. kvantitativa metoder karaktäriseras 

som förklarande (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Kvalitativa undersökningar innefattar av 

naturen ett behov av att tolkningar vilket passar uppsatsens fokus, till skillnad från kvantitativa 

undersökningar som är mer av ett konstaterande slag (Bryman & Bell, 2015, s. 392).  

Studien är en fallstudie, det vill säga en mer detaljerad studie om ett speciellt fenomen 

och företag (NE, 2), och syftar till att mer djupgående analysera specifika tillvägagångssätt för 

att försöka överkomma svårigheter med att starta en social nätverksplattform. Att genomföra 

en fallstudie är att ta (en mindre) del av ett större händelseförlopp, och att med fallet som 

hjälpmedel (i det här fallet företagets arbete med sociala nätverksplattformar) beskriva 

verkligheten där fallet som fenomen får ta rollen som representant för verkligheten. En av 

fördelarna med fallstudien är att fokus kan ligga på en mindre del av något större, i det här 

fallet arbetet inför lanseringen av en social nätverksplattform och planerat arbete efter, då det 

är det vi ämnar undersöka. Istället för att undersöka hela företaget under en längre tid kan fokus 
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ligga på företagets tjänst (den sociala nätverksplattformen) under en kortare tid. (Ejvegård, 

2009) 

 

3.2 Val av skapare 

För att genomföra studien valde vi att undersöka ett företag som står inför lanseringen av en 

social nätverksplattform. Företaget vill vara anonymt då deras sociala nätverksplattform, i form 

av en mobilapplikation, inte har lanserats ännu och därför skulle det kunna innebära risker för 

kopiering av eventuella konkurrenter. Företaget passar studiens syfte då det är ett företag som 

ännu inte släppt sin produkt och då kan deras tankar kring framtida värdeskapandeprocesser 

för kunder analyseras. Företaget står inför en lansering av en social nätverksplattform med 

inriktning på sport. Företaget har arbetat med plattformen i strax över ett år och använder sig 

av olika aktörer i utvecklingsprocessen såsom utvecklare, grafiska designers, 

marknadsföringskonsulter och testgrupper som agerar användare och testar applikationen. 

Plattformen kommer bara lanseras som en smart mobilapplikation till operativsystemen iOS 

och Android och visionen är att arbeta på en internationell marknad. 

I den här studien intervjuas fyra olika anställda på ett företag som håller på att utveckla 

en social nätverksplattform. De intervjuade har olika positioner inom företaget, vilka är: VD, 

Creative Manager, Projektledare och Strategic Manager. Dessa informanter har varit delaktiga 

i utvecklingen av den sociala nätverksplattformen från början och bör anses ha god insikt i 

plattformens utveckling. 

 

3.3 Intervjuguide 

Insamlandet av empiriskt underlag har gjorts genom fyra semistrukturerade intervjuer med 

olika personer inom ett företag, företagets VD, Creative Manager, Projektledare och Strategic 

Manager. Semistrukturerade intervjuer är att föredra då uppsatsen har ett ganska klart fokus 

(Bryman & Bell, 2015, s. 483). 

En semistrukturerad intervju är upplagd på ett sådant sätt att intervjuaren har ett antal 

generella frågor som är förberedda i förväg, till skillnad från en strukturerad intervju där 

frågorna är mer specifika. I den semistrukturerade intervjun finns även större utrymme för 

intervjuaren att komma med följdfrågor när det anses relevant och givande. (Bryman & Bell, 

2015 s. 483; Lopez, 2008) Den semistrukturerade intervjun passade då det inte innan intervjun 

var möjligt att veta mer specifikt vad som var viktigt och därför kunde inte alla frågor 

förberedas i förväg.  Intervjuerna kunde istället anpassas efter hur varje intervjuobjekt svarade. 
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 Eftersom företaget önskade vara anonymt kommer intervjuobjekten att hänvisas till 

endast genom deras titlar i företaget, VD, Creative Manager, Projektledare och Strategic 

Manager. Alla fyra intervjuer varade mellan 30-40 minuter och spelades in, med 

intervjuobjektens samtycke. Detta för att underlätta citering och för att de som intervjuade 

skulle kunna koncentrera sig på själva konversationen och inte behöva anteckna samtidigt. 

Intervjuerna genomfördes i ett avskärmat rum i lugn och ro, utan någon specifik 

tidsbegränsning satt i förväg. Under intervjuerna bads intervjuobjekten att prata fritt runt deras 

företag och arbete utan att tänka på deras anonymitet under försäkran om att inga viktiga 

detaljer skulle omnämnas i uppsatsen. Detta för att de inte skulle känna sig begränsade och 

behöva tänka allt för mycket på sina uttalandet då det fanns en risk att det skulle kunnat sänka 

intervjuinnehållets kvalité. Företagets VD har fått läsa igenom och godkänna det 

sammanfattade materialet som presenteras under avsnittet Empiri. Informationen presenteras 

som en summering av intervjuerna understödda av citat från informanterna. 

I bilaga 1 finner man de förbestämda frågorna och i den ordning de ställdes under 

intervjuerna. I bilaga 2 paras frågorna ihop med respektive område de ämnade utforska. 

 

3.4 Analyssätt 

För att från ett värdeperspektiv undersöka hur ett företag arbetar inför lanseringen av en social 

nätverksplattform och deras planerade arbete efter, har en analysmodell om värdets 

beståndsdelar tagits fram baserat på Grönroos (2017) och Grönroos och Voimas (2013) artiklar.  

Analysmodellen är utformad på så sätt att analysen utgått ifrån de fyra begrepp 

omfattning, ursprung, karaktär och interaktion. Utifrån dessa fyra begrepp utformades 

intervjufrågorna (se bilaga 2) och följaktligen är större delen av allt insamlat intervjumaterial 

redan starkt kopplat till dessa fyra. Därmed var informationen lättkategoriserad och arbetet 

bestod istället av att analysera hur värdet såg ut för den specifika kontexten utifrån variablerna. 

De tre beståndsdelarna omfattning, ursprung och karaktär har haft som uppgift att analysera 

vad värdet är, baseras på och hur det tar sin form. Begreppet interaktion har använts för att 

analysera vem/vilka som kommer skapa värde och i vilken kontext och därmed kan man förstå 

värdeskapandeprocessen. 

 

3.5 Metodkritik 

En fara med semistrukturerade intervjuer är när man utformar intervjufrågor. Målet med en 

kvalitativ studie är att skapa djupare förståelse kring hur och varför fenomen är som de är. Om 
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man då utformar sina frågor på ett sådant sätt att svaren naturligt blir för korta och specifika 

ökar risken att respondenten inte ger ett så utförligt och djupgående svar som den hade gjort 

om frågan var ställd på ett öppnare vis. (Bryman & Bell, 2015, s.486) Därför har detta funnits 

i åtanke under arbetet med att ta fram intervjufrågorna som återfinns i bilaga 1 och 2. 

 En nackdel med fallstudier att fallet aldrig till fullo har möjlighet att representera 

verkligheten. Slutsatserna som dras bör endast ses som antydningar, och behöver stöd från 

andra slutsatser baserade på andra forskningsmetoder för att finna full tillförlitlighet. (Ejvegård, 

2009) Därför ges i slutet av uppsatsen förslag på framtida studier som kan skänka mer kunskap 

och tillförlitlighet. 

 Det är viktigt att när man behandlar datamaterialet håller intervjuareffekten (NE, 3) i 

åtanke, dvs. att svaren givna av informanterna kan påverkas av det faktum att informanterna 

tror att intervjuaren vill ha en viss typ av svar. För att undvika intervjuareffekten har 

informanterna inte fått reda på uppsatsens specifika syfte i förväg, mer än att den ämnar 

undersöka skapare av sociala nätverksplattformar, och intervjuerna har hållits på ett öppet sätt 

där informanterna tillåtits att delvis sväva ut i sina svar. 

 Informanterna har olika relation till företaget vi ämnar undersöka. De flesta är anställda 

av företaget, och VD:n är även delägare i företag. Detta betyder, särskilt i VD:ns fall, att det 

kan finnas ett intresse i att försköna och upphöja företagets nutida och framtida framgångar, 

tex. i hur bra produkten är eller hur väl samarbetet med testanvändare av produkten fungerar 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). I och med att samtliga informanter samt företaget är 

anonymt borde dock detta inte vara något problem, då anonymiteten eliminerar fördelarna med 

att överdriva och försköna eventuella framgångar. 

 

4. Empiri 

4.1 Utformning 

Samtliga informanter började med att beskriva applikationens huvudfunktioner och deras tro 

om hur den kommer att användas vid lansering och i framtiden. Alla fyra beskrev i huvudsak 

fyra grundfunktioner: ett nyhetsflöde för sportnyheter, en chattfunktion som också innehåller 

företagets egna “dekaler”, en tävlingsfunktion och en profilsida som är knuten till 

tävlingsfunktionen. Projektledaren beskrev funktionerna “Vi har ett flöde som de flesta sociala 

forum har, en vägg. I vårt fall ett nyhetsflöde och den går att anpassa för sina specifika 

intressen. Vi har en utmaningsfunktion, en [tävlingsfunktion], där man ska tävla mot varandra 

och inte mot oss som företag utan det här är ju då mellan vänner. Som ett resultat av 
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[tävlingen] får man en personlig statistik över sina framgångar och misslyckanden som 

summeras upp på en profilsida. Den här informationen rankas även mot andra så att när själva 

[tävlingen] är över så fortsätter man ändå tävla mot varandra.” [17-05-19]. 

Creative Managern förklarade att tävlingsfunktionen är den funktion som applikationen i stort 

sett utgår från, ett tydlig huvudfokus för den sociala nätverksplattformen. Det framkom även 

att det finns en sorts underfunktion som kan användas för att förbättra användarens chanser i 

tävlingsfunktionen. VD:n nämner denna underfunktion “[...] och en [tävlingsfunktion] där 

man utmanar varandra. Det finns också en [hjälpverktygsfunktion] [...] där man kan få 

bakgrund och information för att då göra bättre ifrån sig i de här tävlingarna.” [16-05-19]. 

Strategic Managern berättade att deras förhoppningar och tro är att alla funktioner ska vara 

intressanta och användas redan från början och att de kommer fortsätta att utvecklas i framtiden 

för att bli ännu bättre. 

Alla fyra informanter beskriver under respektive intervju att huvuddelen av 

applikationens funktioner bygger på social interaktion och menar att även om det finns 

funktioner i applikationen som kan användas helt på egen hand kommer användaren inte att få 

ut det bästa av produkten. Detta sammanfattades kort av Projektledaren “Större delen av appen 

bygger på social interaktion. Dels i och med [tävlingsfunktionen] som just nu bara är mellan 

andra människor, du kan inte tävla själv så att säga. Och även din personliga statistik är 

kopplad till [tävlingsfunktionen] som du behöver andra till [...] chatten är också självklart med 

andra. Så just nu är det egentligen väggen som kan användas ensamt och även [hjälpverktyget] 

kan man ha nöje av utan andra. [...] jag skulle säga att du inte kan ha så mycket värde av 

appen om du inte har åtminstone ett litet nätverk eller en endaste vän.” [17-05-19]. Det 

framkommer också att applikationen är byggd på ett så pass enkelt sätt, både designmässigt 

och funktionsmässigt, att det egentligen inte ska behövas någon tidigare erfarenhet av sociala 

medier för att kunna navigera i den. Detta eftersom de hoppas och tror att de kommer kunna få 

användare som gillar sport och tävling men som nödvändigtvis inte har så stort teknikintresse 

och därmed måste applikationens utformning vara intuitiv. Strategic Managern förklarade “Vi 

räknar med att sport är en sådan sak som nästan alla människor världen över gillar och därför 

tror vi att vi eventuellt kommer kunna locka in nya användare som kanske inte har så mycket 

teknikkunskap överlag bakom sig. Vi förväntar oss att vi kommer ha alla sorters människor, 

vissa som är jätteduktiga och kan jättemycket och de som inte kan någonting. Vi har försökt 

bygga appen så att alla ska kunna använda den men visst kan det vara ett plus om man har 

använt liknande saker.” [16-05-19]. 
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Produkten är medvetet gjord för att till större del efterlikna andra stora sociala medier 

eftersom det är en användarvänlig utformning menar både Projektledaren och Creative 

Managern. De vill att man ska känna igen sig om man använt eller använder andra sociala 

mobilapplikationer. Creative Managern beskriver det även som att användarna egentligen inte 

behöver vara särskilt insatta i sport för att kunna delta i tävlingsfunktionen. Dels för att den ska 

vara simpel men också för att de erbjuder ett hjälpverktyg som kan förbättra användarens 

chanser. Detta eftersom de vill att man ska kunna bjuda in vänner och familj som inte har ett 

stort genuint sportintresse men som fortfarande kan tycka att det är roligt och vill delta i 

tävlingar. “Det är en ganska standardiserad app skulle jag säga. Det är dumt att hitta på nya 

saker i onödan och det är inget som vi har strävat efter utan vi vill ju att den ska vara så intuitiv 

som möjligt. [...] Vår målgrupp är de som redan tycker om sport, men vi hoppas också att man 

ska kunna bjuda in kompisar som kanske inte är det. Och vi har sett i testgruppen som vi har 

använt oss av att även de som inte tidigare är intresserade av sport också tycker det är kul att 

tävla och fortsätter använda appen trots att de inte är det.” [Creative Manager, 17-05-19]. De 

initiala användarna kommer dock troligen att vara personer som faktiskt har ett stort 

sportintresse enligt Projektledaren. 

 

4.2 Utveckling 

Under intervjuerna framgår att företaget har använt sig av en mindre och väldigt pålitlig 

testgrupp under utvecklingen av plattformen. Personerna i testgruppen har fått agera användare 

och testat applikationens funktioner och prestanda för att kunna komma med konstruktiv kritik 

till företaget och utvecklarna. Testgruppen är och har varit, som VD:n beskriver, väldigt liten 

under hela arbetet med applikationen även om den har vuxit smått successivt. VD:n beskriver 

testgruppens roll “Det är för att testa produkten, att se att tekniken håller och även få feedback 

på användarupplevelser. [...] Det är en sak att du har en skrivbordsprodukt, en idé, och sen 

när du väl omsätter den i praktiken så visar det sig att användarna säger till exempel ‘men här 

borde det finnas en tillbaka-knapp’ ‘varför finns inte den här funktionen?’ och så vidare. Så 

det är tvådelat, dels feedback på användarupplevelsen och dels också för buggtest och 

liknande.” [16-05-19]. 

Testanvändarnas uppgift är alltså att löpande utvärdera tjänsten och komma med 

konstruktiv kritik för att kunna utveckla den vidare. De använder applikationen såsom en 

framtida användare kommer göra. Gruppen testar alla funktionerna för att kunna ge feedback 

på användarupplevelsen, berätta vad de gillar och inte gillar och för att man ska kunna upptäcka 
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och lösa eventuella buggar, det vill säga tekniska problem med applikationen. Denna 

interaktion mellan företaget och testgruppen är och har varit mycket tät under i princip hela 

utvecklingsperioden och uppskattad av båda parter. Projektledaren beskrev detta “Som det 

varit fram tills nu så har vi haft en väldigt tät dialog med vår testgrupp, när det varit som mest 

så har vi varit i kontakt med varandra flera gånger per dag. Jag skulle beskriva det som öppna 

samtal och vi diskuterar fram och tillbaka både med testgruppen men också internt.” [17-05-

19]. Testanvändarna har fått gehör för många av sina förslag och har upplevt det givande, 

liksom de som företag är nöjda då de fått chansen att förändra sin produkt till det bättre. 

Creative Managern om testgruppens upplevelse “[...] de tycker att de haft mycket att säga till 

om. De har kunnat se sin konstruktiva kritik påverka appen och se nya funktioner. [...] De 

tycker att den (appen) blivit både snyggare och snabbare och att det blivit mer logik genom 

hela appen med de ändringar som de föreslår och vi är tacksamma över chansen att förbättra 

produkten.” [17-05-19]. Strategic Managern poängterade dock att det finns potentiella problem 

med att lyssna ohämmat på användare. Han menar att det kan finnas en diskrepans mellan 

användarnas tro om vad de är ute efter och det de faktiskt vill ha. Då är det viktigt att kunna 

sålla informationen och alla de idéer som föreslås. 

Framåt både tror och hoppas samtliga informanter att de, förutom genom egna 

testgrupper, kommer att kunna få väldigt mycket feedback av den förhoppningsvis stora 

användarbas de kommer att ha och att det kommer resultera i nytta för alla involverade. 

Strategic Managern berättar att tanken är att användarna ska kunna nå företaget via e-mail för 

att kunna ge feedback. Han berättar också att det finns funderingar kring att lägga in en 

feedback-funktion direkt i applikationen. Projektledaren berättade att hon inte trodde att de 

kommer arbeta lika frekvent med testgrupper i framtiden som de har gjort under den rena 

utvecklingsfasen. Hon tror dock inte heller att de kommer vara helt utan testgrupper men att 

den organiska användarbasen kommer att ge så pass mycket feedback av sig självt att det helt 

enkelt inte kommer vara ett lika stort behov av det. 

Företaget har jobbat väldigt mycket med utvecklingen av appen, både utseende- och 

funktionsmässigt. Det som gör att den sociala nätverksplattformen har en potential att faktiskt 

få en växande användarbas är dels att produkten innehåller en del nya spännande element, 

såsom tävlingsfunktionen. Dels det faktum att den samlar flera stora funktioner i en enda 

applikation på ett sätt som inte konkurrenterna har gjort menar VD:n och Creative Managern. 

De menar att det finns ett nyhetsvärde med applikationen och att det finns ett behov i 

marknaden. VD:n menar att applikationen har en sådan bredd att man inte ska behöva 

kompletterande applikationer om man har ett genomsnittligt sportintresse. “Är du en normalt 
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sportintresserad människa ska det räcka med att ha den här appen, du ska inte behöva ha 

andra saker. [...] Appen, som jag sa tidigare, består av olika delar och alla de här delarna i 

sig skulle kunna göra att man kommer tillbaka. Man skulle kunna säga att vår app är tre eller 

fyra appar i en.” [VD, 16-05-19]. Tanken är att det som kommer få användarna att återvända 

till applikationen är att det hela tiden händer nya saker. Väggen med nyhetsflödet uppdateras 

kontinuerligt vilket gör att det ständigt kommer ny information att ta del av. Har en användare 

väl börjat chatta med en vän måste denne kanske kolla efter och skriva meddelanden. 

Användaren måste också komma tillbaka till applikationen för att få reda på hur dennes 

utmaningar går. Creative Managern sammanfattade “Det finns inget liknande, men vi ser att 

intresset finns för att [tävla på det här sättet] och vi har också sett i målgruppen och 

testgruppen att de hade ett behov av appen, av att [tävla] och nu har vi skapat ett teknologiskt 

verktyg som underlättar det. [...] Sporterna tar aldrig slut, det kommer hela tiden nya matcher, 

nya nyheter, det händer alltid grejer. Du får en pushnotis om att en utmaning är klar eller att 

din kompis skickat något, det kommer finnas många anledningar att komma tillbaka!” [17-05-

19] 

 

4.3 Problem och spridning 

Det finns definitivt problem, enligt samtliga informanter, med att lansera den här sortens 

produkt. Det finns alltid stora risker med just applikationer att kopior fort dyker upp som kan 

ersätta produkten innan den fått en riktig chans. De menar också att det alltid är svårt att nå ut, 

särskilt som de är ett litet företag med begränsade resurser. Det kommer vara viktigt att nå rätt 

personer på rätt sätt och sen är tanken att de personerna i sin tur bjuder in andra och att en sorts 

dominoeffekt sätter igång. “Ja, till en början måste man visa att du finns för användaren, så 

marknadsföring är det absolut viktigaste. Vi måste synas på alla platser där vi kan synas, våran 

målgrupp är ju till en början mest sportintresserade, så någonstans i deras liv måste vi finnas 

till och synas. Och sen hoppas och räknar vi med word-of-mouth då de har laddat hem den 

(applikationen) och tycker att det är jättekul. Förhoppningsvis så bjuder de in vänner då. Vi 

kallar det att appen har en stark ‘spridningsmekanism’ i och med utmaningsmomentet så vi 

räknar med att det kommer vara den stora drivkraften bakom det hela.” [Strategic Managern, 

16-05-19]. Creative Managern påpekade också vikten av att lansera vid rätt tidpunkt “Timing 

is everything” sammanfattade hon det [17-05-19] men berättade också att företaget har en plan 

för lanseringstillfället. 
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Utöver själva lanseringen är det viktigt att allt ska hålla upp tekniskt. Något som oroar 

VD:n är att det tvärtom ska gå alldeles för fort och att användarbasen växer okontrollerat vilket 

ökar risken för just tekniska problem. Han berättade att det inte går att förutspå den här typen 

av lansering och att det skapar en stor osäkerhet. Det går helt enkelt inte att veta om 

applikationen tekniskt håller för en större användarbas innan man testat på riktigt och eftersom 

användare idag är kräsna finns det stora risker att misslyckas om det inte håller. “Det kanske 

låter som hybris, och till viss del är det väl det också, men något som vi har oroat oss för är 

om spridningen skulle gå för fort. Vi tror ändå att vi sitter på en väldigt bra idé. Och för att 

kunna fixa eventuella tekniska problem som uppstår på grund av belastning eller liknande så 

måste vi kunna ha i viss mån kontrollerad tillväxt. Jag diskuterade det här med en väldigt vass 

utvecklare från [annat företag] och han sa att man kan köra simulationer och annat men det 

är omöjligt att förutspå det här och att veta om det håller tekniskt innan man testat. Det är 

jättesvårt idag, man får inga andra chanser.” [VD, 16-05-19]. 

Samtliga informanter berättade också att de varit medvetna om problematiken med 

sociala nätverksplattformar gällande användarbas. Alltså problemet med att en person inte har 

särskilt stort incitament att ladda ner en applikation som ingen annan använder. De känner sig 

dock självsäkra nog att påstå att de kommer att kunna locka användare ändå genom att erbjuda 

en ny, spännande produkt och att själva tävlingsmomentet i appen kommer göra att nätverket 

sprids fort. Dessutom har företaget byggt applikationen på ett sånt sätt att det inte krävs en 

enorm användarbas för att applikationen ska kännas meningsfull utan den bygger snarare på 

små personliga nätverk. Därmed kan användaren själv bygga upp sitt nätverk väldigt fort 

genom att bjuda in ett fåtal personer i sin bekantskapskrets. Om problematiken kring start av 

nätverk berättade Creative Managern “Ja, det har vi tänkt på, att det är ett problem när man 

ska lansera ett socialt medie i en sån här skala. Men eftersom [applikationen] inte är direkt 

beroende av att ha en användarbas från början, en användare vet inte hur många andra 

användare som vår app har eftersom man inte kan interagera med andra än sina vänner och 

du kan inte se vad de gör. Så vitt du vet kan det finnas en miljon användare eller så kan du 

vara den första som laddar ner och det bygger egentligen bara på att du bjuder in just dina 

kompisar. ” [17-05-19]. 

Applikationens stora nöjesvärde är att det är ett helhetspaket. Den är lättanvänd, stilren 

och samlar flera olika funktioner i en enda app. Tävlingsmomentet är dock det som är det 

verkligt spännande menar alla fyra informanter. Det är det som kommer både generera de 

initiala användarna och även sprida applikationen i och med att användarna utmanar andra i 

bekantskapskretsen. Målet är att bli ett sportforum, förhoppningen är att den sociala 
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plattformen ska bli lite av en huvudplattform när det kommer till genomsnittligt 

sportintresserade användare. Plattformen riktar sig initialt mot genomsnittligt intresserade 

därför att riktigt dedikerade sportintresserade kan kräva mer djup än vad applikationen kan 

erbjuda för tillfället. VD:n förklarade att de är helt införstådda med att arbetet inte heller är slut 

när applikationen väl börjat användas utan företaget kommer att jobba för att ständigt utveckla 

plattformen och ta till vara på användarnas feedback.“Förhoppningen och tanken är att det här 

ska bli ett forum, sportens Facebook, sportens Instagram, pratar vi sport så använder vi det 

här. Vår tanke och tro är inte att vi kommer kunna ersätta varenda app eller vartenda 

nyhetsflöde som handlar om sport. Däremot så tror vi att den stora breda massan av publika 

användare kommer vara jättenöjda med det flödet som de kan få, och den upplevelse som de 

kan få, via vår app. [...] Det är ett levande verktyg, en levande produkt, det är inte så att pang 

nu är det färdigt utan det är ett levande dokument, levande produkt, som hela tiden kommer att 

utvecklas. Vi sitter redan idag med utvecklingsidéer, om vi nu ska kalla det här för version 1.0 

så sitter vi redan med version 1.5 och 2.0 i tankarna.” [VD, 16-05-19]. 

För att användarna ska ha nöje av applikationen är det viktigt att plattformen håller vad 

den lovar och att marknadsföringen speglar tjänsten rättvist så att det inte skapas falska 

förhoppningar för användaren. Strategic Managern “Då kanske de bara känner sig lurade och 

att de förlorat tid och det vill vi absolut inte.” [16-05-19]. Han menar också att det är viktigt 

att känna till sådana risker så att man kan förebygga besvikelser och problem. Creative 

Managern och Projektledaren berättade liknande i respektive intervju men de är inte oroliga att 

deras tjänst skulle kunna direkt försämra någons tillvaro. De menar att det kan komma 

temporära stunder då användaren kanske kan känna sig mer eller mindre besviken och 

missnöjd, till exempel då man förlorat en tävling, men att detta inte kommer vara något större 

problem och permanent tillstånd.“Det är eventuellt om man inte känner att man får ut så 

mycket nöje ur produkten som man hade hoppats, men då tror jag ändå att det kommer vara 

lite plus-minus-noll. Men jag ser inte hur vår app på något sätt skulle kunna försämra någons 

tillvaro. Absolut inte. Tvärtom tror vi ju att den faktiskt kommer vara till glädje för väldigt 

många.” [Projektledare, 17-05-19]. Creative Managern förklarade att det säkert kan uppstå 

irritation hos vissa användare om det går dåligt i tävlingar och deras personliga statistik inte 

skulle vara som de kanske hade velat ha det. En eventuell lösning på ett sånt problem som de 

funderat på och arbetar med, berättade hon, är att bygga in en funktion som kan dölja ens 

personliga statistik för andra. Dock skulle denna funktion även innebära att man inte kan ta del 

av andras personliga statistik om man valt att dölja sin egen. Detta för att de som företag inte 
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vill uppmuntra att användarna ska stänga sina profiler eftersom en del av tävlingsmomentet går 

förlorat då man inte kan ranka sig och sina vänner. [17-05-19] 

 

5. Analys 

För att underlätta analysen och fungera som en uppfriskning för läsaren har de fyra begreppen 

i analysmodellen summerats i en tabell nedan. 

 

Tabell 1. Analysbegreppen 

 Värdeskapande Värde 

Omfattning Kundens ackumulerade 

erfarenhet (individuellt och 

kollektivt/socialt) med resurser, 

processer (och/eller deras 

utfall) och kontexter 

Värde-genom-användning 

ackumuleras av dåtida, nutida 

och framtida upplevelser. 

Ursprung Definierar ursprunget av 

värdeskapande genom kundens 

fysiska, mentala eller 

possessiva aktiviteter, 

tillämpningar och erfarenheter i 

flera individuella och 

kollektiva sociala kontexter 

Innehavande, användande, 

mentala/förväntade tillstånd. 

Karaktär En strukturerad process men 

som fortfarande utvecklas där 

företag och kunder har 

specifika roller och mål 

Graden av hur mycket bättre 

/värre kunden upplever sig ha 

det efter erfarenheten 

(temporärt och fluktuerande) 

Interaktion Värdeskapandet genomförs 

tillsammans genom direkt 

interaktion mellan kunden och 

leverantören, eller endast av 

kunden vid indirekt interaktion 

med leverantören som 

värdeunderlättare. 

Skiljer på direkt och indirekt 

interaktion för att definiera hur 

och hos vem värdet skapas. 

Baserad på Grönroos (2017) och Grönroos och Voimas (2013) teorier om värde och värdeskapande. 

 

5.1 Omfattning 

Funktionerna som applikationen bygger på gör att det finns möjligheter att värdets omfattning 

blir större om användaren har vissa förutsättningar i form av tidigare erfarenhet. Strategic 

Managern förklarade att det kan finnas fördelar för de som använt liknande applikationer 

tidigare och att det kan komma att förhöja värdet i att använda företagets applikation. På detta 
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sätt kommer alltså omfattningen kunna påverkas av användares dåtida upplevelser. Om en 

användare använder, eller har använt, andra sociala medieapplikationer och gillar dessa kan det 

antas att en applikation som är snarlik på ett bra sätt kommer att uppfattas mer positivt och mer 

värdefullt. Samtidigt är tanken att designen, upplägget och användargränssnittet gör att det inte 

kommer vara en direkt begränsning även om användaren inte har tidigare erfarenhet av att 

använda sociala nätverksplattformar. 

Förutom fördelar av tidigare kunskaper inom sociala nätverksplattformar finns det även 

fördelar om användaren har ett sportintresse då detta kommer att förhöja värdet på flera av 

applikationens funktioner. Därmed påverkas omfattningen på värdet även av användarnas 

tidigare erfarenheter inom sport. En nackdel som kan begränsa värdet för vissa användare är 

ett obefintligt eller lågt sportintresse, då flera av applikationens funktioner drar fördel av 

tidigare kunskaper av olika sporter. Å andra sidan bör en användare med ett obefintligt 

sportintresse inte vara av intresse för företaget och applikationen är inte utformad för den som 

ogillar sport. 

Applikationens huvudfunktion, tävlingsfunktionen, där man utmanar andra användare, 

påverkas i större mån än de andra funktionerna av framtida upplevelser. I och med att det förs 

statistik i applikationen över hur användare presterat i tidigare utmaningar, kan det finnas både 

en fördel och en nackdel med detta. Om användaren tror sig kunna få ett bra resultat i framtiden 

kan det sporra användningen av applikationen. Tillika kan det även bli ofördelaktigt, om 

användaren fruktar dåliga resultat i framtida utmaningar vilket vissa användare skulle kunna 

uppleva som negativt. Det skulle kunna få dem att använda funktionen i mindre utsträckning 

och påverka applikationens potentiella och upplevda värde för användaren. Användarnas tro 

om deras framtida upplevelser med den sociala nätverksplattformen påverkar alltså också 

värdets omfattning till stor del och detta främst på grund av tävlingsfunktionen. 

Enligt VD:n tror företaget att användarna kommer att se värdepotentialen i 

applikationen, främst i spänningen med tävlingsfunktionen men också i prospektet att kanske 

inte behöva använda flera sportappar parallellt, och det kommer göra att de kommer tillbaka 

och fortsätter använda tjänsten. Detta kan ses som att företaget tror att kunderna kommer se 

mycket av värdet i framtida upplevelser av applikationen vilket ackumuleras i det upplevda 

värdet i stunden när användarna laddar ner och använder tjänsten de första gångerna. 
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5.2 Ursprung 

Vi kan anta att innehavandet av applikationen i nuläget innan lansering kan anses ha ett visst 

värde av innehavande för testgruppen, dvs. de nuvarande användarna, då det är ett väldigt 

exklusivt ägande. I framtiden dock, i och med att applikationen kommer vara gratis och 

tillgänglig på två av de största butikerna för applikationer (Google Play och App Store) är det 

tveksamt om värdet i innehavandet bör anses nämnvärt.  

Användningsområdet för applikationen är i huvudsak social interaktion och ett 

nyhetsflöde för sportnyheter. Som det ser ut idag innan lansering är värdet i den sociala 

interaktionen relativt låg. Detta i och med att det värdet enligt företaget starkt är knutet till hur 

många vänner, inte bara användare, som du kan interagera med socialt både i chatt- och 

tävlingsfunktionen. Det är dock dessa funktioner som vid lanseringen gör att det förmodat är 

nästan bara social interaktion, och alltså användande av tjänsten, som kommer vara 

värdeskapande. Det kommer också finnas relativt mycket värde i förväntade och mentala 

tillstånd i och med dessa två funktioner. Förväntar användaren sig att vinna en utmaning mot 

sina vänner och ser fram emot att skicka ett retsamt meddelande i chattfunktionen kommer det 

förhöja användningen av applikationen. Likaså kommer den faktiska känslan av att vinna 

påverka användarens uppfattning av applikationens värde. Detta gäller förstås även det 

motsatta, alltså att värdet eventuellt kan uppfattas negativt i de förväntade och eller mentala 

tillstånden om det tvärtom skulle gå dåligt. 

 När det gäller det upplevda värdet av nyhetsflödet och hjälpverktyget är det främst den 

faktiska användningen av funktionen som kommer att generera värde, och detta individuellt. 

Eftersom hjälpverktyget och flödet av nyheter förmodligen inte genererar något värde genom 

innehavande eller mentala tillstånd. Huvuddelen däremot av det upplevda värdets ursprung 

förväntas att vara i en social kontext genom användande och förväntade och upplevda mentala 

tillstånd. 

 

5.3 Karaktär 

Företagets mål är först och främst att lyckas med att skapa ett socialt sportforum som får en 

aktiv och växande användarbas. Användarnas mål tror man kommer vara att interagera med 

andra, och hålla sig uppdaterade, genom en plattform som ger dem nöje att använda. Dessa mål 

är de som ligger till grund för värdeskapandet och värdets karaktär. Intervjuobjekten är överlag 

övertygade om att applikationen kommer skapa i princip enbart positivt värde för användaren. 

Alltså en positiv karaktär på värdet eftersom det kommer göra att användarna får det bättre 
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genom att använda den sociala nätverksplattformen. Creative Managern poängterar dock att 

det kan komma temporära stunder, t.ex. om man förlorat en utmaning, då man upplever ett 

försämrat eller eventuellt negativt värde för applikationen, dvs. en temporärt negativ karaktär. 

Rimligtvis kan detta även betyda att en vinst i en utmaning istället temporärt höjer värdets 

karaktär. 

 Karaktären på värdet förväntar sig därmed företaget ska vara, nästan uteslutande, 

väldigt positivt både för användarna men också för företaget självt om de får till och kan 

erbjuda en bra tjänst som ger en positiv användarupplevelse. Företaget har jobbat och kommer 

fortsätta att jobba med applikationen, funktions- och designmässigt, för att värdet och dess 

karaktär ska bibehållas på en positiv och hög nivå även i framtiden. 

 

Tabell 2. Sammanfattning av det analyserade värdets beståndsdelar 

Omfattning Kan påverkas av 

tidigare erfarenheter av 

sociala 

nätverksplattformar 

och av sportintresse 

/erfarenhet 

Påverkas av nutida 

upplevelser av 

applikationens alla 

funktioner 

Påverkas av förväntade 

upplevelser mestadels 

pga tävlingsfunktionen 

men också en 

förhoppning att kunna 

använda endast en app. 

för sport 

Ursprung Eventuellt ett visst 

värde av innehavande 

fram till lansering, 

därefter i princip 

obefintligt 

Värde kommer att 

uppstå ur nutida 

användning av 

samtliga funktioner 

Värde kommer uppstå 

ur förväntade mentala 

tillstånd främst pga 

tävlingsfunktionen 

Karaktär Företag och användare 

har specifika mål, 

bygga ett socialt 

sportforum respektive 

använda en bra 

sporttjänst 

Värdets karaktär 

förväntas vara nästan 

uteslutande mycket 

positivt för användaren 

Värdet kan temporärt 

få en negativ karaktär 

om användaren ex. inte 

är nöjd med sina 

prestationer i 

tävlingsfunktionen 

 

5.4 Interaktion 

Företaget har under produktutvecklingen arbetat både i leverantörsfären, där de själva försökt 

bygga deras applikation så att den innehåller så mycket värdepotential som möjligt, och i den 

gemensamma sfären. Företaget försöker i dagsläget i stor mån inkorporera sina tilltänkta 

användare i företagets arbetsprocess för att förbättra och utveckla funktionerna och utseendet i 

applikationen. Det sker genom den feedback som testanvändarna gett företaget efter att de har 

använt applikationen. Detta bör ses som ett exempel på att skapa värde tillsammans trots att 

tjänsten inte konsumerats samtidigt som den producerats, vilket medfört att testanvändarna inte 
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kunnat se tjänsten förändras i realtid. Värdemedskapande kan enligt tjänstelogiken också 

uppstå då det finns en direkt interaktion med företagets resurser i dialogform under produkt- 

och designutvecklingen. I detta fall via de täta feedback-diskussionerna mellan företaget och 

testanvändarna. Företaget har på så sätt varit värdemedskapare såväl som värdeunderlättare i 

testanvändarnas värdeskapandeprocess och även bjudit in testanvändarna att vara 

medproducenter i en gemensam produktionsprocess. Det mesta av både produktionsprocessen 

och värdeskapandeprocessen inför lansering har alltså skett i leverantörsfären och delvis i den 

gemensamma sfären med produkutveckling och värdemedskapande. Endast en mindre del av 

värdeskapandeprocessen har skett i kundsfären. 

 

Figur 2. Värdemodell inför lansering 

 

Baserad på Grönroos (2017) uppdaterade version av Grönroos-Voima värdemodellen med sfärerna ifyllda med 

olika grader av blå för att illustrera huvuddelarna av värde- och produktionsprocessen.  

 

Framåt förväntar sig företaget fortsätta att jobba ungefär som de har gjort i den initiala 

produktutveckling inför lansering. Förväntningarna är alltså att fortsätta att arbeta en del i den 

gemensamma sfären med testgrupper och en riktigt användarbas för att fortsätta 

produktutveckling som beskrivits som ständigt pågående, bland annat av företagets VD. 

Utvecklingen kommer fortgå så länge som applikationen finns på marknaden vilket gör att 

företaget aldrig kommer att ha en färdig produkt att erbjuda användarna. Det medför alltså att 
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de kommer att delvis fortsätta vara värdemedskapare om de lyckas ta till sig feedback och 

utveckla produkten på ett positivt sätt. De förväntar sig dock arbeta mer som tillhandahållare 

av tjänsten som användarna kommer att använda på ett mer självständigt sätt och därmed ha 

mer indirekt interaktion med företaget genom dess resurser, alltså den sociala 

nätverksplattformen. Företaget blir då mer av en värdeunderlättare än en värdemedskapare och 

kommer alltså röra sig mest i leverantörsfären. 

 Tron är att kunderna kommer att kunna skapa värde oberoende av företaget genom 

applikationen. Det innebär att värdeskapandet sker i kundsfären och att de skapar värde som 

individuella värdeskapare men framförallt som sociala värdemedskapare då de kommer 

använda tjänsten för att interagera med andra användare. Förväntningen är att användare initialt 

kommer att skapa värde för sig själva genom att, utöver att använda applikationens funktioner, 

bjuda in vänner, familj och bekanta att ladda ner applikationen. Användarnas sociala 

värdemedskapande kräver andra användare och, som det framkom under intervjuerna, är 

applikationen byggd på så sätt att det endast krävs många små nätverk, och inte en enda enorm 

användarbas, för att användarna ska kunna skapa värde. Initiala användare tros alltså bland 

annat skapa och höja värdet på tjänsten för sig själva genom att själva marknadsföra appen via 

word-of-mouth. I framtiden är tanken att kundens värdeskapande kommer ske mestadels på 

plattformen genom socialt värdemedskapande, via chatt men framförallt via 

tävlingsfunktionen, och även genom individuellt värdeskapande vid användandet av 

nyhetsflödet och hjälpverktyget.  

Alltså kommer majoriteten av användaren värdeskapande och värdeskapandeprocessen 

ske i kundsfären. Företaget kommer att arbeta med produktutveckling enskilt och gemensamt 

med användarna via feedback. Det medför att företaget delvis kan fortsätta vara 

värdemedskapare men förväntningarna är att mestadels agera som värdeunderlättare genom att 

tillhandahålla tjänsten för användarna. 
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Figur 3. Förväntad värdemodell efter lansering 

 

Baserad på Grönroos (2017) uppdaterade version av Grönroos-Voima värdemodellen med sfärerna ifyllda med 

olika grader av blå för att illustrera huvuddelarna av värde- och produktionsprocessen. 

 

6. Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur en skapare av en social nätverksplattform jobbar inför 

lansering och det planerade arbetet inför framtiden. Detta undersöktes genom att studera ett 

specifikt företag, som önskat vara anonymt, via fyra semistrukturerade intervjuer med olika 

anställda på företaget som varit närvarande sen projektets start. Det som framkom i intervjuerna 

och analysen är att företaget måste försöka förstå och förutse hur värdet kommer skapas för 

och av kunden i och med användningen av den sociala nätverksplattformen för att kunna 

utveckla denna på ett meningsfullt sätt. För att kunna lansera en social nätverksplattform som 

ska ha potential att få en aktiv och växande användarbas har företaget arbetat på flera sätt. Först 

och främst har företaget arbetat med testanvändare i syfte att förstå värdeskapandeprocessen 

och då kunna utveckla en produkt som är så användarvänlig som det går och har så stor 

värdepotential som möjligt. Den här typen av utveckling som bygger på feedback är något de 

även framåt hoppas kunna ta till vara på. 

Företaget har i sin sociala nätverksplattform försökt bygga in funktioner som gör att 

användaren inte behöver använda applikationen uteslutande som ett socialt verktyg i 

samverkan med andra, dvs. inte endast som sociala värdemedskapare. Värdet förväntas uppstå 
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främst genom faktisk användning av applikationen samt förväntade tillstånd /framtida 

upplevelser, både som enskild värdeskapare och som social värdemedskapare. Dessutom är 

plattformen byggd kring en huvudfunktion som innebär att man utmanar andra användare, 

något som de själva refererar till som en “spridningsmekanism”, alltså ett tydligt incitament att 

bjuda in människor i användarens närhet. Eftersom de varit medvetna kring problematiken i att 

bygga upp nätverk från grunden har de även sett till att utveckla plattformen så att 

användningen bygger på många små nätverk istället för ett väldigt stort. De hoppas att detta 

kommer göra att produkten mycket fort blir positivt värdeskapande för användarna eftersom 

det endast kräver ett fåtal andra användare i deras bekantskapskrets som dessutom snabbt kan 

bjudas in i och med tävlingsfunktionen. 

För företagets del har det varit viktigt att försöka förstå hur en användare kan och 

förmodligen kommer vilja använda deras plattform. Deras arbete med denna förståelse har lett 

till många olika delar av produkten som de hoppas gör det lättare för kunden att skapa värde 

redan från första användningen av tjänsten. Vilket i sin tur ska leda till att det skapas en 

användarbas. De har försökt uppnå detta dels genom att bygga upp den sociala plattformen så 

att skapandet av ett nätverk underlättas och dels genom att grunda vissa funktioner i värde som 

inte bygger på endast social interaktion. I framtiden förväntas det mesta värdet att skapas av 

användarna i kundsfären som i huvudsak sociala värdemedskapare tillsammans med andra 

användare. Företaget förväntas då operera i huvudsak som tillhandahållare av tjänsten och 

alltså som värdeunderlättare. 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Denna fallstudie om hur ett företag som utvecklar och ska lansera en social nätverksplattform 

arbetar med utvecklingen och hur de ser på framtida användares värdeskapandeprocess är 

intressant i sig självt. Intresset för studien och dess värde skulle dock gagnas av att det gjordes 

en uppföljningsstudie om det specifika företaget en tid efter lansering. Då skulle man kunna 

utvärdera deras process och förväntningar innan produkten var släppt med det verkliga utfallet. 

Det skulle kunna genomföras en analys på hur det gick, varför och hur bra företaget var på att 

skapa potential till värde och på att förutspå värdeskapandeprocessen. 

 Eftersom denna uppsats varit en fallstudie bör inga generella slutsatser dras. Om det 

finns en önskan att kunna göra detta kring skapare av sociala nätverksplattformars 

arbetsprocess bör det genomföras fler studier om andra skapare / företag. Antingen kvalitativt 
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som i detta fall eller om man kan finna tillräckligt många att man kan genomföra t.ex. en 

enkätundersökning eller liknande och samla in data kring syftet på ett mer kvantitativt vis. 

 En tredje möjlig studie som vidare forskning skulle kunna vara att studera ungefär 

samma problematik men ur ett marknadsföringsperspektiv undersöka hur företag arbetar med 

varumärkesbyggande vid lansering av sociala nätverksplattformar. Då skulle man kunna 

genomföra en liknande studie men undersöka hur en skapare / ett företag lägger upp en 

lanseringsstrategi i syfte att nå ut med en lyckad marknadsföringskampanj för att få till en 

användarbas för en nystartad social nätverksplattform utan användare. 
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor ordning: 

● Vad är grundidén med er produkt? 

● Vad är appens huvudfunktioner? 

○ Hur kommer användarna att använda appens funktioner vid lansering? 

○ Hur kommer användarna att använda appen i framtiden? 

● Hur mycket av applikationens funktioner och nöje för kunden bygger på social 

interaktion? 

○ Kan man använda appen ensam och uppleva det värdefullt? 

● Hur mycket förväntan har ni på användarna i form av tidigare erfarenhet av sociala 

plattformar? 

○ Varför/Varför inte? 

● Hur mycket förväntan har ni på att användaren har erfarenhet och kunskap om sport?  

○ Kan en användare utan större kunskaper i sport ha nöje av produkten? 

● Kommer användaren att känna igen sig när de använder applikationen första gången? 

Dvs. kommer användaren ha använt liknande applikationer förut? 

○ På vilket sätt? Varför? 

● Vad kommer få användarna att komma tillbaka och använda just er applikation? 

● Har ni haft någon direkt interaktion med tänkta kunder inför lanseringen? 

○ Varför/Varför inte? 

○ Hur har den interaktionen sett ut? 

○ Hur har ni som företag och de tänkta kunderna känt för detta samarbete?  

■ har de som företag fått ut något av de? 

■ har användarna känt sig hörda? 

■ har användarna upplevt mer värde pga interaktionerna? 

● Finns det någon form av tänkt interaktion mellan er som företag och användarna av er 

tjänst i framtiden? 

○ Varför/Varför inte? 

○ Hur kommer den i så fall se ut? 

■ Vad i så fall kommer företag och användare förhoppningsvis att få ut 

av interaktionen? 

● Vad har ni sett som de största problemen med att lansera den här typen av produkt? 

● Vad är det som gör att applikationen har potential att faktiskt skapa en användarbas? 



 

 

● Ett digitalt socialt nätverk har från början inga användare och därmed kan inte en ny 

användare interagera med andra - förenklat: om ingen annan använder plattformen, 

varför skulle jag? Är denna problematik något ni har varit medvetna om och hur har 

ni tänkt kring detta? 

● Vad kommer göra att ni får användare när appen väl släpps? 

● Vad är det användarna kommer uppskatta med er applikation? 

● Hur kommer ni jobba för att användarna ska uppskatta appen även fortsättningsvis? 

● Finns det någon risk att användarna känner att de hade det bättre innan de började 

använda produkten? 

○ På vilket sätt? 

○ Har ni funderat på ev. förebyggande lösningar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2. 

Intervjufrågor uppdelade efter de fyra olika begreppen gällande värde som analyseras. 

 

Interaktion 

● Har ni haft någon direkt interaktion med tänkta kunder inför lanseringen? 

○ Varför/Varför inte? 

○ Hur har den interaktionen sett ut? 

○ Hur har ni som företag och de tänkta kunderna känt för detta samarbete?  

■ har de som företag fått ut något av de? 

■ har användarna känt sig hörda? 

■ har användarna upplevt mer värde pga interaktionerna? 

● Finns det någon form av tänkt interaktion mellan er som företag och användarna av er 

tjänst i framtiden? 

○ Varför/Varför inte? 

○ Hur kommer den i så fall se ut? 

■ Vad i så fall kommer företag och användare förhoppningsvis att få ut 

av interaktionen? 

 

Omfattning 

● Hur mycket förväntan har ni på användarna i form av tidigare erfarenhet av sociala 

plattformar? 

○ Varför/Varför inte? 

● Hur mycket förväntan har ni på att användaren har erfarenhet och kunskap om sport?  

○ Kan en användare utan större kunskaper i sport ha nöje av produkten? 

● Kommer användaren att känna igen sig när de använder applikationen första gången? 

Dvs. kommer användaren ha använt liknande applikationer förut? 

○ På vilket sätt? Varför? 

● Vad kommer få användarna att komma tillbaka och använda just er applikation? 

 

Ursprung 

● Vad är appens huvudfunktioner? 

○ Hur kommer användarna att använda appens funktioner vid lansering? 

○ Hur kommer användarna att använda appen i framtiden? 



 

 

● Hur mycket av applikationens funktioner och nöje för kunden bygger på social 

interaktion? 

○ Kan man använda appen ensam och uppleva det värdefullt? 

 

Karaktär 

● Vad är grundidén med er produkt? 

● Vad har ni sett som de största problemen med att lansera den här typen av produkt? 

● Vad är det som gör att applikationen har potential att faktiskt skapa en användarbas? 

● Ett digitalt socialt nätverk har från början inga användare och därmed kan inte en ny 

användare interagera med andra - förenklat: om ingen annan använder plattformen, 

varför skulle jag? Är denna problematik något ni har varit medvetna om och hur har 

ni tänkt kring detta? 

● Vad kommer göra att ni får användare när appen väl släpps? 

● Vad är det användarna kommer uppskatta med er applikation? 

● Hur kommer ni jobba för att användarna ska uppskatta appen även fortsättningsvis? 

● Finns det någon risk att användarna känner att de hade det bättre innan de började 

använda produkten? 

○ På vilket sätt? 

○ Har ni funderat på ev. förebyggande lösningar? 


